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Dny zasukovaných tkaniček v Olomouckém kraji
Barevné tkaničky - tradice
Jako v minulém roce i tento rok Spolek Trend vozíčkářů Olomouc spojil jméno sbírky
Zasukované tkaničky s firmou AUTO KUBÍČEK s.r.o., významným prodejcem vozů Renault
a Dacia. Společnost Auto Kubíček s.r.o. se tak stává hlavním partnerem celostátní veřejné
sbírky Zasukované tkaničky.
Ve dnech 20. – 21. 5. 2013 proběhne již 11. ročník této sbírky.
Olomoučtí vozíčkáři společně s dalšími dobrovolníky – studenty
budou v ulicích měst rozdávat jako poděkování za finanční dary
barevné svázané tkaničky. Do zapečetěných přenosných
kasiček s barevným logem je na speciální služby pro tělesně
postižené možné přispět nejen v Olomouci ale i ve Velké
Bystřici a Zábřehu.
Na podporu sbírky vystoupí v pondělí, 20.května 2013, od 13
do 18 hodin na Horním náměstí v Olomouci hudební skupiny:
Popová skupina Dětského domova v Olomouci, Swing visitors a FanTajm.
V rámci programu bude v 16 hodin slavnostně vylosován za přítomnosti majitelky
Hanáckého cestovního centra KamZa výherce akce Za 100,- Kč do Chorvatska
Přijďte si poslechnout dobrou muziku, podpořit účinkující a vytvořit pohodovou jarní
atmosféru.
Získané finanční prostředky budou použity na:
-

osobní asistenci vozíčkářům

-

kompenzační pomůcky

A pokud na dvojice s kasičkami nenarazíte, můžete přispět i jiným způsobem:
- dárcovskou SMS na tel. číslo 87777 s textem:DMS TKANICKA ( cena 1 SMS je 30,Kč, obdarovaný obdrží 27,-Kč)
- bankovním převodem na účet sbírky č.: 2767065001/5500
Podrobnější informace: Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc
Ing.Evžen Hlaváček: mobil 731 501 389, tel. 585 754 917
hlavacek@trendvozickaru.cz
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Info sociální rehabilitace

POZVÁNKA NA VÝLET

Srdečně Vás zveme na první letošní společnou procházku.
Kde bude náš cíl???
Vydáme se na Poděbrady. Půjdeme po cyklostezce kolem Moravy částí Hejčín a Řepčín
směrem na Horku nad Moravou.
Poděbrady jsou rozsáhlá přírodní jezera, která se nachází v chráněné krajinné oblasti
Litovelského Pomoraví přibližně 5 km od Olomouce. Jezero vzniklo těžbou štěrkopísků a
patří k nejčistším přírodním koupalištím v kraji. Část břehů je upravena na pláže, okolí
jezera je v letní sezoně udržováno. Občerstvit se můžete v zrekonstruované hospodě s
velkou terasou, situovanou k vodě. Jezero je využívané k relaxaci, vodním sportům i
rybaření.
Na zpáteční cestě se stavíme U Travise, kde se můžeme občerstvit před cestou domů.
Kdy:

v sobotu 25.5.2013

Sraz:

vedle NH Hotelu, naproti Gólu

Čas:

11:00h

Svoji účast prosím předem hlaste i s kontaktem na Vás, nejpozději do 22.5.2013 na
tel: 734 442 040, nebo na e-mail: soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz, aby jsme Vás
v případě zrušení akce mohly kontaktovat.
Těšíme se na Vás:
Pracovnice sociální rehabilitace Bc. Kamila Zábojová a Mgr. Marie Pijáčková.

-2-

PRACOVNÍ TERAPIE – Malování na sklo

Srdečně Vás zveme na další setkání pracovní terapie. Přijďte si nazdobit vázu na květiny
nebo hrníček. Budeme malovat barvami+fixami na sklo. Obrázky můžete malovat dle
předlohy nebo ze své fantazie.
KDE: Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
KDY: 15.5.2013 od 14:00 do 17:00
Bližší informace:
Mgr. Marie Pijáčková
Sociální rehabilitace
soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz , mobil: 734 442 040
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Aktualita z Trendu
Jak dál s Trendem vozíčkářů?
Zřejmě jste zaznamenali, že od 1. 1. 2014 má vstoupit v účinnost nový Občanský zákoník.
Přinese řadu změn všem občanům České republiky v mnoha oblastech. Velmi podstatné, až
převratné novinky se týkají také všech neziskových organizací, včetně občanského sdružení
s názvem Spolek TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc, zkráceně Trend vozíčkářů.
S úderem půlnoci, hned v první vteřině Nového roku 2014 přestaneme být občanským
sdružením a ze zákona se z nás stává spolek. Možná si řeknete, to je toho, vždyť slovo
spolek máme v názvu od samého začátku. Jenže, pokud bychom i nadále zůstali spolkem,
nemohli bychom do budoucna poskytovat sociální služby, včetně osobní asistence. Budeme
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mít sice ještě tři roky na to, abychom si vybrali, jak dál, ale tak dlouho čekat by nebylo
moudré.
Proto se představenstvo Spolku více než půl roku zabývá myšlenkou, co a jak dál. Nový
Občanský zákoník zná tři možné právní formy: Spolek, Ústav nebo Sociální družstvo.
Ještě do konce letošního roku existuje i čtvrtá možnost a tou je Obecně prospěšná
společnost, dále jen OPS. Tuto právní formu nový
občanský zákoník však nezná. Od roku 2014
nebude možný vznik žádné nové OPS, jen ty
stávající budou moci existovat dál. V budoucnu to
může v praxi znamenat, že na OPS bude pamatovat
stále méně výzev různých donátorů a časem možná
bude snaha o jejich transformaci na něco jiného.
Takový dinosaurus určený k vyhynutí. Navíc
proměna dnešního občanského sdružení na OPS je
možná pouze do konce roku a musí s ní souhlasit
všichni stávající členové bez výjimky.
Pokusím se zde stručně uvést několik důležitých pro a proti k jednotlivým typům organizací,
které jsou uvedeny v novém Občanském zákoníku.
a) Spolek: je svým uspořádáním velmi podobný tomu, jak dnes fungujeme v Trendu
vozíčkářů. Má valnou hromadu, představenstvo a naplňuje zájmy a potřeby svých členů.
Ovšem má to jeden významný háček - spolky nebudou moci podnikat ani vykonávat
placené aktivity jako svoji hlavní činnost. To znamená, že bychom dle výkladu MPSV
nemohli poskytovat sociální služby!!!
b) Ústav: je instituce, která je ustanovena k nějakému obecně prospěšnému účelu,
může podnikat a zisk použít pro účely, k čemu byl zřízen. Má svoji správní a dozorčí radu a
ta jmenuje výkonného a také právně za chod organizace zodpovědného statutárního
zástupce, kterým je ředitel. Správní a dozorčí radu jmenuje zřizovatel, kterým může být
fyzická i právnická osoba. Výkonnou moc má tedy ředitel, toho jmenuje správní rada a tu
jmenuje zřizovatel. Zřizovatelem může být i spolek. Ústav nemá členskou základnu.
c) Sociální družstvo: je majetkem členů, může podnikat, řídí ho předseda, kterého
volí valná hromada všech členů a je to podobné jako u dnešních družstev. Členský podíl
nelze prodat nebo i dědit. Mnoho výzev, ze kterých by bylo možno financovat rozvoj, však
pro družstva zatím nebylo. Navíc je to čistě podnikatelský subjekt, takže dosavadní dotace
např. z Evropských fondů bylo možné čerpat pouze do 40, max. 60 procent celkových
nákladů, ostatní by si organizace musela zřejmě zajistit z vlastních zdrojů.
Při debatách v představenstvu Trendu vozíčkářů jsme řešili několik základních otázek:
 Jak zachovat a případně rozvíjet poskytování sociálních služeb
 Jak nebýt omezováni při budoucím rozvoji našeho sociálního podnikání (dnes
středisko digitalizace a call centrum).
 Jak zachovat původní myšlenku zakladatelů Trendu vozíčkářů, aby si lidé
s postižením mohli sami řídit směřování své organizace.
 Jak zachovat historii Trendu vozíčkářů, protože dobré jméno u veřejné správy,
dárců i široké veřejnosti je to nejcennější, co máme. U některých výzev
k projektům je přímo požadována historie organizace minimálně od dvou do
pěti let.

-4-

 Jak budovat organizaci, která má do budoucna perspektivu nejen uchování, ale
i dalšího rozvoje.
Po několika absolvovaných školeních a dlouhých diskuzích převládá mezi členy
představenstva názor, že splnit všechny výše uvedené požadavky jedinou organizací není
možné. Proto navrhneme letošní červnové valné hromadě Trendu vozíčkářů zdánlivě
komplikované řešení, které však při dosavadní znalosti právního výkladu může naplnit
všechna výše uvedená očekávání.
Ještě letos založíme nové občanské sdružení (název zatím nemá) a do něj během jednoho
roku přestoupí postupně všichni členové Trendu vozíčkářů, kteří budou mít zájem o další
členství. Budeme tedy mít i nadále členskou organizaci.
Po 1. 1. 2014 budeme mít dva spolky. Ten starý (dnešní Trend vozíčkářů) transformujeme
během krátké doby na ústav, abychom mohli nadále poskytovat sociální služby i podnikat a
přitom si uchovali veřejně prospěšný status i historii důležitou pro některé projekty.
Zřizovatelem tohoto ústavu bude nový Spolek, který jmenuje správní radu ústavu a tím si
nad jeho směřováním udrží kontrolu.
Abychom dosáhli i na jiné typy výzev (podnikatelské), navrhne představenstvo valné
hromadě také založení nové s.r.o. (= společnost s ručením omezeným). Tato s.r.o. nemusí
zatím vyvíjet žádnou aktivitu, bude spát, poplyne její historie a použijeme ji pouze v případě,
že bude potřeba k některé aktivitě vyloženě komerční subjekt. Jejím majitelem bude opět
nový spolek.
Pokud si klepete na čelo, že slovo ústav vyvolává představu něčeho kamenného, kde jsou
lidé s postižením uzavíráni, což je v příkrém rozporu s myšlenkami zakladatelů Trendu
vozíčkářů, pak vězte, že ústavy existovaly už dávno. Jsou od slova ustanoviti – zříditi a
dodnes např. existuje významná vědecká instituce - Ústav pro jadernou fyziku. To jen
bývalý režim tomuto slovu dal trochu hanlivý význam. Troufám si tvrdit, že za pár let nám
název ústav nepřijde vůbec divný, jako např. před lety posmívaná slova hejtman nebo
Česko.
K přeměně právní formy našeho Trendu dojít musí. Na to je zákon. Je na nás, kterou cestou
se dáme. Otvírám tedy „diskuzi“ o formě a názvu budoucího nového „spolku“, pokud se na
jeho zřízení na valné hromadě v červnu dohodneme.
Milan Langer předseda představenstva

Vážení čtenáři,
mám na Vás dvě menší prosby.
Některým
z Vás
chodí
Trendy
zpravodaj v tištěné nebo elektronické
podobě. Mohli byste mi na mail
koutný@trendvozickaru.cz
nebo
telefonicky na číslo 776 576 555 sdělit v jaké podobě vám to víc vyhovuje? Případně
aktualizovat kontakt na vás, aby vám Trendy chodil včas a pravidelně. A druhá prosba.
Nebojte se nám poslat nějaký zajímavý článek nebo námět na něj. Budeme jen rádi. Děkuji
za spolupráci a přeji příjemné počtení u našeho společného díla.
Michal Koutný
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Sociálně-právní poradna informuje
Ministryně Müllerová zastavila vydávání sKaret
Úřady práce dostaly v pátek pokyn, aby přestaly vydávat karty sociálních systémů - sKarty.
Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová to uvedla dne (7.5.) na happeningu
Národní rady zdravotně postižených ČR a KDU-ČSL před budovou Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR.
Vydávání sKaret jednotlivé úřady utlumují už
od února. Předávání klientům se oficiálně
zastavuje poté, co vláda přijala usnesení,
kterým
ministryni
doporučila
zahájit
intenzivní jednání a legislativní kroky k
ukončení projektu sKaret. Ministryně
Ludmila Müllerová se setkala s několika
desítkami účastníků mítinku a mimo uvedla,
že na takových akcích není možné nikoho
přesvědčovat o výhodách karty. Nalézt
řešení projektu sKaret má nyní společná
pracovní skupina expertů MPSV, Úřadu
práce ČR a České spořitelny. Podle ministryně není možné připustit, aby vládou
doporučené ukončení projektu sKaret znamenalo pro jejich držitele jakýkoliv problém. Dávky
se vždy musí včas a řádně dostat ke klientům.
Ministryně Ludmila Müllerová na mítinku rovněž připomněla, že chce pomoci lidem se
zdravotním postižením. A proto ministerstvo práce a sociálních věcí navrhne na základě
hodnocení dopadů sociální reformy úpravu zákonů. Ta bude znamenat, že lidé s postižením
nebudou muset tak často jako doposud chodit na úřady. Stát by se o ně měl více postarat
tam, kde je to skutečně třeba. Ministerstvo zvažuje například upustit od víceúčelového
posudku o stupni závislosti, zrušit vazby přiznávání průkazů pro lidi se zdravotním
postižením na uznaný stupeň závislosti nebo navázat příspěvek na mobilitu na průkaz
osoby se zdravotním postižením.
Zdroj: MPSV
Pro Trendy zpravodaj upravila Martina Brožová
Pokud byste chtěli získat další informace, můžete se na mě obrátit přímo do poradny.
Tel: 582 777 709 Mobil: 732 430 321 Mail: poradna@trendvozickaru.cz
Případně přijít osobně do poradny a to v pondělí a čtvrtek mezi 08,00 – 12,00
A ve středu 08,00 – 12,00 nebo 14,00 – 17,00
Martina Brožová
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Z domova i ze světa
Bezbariérové dovolené s vozíkem
Už žádná překvapení a žádné nepříjemné situace!
Existuje totiž mnoho situací, které lidé bez pohybové
indispozice berou jako úplnou samozřejmost. Lidé na
vozíku však musí před dovolenou řešit nepřeberné
množství detailů o daném místě, jelikož musí být
přijatelně bezbariérové. V opačném případě by to
mohlo znamenat velké problémy a nepříjemnosti.
Existuje totiž mnoho situací, které lidé bez
pohybové
indispozice
berou
jako
úplnou
samozřejmost. Lidé na vozíku však musí před
dovolenou řešit nepřeberné množství detailů o
daném místě, jelikož musí být přijatelně
bezbariérové. V opačném případě by to mohlo
znamenat velké problémy a nepříjemnosti.
Společnost ATIS ve spolupráci s projektem
jedemetaky.cz vytvořila seznam hotelů a penzionů,
které zaručí dovolenou i handicapovaným. Které to
jsou?
Opravdu nezapomenutelná dovolená
Nyní však máme na mysli doopravdy v tom pozitivním slova smyslu, toto bude opravdu
skvělá dovolená! Je totiž až neuvěřitelné, s jakou silou a vůlí jsou schopni lidé s pohybovou
indispozicí čelit každým dnem náročným výzvám. Mnoho fyzicky zdravých přemýšlí „ty
schody jsou vysoké“, namísto „jsem rád, že je mohu vyjít po svých“. Handicapovaní lidé
zaslouží náš obdiv, a též důstojnou dovolenou v hotelech, které jsou uzpůsobeny naplno
jejich potřebám.
100% bezbariérová místa
Společnost ATIS si dala záležet, aby pro vozíčkáře vybrala relevantní informace o vhodných
pobytových místech. Výsledkem je nabídka hotelů a penzionů, kde si užije každý z rodiny
včetně vozíčkářů.
Sami posoudíte vhodnost pobytu – konečný výběr je na Vás !
Mnohdy je vhodné subjektivní posouzení bezbariérovosti pobytového místa. Proto ATIS
doplňuje informace o pobytovém místě rovněž přiložením vyplněného dotazníku od
ubytovatele, kde je přesně definována bezbariérovost daného ubytovacího zařízení.
Hlavním cílem bylo vybrat takové ubytování, kde je umožněn samostatný pohyb na vozíku.
Členové rodiny se pak nemusí na vozíčkáře tolik vázat. Dovolenou si pak skutečně užijí
všichni.
Dáváte přednost raději Čechám nebo Slovensku? Vybíráte destinace z obou území na
jednom místě. Více informací o bezbariérových pobytech naleznete na www.atis.cz a ZDE.
Doporučujeme Vám rovněž hlídat si super nabídky ATIS Last minute.
Zdroj: helpnet
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VS Pastviny, FTK UP v Olomouci
nabízí rekreační pobyt v pohodovém aktivním stylu. Atmosféra Orlických hor a přehrady
navodí příjemný pobyt nejen organizovaným akcím, školám, kurzům, ale i rodinám s dětmi.
Nevšední zážitky umocní např. půjčování lodí, koloběžek, kol, tartanových hřišť i
společenských místností zdarma. V rámci ubytování je též zajištěno stravování a to jak plná
penze, tak i polopenze. Dále možnost využití sportů a programů na míru.
Těšíme se na Vás!

Kontakt:
Bc. Renáta Vaďurová, FTK UP v Olomouci
Tel. 585636034 - www.acpastviny.cz, www.ftk.upol.cz

Mistrem světa ve sledge hokeji pro rok 2013 je Kanada
Mistrem světa ve sledgo hokeji se pro rok 2013 stal tým Kanady. Kadala vyzvala ve finále
úřadujícího mistra světa a paraplympíjského vítěze USA. Zápas byl dlouho bez branek.
Nakonec rozhodla střela od modré čáry, která před brankářem skočila a změnila směr. Týmu
USA se už nepodařilo srovnat a tak se ze zlaté medaile radovali hráči Kanady.
Nejlepším útočníkem turnaje byl vyhlášen kanadský kapitán Greg
Westlake.
Nejlepším obránce asisten kapitána týmu USA - Taylor Chace.
Nejlepším brankářem turnaje gólman Ruska - Mikhail Ivanov.
Konečné pořadí MS 2013:
1. Kanada
2. USA
3. Rusko
4. Česká republika
5. Norsko
6. Itálie
7. Korea
8. Švédsko
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Kanada, USA, Rusko, Česká republika a Norsko se svým umístěním přímo kvalifikovali na
zimní paralympíjské hry v Soči 2014.
Itálie se udržela v A skupině, ale bude muset bojovat o paralympiádu společně s Koreou,
Švédskem, Japonskem, Německem a Velkou Británií v kvalifikačním turnaji.
Korea a Švédsko sestupují do B skupiny, ze které postupují Japonsko a Německo.
www.czechsledgehocke

Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Langer Milan, Pijáčková Marie, Brožová Martina, Hlaváček
Evžen.
Graficky upravil: Koutný Michal, tel.: 776 576 555
Distribuce a info s úsměvem: Miluška Březinová a Anička Koziolová.
Datum vydání: 15.5. 2013 - Počet výtisků: 90
Adresa redakce: Spolek Trend vozíčkářů, Lužická 7, 779 00 Olomouc, tel: 585 431 984;
email: koutny@trendvozickaru.cz
doplněk: za obsah a jazykovou korekturu zodpovídá autor článku
uzávěrka příštího čísla je 10. června 2013

Pravidelná křížovka. Tajenku posílejte do konce uzávěrky zpravodaje (10. 6. 2013) na mail
koutny@trendvozickaru.cz nebo sms na číslo 776 576 555, případně osobně v Trendu
na Lužické. A výherci křížovky z minulého čísla jsou Marek Schmid, Eva Zajíčková a Jarka
Redrová. Gratulujeme.
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