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ROČNÍK

Slovo na úvod
Ahoj Trenďáci,
květen je máj lásky čas. No a my jsme se snažili láskyplně připravit i páté
číslo Trendy zpravodaje pro Vás. Najdete v něm spoustu pozvánek na různé
akce (filmový klub, návštěva ZOO, výrobu čistících prostředků, výstavu Mezi
námi 2014 atd. A hlavně na valnou hromadu našeho spolku. Fotogalerie
z Flory nebo seznam míst osazených euroklíčem berte jako bonus.
Michal Koutný

Informace z Trendu

Spolek TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc
Lužická 7, 779 00 Olomouc
tel.+fax: 585 431 984

E-mail: trend@trendvozickaru.cz

POZVÁNKA NA
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Spolku TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc

Dovolujeme si Vás pozvat na řádnou Valnou hromadu
Spolku,
která se bude konat v sobotu 14.6. 2014
od 9.30 hod
v Klubu seniorů
v OLOMOUCI, Peškova 1
-1-

s tímto programem:
-

Zahájení
Volba předsedy VH, zapisovatele a sčitatelů hlasů
Schválení programu
Volba návrhové komise
Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku Trend vozíčkářů Olomouc za rok 2013
Zpráva revizní komise
Plán činnosti Spolku na rok 2014
Schválení rozpočtu Spolku na rok 2014
Diskuse, různé
Návrh usnesení
Závěr
Účast na valné hromadě patří k základnímu právu i povinnosti členů spolku

Za Spolek TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc
Mgr. Milan Langer
Předseda
PS: Vezměte si s sebou členské průkazky Spolku TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc a příp.
100,- Kč na zaplacení členských příspěvků.

Výzva
Rádi bychom vyzvali členy, uživatele služeb i asistenty našeho Spolku, aby při svých cestách
k lékaři, na úřady, či pouze při procházkách ve volném
čase, více sledovali cestu, po které zrovna jedete nebo
jdete.
Toto „sledování“ by se mělo týkat hlavně nových, nebo
nově zrekonstruovaných komunikací (nájezdy u
přechodů, ostrůvky na přechodech apod.)
Všechny případné nedostatky, které zjistíte, dobře
popište, nejlépe i s fotkou a předejte na e-mail
langer@trendvozickaru.cz, nebo pošlete či doručte
v písemné podobě do kanceláře Spolku. Budeme se v odůvodněných případech snažit
vyvolat jednání se stavebním úřadem, aby byly stavby komunikací opraveny v souladu
s platnou vyhláškou o bezbariérovosti.
Informace, které nám předáte, budou užitečné pro všechny. Pohyb po našem městě se tak
stane bezpečnějším a ještě příjemnějším.
Děkujeme za vaši spolupráci
Mgr. Milan Langer, předseda představenstva
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Info sociální rehabilitace a volnočasových aktivit.
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Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PRACOVNÍ TERAPIE – DOMÁCÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY

Srdečně zvu všechny uživatele sociálních služeb v Trendu vozíčkářů na pracovní terapii,
která se bude konat dne 28.5. 2014 v prostorách Spolku Trend vozíčkářů na ulici Lužická 7
od 14h do 17 h, na téma DOMA VYROBENÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY. Přijďte si vyzkoušet
výrobu čistících prostředků, které používaly naše prababičky. 
Na setkání s Vámi se těší Jana Měrková a Kamila Zábojová
Bližší informace:
Bc. Kamila Zábojová
Sociální pracovnice služby Sociální rehabilitace, Půjčovny kompenzačních pomůcek
a Volnočasových aktivit - soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz , mobil: 734 442 040
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc

TRENĎÁCKÝ FILMOVÝ KLUB
uvádí

Promítáme: SMOKE
Kdy?: 4.6.2014 15:00
Kde?: učebna ve Spolku Trend vozíčkářů Olomouc
Vstup: ZDARMA
Skupina lidí, jejichž životy jsou propleteny díky jejich příteli,
manažerovi newyorského obchodu s doutníky Auggiemu (Harvey
Keitel). Patří sem: spisovatel, který neumí psát (Hurt), zdráhavý
otec, který utíká před svou minulostí (Forest Whitaker), ulice
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znalý puberťák snažící se najít sám sebe, Auggieho bývalá přítelkyně, kterou velmi dlouho
neviděl a jež se vrací s překvapivými zprávami! Kritici a diváci přivítali neobvyklý humor
Smoke, důvtip a skvělé herecké výkony.
(oficiální text distributora – zdroj wwww.csfd.cz)
Bližší informace:
Mgr. Marie Pijáčková
pijackova@trendvozickaru.cz , mobil: 731 501 388
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc

Beseda k sexuální asistenci s promítáním
Kdy: středa 11.6. 2014 v 15:00 hod
Kde: učebna Trendu vozíčkářů, na adrese Lužická 7,
Olomouc
O sexualitě zdravotně postižených se u nás hovoří zejména
v souvislosti s lidmi s mentálním postižením. Méně se
hovoří o tom, že i fyzicky hendikepované osoby mohou mít
a často mají s naplněním těchto potřeb problémy.
V některých zemích tzv. „západní Evropy“ již funguje delší
dobu institut sexuální asistence. Ne ve všech a už vůbec ne
snadno. V Německu, Švédsku, Holandsku, Rakousku –
všude na to jdou jinak, mají svá pravidla.
A co u nás?
Promítneme ukázku z francouzského dokumentu „Sexe,
amour et handicap“, (Francie/2010) a pak proběhne
společná diskuse k tomuto filmu i tématu. Kdo chce, může
se na celý dokument podívat předem na internetu na
adrese:
https://www.youtube.com/watch?v=YynaVmFig4Q&feature=
share
(titulky se zapínají vpravo dole)
Citát z filmu:
Marcel Nuss, zakladatel sdružení Coordination et Autonomie
„Ať už lidé přestanou překrucovat téma, které je závažné, životně důležité. Nejde tady jen o
sex! Je to otázka lidskosti. Není to záležitost prostitutek. Je to problém ztělesnění nějaké
osoby. Je to zlidštění nějaké osoby. Jde o znovupřijetí vlastního těla, které zcela ztratilo
strukturu.“
Zvědavé i zvídavé zve
Mgr. Milan Langer
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Vaše okénko
Trenďáci a Flora 2014

Fotoreportáže připravil Michal Koutný
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Informace z domova i ze světa
Se zdravotním postižením žije každý desátý občan ČR
V roce 2012 bylo v České republice více než jeden milion lidí s různým typem a mírou
zdravotního postižení. Nejčastěji se jednalo o osoby starší 60 let, s mírně převažujícím
podílem žen (52 %). Nejrozšířenější intenzitou bylo středně těžké zdravotní postižení (41 %)
a rozhodující příčinou nemoc. To jsou základní výsledky šetření o osobách se zdravotním
postižením, které v roce 2013 realizoval Český statistický úřad ve spolupráci s Ústavem
zdravotnických informací a statistiky ČR. Historicky první šetření se uskutečnilo v roce 2007.
Osoby starší 60 let se na celkovém počtu zdravotně postižených občanů České republiky
podílely téměř 59 %, druhou nejrozšířenější skupinou pak byli lidé ve věku 45–59 let (skoro
každý pátý). Nejčastější příčinou zdravotního postižení byla nemoc (65 %), vrozené zdravotní
postižení bylo zaznamenáno u více než každé desáté (9,4 %) a postižení v důsledku úrazu
u téměř každé dvacáté (5,5 %) osoby se zdravotním postižením.
Vzdělání a ekonomická aktivita
„Téměř tři čtvrtiny osob se zdravotním postižením mají základní či středoškolské vzdělání,”
říká Josef Kotýnek z oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního
zabezpečení ČSÚ. „Přibližně 6 % nemá ukončeno ani základní vzdělání, naopak více než 8
% má vzdělání vyšší odborné či vysokoškolské,“ upřesňuje.
S nejvyšším dosaženým stupněm vzdělání úzce souvisí i
ekonomická aktivita – více než dvě třetiny (69 %) zdravotně
postižených osob tvoří nepracující důchodci. S tím souvisí i
výše vyplácených dávek sociálního zabezpečení, kdy na jednu
osobu se zdravotním postižením připadalo 1,37 dávek (více u
žen).
Rodinný stav a bydlení
Nejpočetnější skupinu (41 %) tvořili ženatí či vdané, na druhém
místě ovdovělí (23 %) a na třetím svobodní (22 %). „Genderově
bylo pořadí trochu jiné. U mužů převládá skupina ženatý, u žen
ovdovělá. Zajímavé bylo zjištění, že v kategorii svobodní mají muži silnější zastoupení, a to o
13 procentních bodů“, doplňuje Kotýnek.
Zdravotně postižení žili nejčastěji ve společné domácnosti s manželem či manželkou (36 %).
Druhým nejčastějším typem je single bydlení (19 %).
Míra soběstačnosti a zdravotní pomůcky
Úplné soběstačnosti dosáhlo 41 % osob se zdravotním postižením, naopak zcela
nesoběstačných jich bylo téměř 11 %. Ženy byly přitom méně soběstačné než muži. Nejvíce
osobám se zdravotním postižením pomáhala rodina, tj. nejbližší příbuzní, a to v téměř třech
čtvrtinách případů. Dvě pětiny těchto rodinných příslušníků se staraly o osoby s těžkým a
velmi těžkým postižením. Na druhou stranu bez zajištění péče zůstalo 9 % osob. „Nejhorší
situace byla u téměř 18 tisíc osob s těžkým a velmi těžkým postižením, které byly zcela bez
pomoci,“ přibližuje výsledky šetření Kotýnek.
Zdravotní (kompenzační) pomůcky, které mají v procesu rehabilitace a začleňování do
společnosti rozhodující úlohu, potřebovalo téměř 39 % osob se zdravotním postižením,
naopak 45 % postižených se bez zdravotních pomůcek obešlo.
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Důsledky zdravotního postižení
Z celkového počtu nebyla ve svém životě nijak omezena pouze každá dvacátá osoba se
zdravotním postižením. Téměř čtvrtina této skupiny obyvatel trpí omezenou mobilitou, 18 %
mělo potíže s vedením domácnosti a 16 % se o sebe nedokázalo postarat vůbec.
Detailní informace budou k dispozici na přelomu měsíců dubna a května 2014 na webu ČSÚ
v analýze „Výsledky šetření u osob se zdravotním postižením v České republice za rok
2013“.
Zdroj: ČSÚ

Seznam přístupných míst s toaletami,
výtahy či plošinami osazenými eurozámky
Olomoucký kraj
WC (1E). Knihovna, Masarykovo náměstí 71, 753 01 Hranice
WC (1E). Městský úřad, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
WC (1E). Městský úřad, Purgešova 1399, 753 01 Hranice
WC (1E). Veřejné WC, park Čs. Legií, Hranice
Plošina (2E). Zámecký klub, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
WC (1E). Městský úřad, Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník
WC (3E). Obchodní centrum Alkron, Palackého 1341/2, 790 01 Jeseník
WC (3E). Poliklinika Kojetín, 6. května 1373, 752 01 Kojetín
Plošina (3E). Vzdělávací a informační centrum, Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín
WC (1E). Víceúčelový objekt, č.p. 142, 790 84 Hradec - Nová Ves
WC (1E). Úřad práce, Olomoucká 353/83, 789 85 Mohelnice
WC (1E). Zdravotní středisko, Nádražní 35, WC přízemí U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
WC (1E). Výchovně vzdělávací centrum a kino, Nádražní 373, 793 05 Moravský Beroun
WC (2E). České dráhy Ol.hl.n. - výpravní budova, Jeremenkova 23, 772 00 Olomouc
WC (7E). Galerie Šantovka - obchodní centrum, Polská 1, 779 00 Olomouc
WC (2E). Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého, tř. Míru 115, 771 11 Olomouc
WC (1E). Kaufland, Štursova 1124/3, 772 00 Olomouc
WC (1E). NRZP ČR pro Ol kraj, Slovenská 5, 775 00 Olomouc
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WC (1E) Obchodní centrum Haná, Kafkova 1223/8, 779 00 Olomouc
WC (1E). OBI, Horní Lán 2, 779 00 Olomouc
3x Plošina (7E). Pedagog. fakulta Univerz. Palackého, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
WC (1E). Poliklinika SPEA (přízemí), Nám. Národních hrdinů 2, 771 11 Olomouc
WC (2E). Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, 772 00 Olomouc
WC (1E) Správa železniční dopravní cesty, oblastní ředitelství, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
WC (1E). Úřad práce, Hálkova 20, 779 00 Olomouc
WC (1E). Úřad práce, Vejdovského 988/4, 779 00 Olomouc - Hodolany
WC (2E). Výstaviště Flora Olomouc , (Oranžérie, Pavilon
G), Wolkerova 17, 771 11 Olomouc
WC (2E). ČD Polom - výpravní budova, Polom 135, 753 64
Polom
WC (4E). ČD Prostějov - výpravní budova - Janáčkova
3159, 796 01 Prostějov
WC (1E). OBI, Konečná 4564/10, 796 01 Prostějov - Držice
WC (1E). Autobusová st. (přímý přístup z chodníku), Tovární 3248, 750 02 Přerov
Plošina (2E). ČSSZ Přerov, Bayerova 732/1, 750 11 Přerov
WC (1E). Plavecký areál, Kopaniny 2, 750 02 Přerov
WC (2E). OSSZ Přerov, Bayerova 732/1, 750 11 Přerov
WC (5E). Zimní stadion, Petřivalského 5, 750 02 Přerov
WC (2E). Železniční st. - služební budova, Staré město pod Sněžníkem
WC (1E). Městský úřad, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
WC (2E). Tesco Stores ČR, a.s., Obchodní, 785 01 Šternberk
WC (1E). Autobusové nádraží, Dvorská, 785 01 Šternberk
WC (4E). České dráhy Šumperk - výpravní budova, Jesenická 4, 787 01 Šumperk
WC (1E). OSSZ Šumperk, 17. listopadu, 781 01 Šumperk
WC (1E). Městský úřad, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
WC (2E). Městský úřad, Náměstí osvobození 15, 789 01 Zábřeh
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WC (3E). Poliklinika, Školská 309/13, 789 01 Zábřeh
WC (1E). Úřad práce, Spojovací 674/2, 789 01 Zábřeh
Zdroj: eurokeycz.com

Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Pijáčková Marie, Zábojová Kamila, Baranová Martina,
Hlaváček Evžen, Langer Milan a svět internetu.
Graficky upravil: Koutný Michal, tel.: 736 689 841
Distribuce a info s úsměvem: Miluška Březinová, Alena Třešková a Anička Koziolová.
Datum vydání: 15.5. 2014 - 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 2014
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Pravidelná křížovka. Tajenku posílejte do konce uzávěrky zpravodaje (10. 6. 2014) na mail
koutny@trendvozickaru.cz, nebo sms na číslo 776 576 555, případně osobně v Trendu na
Lužické. A výhercem z minulého čísla se stává paní Bohuslava Sokolová. Gratulujeme.
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