 Půjčovna kompenzačních pomůcek
Vážení a milí čtenáři
Zpravodaje,
již potřetí v tomto roce vám
přinášíme aktuality z činnosti
na
našich
detašovaných
pracovištích a mnoho novinek
ze sociálně právní oblasti. Tentokrát zejména
o novelizaci zákona o sociálních službách.
Věřím, že i tentokrát naleznete ve zpravodaji mnoho
zajímavých a užitečných informací. Přeji vám příjemné
čtení.
Dagmar Slaninová
Vedoucí detašovaného pracoviště Opava

 Moravskoslezský kraj podpořil naše
projekty na rok 2009
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo
dne 17. 6. 2009 o poskytnutí dotací Centru pro zdravotně postižené MSK
o.s. na realizaci těchto projektů:
Osobní asistence – cesta k integraci
Cílem projektu je rozšíření kapacity služby osobní
asistence v okresech Bruntál, Opava a Ostrava.

Půjčovnu kompenzačních pomůcek bude zajišťovat
Centrum pro zdravotně postižené nad rámec
základních
činností
stanovených
zákonem
o sociálních službách, jako součást odborného
sociálního poradenství. Půjčovna bude sloužit
především k zapůjčení kompenzačních pomůcek
do doby, než uživatel dostane svou pomůcku
hrazenou z veřejných zdrojů. Od září bude součástí
této služby také doprava pomůcek podle přání
klientů do jejich přirozeného prostředí.
V současnosti nabízíme k zapůjčení tyto pomůcky:
Pomůcka

Pracoviště

Kontakt

Dětská slepec. hůl

Bruntál

774 993 215

Pichtův psací stroj

Bruntál

774 993 215

Francouzské hole

Opava

553 734 109

Toaletní židle

Opava

553 734 109

Sprchová sedačka

OP, NJ

od srpna

Vanová sedačka

OP, NJ

od srpna

Vanový el.zvedák

Nový Jičín

od srpna

Mechanický vozík

Nový Jičín

556 709 403

Mechanický vozík 2x

Frýdek-Místek

558 431 889

Biotronová lampa

Frýdek-Místek

558 431 889

Masážní lehátka*

Frýdek-Místek

558 431 889

*možno využít jen na DP Frýdek-Místek

Bližší informace k službě
osobní asistence rádi
poskytneme zájemcům
na kterémkoliv pracovišti
Centra.
Terénní sociální služby – zvýšení mobility
Cílem projektu je zkvalitnění již poskytovaných
sociálních služeb a přiblížení sociálních služeb
(odborného
sociálního
poradenství,
osobní
asistence) i do míst s obtížnou dostupností
za pomoci osobního automobilu.
Osvětová činnost - ochrana před sociálním
vyloučením
Předmětem realizace je zajištění přednášek
se sociálně
právní
tématikou,
zaměřených
na osoby se zdravotním postižením a seniory.

Toto spektrum pomůcek však neuspokojuje a ani
nemůže uspokojit plně poptávku ze strany našich
uživatelů. Proto bychom rádi nabídku různých
druhů kompenzačních pomůcek rozšířili, např.
o sluchadla, antidekubitní podložky, polohovací
zařízení a další pomůcky, o které je mezi uživateli
zájem.
Našim
cílem
je
také
rozšířit
půjčovnu
kompenzačních pomůcek o rehabilitační pomůcky.
Tyto pomůcky jsou v mnoha případech velice
drahé, ale pro člověka s tělesným či kombinovaným
postižením, velice účinné. Rádi bychom získali
a následně půjčovali, např. motomed, masážní
elektrické přístroje apod.
Uvítáme také, pokud nám sami dáte vědět
(osobně, telefonicky, písemně), které pomůcky
k zapůjčení na našich pracovištích uvítáte.

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.

Detašované pracoviště
BRUNTÁL
Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál
tel.: 554 718 068

Tipy na výlety pro zdravotně postižené
Zámek Bruntál
Tel. 554 717 947, 949, muzeumbruntal@iol.cz
Otevřeno: květen-září: úterý-neděle 9:00-17:00 h
duben, říjen: sobota, neděle 9:00-17:00 h
Vstupné: zámek dospělí 70 Kč; děti, studenti,
důchodci, invalidé 40 Kč; expozice dospělí 20 Kč,
děti, studenti, důchodci, invalidé 10 Kč.
Bez bariér jsou výstavní síně, kaple v přízemí,
nádvoří, parky.
Více informací na www.bruntal-zamek.cz.

XXV. Den zdravotně postižených
Dne 20.6.2009 proběhl pod záštitou měst Bruntál,
Krnov, Vrbno pod Pradědem a obce Dvorce
v Kulturním středisku Mír ve Vrbně pod Pradědem
XXV. ročník celookresní soutěže zdravotně
postižených. Zúčastnilo se dvacet družstev
po čtyřech soutěžících, kteří soutěžili v deseti
disciplínách. Na začátku proběhly tři teoretické
disciplíny, které měly prověřit sociálně právní,
dopravní a zdravotní znalosti. Zbylých sedm
disciplín se neslo ve sportovním duchu.

Zámek Linhartovy
Tel. 554 652 241, 728 323 270 (p. Hrubý)
Otevřeno: červenec-srpen 09 pátek-neděle 11:0017:00 h; září 09 sobota, neděle 11:00-17:00 h
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč.
V objektu je výtah.
Více informací na www.zameklinhartovy.cz.

Soutěž vyhrálo družstvo žen z Lichnova (2896
bodů), před družstvem žen z Vrbna (2779)
a smíšeným družstvem z Vrbna (2746). Soutěž
jednotlivců vyhrál pan Radomír Křistek z Břevence
(782 bodů), před panem Antonínem Palátem
z Bruntálu (778 bodů) a paní Karlou Bajtkovou
z Lichnova (771 bodů).

Osoblažská Úzkokolejka
Z Třemešné ve Slezsku do Osoblahy (trať č. 298).
Kontakt: tel. 972 759 180, 602 719 697.
Provoz: soboty, neděle 20.6 - 30.8. 2009.
Tam:Třemešná v 10:45, příjezd: Osoblaha 12:35 h
Zpět: Osoblaha v 14:45, Třemešná v 16:46 h
Nový vagón pro přepravu vozíčkářů.
Více informací na www.osoblazsko.com.

Centrum pro zdravotně postižené
na akci zastupoval Ing. Aleš
Šupina, vedoucí DP Bruntál jako
jeden z rozhodčích, podílejících
se na organizaci soutěže.

Karlova Studánka – bazén s teplou vodou
Tel. 554 798 262
Otevřeno: pondělí-čtvrtek 10:30-21:00, pátek
10:30-22:00, sobota 10:00-22:00, neděle 10:0021:00 h
Vstupné: dospělý 150 Kč/h, dítě (3-10 let) 90 Kč/h,
dítě (11-15 let) 110 Kč/h, senior nad 65 let, ZTP,
ZTP/P 120 Kč/h.
Více informací na www.k.studanka.cz.

III. ročník veletrhu v Krnově
V sobotu 27.6.2009 se konal od 9:00 do 17:00
hodin v prostorách paláce Silésia v Krnově veletrh
poskytovatelů sociálních služeb a zdraví.

Hrad Sovinec
Tel. 554 295 113, sovinec@sovinec.cz
Otevřeno: červenec-srpen 09 úterý-neděle 9:0018:00, září 09 úterý-neděle 9:00-17:00 h
Vstupné: dospělí 60 Kč, děti, důchodci 30 Kč.
Bez bariér pouze po páté nádvoří.
Více informací na www.sovinec.cz.

Na akci se prezentovala široká škála poskytovatelů
sociálních služeb, ale i zástupců navazujících
a
doplňujících
služeb.
Kromě
prohlížení
propagačních stánků si návštěvníci mohli nechat
změřit tlak nebo podstoupit vyšetření krve. Svůj
sortiment představily i firmy zabývající se prodejem
kompenzačních pomůcek a doplňků zdravé výživy.

Ing. Aleš Šupina
Vedoucí detašovaného pracoviště

Jedním z překvapení bylo i pozvání moderátora TV
Nova Reye Korantenga, který celou akci uváděl.
Zpravodaj 3/2009
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Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.
služeb a v němž se nachází také půjčovna
kompenzačních pomůcek.

Detašované pracoviště
FRÝDEK-MÍSTEK

Sídlo má v rekonstruované budově na Zámecké
ulici pod frýdeckým zámkem.

Kolaříkova 653, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 431 889

15. národní abilympiáda
17.
národní
abilympiáda,
soutěžní přehlídka schopností
a dovedností lidí se zdravotním
postižením, se uskutečnila
v pátek 22. a sobotu 23. května
v prostorách ČEZ arény v Pardubicích. Z původně
vypsaných třiceti pěti soutěžních oborů se jich
nakonec uskutečnilo třiadvacet, do nichž se zapojilo
123 soutěžících.
Skleněnou plaketu jako ocenění za titul
Abilympionik roku 2009 získala Helena Nejedlá
z Krnova (klientka tamní Slezské diakonie
Benjamín).

Autobusem na Lysou horu
Pro značný zájem veřejnosti o návštěvy této
lokality, byly usnesením vlády povoleny pravidelné
sezónní výjezdy autobusů na vrchol Lysé hory.
Jeden z těchto nízkopodlažních autobusů
je přednostně
určen
pro
handicapované
spoluobčany.

Z okresu Frýdek-Místek se abilympiády zúčastnili
panové Jaroslav Wojnar, člen UNIE Roska a Jakub
Korený z Třince. Pan Wojnar dosáhl ve své
disciplíně „košíkářství“ na vynikající druhé místo.

Autobusy na Lysou horu jezdí v období od 13.
května do 30. září 2009 každou pracovní středu
a pátek. Odjezd je v 8:30 hodin ze zastávky
Raškovice, Ondráš a zpět v 11:20 hodin z Lysé
hory. Středeční autobus má vyhrazeno 10 míst pro
tělesně postižené občany. V případě, že tato místa
nejsou rezervována, je možné je obsadit na stanici.



Hotel ROSA, Luhačovice:
04.09.-11.09., cena 3.350,- Kč



Hotel POHODA, Horní Bečva:
19.09.-25.09., cena 2.900,- Kč
25.09.-01.10., cena 2.900,- Kč



Hotel POHODA, Horní Bečva:
Onko
02.-12.08., cena 3.400,- Kč
RESPI
12.-22.08., cena 3.600,- Kč
Vertebro 07.-17.10., cena 3.600,- Kč
HK+DK
01.-07.10., cena 2.400,- Kč

Relaxační pobyty pro zdravotně postižené:

Předplatní jízdenky si lze zakoupit v přepravní
kanceláři na autobusovém nádraží ve Frýdku –
Místku, objednat telefonicky na č. 558 432 515
nebo emailem: prepravnikancelarFRM@3csad.cz.
V případě přepravy tělesně postižené osoby
na vozíku je nutný doprovod (vozík je složen v kufru
autobusu).

V ceně je zahrnuta doprava,
ubytování, 3x denně strava.
Bližší informace zájemcům rádi
poskytneme v našem Centru.

Ceník:
Raškovice Ondráš - Lysá hora a zpět - 130 Kč
Zlevněná cena /do 15-ti let/ - 85 Kč
Raškovice Ondráš - Lysá hora /zákl. cena/ - 75 Kč
Zlevněná cena /do 15-ti let/ - 55 Kč

Kde se můžeme setkat:

Přechody třetí generace už fungují

o v září na Dni sociálních služeb, který bude
probíhat v místeckém parku, a to nejen
pro dospělou veřejnost, ale také žáky škol,

Ve Frýdku-Místku vyrostly hned dva přechody třetí
generace. Oproti běžným přechodům jsou
výjimečné hlavně tím, že reagují na chodce. Když
vstoupí do vozovky, začnou blikat. Přechody
najdete na ulici Ostravská u 8. ZŠ a ulici
Novodvorská u 11. ZŠ.

o 8. října na Dni zdraví v prostorách Národního
domu v Místku,
o 4. listopadu na II. ročníku Dne sociálních služeb
v kulturním domě Trisia v Třinci.

Centrum pečovatelských služeb
Anna Vítečková
Vedoucí detašovaného pracoviště

Ve Frýdku-Místku zahájilo provoz Centrum
pečovatelských
služeb,
ve
kterém
jsou
koncentrováni všichni zaměstnanci pečovatelských
Zpravodaj 3/2009
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Detašované pracoviště
NOVÝ JIČÍN

Prezentace v Příboře
Dne 14.5.2009 se uskutečnila členská schůze
Svazu tělesně postižených Příbor. V rámci této
schůze byla provedena, na základě pozvání
předsedy místní organizace, prezentace služeb
našeho detašovaného pracoviště v Novém Jičíně.
Na schůzi bylo přítomno přes 100 osob z řad členů
místní organizace.

Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 709 403

Vedoucí detašovaného pracoviště tímto děkuje
předsedovi místní organizace panu Jiřímu Myškovi
za pozvání a těší se na další spolupráci.

Den sociálních služeb v Kopřivnici
Dne 18.6.2009 jsme se zúčastnili akce Městského
úřadu v Kopřivnici s názvem ,,Den sociálních služeb
aneb Kolo kolem Kopru“. Celá akce probíhala
od 10:00 do 19:00 hodin a byla spojena
s cyklohrátkami pro děti a koncertem skupiny AII X.
Hlavním cílem bylo představit široké veřejnosti
jednotlivé poskytovatele sociálních služeb v rámci
regionu, které je možné v případě potřeby využít.

Kurz „Základy práce na počítači“
Kapacita kurzu je již v současné
době vyčerpána, objednáno je
téměř 50 zájemců, přesto se stále
hlásí noví zájemci. To potvrzuje
skutečnost, že kurz je vyhledávaný a vítaný.
Pracovišti v Novém Jičíně, se podařilo navázat
spolupráci s Úřadem práce. V čem je kurz
jedinečný? V individuálním přístupu k uživatelům.
Jedině takto může lektor reflektovat znalosti a
tempo uživatelů. Důraz je kladen na zpětnou vazbu.
„Jsem velmi ráda, že jsem měla možnost účastnit
se kurzu. Jeho největší přínos vidím v tom, že jsem
udělala pokrok v práci na počítači, a už se ho
nebojím,“ poznamenala účastnice, která kurz
před nedávnem úspěšně ukončila.

Celá akce byla velkým přínosem, neboť v sobě
skrývala významné momenty. Došlo k seznámení
širší veřejnosti s jednotlivými službami, ke snížení
stigmatizace celé problematiky ze strany veřejnosti,
k navázání kontaktů a předání zkušeností mezi
jednotlivými poskytovateli.

Povodně na Novojičínsku
Jak určitě všichni víte, prudký přívalový déšť
způsobil rozsáhlé škody a vzal i lidské životy.
Pracoviště Nový Jičín bylo připraveno po dohodě
s vedoucím sociálního odboru města Nový Jičín,
pomáhat lidem postiženým povodněmi. Na naše
pracoviště byly dovezeny tiskopisy žádostí
přiznání
mimořádné
okamžité
pomoci,
o
dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, a lidem postiženým povodněmi byly
poskytnuty informace ohledně možnosti podání
těchto žádostí, včetně pomoci při jejich sepisování.
Rovněž jsme poskytovali další podstatné informace
(kde lze přenocovat, jak uplatnit nárok na plnění
u pojišťovny apod.) i psychickou podporu. V případě
potřeby nás mohou postižení kontaktovat i nadále.

Občanská poradna
O občanskou poradnu je stále velký zájem.
V Novém Jičíně poradnu navštívilo již 240 uživatelů,
v Kopřivnici 213 uživatelů. Největší zájem
je zejména o dluhové poradenství dále pak
o informace týkající se řízení před soudem,
rodinnou problematiku a rovněž o pracovně – právní
vztahy a zaměstnanost.
Nyní aktivně pracujeme na splnění podmínek
nutných pro vstup do Asociace občanských
poraden, který by se měl uskutečnit nejpozději
do konce tohoto roku.
Zpravodaj 3/2009
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Ve škole působím ve třídě prvňáčků, ve které jsou
čtyři děti. Holčička postižena dětskou mozkovou
obrnou na vozíčku, chlapeček s autismem, dívenka
s lehkou
mentální
retardací
a
chlapeček
s onkologickým onemocněním.

Detašované pracoviště
OPAVA
Liptovská 21, 747 06 Opava 6
tel.: 553 734 109

Osobně si myslím, že nejvíce moje působení
Jeho
pomohlo
chlapečkovi
s
autismem.
seznamování s pedagogy a se mnou nebylo vůbec
lehké. Ve škole se mu příliš nelíbilo. Postupem času
se však zklidnil a začal se do školy těšit. Ve škole
při
hygieně,
jídle,
učení
mu
pomáhám
i při zájmových činnostech.
Je sice náročné, aby vydržel s pozorností po čtyři
vyučovací hodiny, ale myslím, že se nám to daří.
Rodiče jsou spokojeni, ale největší spokojenost
vyjadřuje on sám. Stal se z něj klidnější
a spokojenější chlapec.

Prezentace pro nedoslýchavé

O všem čeho jsme spolu dosáhli,
nejlépe vypovídá jeho vysvědčení
se čtyřmi jedničkami, jednou dvojkou
a pozitivním slovním hodnocením.

Dne 21. května jsme v rámci členské schůze Svazu
neslyšících a nedoslýchavých v Opavě prezentovali
aktuální informace o kompenzačních pomůckách,
včetně kontaktů na prodejce a návodu na získání
příspěvku na jejich pořízení.

Velmi se těším na nový školní rok, na „své“ děti
a naplňující povolání.

Máte-li zájem o informace ke kompenzačním
pomůckám, ať pro sluchově, zrakově či tělesně
postižené, kontaktujte nás, rádi poradíme i Vám.

Soutěž Něco pro zdraví
Sdružení zdravotně postižených Opava pořádá
v sobotu 5. září od 9 hodin v Areálu chovatelů
na Bílovecké ulici již 29. ročník soutěže Něco
pro zdraví. Soutěž je vypsána pro 4členná družstva
a jednotlivce. Startovné činí 60 Kč na osobu.

Přednáška společnosti Partners
Dne 17. června jsme uspořádali v naší
klubovně
přednášku
společnosti
Partners, známé z pořadu České
televize „Krotitelé dluhů“. Regionální
zástupce, pan Surový představil
finanční produkty této poradenské společnosti.

A perlička na závěr: letos poprvé nebude
Ing. Stanjura, primátor města předávat pouze ceny
nejlepším, ale zapojí se také do soutěžního zápolení
společně s družstvem magistrátu.

Výhodou pro lidi se zdravotním postižením je šíře
nabídky, která se nevztahuje pouze na pojistné
produkty, ale i na hypotéky, investice, bankovní
produkty a jiné finanční služby. Lidé se zdravotním
postižením získají tyto produkty s výraznou slevou.

Den sociálních služeb
Statutární město Opava zve
všechny občany na 4. ročník
Dne sociálních služeb, který
se uskuteční ve středu 9. září
na Horní náměstí.

Zájemci o finanční poradenství se mohou
kontaktovat na naše Centrum nebo přímo na pana
Surového ze společnosti Partners (tel. 724689247).

Můžete se zde seznámit s organizacemi, které
poskytují sociální služby a související aktivity.
Chráněné dílny a řada dalších organizací představí
své výrobky. Součástí Dne sociálních služeb bude
také pestrý kulturní program.

Představujeme naše služby
… tentokrát službu osobní
asistence pohledem paní
Jiřky
Hanzlíkové,
osobní
asistentky zajišťující asistenci
dětem ve škole pro tělesně
postižené.

Věřím, že se na této akci potkáme, třeba u stánku
našeho Centra.
Na závěr bych chtěla poděkovat za příspěvek
na vydávání zpravodaje základním organizacím Svazu
postižených civilizačními chorobami v Opavě a Dolním
Benešově a místní organizaci Svazu tělesně postižených
v Opavě (AMKI).

Loni v září jsem nastoupila jako osobní asistentka
do Základní školy pro tělesně postižené
na Dostojevského ulici v Opavě. Škola má vše, co
děti s handicapem potřebují. Výborné pedagogy,
rehabilitační centrum s vodoléčbou, elektroléčbou,
masážemi, bazénem, a teď i nás, dvě osobní
asistentky Centra pro zdravotně postižené.

Zpravodaj 3/2009
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Klub Čaj o páté

Detašované pracoviště
OSTRAVA

V rámci klubu si naši účastníci mohli vyzkoušet
výrobu papírové krajky, kterou si ozdobili dopisní
obálky či zakládací složky, a navlékat korálky
v různých variacích, ze kterých nakonec vyšly
zajímavé šperky.
V začátku druhé poloviny roku jsme se pokusili
zprostředkovat ukázkovou hodinu canisterapie, kdy
nás v Centru měli navštívit pracovníci sdružení
Dogma, včetně psích přátel a ukázat nám, jak
vypadá jejich práce a celková činnost. Své zážitky
vám rádi v dalším čísle zpravodaje sdělíme, pokud
se ovšem sami nepřijdete podívat. Kluby se konají
vždy na adrese našeho pracoviště v Ostravě.

Bieblova 3, 702 00 Ostrava
tel.: 596 115 318

A co to tedy canisterapie vlastně je?
Je to metoda pozitivního psychosociálního
a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby –
v našem případě zdravotně postižené a seniory,
prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného
psa. Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení
pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo
pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně.
Canisterapeut může psem aktivovat myšlení,
paměť, komunikaci, učení se (mluvenou řeč,
neverbální projevy atd.) ale i motoriku (chůzi, pohyb
paží, rukou a prstů atd.) či podpořit prokrvování
a tok energie těžce zdravotně postiženým člověkem.

Lidé lidem
Dne 14. května se na Masarykově náměstí konala
akce LIDÉ LIDEM. Druhý ročník této přehlídky
sociálních služeb města Ostravy pořádalo opět
Statutární město Ostrava. Cílem této akce bylo
seznámit občany města Ostravy, nějakým osobním
a netradičním způsobem, s nabídkou sociálních
služeb.
Účastníci akce se mohli zapojit do různých činností,
mohli si něco vyrobit i zakoupit; vyzkoušet si, jak je
obtížné ovládat mechanický vozík; zahrát si zvukové
pexeso; nebo také shlédnout několik zajímavých
představení na hlavním pódiu. Naše organizace
propagovala svou nabídku registrovaných sociálních
služeb v rámci stánku s nápisem: Životem
přes překážky. Jak tento nápis napovídá, u tohoto
stánku prezentovaly služby organizace, které
se věnují lidem s tělesným a kombinovaným
handicapem.
Za naše Centrum jste se mohli setkat s kolegyněmi,
které podávaly informace, nabízely letáky
a upomínkové předměty. Kdo měl zájem, mohl
se zapojit i do rukodělných aktivit pořádaných
Centrem ve vyhrazeném prostoru u stánku. Nabízeli
jsem možnost vyzkoušet si drátkování a různé
papírové techniky. Počasí nám přálo a většina
návštěvníků si odnesla plno pozitivních dojmů.
Kolektiv Centra se už velmi těší na setkání s Vámi
na dalším ročníku Lidé lidem, který bude jistě
obohacen zajímavým programem.

V novém hávu
V červnu a červenci proběhla na našem ostravském
pracovišti rekonstrukce objektu. Šlo o výměnu oken
a zateplení budovy. Tento zásah jistě přivítáte
stejně jako my. Doufáme, že naše budova dostane
nový barevný odstín a nebude nás obklopovat
smutná šeď, jako dosud.
Omlouváme se, za chvíle, kdy byl díky těmto
změnám omezen provoz Centra. Zároveň však
doufáme, že přes tyto změny pro vás nebudeme
hůře k nalezení.
Projekty jsou realizovány s finanční podporou
Statutárního města Ostravy.

Mgr. Ing. Naďa Karmazinová
Vedoucí detašovaného pracoviště Ostrava
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posudkovou službou), ve kterých příjemce dávky
vyžaduje pomoc či podporu. Kontrola se tedy bude
moci zaměřit na to, zda jde příspěvek využíván
za účelem zajištění péče a současně na to, zda
je péče správně zaměřena.

Poradna
 Změny v zákoně o sociálních službách
Prvním srpnem nabývá účinnosti novela
zákona o sociálních službách, jež vnáší
do současného systému několik
změn.
Jde
zejména
zásadních
o zvýšení měsíčního příspěvku pro lidi s největším
postižením, o zmírnění podmínek pro vznik nároku
na příspěvek pro chronicky nemocné děti do 18 let
a o změnu výplaty příspěvku na péči pro dospělé.

Mění se způsob výplaty
Od 1. ledna 2010 se zcela mění vyplácení příspěvku
na péči v I. stupni u dospělých osob. Nově se totiž
zavádí tzv. „kombinovaný“ způsob výplaty. Jedna
polovina z dávky ve výši 2 000 Kč měsíčně bude
vyplácena peněžně a druhá formou věcného plnění.
Tím se rozumí výplata za pomocí nepeněžních
nosičů,
které
budou
uplatnitelné
pouze
u registrovaných poskytovatelů služeb sociální péče
jako úhrada za péči. Forma nepeněžních nosičů
bude předmětem veřejné zakázky, kterou podle
zákona musí MPSV vyhlásit nejpozději do března
roku 2010. Než bude vybrán dodavatel, bude
nepeněžní formu výplaty zajišťovat ministerstvem
provozovaný informační systém. Paušální uplatnění
věcné výplaty by však v některých případech mohlo
způsobit znevýhodnění některých příjemců dávky.
Může se totiž stát, že v místě, kde člověk žije,
nebude vhodná služba nebo by mohlo dojít
k omezení neformálních způsobů péče především
ze strany osob blízkých. Dojde-li k těmto situacím,
může být příspěvek na péči na základě rozhodnutí
obecního úřadu obce s rozšířenou působností
i nadále poskytován v plné hodnotě v penězích. Aby
obecní úřady obcí s rozšířenou působností zvládly
výše uvedené rozšíření agend, navyšuje příspěvek
na tento výkon státní správy obcím s rozšířenou
působností o 200 milionů Kč.

„Jednou z našich priorit je zajistit kvalitní péči těm,
kteří ji skutečně potřebují. Novela zvyšuje
od 1. srpna 2009 měsíční příspěvek pro lidi
s největším postižením, o něž je péče nejnáročnější,
na 12 tisíc korun měsíčně. Týká se to zhruba 25
000 osob, což představuje dopad na státní rozpočet
ve výši cca 300 milionů korun,“ říká Petr Šimerka,
ministr práce a sociálních věcí.
Dále dochází od 1. srpna ke zmírnění podmínek
pro vznik nároku na příspěvek na péči pro děti
do 18 let tak, aby na něj dosáhly především děti
chronicky nemocné (např. diabetes, fenylketonurie,
celiakie, nádorová onemocnění apod.), a to tak,
že se snižuje se počet úkonů, které zakládají nárok
na přiznání příspěvku na péči u dětí do 18 let.
Zhruba 4 000 dětí do 18 let nově vznikne nárok
na příspěvek na péči ve stupni I, což obnáší
140 milionů Kč ročně nového mandatorního dopadu
a maximálně 1 000 dětí do 18 let může být
posouzeno nově tak, že jim vznikne nárok
na výplatu příspěvku na péči nikoliv ve stupni I jako
doposud, ale ve stupni II, což představuje asi
24 milionů Kč ročně nového mandatorního dopadu.

Efektivní kontrola
Dosavadní právní úprava ukládala krajským úřadům
provádět současně inspekci kvality sociálních
služeb a kontrolu dodržování registračních
podmínek, tj. základních zákonných podmínek,
které opravňují organizaci poskytovat sociální
službu. Ke zvýšení pružnosti a efektivity kontrol
poskytování služeb dojde k oddělení kontroly
registračních podmínek a inspekce kvality sociálních
služeb. Krajské úřady tedy budou moci provádět
účelově cílené kontroly základních povinností
poskytovatelů a inspekce kvality se zbaví břemene
úkonů, které mají spíše administrativní charakter.
Měla by se proto více zaměřovat na aspekty
dodržování práv a oprávněných zájmů uživatelů
sociálních služeb.

Jak žádat o příspěvek
„Na ministerstvu jsme také analyzovali způsob
využívání příspěvku na péči a výsledky jsou málo
uspokojivé. Proto musíme nezbytně přikročit
k takovým regulacím, které mohou zajistit, aby
příjemce využíval příspěvek účelné a hospodárně,“
vysvětluje ministr Petr Šimerka. Žadatel o příspěvek
bude povinen již při podání žádosti uvést jakým
způsobem a kým mu bude nebo již je péče
poskytována. Pokud tuto informaci ani po výzvě
ze strany správního orgánu neuvede, nemůže mu
vzniknout nárok na dávku. Podle současných
poznatků tento údaj neuvádí cca 6 % příjemců
příspěvku (téměř 20 tisíc osob). V těchto případech
pak není možné zajistit účelné využití dávky nebo
zkontrolovat správnost jejího použití.

S cílem zintenzivnit inspekční činnost ministerstva,
které ze zákona provádí inspekce kvality
u poskytovatelů zřizovaných kraji, provede
ministerstvo do konce roku 2009 zásadní
organizační změny tak, aby bylo zajištěno plošné
provádění inspekcí u sociálních služeb, které zřizují
kraje. Jedná se především o pobytové služby
sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním
postižením.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností budou
moci provádět kontroly využití příspěvku na péči
efektivnějším způsobem. Je to dáno jednak tím,
že novela zavedla přesný výčet okolností, které
musí být podrobeny kontrole a současně budou mít
pracovníci obecních úřadů k dispozici přesný výčet
činností
(z
výsledku
posouzení
lékařskou
Zpravodaj 3/2009
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budou ve srozumitelné formě k dispozici všem
aktérům v sociálních službách. Poskytovatelé budou
moci porovnávat podmínky poskytování služeb mezi
sebou, veřejná správa bude analyzovat fungování
sítě sociálních služeb z hlediska jejich dostupnosti
a efektivity a v neposlední řadě uživatelé služeb
budou vybaveni dostatkem informací, které jim
usnadní například výběr služby.

Důraz na odbornost
Je všeobecně známo, že kvalita sociálních služeb
je odvozena především od rozvoje profesních
znalostí a dovedností pracovníků v sociálních
službách. Z toho důvodu je novelou zákona
o sociálních službách lépe upravena oblast
podmínek
odborné
způsobilosti
pracovníků
v sociálních službách a sociálních pracovníků.
Novelou je stanovena povinnost dalšího vzdělávání
pracovníků v sociálních službách a sociálních
pracovníků. Lidé, kteří působí v těchto profesích,
budou povinni absolvovat minimálně 24 hodin
dalšího
vzdělávání
ročně.
Tato
povinnost
je samozřejmě ve smyslu zákoníku práce vztažena
také na jejich zaměstnavatele, tj. na povinnost
zajistit
zaměstnancům
podmínky
pro
toto
vzdělávání.

Štěpánka Filipová, vedoucí oddělení styků
s veřejností a tisková mluvčí MPSV

 Pečující osoby ve starobním či invalidním
důchodu pozor !!!
Pokud jste pečovali alespoň 15 let
o blízkou nebo jinou osobu nebo
o závislou
osobu
požádejte
správě
sociálního
si na České
zabezpečení o přepočet vašeho
starobního
nebo
invalidního
důchodu. Procentní výměra starobního nebo
invalidního důchodu pojištěnce, který pečoval
alespoň 15 let o blízkou nebo jinou osobu nebo
o závislou osobu, se od 1.7.2009 stanoví tak,
že za jeho příjem před 1.1.2007 se považuje částka
96.000,- Kč vynásobená přepočítacím koeficientem.
Takto získaná částka se přičte k jeho vyměřovacímu
základu za příslušný rok.

Aby byl garantován dostatek možností dalšího
vzdělávání, dochází taktéž ke zpřesnění procesu
akreditací vzdělávacích programů a institucí. Tento
proces je v kompetenci MPSV. V současnosti MPSV
akredituje ročně řádově stovky vzdělávacích
programů pro sociální pracovníky a pracovníky
v sociálních službách. Novelou zákona dochází
taktéž k rozšíření cílových skupin pro akreditaci
vzdělávacích programů, a to o cílovou skupinu
managementu sociálních služeb a především
pro cílovou skupinu neformálně pečujících, tj. lidí,
kteří pečují o své blízké doma. Pro úspěšný rozvoj
vzdělávání v sociálních službách je nastaven také
systém čerpání Evropského sociálního fondu
v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost. V programovacím období 20072015 jsou pro tuto oblast určeny téměř
2 miliardy Kč.

Po 1.1.2007 se bude přičítat částka odpovídající
příspěvku na péči k ročnímu vyměřovacímu základu
pojištěnce. Výše přepočítacího koeficientu se zjistí
tak, že v čitateli je všeobecný vyměřovací základ
za rok, za který se vypočítává roční vyměřovací
základ pečující osoby, a ve jmenovateli všeobecný
vyměřovací základ 2007. Tato úprava spolu
s dalšími změnami v započítávání příjmů
a vyloučených dobách může podstatně zvýšit váš
důchod.

V systému půl milionu lidí
Systém sociálních služeb využívá ročně cca
500 tisíc osob (např. 110 tisíc klientů pečovatelské
služby, 15 tisíc klientů osobní asistence, 70 tisíc
lůžek v pobytových zařízeních služeb sociální péče,
15 tisíc lůžek v azylových domech a noclehárnách
apod.). Sociální služby zaměstnávají 55 tisíc
pracovníků (v přepočtených úvazcích). Celkové
náklady systému se pohybují ročně v rozmezí
33 až 35 miliard Kč. Z toho státní rozpočet zajišťuje
cca 24 miliard. Kč formou výplaty příspěvku na péči
(18 mld. Kč) a dotacemi na poskytování sociálních
služeb (6 mld. Kč). Takto rozsáhlý systém vyžaduje,
aby byl trvale analyzován. K provádění analýz, které
mohou identifikovat podstatné jevy a trendy
při poskytování sociálních služeb, je nezbytné
zajistit
objektivizovaný
systém
sběru
dat
o sociálních službách.

Adresa: Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5
Zdroj: www.nrzp.cz

 Pozor na starou past
Koncem
června
2009
skončí
platnost některých rozhodnutí o tom,
že se občan považuje za osobu
se zdravotním
znevýhodněním.
ovlivnit
i jeho
To může
zaměstnavatele, a to zejména
z hlediska daní a plnění povinného podílu
zaměstnanců se zdravotním postižením. Dále
mohou nastat problémy s plněním smlouvy
o příspěvku na zřízení či provoz chráněného
pracovního místa poskytování náhradního plnění
atd. Skončení platnosti se však zdaleka netýká
všech osob se zdravotním znevýhodněním

Z tohoto důvodu zavádí novela zákona ucelený
systém sběru dat o poskytovatelích sociálních
služeb. Půjde o otevřený informační systém, který
poskytovatelé
služeb
budou
povinni
v pravidelných ročních cyklech naplňovat. MPSV
připraví internetovou aplikaci pro vkládání dat, jež
Zpravodaj 3/2009
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o zaměstnanosti rozlišuje
se zdravotním postižením:

tři

kategorie

osob

a tím k opětovnému vytvoření jednotné lékařské
posudkové služby v rámci ČSSZ. Od tohoto dne
je veškerá dosavadní činnost posudkové služby ÚP
sociálního
převedena
na
okresní
správy
zabezpečení (OSSZ).

1) osoby s těžším zdravotním postižením, čímž
se rozumí osoby, které byly uznány plně
invalidní, a to i když nepobírají plný invalidní
důchod
2) osoby se zdravotním postižením, čímž
se rozumí osoby, které byly uznány částečně
invalidní, a to i v případě, že jim částečný
invalidní důchod není vyplácen.

Od 1.7.2006 byla totiž lékařská posudková služba v
oblasti působnosti Ministerstva práce a sociálních
věcí rozdělena na část působící na ČSSZ a OSSZ
pro účely důchodového a nemocenského pojištění,
a na část působící na ÚP pro účely zaměstnanosti
a ostatních systémů sociální ochrany. K tomuto
rozdělení došlo v souvislosti se zavedením nové
sociální dávky – příspěvku na péči v systému
sociálních služeb.

Na tyto dvě kategorie se ukončení platnosti
nevztahuje.
3) osoby se zdravotním znevýhodněním, což
jsou osoby, které byly uznány zdravotně
znevýhodněnými.

Důvodem sloučení lékařské posudkové služby zpět
na ČSSZ je účinnější zvládnutí kapacitních nároků
na vyřizování požadavků klientů. Přitom se využijí
dosud osvědčené prvky, především systém
smluvních lékařů. Posudkový orgán v tomto
systému vychází z podkladů lékařů, které za tímto
účelem určí, a kteří nejsou jeho zaměstnanci. Tento
institut byl zaveden na úřadech práce, kde
se osvědčil. Bez jeho zachování by nebylo možné
zvládat
posuzování
zdravotního
stavu
pro všechny systémy, což souvisí zejména
s nárůstem žádostí o posuzování stupně závislosti
pro účely příspěvku na péči. Sjednocení posudkové
služby se projeví zejména v úsporách finančních
prostředků,
snadnějším
plněním
požadavků
na vzdělávání lékařů a v úspoře nákladů
na pořizování podkladů k posouzení zdravotního
stavu od zdravotnických zařízení. Ty v současné
době shromažďují nezávisle na sobě OSSZ i ÚP.

V rámci třetí kategorie zdravotně znevýhodněných
osob jsou dvě skupiny. První skupinu tvoří osoby,
které byly uznány za zdravotně znevýhodněné
rozhodnutím úřadu práce. Této skupiny se ukončení
platnosti statutu osoby se zdravotním postižením
také netýká. Pochopitelně za předpokladu,
že platnost rozhodnutí o uznání za osobu zdravotně
znevýhodněnou k tomuto datu nekončí.
Druhou skupinou jsou pak ti, kteří byli uznáni
osobami zdravotně znevýhodněnými okresní
správou sociálního zabezpečení. Půjde zejména
o osoby, kterým byl tento status přiznán v době
od 1.10.2004 do 1.7.2006. Pokud znáte někoho
ve svém okolí, na kterého se ukončení platnosti
statutu ukončení platnosti osoby se zdravotním
postižením vztahuje, upozorněte ho na to.
Zaměstnavatelé by měli provést kontrolu osob
se zdravotním znevýhodněním, které zaměstnávají,
a v případě, že se vyskytne pracovník, kterému
končí
platnost
rozhodnutí
o
zdravotním
znevýhodnění, upozornit ho na nutnost podání
žádosti o přiznání statutu na místně příslušný úřad
práce. Pozor, ke skončení platnosti dochází
ze zákona, takže skutečnost, že rozhodnutí
o přiznání statutu osoby se zdravotním postižením
bylo vydáno na delší dobu, než do 30.6.2009
případně s platností trvalou, na zániku ke dni
30.6.2009 nemůže nic změnit. A ještě vysvětlení
k titulku. Ustanovení o zániku platnosti rozhodnutí
o zdravotním znevýhodnění se skrývá v Čl. XIX
zákona č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních
službách.

Zdroj: ČSSZ

 Informační příručky České správy
sociálního zabezpečení
Chtěli
bychom
vás
upozornit
na publikace, ve kterých můžete získat
důležité informace pro vás a vaše
rodinné příslušníky. První z nich
je Sociální zabezpečení 2009, kde jsou
obecně shrnuty změny, které v sociálním
zabezpečení
každoročně
nastávají.
Další
je Průvodce novým zákonem o nemocenském
pojištění v roce 2009, jeho záměrem je přiblížit
a vysvětlit nové změny tak, abyste se v této oblasti
lépe zorientovali a věděli, kde, s kým a jak si vyřídit
záležitosti
svého
nemocenského
pojištění.
V Příručce budoucího důchodce v roce 2009 jsou
podstatné informace, které byste měli vědět
o starobním důchodu. Jejím cílem má být usnadnění
vyřizování žádostí o starobní důchod a omezení
pochůzek po úřadech. Obsahuje názorné příklady
i návody, co v určitých životních situacích dělat,
včetně základních kontaktů. Všechny tyto příručky
vydává Česká správa sociálního zabezpečení
(ČSSZ) a mají být zdarma k dispozici
na jednotlivých pobočkách.

Autor: JUDr. Jan Hutař

 Sloučení lékařských posudkových služeb
ČSSZ a ÚP
Od
1. července 2009
došlo
ke sloučení lékařské posudkové
služby České správy sociálního
zabezpečení (ČSSZ) a lékařské
posudkové služby úřadů práce (ÚP),
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Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.
Příručka budoucího důchodce 2009

266753421. Cena publikace je 100,- Kč (příspěvek
na legislativní činnost NRZP) při osobním
vyzvednutí. Při zaslání na dobírku je dále účtováno
poštovné a balné 60,- Kč.

Otázky, které si lidé nejčastěji kladou v souvislosti
s odchodem do starobního důchodu, a odpovědi
na ně obsahuje „Příručka budoucího důchodce
v roce 2009“. Vydala ji Česká správa sociálního
zabezpečení (CSSZ). Je určena široké veřejnosti lidé ji zdarma obdrží na všech pracovištích CSSZ,
stáhnout si ji rovněž mohou z webu CSSZ.

Od konce června 2009 si publikaci můžete zakoupit
i na kterémkoliv našem pracovišti.

 Slevy na telefonování mohou lidé
s postižením stále využívat

Příručka budoucího důchodce v roce 2009 provede
čtenáře formou otázek a odpovědí postupně všemi
důležitými kroky, které je třeba znát a podniknout
před vlastním odchodem do starobního důchodu.

Zatímco lidé s nízkými příjmy
a se "zvláštní sociální potřebností"
již na základě novelizace zákona
o elektronických komunikacích přestali
dostávat slevu 200,- Kč za telekomunikační služby,
lidé se zdravotním postižením o zvýhodnění nepřišli.
Pouze má od 1. července jinou formu. Liší se podle
jednotlivých operátorů a v některých případech
se nevztahuje na osoby závislé na pomoci jiné
fyzické osoby s I. stupněm závislosti.

Dozví se zde mimo jiné: kdy je možné odejít
do starobního důchodu, jaké doklady jsou potřeba
při podání žádosti, co dělat, když některé
dokumenty chybí, jak je to s důchodovým pojištěním
a zda lze chybějící dobu doplatit, jaký způsob
výplaty si zvolit, či fakt, že do starobního důchodu
odejít nemusím, ale mohu pracovat dále. To vše
doplňují praktické příklady s výpočty, nechybí
přehled právních předpisu a potřebné kontakty.

Momentálně nejlepší podmínky nabízí klientům
se zdravotním postižením VODAFONE. Tento
mobilní operátor pokračuje v poskytování slevy
všem oprávněným osobám se zdravotním
postižením, včetně osob závislých na pomoci jiné
fyzické osoby s I. stupněm závislosti, které byly
po novelizaci zákona o elektronických komunikacích
z požívání tohoto zvýhodnění vyňaty. Těm je však
hradí z vlastních prostředků a jen do konce roku
2009. Sleva u Vodafonu se týká čtyř nejvyšších
tarifů z řady Nabito (kromě nejnižšího Nabito 119),
které jsou přesně o 200,- Kč měsíčně levnější.

ČSSZ vydala příručku letos již počtvrté, protože
veřejnost o ni projevila v uplynulých třech letech
velký zájem. Jejím cílem je zajistit široké veřejnosti
dostatek informací o starobním důchodu, a to nejen
lidem, kterých se tato penze bezprostředně týká.
Starat se o důchodové pojištění je totiž vhodné
v každém věku, například můžete průběžně
sledovat své doby pojištění – detailně na straně 14
uvedené publikace. Příručka kapesního formátu
má 32 stran a vydána byla v nákladu 110 tisíc kusů.
Zdroj: ČSSZ

Také TELEFÓNICA O2 zachovala dosavadní slevy,
které však u skupiny osob závislých na pomoci jiné
fyzické osoby s I. stupněm závislosti hradí
z vlastních prostředků. Týká se to však pouze pevné
linky, na mobilní služby již O2 slevu neposkytuje.

 Nové vydání Sociálně právního minima
Vyšlo nové vydání Sociálně právního
minima pro zdravotně postižené, jehož
autorem je JUDr. Jan Hutař.

Poněkud
jiná
situace vznikla
zákazníkům
T-MOBILE. Tento operátor se na rozdíl od dvou
předcházejících nepřihlásil do výběrového řízení
Českého telekomunikačního úřadu, na základě
kterého by mohl získávat finanční částky
odpovídající poskytnutým slevám zpět od státu.
Nicméně v určitém zvýhodnění osob se zdravotním
postižením pokračuje. Nejde však o slevy,
ale o bonusy v podobě 200 SMS zpráv a 200 minut
hovoru v síti T-Mobile. Navíc je bude poskytovat jen
do konce roku 2009.

Jedna se o již tradiční publikaci, která
je určena osobám se zdravotním postižením, jejich
rodinným příslušníkům a pracovníkům působícím
v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví. Rozsáhlá
publikace má 250 stran formátu A4.
V publikaci najdete:
o podmínky nároků na důchody
o výpočet životního minima a jeho význam
u sociálních dávek
o daňové a poplatkové úlevy pro osoby
se zdravotním postižením
o právní úpravu odstraňování architektonických,
dopravních a komunikačních bariér
o postup
při
stanovení
míry
závislosti
pro příspěvek na péči
o právní úpravu platnosti úkonů
o základní informace o správním řízení
o některé vzory podání vč. přezkumného řízení

Zdroj: Helpnet.cz
Nabídka práce pro osoby zdravotně postižené
Přijmeme na zkrácený úvazek pracovníka se
zdravotním znevýhodněním k pokladně čerpací
stanice ve Slavkově u Opavy. Střídavě (po týdnu)
ranní (6-10h) a odpolední směny (15-19h). Bližší
informace podá pan Mrozek na tel.č. 608 817 407.

Objednávky přijímá NRZP ČR na e-mailové adrese
a.brazdova@nrzp.cz nebo na telefonním čísle
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Významnou pomoc v naší činnosti představují
i nadační prostředky:

Pomáhají nám
Posláním Centra pro zdravotně
postižené Moravskoslezského kraje
o.s. je přispívat ke zkvalitňování života
občanů se zdravotním postižením
a pomáhat
jim
při
integraci
do společnosti. Cílem je poskytovat individuální
pomoc osobám se zdravotním postižením
při zmírňování a překonávání potíží
a překážek,
které musí v důsledku svého zdravotního postižení
překonávat. Centrum podporuje integraci těchto
osob tak, aby měli možnost nezávisle žít ve svém
přirozeném prostředí a mohli se plnohodnotně
zapojit do běžného života.

Nadační fond
nadaných

Tyto finance však nemohou plně pokrýt výdaje
spojené s veškerými aktivitami.
Možnosti jak podpořit naše aktivity
Jednou z možností jak podpořit činnosti Centra
pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
o.s. je poskytnutí daru.
Dary mohou mít formu finanční i věcnou
dle možností a přání dárce a potřeb organizace
či jejich klientů. Dárce si může po dohodě
s organizací vybrat službu nebo činnost, kterou chce
podpořit.
Příspěvek může být poskytován
jednorázově nebo dlouhodobě.

Poslání a cíle jsou naplňovány zejména
prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb osobní asistence, sociálního poradenství a sociálně
aktivizačních činností pro seniory a osoby
se zdravotním postižením.
Bez
pomoci
státu,
samosprávy,
firem
a jednotlivců bychom však žádnou pomoc
poskytovat nemohli.

Po projednání podmínek je uzavřena smlouva mezi
dárcem a CZP. Sponzor na požádání dostává
zprávu o využití daru během uskutečňování
sponzorované služby nebo obdrží po skončení
podpořené akce vyúčtování, případně informační
dopis s fotografiemi.

Děkujeme
tedy
všem
zástupcům
státu
a samosprávy, bez jejichž finanční a morální pomoci
by naše náročná práce nebyla možná. Jsou jimi:

Ministerstvo práce a
sociálních věcí ČR

Krajský úřad

Frýdek-Místek, Nový
Jičín, Opava, Ostrava

Magistrát města
Frýdek-Místek

Dárce (fyzická i právnická osoba) může použít
odčitatelnou položku snižující základ daně
z příjmů (dle § 20, odstavce 8 zákona č. 586/1992
Sb.), pokud poskytne dar na sociální účely. Fyzická
osoba může použít odčitatelnou položku, pokud
celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 %
základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1.000
Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 %
hodnoty základu daně. Právnická osoba (firma) má
nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota daru
bude činit alespoň 2.000 Kč. Základ daně lze snížit
nejvýše o 5 % základu daně. Finanční dary nejsou
předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH
je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.
Děkujeme
všem zástupcům firem a jednotlivcům,
kteří s námi spolupracují:

Magistrát města
Opavy

Magistrát města
Ostravy

Albreko s.r.o., Armaturka Krnov,
ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav, Isolit Bravo
spol. s r.o., CHANCE a.s., Isotra a.s. Opava,
IVAX Pharmaceuticals s.r.o. Opava-Komárov,
LEMAK s.r.o., Martin Harazim Štěpánkovice,
Moravské vinařské závody Ostrava, NOVA CZ
s.r.o., Nakladatelství Fragment s.r.o.,
Optys s.r.o. Opava, OSRAM s.r.o. Bruntál,
Ostroj-Hansen+Reinders s.r.o. Opava,
Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.
Ostrava, Technické služby Frýdek-Místek,
Ubytovna Mezina, Voges Gerhard,
Walmark a.s.

Městské úřady, obvody:
Bruntál, Krnov, Rýmařov, Břidličná, Frýdlant nad
Ostravicí, Jablunkov, Kopřivnice, Nový Jičín, Příbor,
Třinec, Vrbno pod Pradědem, Ostrava-Jih,
Moravská Ostrava a Přívoz
Obecní úřady:
Andělská Hora, Baška, Brantice, Býkov-Laryšov,
Čeladná, Dětřichov nad Bystřicí, Dlouhá Stráň,
Dvorce, Jindřichov, Ludvíkov, Malá Štáhle, Mezina,
Rázová, Morávka, Nošovice, Nýdek, Pražmo,
Slezské Rudoltice, Štáblovice, Úvalno, Václavov,
Valšov, Velké Hoštice
Zpravodaj 3/2009
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Jedná se o registrovanou sociální službu, poskytovanou bezplatně
prostřednictvím odborných sociálních pracovníků. Mohou Vám
nabídnout pomoc a podporu v oblastech:
 státní sociální podpory, související s přídavkem na dítě,
rodičovským příspěvkem, sociálním příplatkem a příspěvkem
na bydlení;
 sociální péče, zejména s vyřízením příspěvků na opatření
zvláštních pomůcek a příspěvků souvisejících s průkazy
mimořádných výhod TP, ZTP, ZTP/P;
 sociálních služeb a zákona o sociálních službách, včetně
podmínek vyřízení příspěvku na péči a výběru sociální služby;
 výhod a slev mimo zákonem stanovené oblasti. Například slevy
mobilních operátorů, slevy energie a plynu, apod.;
 invalidních důchodů;
 zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Vyhledávání
pracovních příležitostí, zprostředkování údajů o rekvalifikačních
programech a jiných možnostech usnadnění vstupu do
zaměstnání;
 kompenzačních pomůcek
Pro koho je odborné sociální poradenství určeno
 zdravotně postiženým občanům, seniorům a jejich blízkým,
bez ohledu na rozsah a druh zdravotního postižení. Minimální
věk uživatele je 15 let.
Kde získat více informací
 pracoviště Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského
kraje o.s.

OSOBNÍ ASISTENCE
Jedná se o registrovanou sociální službu, která je poskytována
terénní formou školenými asistenty v přirozeném prostředí
uživatelů. Osobní asistenci částečně hradí uživatelé z příspěvku
na péči. Její náplní je:
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
(podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání, samostatném
pohybu při přesunu na lůžko nebo vozík);
 pomoc při osobní hygieně (použití WC, holení nebo česání,
případně dohled při těchto činnostech);
 pomoc při zajištění stravy, pomoc při přípravě jídla a pití;
 pomoc při zajištění chodu domácnosti, (s úklidem a údržbou
domácnosti a osobních věcí, nákupy a běžné pochůzky);
 výchovné, aktivizační a vzdělávací činnosti, (v péči o dítě,
s přípravou do školy, s přípravou do zaměstnání);
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
(doprovázení do školy, do zaměstnání, k lékaři,
na volnočasové aktivity, na instituce poskytující veřejné služby);
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí
Pro koho je osobní asistence určena
 zdravotně postiženým občanům a seniorům, bez ohledu
na rozsah a druh zdravotního postižení. Minimální věk uživatele
služby je 6 let.
Kde získat více informací
 pracoviště Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského
kraje o.s.

