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ROČNÍK

Slovo na úvod
Ahoj Trenďáci,
rok 2014 je za námi a v plném proudu už ten nový. I náš
zpravodaj do něj vstupuje dalším číslem. Věřím, že i nadále
budete spokojeni s jeho obsahem. Náš tým se bude snažit
Vám přinášet spoustu novinek, informací a zajímavého čtení.
Budeme rádi, pokud se i Vy budete podílet na jeho obsahu. A
tak neváhejte a posílejte nám náměty, články nebo fotografie.
Předem za to moc děkujeme.
Redakce Trendy zpravodaje Vám přeje v novém roce jen ty nejkrásnější okamžiky a
zážitky.

Informace z Trendu
Přednáška - Frekvenční rezonance-Detoxikační medicína
Dostala
jsem
nabídku
přednášky
z CENTRA FREKVENČNÍ REZONANCE
na
téma
Frekvenční
rezonance
a
Detoxikační medicína. Přednáška by byla o
principu frekvenční rezonance, o využití
v diagnostice a léčení nemocí (plazmový
generátor), proč čistit organismus, metody
detoxikační medicíny (Joalis, fytoterapie,
geoterapie, léčivé soli),
Přednáška by byla spojená s volnou diskusí, na závěr možnost proměření na přístroji Salvia
na přítomnost nejčastějších parazitů a patogenů (roupi, škrkavky, vlasovci, borelie,
chlamydie) za symbolickou cenu 20,- Kč.
Pokud má někdo zájem o tuto přednášku, tak se mi prosím nahlaste a já pak domluvím
termín konání přednášky.
Hlaste
se
do
29.1.2015,
kontaktní
osoba
zabojova@trendvozickaru.cz, telefon 734 442 040
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Kamila

Zábojová

e-mail

Info sociální rehabilitace a volnočasových aktivit.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PRACOVNÍ TERAPIE – PLETENÍ Z PAPÍRU

Dne 21.1.2015 a 4.2.2015 se v prostorách Spolku Trend vozíčkářů na ulici Lužická 7
uskuteční od 14h do 17h pracovní terapie, ve které budeme plést z papíru košíky nebo jiné
zajímavé nádoby.
Srdečně zvu nejen uživatele sociální rehabilitace, ale všechny uživatele sociálních
služeb Trendu vozíčkářů v Olomouci, aby si přišli uplést něco zajímavého z papíru, nebo si
s námi posedět a popovídat u dobrého čaje. Přijďte si za námi zpříjemnit den.
Na setkání s Vámi se těší Kamila Zábojová a Martina Baranová
Bližší informace:
Bc. Kamila Zábojová
sociální pracovnice služby sociální rehabilitace, půjčovny kompenzačních pomůcek
a volnočasových aktivit
soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz , volnocasovky@trendvozickaru.cz,
pujcovna@trendvozickaru.cz
mobil: 734 442 040
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc
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TRENĎÁCKÝ FILMOVÝ KLUB
uvádí

Promítáme: Zrození planety opic
Kdy?: 12.2.2015 14:30
Kde?: učebna ve Spolku Trend vozíčkářů Olomouc
Vstup: ZDARMA
Pořekadlo, že cesta do pekla bývá dlážděna dobrými úmysly, platí v tomto příběhu přímo
ukázkově. Mladý vědec Will Rodman (James Franco) vyvíjí lék proti Alzheimerově nemoci,
kterou trpí i jeho otec (John Lithgow). Slibný výzkum se ovšem zadrhává kvůli nežádoucím
vedlejším účinkům, které vykazují pokusní živočichové po aplikaci léčebné látky. Zklamaný
vědec opouští výzkum, odchází pečovat o otce a jako bonus si tajně odnáší šimpanzí mládě,
jehož rodiče zemřeli při Willových pokusech. U šimpanze Caesara se postupně začne
projevovat vysoká inteligence a Will zjistí, že za to zřejmě může působení jeho léku. Začne
mu ho tajně podávat a tím nechtěně otevře bránu k lidské zkáze. Čím dál inteligentnější zvíře
se po čase ocitne v přírodní rezervaci, kde začne v čele ostatních opic pomaloučku
připravovat vzpouru proti těm, kdo zabili jeho rodiče a jeho zavřeli do tohoto „fešáckého
kriminálu“. Tedy proti lidem. (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
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Odpoledne plné společenských her

Neseďte doma a příjďte 18.2.2015 ve 14 hod. do Spolku Trend vozíčkářů v Olomouci
si kolektivně, u dobrého čaje či kávy, zahrát růžně deskové a společenské hry a pobavit se
s ostatními.
Budete si moci zahrát Karty, Pexeso, Domino, Mikádo, Člověče nezlob se, Dooble,
Kvarteto…….
Pokud máte doma zajímavou hru, kterou si budete chtít zahrát s ostatními, tak ji 18.2.2015
přineste.
Těšíme se na vás Bc. Kamila Zábojová a Mgr. Martina Baranová.
Bližší informace:
Bc. Kamila Zábojová
sociální pracovnice služby sociální rehabilitace, půjčovny kompenzačních pomůcek
a volnočasových aktivit
soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz, volnocasovky@trendvozickaru.cz,
pujcovna@trendvozickaru.cz
mobil: 734 442 040
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc

Sociálně-právní poradna informuje
Každoročně ČSSZ zajišťuje více než 40 milionů výplat důchodů. Převažují výplaty na
účet nad výplatami v hotovosti
Způsob výplaty důchodu a termín jeho zasílání – to jsou časté dotazy lidí, kteří se chystají
podat žádost o důchod. Ti, kdo důchod již pobírají, se pak často zajímají o možnost změny
způsobu výplaty. V průměru každý měsíc Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
vyplatí 3,5 milionu důchodů. Během roku je to přes 40 milionů pravidelných výplat, z toho
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nově zařízených jsou řádově statisíce. Již při podání žádosti o důchod si budoucí důchodce
volí způsob jeho vyplácení. Má dvě možnosti - důchod může dostávat buď v hotovosti
prostřednictvím České pošty na adresu bydliště (případně do zařízení sociálních služeb),
nebo může zvolit bezhotovostní převod na svůj bankovní účet. Výplatu důchodu na účet
využívá stále více klientů. V prosinci 2014 zajistila ČSSZ 1 559 740 výplat na účty u
peněžních ústavů, 1 241 805 výplat v hotovosti důchodovou službou České pošty a 38 953
výplat do zařízení sociálních služeb (pozn.: počet výplat nemůže korespondovat s počtem
důchodů ani s počtem důchodců, neboť v jedné výplatě může být zahrnuto více druhů
důchodů pro jednu osobu i platby pro více důchodců, jde např. o kombinaci důchodu
starobního a vdovského či o důchody pozůstalostní pro vdovu a nezletilého sirotka vyplácené
pod rodným číslem vdovy). Důchodce může kdykoliv požádat ČSSZ o změnu způsobu
výplaty a úřad je povinen ji provést.
Důchody se vyplácejí dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatní termíny důchodů
vyplácených ČSSZ jsou sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. Důchod vždy náleží od
konkrétního výplatního termínu do dne předcházejícího výplatnímu termínu v následujícím
měsíci. Pro názornost - důchodce, který má výplatní termín 10., obdržel prosincový důchod
10. 12. Prosincová splátka důchodu náleží od 10. prosince do 9. ledna, 10. 1. obdrží lednový
důchod, který náleží do 9. února.
Výplata důchodu v hotovosti prostřednictvím
České pošty je zpoplatněna. Příjemce důchodu
hradí náklady za poukazy pravidelných splátek
důchodu, které činí 21 Kč za každou splátku
důchodu a jsou sraženy z celkové výše splátky.
Tato povinnost se ovšem nevztahuje na
důchodce, jimž byl důchod přiznán před 1. 1.
2010.
ČSSZ vyplácí důchody bezhotovostně na osobní
účty u bank, které podepíší „Pravidla pro poukaz výplat důchodů na účty u bank nebo
spořitelních a úvěrních družstev v České republice“. Seznam bank a spořitelních a úvěrních
družstev, do kterých lze poukazovat výplatu důchodů, je k dispozici na webu ČSSZ a na
okresních správách sociálního zabezpečení (OSSZ). Dále lze výplatu důchodu zařídit pouze
na účet důchodce nebo jeho manžela/manželky. Na účet jiné osoby (dítěte, sourozence,
druha, družky apod.) výplatu ze zákona ČSSZ zařídit nemůže. Výplata důchodu na účet jiné
osoby než manžela/manželky je možná pouze v tom případě, že tato osoba byla soudně
ustanovena opatrovníkem nebo rozhodnutím obecního úřadu zvláštním příjemcem důchodu.
Doklad o této skutečnosti je třeba předložit ČSSZ.
Pro bezhotovostní výplatu důchodu na účet je nutné předložit vyplněný, podepsaný a bankou
potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet - majitel účtu nebo
Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela/manželky (k dispozici na
webových stránkách ČSSZ a na OSSZ). Pokud příjemci důchodu chtějí změnit peněžní
ústav, mohou tak učinit. O zasílání důchodu na jiný účet (do jiné banky) se žádá také
prostřednictvím zmíněných tiskopisů. Aby se zamezilo situacím, kdy peníze z ČSSZ odejdou
na již neexistující účet u původní banky, je vhodné starý účet zrušit až tehdy, kdy již důchod
přichází na nový účet. Pokud však dojde k situaci, že důchod je odeslán na již zrušený účet,
klient o důchod v žádném případě nepřijde. Částka se vrátí ČSSZ a následně je formou
jednorázové platby zaslána na nový účet.
Převzatowww.mpsv.cz
Pro Trendy zpravodaj upravila Martina Brožová
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Informace z domova i ze světa
Tradiční novoroční Panoptikum vozíčkářské hrůzy 2015.
Nový rok je tradičním okamžikem, který s úsměvným nadhledem umožňuje prezentovat
unikátní snímky Panoptika vozíčkářské hrůzy. Je to ukázka neuvěřitelných realizací,
zvrácených představ o tom, co také lze vydávat za bezbariérové úpravy.
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Ačkoliv se to nezdá, většina realizací proběhla se souhlasem úřadů. Panoptikum vozíčkářské
hrůzy se tak stává jakýmsi mezinárodním pomníkem neznámého úředníka, s jehož pomocí
se podařilo tyto unikátní výtvory navrhnout, postavit a z veřejných prostředků pochopitelně i
zaplatit.

Zdroj: vozickarskenoviny.cz
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Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Pijáčková Marie, Zábojová Kamila, Baranová Martina,
Brožová Martina 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: 15.1. 2015 - 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. února 2015
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Pravidelná křížovka. Tajenku posílejte do konce uzávěrky zpravodaje (10. 2. 2015) na mail
koutny@trendvozickaru.cz, nebo sms na číslo 736 689 841, případně osobně v Trendu na
Lužické.
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