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 Poradenství uživatelům sociálních služeb

Milí čtenáři Zpravodaje,
tak jsem to opět nestihla původně plánovaný termín
vydání dalšího čísla našeho
zpravodaje jsem totiž přetáhla téměř o měsíc.
Věřím však, že mně to odpustíte a se zájmem se začtete
do tohoto aktuálního čísla, v němž vám představujeme
Poradnu pro uživatele sociálních služeb, kterou
zajišťujeme ve spolupráci s Národní radou osob se
zdravotně postižením. Vracíme se také k projektu
z prostředků NROS, jehož hlavní aktivitou je zavedení
standardů kvality našich služeb. Můžete se také
seznámit s novelizací zákona o sociálních službách a
dalšími novinkami ze sociálně právní oblasti, přečíst si
zprávy o pravidelných - především zájmových a
společenských - aktivitách v klubovně Sdružení
zdravotně postižených i mimo ni. Otiskujeme také
informační leták k novým službám Centra - kurzu jemné
motoriky a pracovního poradenství, dále pak leták ke
službě, kterou poskytujeme již dvanáctým rokem, ale
v rámci níž došlo k několika významným změnám.
Onou službou je právní poradna, kterou již nezajišťuje
JUDr. Prokopiusová, ale nově se můžete při řešení
svých záležitostí obracet na JUDr. Bilíkovou, jejíž
specializací je především pracovní právo a důchodová
problematika. Další změnou je, že od února letošního
roku jsme, vzhledem ke stoupajícímu zájmu o tuto
službu, zdvojnásobili její provozní hodiny.
K výměně stráží došlo také ve vedení okresního výboru
Sdružení zdravotně postižených, kde na postu
předsedkyně vystřídala paní Illíkovou, po jejím
desetiletém
úspěšném
působení,
Mgr.
Hana
Bambušková. Nového ředitele má také Centrum pro
zdravotně postižené MSK, stal se jim (s účinností od 1.
dubna) ing. Libor Schenk.
Na závěr bych chtěla poděkovat organizacím, které
poskytly příspěvek na vydávání našeho zpravodaje.
Jsou jimi Slezský svaz zdravotně postižených v Hradci
n. M., Automotoklub invalidů Opava, ZO SPCCH Dolní
Benešov, ZO SPCCH Štěpánkovice, ZO SPCCH Opava,
Onko Isis Opava a MO STP Opava 7.
Děkuji za přízeň a přeji příjemné čtení.
Dagmar Slaninová

V úvodu tohoto čísla vám chceme přiblížit projekt
s názvem Poradenství uživatelům sociálních
služeb, ve kterém jsme partnery Národní rady
osob se zdravotním postižením.
Proč
poradenství
služeb?

uživatelům

sociálních

Aktuální potřeba nově koncipované služby
vyvstala v okamžiku, kdy vstoupil v platnost nový
zákon o sociálních službách, tj. 1. ledna 2007. Na
základě výzkumu bylo zjištěno, že po přijetí
zákona, umožňujícího uživatelům uzavřít smlouvy
na poskytování sociálních služeb, bude nutno
uživatelům poskytnout podporu a pomoc
nezávislého poradce.
Cílem samostatného poradenského systému je
provázet uživatele sociální služby při jeho
jednáních
s
poskytovatelem,
nabídnout
poradenství vážící se k uzavírání smluv o
poskytování služby a všem jejím náležitostem.
Platí jednoduché pravidlo:
„Jakou smlouvu dnes s poskytovatelem uzavřu
– takové služby budu zítra čerpat“.
Možnost využívání sociálních služeb na základě
uzavírání smluv je jistě významným posunem pro
uživatele, ovšem jako každá nová věc přináší i
řadu úskalí, která pomáháme řešit. Nová služba
však není úzce zaměřena pouze na problematiku
uzavírání smluv. Nabízí podporu i v řadě dalších
činností. Poradíme jak postupovat při podávání
žádosti o příspěvek na péči, pomůžeme při
vyplňování žádostí, doporučíme další postupy
nezbytné při čerpání příspěvku apod.
Komu je poradna určena?
Poradny jsou zaměřeny především na občany se
zdravotním postižením, seniory a jejich rodinné
příslušníky, rodiče dětí se zdravotním postižením,
osob
zbavených
způsobilosti
opatrovníky
k právním úkonům a na další skupiny uživatelů
sociálních služeb.
Poradna pro uživatele sociálních služeb
v Opavě
Poradny NRZP jsou provozovány celkem v 85
místech (většinou v bývalých okresních městech).
V Opavě působí poradna NRZP v prostorách
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 Stěhování opavského magistrátu

Centra pro zdravotně postižené a jejich služeb
můžete využít v těchto provozních hodinách:
Pondělí

8.00-12.00

13.00-17.00

Úterý

8.00-12.00

13.00-16.00

Středa

8.00-12.00

13.00-17.00

V průběhu února a března došlo ke stěhování
několika odborů opavského magistrátu. Odbory se
přestěhovaly ze svých dosavadních působišť do
nového úřednického areálu na Krnovské ulici.
Cílem stěhování bylo vytvoření
komplexního centra, kde si
budou moci občané na jednom
místě vyřídit velké množství
nejrůznějších
úředních
záležitostí.

ale je možno domluvit telefonicky, e-mailem nebo
písemně
individuální
schůzku v
termínu
vyhovujícím oběma stranám.
Další potřebné informace o projektu je možno
nalézt na www.poradnaprouzivatele.cz.

Kromě řady magistrátních odborů zde budou sídlit
ještě některé další státní úřady. Nový úřednický
areál je přístupný pěším ze strany Krnovské ulice
nebo Staré silnice.

Poradny uživatelům sociálních služeb nenahrazují
ve své činnosti specializované státní poradenské
instituce, ale vhodným způsobem je doplňují.
Přijďte se sami přesvědčit!

U areálu staví několik linek městské hromadné
dopravy. Autem se dá do areálu vjet ze Staré
silnice, vchod z Krnovské je pro auta nepřístupný.

 Centrum pro zdravotně postižené
získalo dotaci EU na svůj rozvoj
Realizace projektu nazvaného Posílení kapacity
neziskové organizace a její rozvoj, který
realizujeme z finančních prostředků EU, spěje do
závěrečné fáze. Jak název napovídá, projekt
realizovaný od loňského srpna do konce května
letošního roku, je zaměřen na posílení vnitřní
kapacity a kvality organizace ve finančním řízení
a administrativě, což bude mít zásadní význam pro
rozvoj organizace a umožní získat zkušenosti
a kapacitu pro vedení a zpracování finančně
náročnějších projektů.
Hlavní cíle projektu:
 podpora lidských zdrojů (posílení personální
kapacity o pozici finančního manažera)
 zavedení standardů kvality sociálních služeb
 vytvoření vnitřních směrnic organizace
 vytvoření strategického a operačního plánu
 budování vnějších vztahů
 kontrola účetních závěrek a prověření
systému finančního řízení organizace
formou kontroly dvěmi nezávislými auditory

V areálu na Krnovské ulici se odbory magistrátu
nacházejí ve třech budovách:
Krnovská 71 – budova A (již využívaná MMO):
 Městská policie Opava
Krnovská 71 – budova B (již využívaná MMO):
 odbor dopravy
 odbor vnitřních věcí (evidence obyvatel,
matrika, OP, CD, odd. přestupků)

Na projekt byla poskytnuta dotace
ve výši 613 tisíc Kč.

Krnovská 71 – budova C (nově rekonstruovaná
budova, dříve budova Slezského gymnázia):







ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou
zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a
investicemi do lidských zdrojů.

Díky dotaci na výše uvedený projekt vznikly
i naše nové webové stránky
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odbor sociálních věcí
odbor majetku města
odbor školství
odbor životního prostředí
odbor hl. architekta a územního plánu
odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a
krizového řízení
odbor výstavby
odbor obecní živnostenský úřad
odbor informatiky
odbor kontroly (dočasně)

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, detašované pracoviště Opava
 Změny v zákoně o sociálních službách

V budově Hlásky již zůstávají ryze samosprávní
odbory (odbor právní, finanční, investiční apod.).
Zdroj: www.opava-city.cz

Od 1. ledna 2008 došlo k drobné úpravě zákona o
sociálních službách. Přinášíme krátkou informaci
publikovanou MPSV.

 Opava má první komunitní plán

1) Původní stav

Zastupitelstvem města byl v prosinci schválen
Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících
služeb na období 2008 – 2010. Na zpracování
tohoto prvního opavského komunitního plánu se
podílelo více než sto zástupců poskytovatelů
sociálních služeb, uživatelů a odborníků z řad
významných veřejných institucí působících na
území města.

V roce 2006 byl schválen zákon o sociálních
službách, který je účinný od 1. ledna 2007. Jeho
vlivem dochází v systému sociálních služeb ke
zcela zásadním změnám, jejichž cílem je
především posílit postavení osob, které jsou z
důvodu věku nebo zdravotního stavu závislé na
pomoci jiné osoby.
K tomu slouží sociální dávka – příspěvek na péči,
který je poskytován přímo osobám, které pomoc
potřebují. Člověk může z příspěvku hradit
profesionální sociální službu nebo jej použít k
pokrytí nezbytných nákladů při zajištění péče v
rodině.

Tento materiál dává ucelený přehled o stavu
sociálních a souvisejících služeb ve městě Opavě
a jeho městských částech, reaguje na nabídky
poskytovatelů a vyjadřuje potřeby uživatelů. Jedná
se o začátek nepřetržitého procesu, jehož cílem je
postupné nastavení mechanismů a podmínek pro
koordinaci služeb, zajištění jejich kvality a
sledování jejich efektivity.

Dávka je poskytována ve čtyřech stupních podle
rozsahu péče, kterou člověk potřebuje. Míra potřeb
je posuzována sociálním pracovníkem
a
posudkovým lékařem.
Výše dávky měsíčně činí:
 I. stupeň 2 000,- Kč (pro nezletilé 3 000,-)
 II. stupeň 4 000,- Kč (pro nezletilé 5 000,-)
 III. stupeň 8 000,- Kč (pro nezletilé 9 000,-)
 IV. stupeň 11 000,- Kč
Příspěvek na péči v současnosti dostává cca 250
tisíc osob.

Cíle a opatření v rámci cílové skupiny Péče o
osoby se zdravotními problémy:

2) Proč byla nutná změna

1. Terénní služby
a)
2.

Příspěvek na péči je někdy čerpán neodůvodněně,
protože zákon nezohledňuje situace, kdy je osobě
pobírající příspěvek potřebná péče zajišťována
z jiného zákonného titulu než je poskytování
sociálních služeb (např. v případě pobytu v
nemocničním či jiném zařízení), a dochází tak ke
zdvojenému financování takové péče.

Udržení a rozvoj terénní práce (včetně osobní
asistence)

Podpora uplatnění dospělých osob se
zdravotním znevýhodněním na trhu práce

a) Udržení a rozvoj pracovní a sociální
rehabilitace
b) Rozvoj podporovaného a chráněného
zaměstnávání
3. Podpora při získání a udržení nezávislého
bydlení

Využívání příspěvku na péči někdy neodpovídá
účelu, pro nějž je poskytován, a míjí se tak
účinkem. Část příjemců odmítá uvést způsob jeho
využití, protože jej vnímají jako dávku „odškodňovací“. Významná část spoluobčanů, především
nižších stupňů vzdělání, bere tento příspěvek na
péči spíše jako vítané přilepšení čistých příjmů
rodiny, případně své vlastní, než jako částku, která
je určena na nákup sociálních služeb.

a) Chráněné bydlení, podporované bydlení
b) Zkvalitnění péče v pobytových zařízeních
4. Zajištění psychosociální péče

3) Změny od 1. ledna 2008

a) Zajištění psychoterapeutických programů
pro osoby v psychosociální krizi
b) Podpora poradenských služeb pro osoby
se zdravotním postižením
c) Rozvoj sociálně aktivizačních služeb a
svépomocných aktivit pro osoby se
zdravotním postižením i seniory
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Je odstraněno zdvojení výplaty dávek. Po dobu
hospitalizace nebo pobytu v zařízení určeném pro
výkon trestu či nařízené ústavní léčby, který trvá
celý kalendářní měsíc, je výplata příspěvku na
péči zastavena. Tedy v takových případech, kdy je
objektivně dáno, že příspěvek na péči nemůže
plnit svůj účel.
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Zpřísní se kontrola využívání příspěvku na péči.
V případě neuvedení způsobu využití této dávky je
její výplata po předchozím písemném upozornění
zastavena do doby, než oprávněná osoba uvede
odpovídající způsob jejího využití. Jsou tak řešeny
situace, kdy je objektivní pochybnost o správném
využití příspěvku na péči (v případě, že oprávněná
osoba ani po opakované výzvě neuvede, jakým
způsobem příspěvek využívá).

vám při péči již bude od 1. 7. 2007 započítávat do
důchodu plně, a proto se procentní výměry bát
nemusíte.
POZOR však na stanovení výpočtového základu,
který zjednodušeně řečeno, tvoří měsíční průměr
ročních příjmů dosažených v rozhodném období.
Podle toho, jaké budete mít v rozhodném období
příjmy, bude stanovena výše důchodu.
Velmi zjednodušeně to lze ilustrovat takto: Když
budete chodit do zaměstnání a váš měsíční
průměrný příjem bude 10 000 Kč, pak se vám z
této částky vypočítá důchod. Bude-li měsíční
průměrný výdělek jen ve výši 3 000 Kč, tak i v
případě, že pečujete o postiženého, se vám bude
důchod počítat z této částky. Je zřejmé, že důchod
bude nižší než při příjmu deseti tisíc.

Je rozšířen okruh osob, na které přechází nárok
na nevyplacené částky příspěvku na péči v
případě úmrtí oprávněné osoby, o osoby blízké,
které sice v době smrti nežily s oprávněnou
osobou v domácnosti, avšak o tuto osobu
pečovaly.
4) Shrnutí
Nový systém sociální péče je sice krok správným
směrem, ale minulou vládou špatně připravený.

Na jednu stranu je dobré, že se doba péče plně
započítává do důchodu. Na straně druhé je třeba
vědět, že jen případný přivýdělek (na dohodu o
pracovní činnosti) nebo výdělečná činnost na
zkrácený úvazek může hodně ovlivnit výši
budoucího důchodu.

Pokud by vláda nepřistoupila k reformě, mohl by
tento vývoj v dohledné době přinést mimořádné
finanční komplikace.
Navrhovaná opatření nemají negativní dopad na
příjemce příspěvku na péči ani na poskytovatele
sociálních služeb. Jde především o zvýšení
efektivity a hospodárnosti veřejných výdajů, a to
formou přesnějšího vymezení účelu výdajů.

Máte-li tedy možnost přivýdělku, dávejte přednost
dohodám o provedení práce, protože zde se
neplatí sociální pojištění, a proto to neovlivní
důchod. Pokud již možnost výdělku nelze řešit
jinak, měl by odpovídat běžným příjmům, abyste
na to v budoucnu nedoplatili.

Zdroj: www.mpsv.cz

Zdroj: Vozíčkář

 Možnosti výdělku při péči o osobu blízkou

 Petr Nečas: Chceme motivovat lidi i firmy

Pečujete-li o osobu pobírající příspěvek na péči ve
II. – IV. stupni závislosti, je podle zákona o
důchodovém pojištění tato doba dobou pojištěnou
pro důchodové účely (zákon 155/1995 Sb., § 5,
písmeno s).

„Chceme motivovat lidi, kteří mají nižší stupeň
invalidity, k práci. I když jsem si vědom toho, že
jejich uplatnění na trhu práce je komplikované,“
říká ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas.

Doba péče o postiženou osobu je díky Veřejnému
ochránci práv již od 1. 7. 2007 započítávána do
důchodu v plné výši. Už tedy neplatí, že roky péče,
které přesáhly dobu 5 let, se krátily na polovinu a
snižoval se tak průměrný výdělek pro výpočet
důchodu, což znamenalo, že čím déle někdo
pečoval o postiženou osobu, tím nižší byl jeho
důchod.

Jak chcete změnit invalidní důchody?
Dnes existuje plný a částečný invalidní důchod.
Chceme zavést třístupňový systém. Dnes mají
stejný invalidní důchod lidé při poklesu pracovní
schopnosti v rozmezí 35 a 69 procent. Chceme
částečnou invaliditu rozdělit na dva stupně, od
35 do 50 a od 51 do 69 procent. Zhruba tři čtvrtiny
současných částečných invalidních důchodců by
byly v tom nejnižším stupni. Jejich důchod by byl
asi o čtvrtinu nižší než dnes. Změna se ale bude
týkat jen nově přiznaných invalidních důchodů.

Až sem je vše v pořádku. Záludnost systému, o
které je třeba vědět, však nastává tehdy, pokud
pečujete o rodinného příslušníka, pobíráte
příspěvek na péči a k tomu si najdete přivýdělek.
Doba pojištění v případě péče je podle zákona o
důchodovém pojištění náhradní dobou pojištění. A
zde je kámen úrazu. Najdete-li si práci, která
zakládá povinnost odvodů na sociálním pojištění,
mají platby z výdělečné činnosti vždy přednost
před platbami státu. Pokud tedy příjem z
výdělečné činnosti nebude dostatečně vysoký,
odrazí se to v budoucnu i na výši důchodu.

Ubude tedy invalidních důchodců?
Samozřejmě. Průměrný částečný invalidní důchod
je dnes o několik set korun vyšší než průměrná
výše
podpory
v nezaměstnanosti,
neřkuli
příspěvek na živobytí. Pro řadu lidí je to toužené
vyřešení jejich pracovní a zdravotní situace.
Otevřeně říkám, že chceme motivovat lidi, kteří
mají nižší stupeň invalidity, k práci. I když jsem si
vědom toho, že jejich uplatnění na trhu práce je
komplikované.

Starobní důchod se skládá ze dvou částí, a to
základní a procentní výměry. Procentní výměr se
Zpravodaj 2/2008
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Co když je ale nikdo nezaměstná?

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a
pojistného na veřejné zdravotní pojištění, kterou
byli za sebe povinni odvést. Po odečtení těchto
úhrad zůstávalo zaměstnavateli přibližně 6 000 Kč.
Vzhledem k uvedenému docházelo k účelovému
zaměstnávání
především
osob
s těžším
zdravotním postižením, přičemž v některých
případech
nebyla
těmto
osobám
vůbec
přidělována práce.

Chceme
zaměstnavatele
motivovat.
Dnes
dostávají peníze za nové místo pro kohokoliv
z evidence úřadu práce. V budoucnu by je měli
dostat jen za místa pro lidi se zdravotním
postižením, bez kvalifikace, nad 50 let nebo matky
malých dětí.
Zdroj: Lidové noviny, 8. 4. 2008

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením je od nového roku
poskytován ve výši skutečně vynaložených
mzdových nákladů na zdravotně postiženého
zaměstnance
(včetně
pojistného,
které
zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího
základu tohoto zaměstnance).

 Bezplatné zastupování
Pokud potřebujete získat bezplatného právního
zástupce ex-offo, můžete o něj požádat u České
advokátní komory – Národní 16, Praha 1, 110 00,
www.cak.cz.
V žádosti je třeba uvést, čeho se váš spor týká a z
jakého důvodu žádáte o zastupování (většinou se
jedná o sociální důvody).

Pro zamezení zneužívání tohoto příspěvku je
stanovena jeho maximální výše rozdílně pro osoby
s těžším zdravotním postižením a pro ostatní
osoby se zdravotním postižením, a to 9 000 Kč
pro TZP a 6 500 Kč pro OZP.

 Nemáte zubního lékaře?
Česká stomatologická komora zveřejnila na svém
webu seznam zubních lékařů, kteří přijímají nové
pacienty.

Snížení vzájemného poměru obou částek je
motivováno skutečností, že původní nastavení
výše příspěvku na zaměstnávání osob s těžším
zdravotním postižením dávalo prostor pro
zneužívání příspěvku jejich účelovým přijímáním
do pracovního poměru, přičemž ostatní osoby se
zdravotním postižením jsou v praxi skutečně
zaměstnávány v nepoměrně větším počtu.

Seznam
vznikl
na
základě
dobrovolně
poskytnutých informací a lze si vybrat jeho
setřídění podle obce a zdravotní pojišťovny, anebo
podle zdravotní pojišťovny a obce. Díky němu
pacienti ušetří hlavně čas, protože už nebudou
muset obvolávat nebo obcházet zubaře, kteří
většinou už žádné pacienty neberou. Seznam
obsahuje několik stovek zubařů, kteří ještě
přijímají nové pacienty, situace je však v
jednotlivých místech různá.

Cílem změny zákona o zaměstnanosti je tedy
efektivněji podporovat zaměstnávání osob se
zdravotním postižením, aniž by docházelo
k neúměrnému zatěžování státního rozpočtu bez
vazby na snižování nezaměstnanosti těchto osob.
Zároveň je cílem eliminovat možnosti zneužívání
těchto příspěvků.

Zdroj: http://domino.dent.cz/csk/seznamcl.nsf

 Snížení podpory zaměstnávání
zdravotně postižených

 Příspěvek na úpravu bytu
Tento příspěvek je jedním z nejvíce využívaných
příspěvků. Příspěvek není poskytován automaticky
a na každou úpravu. Musí být splněny určité
podmínky.

Výše podpory pro zaměstnávání zdravotně
postižených narůstá s mimořádnou dynamikou.
V roce 2006 byl objem těchto prostředků 2
násobkem roku 2005 a v roce 2007 dokonce 3
násobkem, přičemž tento trend by pokračoval
i v následujících letech. Počet zaměstnávaných
osob se zdravotním postižením přitom spíše
stagnuje.

Příspěvek lze poskytnout občanům s těžkými
vadami nosného nebo pohybového ústrojí
omezujícími
ve
značném
rozsahu
jejich
pohyblivost a občanům nevidomým, kteří byt
užívají k trvalému bydlení. Výčet zdravotních
indikací je uveden v příloze č. 5 pod písm. a)–g).

Podle původní právní úpravy poskytování
příspěvku (podle § 78 zákona o zaměstnanosti),
mohl zaměstnavatel použit příspěvek i na jiné
účely než je podpora zaměstnávání osob se
zdravotním postižením. Z poznatků úřadů práce
vyplývá, že v mnoha případech zaměstnavatelé
vypláceli osobám se zdravotním postižením,
zejména těm s těžším zdravotním postižením,
minimální mzdu, která u těchto osob činí 4 000 Kč.
Ze zbývající části celkové výše poskytnutého
příspěvku cca 13 000 Kč zaměstnavatelé uhradili
tu část pojistného na sociální zabezpečení a
Zpravodaj 2/2008

Podle vyhlášky lze za úpravu bydlení
považovat zejména tyto úkony:
 úprava přístupu do domu, garáže, k výtahu
včetně schodů, k oknům a na balkón,
 úprava povrchu podlahy, ovládacích prvků
domovní a bytové elektroinstalace, kuchyňské
linky, popřípadě dalšího nábytku,
 rozšíření a úprava dveří,
 odstranění prahů,
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 přizpůsobení koupelny a záchodu včetně
vybavení vhodným sanitárním zařízením a lehce
ovladatelnými bateriemi,
 instalace potřebné zvukové a světelné
signalizace,
 zavedení vhodného vytápění,
 vybudování telefonního vedení,
 stavební úpravy spojené s instalací výtahu.

vstupech do domu je nejvhodnější pevné stavební
řešení, bez použití jakýchkoli zařízení a
mechanismů. Každý mechanismus se může
pokazit či poškodit. Při úpravách v panelových
domech většinou nelze dodržet rozměry dané
vyhláškou, a proto je nutno úpravy přizpůsobit
dané postižené osobě, která je bude užívat.
Většinou nestavíme tak často, abychom měli
dostatek zkušeností, a proto doporučujeme celý
postup konzultovat s odborníkem. Teprve pak lze
přistoupit k vlastnímu zpracování projektové
dokumentace.
Pak je třeba posoudit, zda se připravované práce
musí provádět na základě stavebního povolení,
nebo
stačí
ohlášení
stavebnímu
úřadu.
Doporučujeme toto předem konzultovat na
stavebním úřadu.
Stavebním úpravám musí předcházet vždy žádost
u vlastníka objektu, týká se to i majitelů bytů v
osobním vlastnictví. U družstevních bytů se o
souhlas žádá družstvo, u obecních (státních) bytů
se žádá odbor majetku obvodního či místního
úřadu. V některých případech může dát souhlas
správce bytových objektů. Družstva většinou
svého člena zplnomocňují, výjimečně podají
žádost za něj. U družstevních bytů se musí změny
ohlásit i výboru samosprávy, a pokud uvažujete o
zabrání např. části chodby, je nutno mít souhlas
ostatních uživatelů. Poslední dobou je tento
postup vyžadován i u obecních domů.
Teprve po obdržení těchto souhlasných stanovisek
majitele lze podat žádost stavebnímu úřadu.
Žádost o stavební povolení se předkládá
stavebnímu úřadu podle místa stavby. Rozsah
dokumentace
ke
stavebnímu
povolení
doporučujeme konzultovat s příslušným stavebním
úřadem. V případě, že chcete ušetřit čas a starosti
s vyřizováním výše uvedených dokumentů,
stanovisek a vyjádření, můžete tuto činnost zadat
specializované firmě. To vše jsou však náklady
navíc. Od okamžiku, kdy jsou všechny
požadované doklady doručeny stavebnímu úřadu,
je zahájeno řízení, které by měl správní orgán
rozhodnout do 30 dnů. Vlastní stavební práce se
obyčejně mohou zahájit 15 dnů od doručení všem
účastníkům (tj. po nabytí právní moci kladného
rozhodnutí).

Rozsah úprav je posuzován se zřetelem na
závažnost a druh zdravotního postižení občana.
Výše příspěvku na úpravu bytu se určí se zřetelem
na příjmy a majetkové poměry občana a jeho
rodiny, a to až do výše 70 % prokázaných
nákladů účtovaných fyzickými nebo právnickými
osobami za materiál a práce spojené s nezbytnými
výdaji včetně projektových prací, nejvýše však
 50 000 Kč nebo
 100 000 Kč u příspěvku na stavební úpravy
spojené s instalací výtahu, který je poskytován z
toho důvodu, že nelze použít šikmou
schodišťovou plošinu.
Mylné jsou tedy úvahy, že když provedete úpravy
za určitou částku, tutéž částku dostane zpětně
vyplacenu. Pozor i na slova „až do výše“.
Znamená to, že to může být i méně než 70 %,
třeba jen 10 %.
Příspěvek na úpravu bytu je možno poskytnout i
formou zálohy, nejvýše ve výši 50 %
předpokládané výše příspěvku. Doporučujeme
předem o tuto zálohu požádat, lehce si pak
odvodíte celkovou výši příspěvku.
Příspěvek na úpravu bytu bude poskytnut jen
tehdy, zaváže-li se žadatel písemně předem, že
příspěvek (zálohu) vyúčtuje do 3 let od zahájení
řízení, příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátí v
případě, že byt vymění, byt prodá nebo dojde-li k
jiné změně užívacího nebo vlastnického práva k
bytu před uplynutím deseti let od jeho poskytnutí,
nebo vrátí poměrnou část příspěvku v případě, že
plánované úpravy se neuskuteční v rozsahu podle
schválené dokumentace a vyplacený příspěvek
přesáhl 70 % skutečně vynaložených nákladů.
Vrácení příspěvku nebo jeho poměrné části se
nepožaduje, jestliže jeho výše nepřesáhla 5 000
Kč nebo jestliže zemře občan nebo dítě, jehož
rodiči byl poskytnut. Od vymáhání příspěvku je
možno ve zřetelehodných případech upustit.
Z toho lze usuzovat, že minimálně 30 %
uvažovaného propočtu si musíte opatřit jinak, a to
většinou z vlastních zdrojů. Doporučujeme zkusit
oslovit i sponzory, např. bývalé zaměstnavatele,
nadace, atd.
Řada dotazů se týká možnosti dotace na výstavbu
nového bytu (domku). Na toto řešení žádná dávka
ani příspěvek neexistují.

Výběr dodavatele
Práci lze realizovat svépomocí, najímáním
řemeslníků po jednotlivých profesích nebo
zadáním stavební firmě. Při provádění stavby
svépomocí musíme zajistit stavební dozor, to
znamená odborníka, který odpovídá za provedení
stavebních prací.
Větší
úpravy
je
nejjednodušší
zadat
specializované firmě. Na začátku je dobré nechat
si vypracovat nabídky od několika firem a zajímat
se o tzv. „reference“; pak začít srovnávat. Budete
možná překvapeni, protože rozdíly v cenách bývají
někdy až 40 % i více.

Povolení, stanoviska, vyjádření
Pokud jste vyřešili finanční stránku, je třeba si
promyslet, jaké úpravy bytu chcete provést. Při
Zpravodaj 2/2008
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Doporučujeme v nabídce požadovat vyčíslení
jednotlivých položek v jednotkových cenách, např.
2
za 1m příčky, obkladu apod. U položek, které se
takto vyčíst nedají, lze požadovat jednoznačný
popis s pevně stanovenou cenou. Takto se dá
stanovit i celková cena. Naopak pokud dojde ke
změně rozsahu prací, dá se i výsledná cena po
dohodě upravit.

"Na stránkách jsou všechny důležité informace od
souhrnu vlakových spojů, které jsou vybaveny
vozy a zařízením pro vozíčkáře, přes seznamy
bezbariérových stanic a stanic se zdvižnou
plošinou, přímé telefonní kontakty na nádraží až
po informace o tom, jak jsou vozy pro cestující se
zdravotním postižením vybaveny a kolik za cestu
hendikepovaní zaplatí," uvedl Petr Šťáhlavský,
ředitel kanceláře náměstka generálního ředitele
ČD pro osobní dopravu.

Zdroj: Nápadník – sborník informací a rad pro
život s postižením

Cestující ocení také informace s piktogramy o
bezbariérovosti železničních stanic uvedené při
vyhledávání spojení na adresách www.vlak.cz a
www.jizdnirady.cz ve specifikaci rozsahu služeb
stanice. Piktogramy označují bezbariérovost
stanice, mobilní plošiny a vybavení pro cestující se
zrakovým postižením.

 Oprava kompenzačních pomůcek
Pomůcka pro zdravotně postižené je zboží jako
každé jiné a podle Obchodního zákoníku má
nejméně dvouletou záruční lhůtu. V této době
uplatňujte veškeré opravy vyjma těch, které
vyplynou z opotřebení a špatného zacházení,
přímo vůči dodavatelské firmě bez účasti zdravotní
pojišťovny. V případě, že firma záruční opravu
neuzná, je možné se obrátit na Českou obchodní
inspekci (www.coi.cz).
Pokud potřebujete pomůcku opravit po záruční
lhůtě, je nejprve nutné zavolat firmu, od které ji
máte. Jejich pracovník zjistí závadu a provede
kalkulaci opravy. Dále je třeba získat poukaz na
opravu od vašeho praktického lékaře. Poukaz
potom putuje k reviznímu lékaři vaší zdravotní
pojišťovny. Po jeho schválení můžete opět volat
servisní firmu. Zákonem je určeno, že hradíte 10
% z částky za opravu.

České dráhy pamatují na cestující se zdravotním
postižením také slevami na jízdném. Držitelé
průkazů ZTP a ZTP/P mohou v rámci ČR
využívat speciální jízdné, které je zhruba na
třetinové úrovni oproti zákaznickému jízdnému.
Dále si mohou pořídit speciální In-kartu 1/4 se
slevou 25 % z jízdného ZTP a ZTP/P, která stojí
600 korun na 3 roky. Kromě toho průvodce
držitele průkazu ZTP/P cestuje zcela zdarma. A
bez problémů mohou zdarma cestovat ve vlacích
Českých drah také asistenční psi.

 Cestovní náhrady od 1. 1. 2008
a) výše stravného
trvá-li pracovní cesta 5 – 12 h
trvá-li pracovní cesta 12 – 18 h
trvá-li pracovní cesta nad 18 h
b) základní sazby za 1 km jízdy
u jednostopých vozidel a tříkolek
u osobních motorových vozidel
c) průměrné ceny pohonných hmot
Benzin 91 oktanů
Benzin 95 oktanů
Benzin 98 oktanů
Motorová nafta
Zdroj: Práce a sociální politika 3/2008

Zdroj: Nápadník – sborník informací a rad pro
život s postižením

 Bezbariérové ubytování v Praze
Sdružení zdravotně postižených v ČR nabízí
bezbariérové ubytování v Praze 8 na Karlínském
náměstí 12. V nabídce je 6 dvoulůžkových pokojů.
Cena za jednu noc pro držitele průkazu TP, ZTP a
ZTP/P
 při obsazení jednoho lůžka
 při obsazení obou lůžek
Ostatní zdravotně postižení platí

200 Kč
150 Kč/osoba

 při obsazení jednoho lůžka
 při obsazení obou lůžek
Rezervace na tel. 221 890 411.

400 Kč
350 Kč/osoba

1,10 Kč
4,10 Kč
30,60 Kč
30,90 Kč
33,10 Kč
31,20 Kč

SLOVENSKO – TURČIANSKÉ TEPLICE
Termín: 28. 9. – 4. 10. 2008

 České dráhy spustily nové stránky pro
hendikepované cestující

Cena: 4 900,- Kč
Ubytování: hotel Vyšehrad

O speciálně upravené stránky pro cestující se
zdravotním postižením rozšířily svůj web na
adrese www.cd.cz/bezprekazek České dráhy.
Nabízejí mimo jiné on-line formulář, přes který si
mohou cestující na vozíku objednat svou cestu a
asistenci zaměstnanců ČD při nástupu do vlaku.

Zpravodaj 2/2008

58-69 Kč
88-106 Kč
138-165 Kč

V ceně:

přeprava autobusem
6x ubytování
6x plná penze
6x léčebné procedury
Bližší informace a přihlášky u sl. Slaninové.
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Pořádá Automotoklub
invalidů Opava
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HARMONOGRAM SCHŮZÍ
1. PONDĚLÍ v měsíci
3. PONDĚLÍ v měsíci
1. ÚTERÝ v měsíci

CVIČENÍ NA ŽIDLÍCH (JÓGA)
PONDĚLÍ 10:00 - 11:00 h

2. ÚTERÝ v měsíci
3. ÚTERÝ v měsíci
1. STŘEDA v měsíci
1. ČTVRTEK v měsíci
4. ČTVRTEK v měsíci

Nenáročná forma cvičení je vhodná především
pro osoby s těžkým postižením pohybového aparátu.
Pro zdravotně postižené vstup volný.

13:30-16:00
13:00-15:00
10:00-12:30
13:00-15:30
10:00-12:30
14:00-16:00
15:00-17:00
17:00-19:00

OV STP
MO Opava 1
OV SPCCH
ZO Opava
MO Opava
MO Opava 7
MO Opava 5
ZO Opava 6

09:00-11:00

ZO SNN

VOLNÝ PŘÍSTUP K POČÍTAČI VČETNĚ INTERNETU
PONDĚLÍ – STŘEDA, pokud není klubovna využívána
k jinému účelu
Nabízíme zájemcům, z řad osob se
zdravotním postižením, využít zdarma
internet či počítač k dalším účelům
(napsat text, upravit digitální fotky apod.).
V případě potřeby je k dispozici rada
a pomoc pracovníka Centra.
Pro zdravotně postižené vstup volný.

U KAFÍČKA

27.04.03.05.
02.05.
06.12.05.
10.05.
12.18.05.

Ozdravný pobyt „Slet
čarodějnic“
Porada předsedů MO + ZO
Ozdravný pobyt
v termálních lázních
Šachový turnaj
Ozdravný pobyt
v termálních lázních

13.05.

Den kardiaků

Církevní konzervatoř,
Beethovenova 1, Op. 1

15.05.

Okresní shromáždění
SPCCH

Penzion, Opava 6

Rekondice DIA

Hotel Dejmon, Čeladná

Rekondice KARDIO

Hotel Dejmon, Čeladná

Zájezd

Polsko, Ustroň

Pobyt u moře

Bulharsko

17.24.05.
24.31.05.
29.05.
03.14.06.
07.06.
19.06.
20.06.
28.06.05.07.

2. ÚTERÝ V MĚSÍCI 14:00 – 16:00 h
Přijďte mezi nás! Můžeme si jen tak popovídat, poslechnout si
přednášku na aktuální téma, besedu se
zajímavou osobností nebo shlédnout pěkný
film. Program si vytváříme sami.
Pro zdravotně postižené vstup volný.

KLUB PŘÁTEL
STŘEDA 10:00 – 12:00 h

Karlovice u Vrbna pod
Pradědem
Klubovna
Podhajská, Slovensko
klubovna
Podhajská, Slovensko

Dětský den
Areál chovatelů, Op. 6
Zájezd
Jeseník
Den zdravotně postižených Štěpánkovice
Chata Svobody,
Rekondiční pobyt
Ostravice

AKTUÁLNÍ INFORMACE
NA TEL. 553 734 109 NEBO
V NAŠEM SÍDLE

V klubu se můžete naučit zajímavé výtvarné
a rukodělné techniky (batika, aranžování apod.),
ale hlavně navázat nová přátelství.
Pro zdravotně postižené vstup volný.

ZDRAVOTNĚ-RELAXAČNÍ CVIČENÍ
ÚTERÝ 16:30 - 17:30 h

ŠACHOVÝ KLUB
SOBOTA 10:00 – 12:00 h

Cvičení probíhá v tělocvičně ZŠ U Hřiště
v Opavě-Kylešovicích.

Pro všechny příznivce královské hry.

Poplatek činí 10 Kč/h pro členy a 15 Kč/h pro nečleny.

Zpravodaj 2/2008
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