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Slovo na úvod 

 
Ahoj Trenďáci,  

jaro je za dveřmi a my spolu s Vámi do něj vykročíme pravou nohou 
a s novým číslem Trendy zpravodaje. V úvodu ponecháme 
upozornění na přihlášku k týdennímu pobytu na Březejci. No a pak 
už je tu jedna pozvánka za druhou. Jarní Flora, povídání o Thajsku, 
APA karneval, filmový klub a naše dílničky s pletením z papíru a 
tradiční i netradiční vaření. Info z naší poradny a spousta 
zajímavostí ze světa se soutěžemi a troškou humoru na závěr.   

Příjemné počtení u nového čísla přeje za redakci Michal Koutný  

 

Informace z Trendu 

UPOZORNĚNÍ! 

Zájemci o týdenní pobyt na Březejci, který se bude konat pravděpodobně v červnu, se 
závazně přihlaste do 19. března 2015. Podrobnosti o pobytu budou poskytnuty 
konkrétním zájemcům. 
V případě malé účasti se 
pobyt konat nebude.                   

Kontaktní osoba na 
přihlášení:  

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                                                 

Č. 3 / 2015 XI. 

ROČNÍK 
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Info sociální rehabilitace a volnočasových aktivit. 

 

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

PRACOVNÍ TERAPIE – PLETENÍ Z PAPÍRU 
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Pro velký zájem a úspěch našich pletařů   pořádáme další pracovní terapii na téma pletení 
z papíru. 

Dne 27. 4. 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. 

 

PRACOVNÍ TERAPIE - VAŘENÍ TRADIČNÍ I NETRADIČNÍ 

  

Dne 16. 4. 2015 se v prostorách Spolku Trend vozíčkářů na ulici Lužická 7 uskuteční od 14h 

do 17h pracovní terapie na téma VAŘENÍ TRADIČNÍ I NETRADIČNÍ – budeme si povídat o 

ZDRAVÉ VÝŽIVĚ, stravování RAW a ochutnáme zajímavé ZDRAVÉ POKRMY. Pokud máte 

nějaký oblíbený zdravý recept, přijďte se o něj s námi podělit, ochutnat a poznat další 

možnosti „vaření“. 

Srdečně zveme nejen uživatele sociální rehabilitace, ale všechny uživatele sociálních služeb 

Trendu vozíčkářů v Olomouci.  

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, 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 

 

Říkejte mi Kuchu.  

Film „Říkejte mi Kuchu“, který bude náplní dnešního filmového klubu, nás zavede mezi 
příslušníky homosexuální komunity v Ugandě. Celý příběh je založen na osudu aktivisty za 
práva sexuálních menšin Davida Katoa, jenž se odvážně postavil za právo člověka být tím, 
kým se narodil.  

Přiběh pokrývá Katouv život od chvíle, kdy se sám sžívá se svou homosexuální orientací, 
přes zapojení se do aktivit místní organizace hájící práva sexuálních minorit. Tato 
angažovanost se mu stala osudnou. Dvacáteho šesteho ledna 1950 byl zavražděn, ironii 
osudu jen krátký čas po té, co vyhrál soudní proces proti časopisu, který zveřejnil jeho 
fotografii spolu s dalšími aktivisty, označil je za homosexuálně orientované a vyzval k jejich 
zavraždění.  

Sledovat tento dokument není lehké, boj hrstky lidí doslova proti všem bez jakéhokoli patosu 
a toho uklidňujícího vědomí, že to na konci „dobře dopadne, na to není běžný divák zvyklí. I 
když se popisované události odehrávají v geograficky tolik vzdálené Ugandě, má co říct i 
nám. Stačí si vzpomenout na mediální bouři, kterou na Slovensku vyvolala zmínka o 
rozvedené rodině ve slabikáři pro první ročník. Takže i když je film vzdálen místem i časem, 
má co říct. 

David Kato 

Se narodil 13. února 1964, jako jeden ze tří dětí. Posléze vystudoval na University of York. 
Zapojil se do boje za lidská práva. Mimo lidí s jinou pohlavní orientací usiloval o zlepšení 
života lidí nemocných HIV.  

Film je dílem americké režisérky Katherine Fairfax Wright a Malika Zouhali-Worrall.  

Promítat se bude v prostorách počítačové učebny Spolku Trend vozíčkářů Olomouc. 
Dne 1. 4. od 14:30. Vstup je zdarma.  

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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Sociálně-právní poradna informuje 

 
Žádáte o příspěvek na zvláštní pomůcku? Pozornost věnujte i novému občanskému 
zákoníku  
  
Příspěvek na zvláštní pomůcku je jednou z dávek, kterými stát pomáhá osobám se 
zdravotním postižením. V tomto případě přispívá na pořízení pomůcky, kterou potřebují 
například k získávání informací, styku s okolím nebo jež by jim umožnila sebeobsluhu. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní upozorňuje na některá ustanovení nového 
občanského zákoníku, kterým je potřeba věnovat pozornost. 
 
Rodičům dětí se zdravotním postižením a rodinám osob s omezenou svéprávností 
ministerstvo doporučuje, aby věnovali občanskému zákoníku a z něj vyplývajícím 
povinnostem pozornost. „Vyvarují se tak případným obtížím při zastupování dítěte nebo 
osoby s omezenou svéprávností, při koupi nákladných pomůcek, při spravování jejich jmění a 
při plnění některých povinností, které stanoví zákon o poskytování dávek osobám se 
zdravotním postižením,“ uvedla ředitelka odboru sociální a rodinné politiky Kateřina Jirková.  
Příspěvek na zvláštní pomůcku reaguje na speciální potřeby osoby se zdravotním 
postižením, je tedy jejím nárokem, nikoliv nárokem rodiče nezletilého dítěte či opatrovníka 
osoby. Může jít i o velmi drahé pomůcky, čemuž odpovídá i maximální výše dávky, která činí 
400 000 Kč. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením mimo jiné 
požaduje, aby se osoba se zdravotním postižením stala vlastníkem pomůcky, využívala jí 
apod. Pokud se tak nestane, má povinnost poskytnutou dávku nebo její část vrátit.  
Nový občanský zákoník změnil mnohé soukromoprávní vztahy, včetně těch, které zasahují 
rodinu. Pokud jde o právní jednání týkající se jmění dítěte (motorové vozidlo, schodolez či 
jiná pomůcka, v souvislosti s kterou je žádáno o příspěvek na zvláštní pomůcku, představuje 
jmění dítěte), potřebují rodiče souhlas soudu. Výjimkou jsou běžné záležitosti, nebo 
záležitosti sice výjimečné, ale zanedbatelné majetkové hodnoty, tam souhlas soudu není 
třeba. „Vzájemná komunikace rodičů a Úřadu práce může vzniku řady problémů zabránit či 
obtíže minimalizovat, například vhodným stanovením lhůty, ve které je osoba povinna 
pomůcku pořídit,“ uvedla Kateřina Jirková.  
 
V souvislosti s příspěvkem na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla ministerstvo 
připomíná smutnou skutečnost, že odcizení vozidla, případně jeho poškození, se nevyhýbá 
ani těm, kteří si vozidlo pořídili s přispěním státu. Již to, že nemohou využívat vozidlo, které 
potřebují, je velkou komplikací, nadto se musí vypořádat i s dalšími dopady, například s 
povinností vrátit dávku nebo její část. V případě, že dojde k odcizení vozidla, osoba ho 
přestane používat. Nastává tak jedna ze situací, ve které vzniká povinnost vrátit vyplacený 
příspěvek na zvláštní pomůcku, respektive jeho část. V 
těchto případech ministerstvo doporučuje sjednání pojištění 
pro případ odcizení a havárie. Řada pojišťoven nabízí 
osobám se zdravotním postižením v oblasti pojištění 
vozidel cenově zvýhodněné produkty. Plnění z pojistné 
smlouvy pak umožní plně nebo částečně uspokojit vzniklou 
povinnost a čerpat další dávku.  
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením požaduje vrácení dávky v určitých situacích, nicméně pamatuje na složité 
nestandardní situace. Krajská pobočka Úřadu práce může rozhodnout o prominutí povinnosti 
vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část, shledá-li k takovému postupu 
důvody hodné zvláštního zřetele. Převzato z: www.mpsv.cz 
 

http://www.mpsv.cz/
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Proč mají posudkoví lékaři tak špatnou pověst?  

Reportáže, rozhovory a málo známá fakta k tomuto tématu přináší březnové číslo časopisu 
Můžeš.  

Internista a geriatr MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., který má letité zkušenosti z III. interní kliniky 
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, například tvrdí, že posudkoví lékaři – aby byl klid – v 
posudkovém řízení spíše plní očekávání a pocity (jednou nadřízených orgánů, jindy pacientů 
a jejich rodin), a tak často během šetření nešetří pacienta, ale čas. A popíší první dojem. 

Redaktor Radek Musílek, který několikrát marně žádal 
o zvýšení příspěvku na péči, barvitě popisuje, jak na 
základě mnoha odvolání skončil před posudkovou 
komisí na ministerstvu práce a sociálních věcí. Píše, 
že přestože je od narození na vozíku, revizního ani 
posudkového lékaře předtím nikdy neviděl. V reportáži 
s titulkem Ministerské sudičky líčí, jak byl komisí vyslýchán a vyšetřován, až mu byl nakonec 
příspěvek o stupeň zvýšen. Ovšem zatím jen na papíře, protože mu stále chodí příspěvek 
nižší. 

Své zkušenosti s posudkovými lékaři popisují vozíčkáři z Izraele, Lotyšska, Norska a Polska v 
článku Více, či méně handicapovaný? 

Nad českou posudkovou praxí se zamýšlejí i prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc., a doc. MUDr. 
Olga Švestková, Ph.D. Svorně tvrdí, že lidské osudy se nedají vyjádřit desetibodovou stupnicí 
ve formuláři. Situace, která formálně vypadá dobře, je v konkrétním případě často bolestivá, 
někdy až ponižující. 

V reportáži ze Švýcarska jsou popsány možnosti cestování lidí s postižením v Alpách. A tak 
si lze přečíst, jak vozíčkáři v Davosu bruslí nebo jak v hotelech ve Svatém Mořici mají 
bezbariérové pokoje. 

Redaktor Štěpán Beneš popisuje projekt, který brněnská společnost TurboConsult vyvinula 
pro nevidomé a slabozraké. Umožňuje jim příjemnější práci na počítači. 

Motoristický redaktor časopisu Můžeš Petr Buček popisuje zkušenosti dvou rodin s Fordem 
Tourneo Connect s rampou pro vozíčkáře. Test auta probíhal dva týdny a obě rodiny, v nichž 
žijí vozíčkáři, se shodly na tom, že jednou z výhod vozu je fakt, že vozíčkář zde nemusí 
přesedat a jízdu zvládá na svém vozíku.  

V pravidelné rubrice Vaše fotografie hodnotí Ondřej Neff snímky, které čtenáři poslali na web 
www.muzes.cz. 

Přeji hezké počtení, a vzhledem k tomu, že časopis už vychází i v audioverzi (texty čtou Jan 
Kačer, Nina Divíšková a další) a lze jej zdarma poslouchat v počítači nebo jiném přehrávači 
MP3, přeji i příjemný poslech.  

Jindřich Štěpánek, 

šéfredaktor 

převzato z helpnet.cz 

Pro Trendy zpravodaj upravila Martina Brožová 
 
 

http://www.muzes.cz/
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Informace z domova i ze světa 

 
Karneval APA překročí hranice  

Zajímá vás, co se stane, když se zbourají 
bariéry a překročí hranice? Odpověď dá 
Karneval APA, jehož osmý ročník s podtitulem 
Za hranicemi aneb Máme svůj svět proběhne 
v pátek 10. dubna v Regionálním centru 
Olomouc.  

„Chceme uspořádat akci, na které se setkají lidé zdravé populace a osoby se speciálními 
potřebami. Společně prožitým večerem se snažíme zmenšovat sociální bariery mezi 
skupinami a prohlubujeme jejich vzájemné vztahy,“ uvedl za organizátory z katedry 
aplikovaných pohybových aktivit na fakultě tělesné kultury Tomáš Plášil.  

Na karnevalu se návštěvníci mohou těšit na hudební seskupení PROFI-L z olomouckého 
dětského domova, soubor Cyranovy boty, v němž společně účinkují tanečníci s pohybovým 
handicapem a bez něj, vystoupení si již tradičně připravili také pořádající studenti. Večerem 
plným masek provede moderátor Lukáš Man, k tanci a poslechu zahraje Pavel Helan band. 
V závěru večera bude vyhlášen král a královna karnevalu.  

Vstupenky si zájemci mohou již nyní objednat na e-mailové adrese 
listkyapa2015@gmail.com. Od úterý 17. března budou k mání také v menze na Neředíně, 
vždy v úterý a čtvrtek od 10:30 do 12:20, nebo na sekretariátě katedry aplikovaných 
pohybových aktivit. Samozřejmě budou ke koupi také na místě. Cena slosovatelné vstupenky 
je 200 korun.  

Více informací naleznete na Facebooku, na stránce Karneval APA nebo události Karneval 
APA 2015. Společenskou událost pořádají studenti oborů Aplikované pohybové aktivity a 
Aplikovaná tělesná výchova na Katedře aplikovaných pohybových aktivit Fakulty Tělesné 
kultury Univerzity Palackého ve spolupráci s Českou asociací aplikovaných pohybových 
aktivit.  

Bližší informace ke vstupenkám pro klienty, členy a zaměstnance Trendu podá Marie 
Pijáčková na tel. čísle 731 501 388 nebo mailu pijackova@trendvozickaru.cz 

Klára Sovová 

 
Zábavní průmysl objevil handicap 

Velmi dlouhou dobu se zábavní průmysl vyhýbal jakémukoliv 
zobrazení handicapu. A netýkalo se to jen dětských hraček. Ideál 
věčné krásy, zdraví a mládí vládl napříč mediálním světem zábavy 
zdánlivě neochvějně. V souvislosti s rostoucí emancipací osob s 
omezenou schopností pohybu se však i zde začala situace pomalu 
měnit. Dnes už není neřešitelným problémem obstarat zdravotně 
znevýhodněnému dítěti hračku s podobným handicapem. Světoví 
hračkářští giganti v současné době ochotně rozšiřují tématické řady 
svých výrobků. V prodejních regálech se tak můžeme setkat i se 
zdravotně handicapovanými panenkami či dokonce s vojáky na 
ortopedickém vozíku. 
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A když už je řeč o panenkách, na závěr dovolte jednu otázku: „Víte proč stojí panenka Barbie 
před rozvodem jen 400 Kč a Barbie po rozvodu 9000 Kč? K té druhé totiž dostanete ještě 
Kenovo auto, dům, jachtu, motorku...“   

Dnešní děti se už mohou setkat i s hračkami, které zohledňují existenci handicapu v 
mnoha variantách. 

vozickarskenoviny.cz 
 
 

Bez asistenta nepřežijí. Ale dovolit si ho nemohou  

Jsou mladí, inteligentní a plní energie. Studují, pracují. Že jezdí na vozíku, je jen jeden z 
problémů, které mají. Aby přežili, potřebují pomoc. Sehnat asistenta není problém, problém je 
ho zaplatit.  

Vladimír Šmilauer se narodil s vrozenou 
genetickou vadou. Už ve čtyřech měsících mu 
lékaři diagnostikovali spinální svalovou dystrofii 
s prognózou přežití do dvou let. 

Vladimírovi je dnes jednadvacet, bydlí doma s 
otcem a studuje druhým rokem vysokou školu. 
Je chytrý, vtipný a asertivní. Prakticky na každý 
banální úkon potřebuje asistenta, když mu spadne hlava, hrozí mu zadušení, za noc 
potřebuje i desetkrát polohovat. Matka mu zemřela, když chodil do osmé třídy. "Naprosté 
vyčerpání organismu, během týdne dostala několik infarktů, selhaly jí orgány," říká Vladimír. 
Aby mohl žít, potřebuje si kupovat asistenční služby, stovku na hodinu, padesát tisíc 
měsíčně, když mu dvě stě hodin pomůže otec. 

Od státu dostává příspěvek na péči osm tisíc měsíčně, zbytek shání u sponzorů, především 
příbuzných. Asistenční službu si zajišťuje sám, může ale využít i profesionálních služeb. 
Problém je, jak ji má zaplatit. 

Příspěvek na péči se vypočítává podle tabulek, nikoli podle potřeb. Osm tisíc, které od státu 
dostává měsíčně, mu vystačí na tři hodiny denně. 

Vladimír by rád bydlel ve vlastním bytě, s kamarádem, se kterým by se dělil o asistenta. Bojí 
se, že skončí v ústavu. Tam by problém s financováním nebyl, to stát platí, i když levnější to 
není. 

Jakub Neubert má dětskou mozkovou obrnu, od dětství se pohybuje na mechanickém 
vozíku. Je mu dvaatřicet, pracuje jako instruktor osobní asistence, přivydělává si kurzy pro 
vysokoškolské studenty. Žije s přítelkyní v pronajatém bytě na pražském sídlišti. Potřebuje 
asistenta prakticky celý den, přítelkyně ho prostě nezvedne. 

"Abych mohl platit daně, potřebuji asistenty, tedy na ně sehnat 30 tisíc měsíčně. Příspěvek 
na péči pokryje čtvrtinu, je mi trapné nechat se ve svém věku podporovat od rodičů," říká 
Kuba. U organizace poskytující služby už má dluh několik desítek tisíc, doufá, že to zaplatí z 
nějakého grantu. Do ústavu, kde by mu stát vše uhradil, nechce. "Vždycky se mi zvedl 



- 10 - 
 

žaludek, když jsem tam byl na návštěvě, život rozplánovanej od čištění zubů do večerky. 
Vždycky jsem se musel opít, když jsem odtud vypadl. Chcípnul bych tam." 

To, že příspěvek na péči je nastaven špatně, se ví od jeho vzniku. "Jsou skupiny lidí, kteří 
příspěvek na péči čerpají, i když ho na žádnou péči nepotřebují a slouží jim jen ke zlepšení 
domácího rozpočtu. Příspěvky by měly být přidělovány individuálně podle reálné potřeby, aby 
pokryly výdaje i lidem s celodenní péčí." říká Erik Čipera, ředitel Asistence o.p.s.., sociální 
firmy poskytující služby lidem s tělesným hendikepem, kde Kuba pracuje. 

Autor a foto: Ludvík Hradilek 

aktuálně.cz 

 

Abilympiáda 2015 

Kdy: Závěrem května - ve dnech 29. - 30. se uskuteční 23. národní abilympiáda, soutěžní 
přehlídka schopností a dovedností osob se zdravotním postižením v profesních i 
volnočasových aktivitách. Soutěžními dny budou pátek 29. a sobota 30. května 2015. 
Účastníci se mohou těšit na celodení doprovodný programu, v němž nebude chybět prodejní 
expozice výrobků chráněných dílen a výstava rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek ABI-REHA. 

Příjezd a registrace účastníků proběhne 
ve čtvrtek 28. 5. od 15:00 do 19:00 hodin. 
Odjezd účastníků je v neděli 30. 5. do 
10:00 hodin dopoledne.  

Kde: Dějištěm abilympiády bude 
znovu Tipsport arena (zimní stadion) v 

centru Pardubic. 

Účastnický poplatek: Poplatek pro soutěžící a pro doprovody činí 750 Kč za osobu. Osoby 
nepožadující ubytování zaplatí 330 Kč. Číslo účtu, kam můžete zaplatit poplatky, 
je zde. Poplatek zaplaťte do 31. března na účet České abilympijské asociace. 

Disciplíny: Zájemce si může vybrat nově dle obecných pravidel maximálně tři disciplíny. Do 

přihlášky (do poznámek ve formuláři) musí uvést pořadí zvolených disciplín. 

Přihláška: Uzávěrka je v pondělí 31. března. Počet soutěžících je v každé disciplíně 
omezen, proto vám doporučujeme přihlásit se co nejdříve! Zaregistrovat se musíte pouze 
prostřednictvím elektronického formuláře na adrese http://db.abilympics.cz. 

Organizační pokyny a soutěžní pravidla: Organizační pokyny, obecná pravidla, 

pravidla vyhlášených soutěžních disciplín i další potřebné informace se průběžně budou 
umísťovat zde na stránkách. 

Ubytování: Vozíčkáři budou ubytováni v bezbariérovém Hotelu Hůrka. Ubytování také 
bude v hostelu TRIM v Ohrazenicích. Zajištěno bude také celodenní stravování a doprava. 

Zdroj: abilympiada.cz 

http://www.asistence.org/o-asistence
http://www.aktualne.cz/autori/ludvik-hradilek/l~i:author:50/
http://www.arenapce.cz/
http://www.abilympiada.cz/narodni-abilympiada/abilympiada-2015/ucastnicky-poplatek.html
http://www.abilympiada.cz/narodni-abilympiada/abilympiada-2013/discipliny.html
http://www.abilympiada.cz/narodni-abilympiada/abilympiada-2015/ucastnicky-poplatek.html
http://www.abilympiada.cz/narodni-abilympiada/abilympiada-2015/vyhlasene-discipliny.html
http://www.abilympiada.cz/narodni-abilympiada/abilympiada-2015/obecna-pravidla.html
http://db.abilympics.cz/
http://db.abilympics.cz/
http://hotel-hurka.hotel.cz/
http://www.hosteltrim.cz/
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Olomouc chce dát práci handicapovaným, chystá nová místa 

Olomouc – Nová pracovní místa pro zdravotně postižené by měla vzniknout v Olomouci. 
Přivydělat by si mohli například u technických služeb či v olomoucké zoologické zahradě. 

V celém kraji eviduje Úřad práce ČR více jak čtyři tisíce zdravotně znevýhodněných osob.  

V Olomouci pro ně připravuje řešení životní situace nová pracovní skupina. Ta je sestavená 
z představitelů města, jeho akciových společností, zástupců různých neziskových organizací 
a pracovníků sociálního odboru.  

Společně za pomoci evropských dotací hodlají vytvořit a organizačně zabezpečit pracovní 
místa vhodná například pro vozíčkáře, nevidomé nebo lidi s duševním onemocněním. Se 
zaměstnáváním znevýhodněných uchazečů o práci, kteří nemohli živobytí najít dlouhodobě, 
mají zkušenosti například technické služby či zoologická zahrada na Svatém Kopečku. 
Z minulosti proto vědí, jaká úskalí mohou stát tomuto dobrému úmyslu v cestě. 

„Z pohledu města a pohledu lidí, kteří stojí o práci, je motivace jasná. Je důležité nastavit 
pravidla tak, aby existovala motivace i pro potenciální zaměstnavatele," uvedl ředitel 
Technických služeb města Olomouce Miroslav 
Petřík. 

Snížit administrativní zátěž 

Pro zaměstnavatele jde také o administrativní 
zátěž, která se v minulosti v případě přidělených 
zaměstnanců ze strany úřadu práce mnohdy 
vůbec nevyplatila. 

„Bývalo to tak, že k nám postupně poslali třeba 
osmdesát uchazečů, a z nich nakonec byli 
schopni pracovat dva," sdělil ředitel ZOO Olomouc 
Radomír Habáň. 

Zejména odstranění různých administrativních překážek je předpokladem pro úspěch 
projektu. Nově se do něj zapojují Lesy města Olomouce. Zástupci organizací, které lidem 
s handicapem pomáhají, zase zdůraznili, že přímo v jejich řadách existuje velké množství 
klientů, kteří skutečně o práci zájem mají. 

V některých případech ji i akutně potřebují, aby mohli z výdělku pokrýt náklady třeba na 
chráněné bydlení. 

Zástupci organizací Tyfloservis, Spolek Trend Vozíčkářů, InternetPoradna.cz, Charita 
Olomouc, Mana, Člověk v tísni či Klíč – centrum sociálních služeb také mohou v rámci této 
pracovní skupiny přímo vyjednat se zaměstnavatelem specifické podmínky, za nichž může 
ten který klient dobře vykonávat práci. 

Setkání a spolupráce ve skupině se budou účastnit také společnosti Edukol a SocioFactor. 

Autor: Veronika Kolesárová 

Olomoucky deník 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=89842&idc=3570828&ids=10486&idp=86199&url=http%3A%2F%2Fwww.jaktridit.cz%2Fpriroda%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90180&idc=3570828&ids=1220&idp=86532&url=http%3A%2F%2Fwww.alphega-lekarna.cz
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90052&idc=3570828&ids=407&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
http://olomoucky.denik.cz/autor/veronika-kolesarova-2061.html
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Soutěž! 

Vážení čtenáři Trendy zpravodaje, máme pro Vás novinku. Místo 
křížovky vyhlašujeme novou soutěž. Vaším úkolem bude najít 
gramatickou chybu, kterou jsme v Trendy zpravodaji úmyslně nechali. 
Takzvaného šotka. Najděte ho a pošlete nám ho na mail: 
koutny@trendvozickaru.cz nebo formou sms na číslo 736 689 841 
do 10. dubna 2015. Jednoho z Vás vylosujeme a odměníme zajímavou 
cenou. Pokud někdo z Vás najde i jinou neúmyslnou chybu, bude 
odměněn malou prémiovou cenou. Dá se říci, že nám pomáháte zlepšovat Trendy zpravodaj 
a i za to Vám patří dík. Hodně štěstí při hledání. A kdo že je vítězem prvního dílu naší 
soutěže? Je jí paní Eva Koutná. Gratulujeme. 

Redakce Trendy zpravodaje 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Pijáčková Marie, Zábojová Kamila, Brožová Martina 
Ivanová Alena, Sovová Klára Kolesárová Veronika a svět internetu. Graficky upravil: Koutný Michal. 
Distribuce a info s úsměvem: Miluška Březinová, Alena Třešková a Anička Koziolová. 

Datum vydání: 15.3. 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. dubna 2015 

mailto:koutny@trendvozickaru.cz
mailto:koutny@trendvozickaru.cz
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