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Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

podruhé v tomto roce vám 
přinášíme aktuality z činnosti 
na našich detašovaných 
pracovištích a aktuální zprávy 
ze sociálně právní oblasti.

Tentokrát zejména o novele 
zákona o poskytování dávek pro osoby se 
zdravotním postižením. 

Věříme, že i tentokrát naleznete ve zpravodaji 
mnoho zajímavých a užitečných informací.

Přejeme vám příjemné čtení.

pracovníci
Centra pro zdravotně postižené  
Moravskoslezského kraje o.s.

Pokračování projektu „Koučování 
k aktivnímu uplatnění na trhu práce“
Na pracovištích Centra pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.s.  v Ostravě a Frýdku-
Místku, ale i v jiných okresech Moravskoslezského 
kraje, probíhá od 1. 7. 2010 projekt „Koučování jako 
cesta k aktivnímu uplatnění zdravotně postižených 
osob na trhu práce“. Cílem projektu je podporovat 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které 
nejsou v evidenci úřadů práce jako uchazeči 
o zaměstnání. Projekt končí 31. 12. 2011.

V rámci aktivit projektu je možné využít nabídky 
poradenského programu, pracovní a bilanční 
diagnostiky nebo rekvalifikačních kurzů. 
Samozřejmě je myšleno i na doprovodné aktivity 
jako je příspěvek na dopravu, příspěvek 
na doprovod nebo příspěvek na péči o dítě a osobu 
blízkou. 

Pracovníci Centra prostřednictvím aktivit projektu 
podpořili již více než 85 účastníků, z nichž bylo 24 
účastníků zaměstnáno, a další by měli na nově 
vytvořená pracovní místa nastoupit v průběhu 
května. Zájemcům můžeme v současné době 
nabídnout pracovní pozice na úklidové služby 
a obchodního zástupce pro firmu s výpočetní 
technikou. 

Mgr. Martina Fojtíková, Sociální pracovník

A jak projekt vnímá jedna z účastnic?
„V červenci minulého roku jsem se zúčastnila projektu 
Koučování k aktivnímu uplatnění na trhu práce
realizovaného Centrem pro zdravotně postižené. 
Účastníkem tohoto projektu jsem se stala na základě 
podepsané "Dohody o účasti v projektu ESF". 

Celý projekt spočívá ve snaze sociálních pracovníků 
Centra najít pracovní uplatnění zdravotně postižených 
osob. Zpočátku jsem měla obavy, jak konkrétně mám 
sdělit sociální pracovnici mé problémy, co mohu 
a nemohu dělat, aby vše správně pochopila. Nejsem 
moc komunikativní a tak mě mile překvapilo příjemné 
a vlídné jednání sociální pracovnice Mgr. Martiny 
Fojtíkové. 

Po pěti tzv. konzultačních setkáních, která trvala asi 
hodinu, jsme spolu sepsali pár formulářů, obeznámila 
mě s tím jak podávat inzeráty při hledání zaměstnání, 
jak oslovovat zaměstnavatele, jak sepsat průvodní, 
či motivační dopis, jak se prezentovat při případném 
výběrovém řízení, kde hledat práci a jak správně 
sepsat životopis, který je pro zaměstnavatele důležitý. 
Paní Fojtíková byla vždy usměvavá a upřímně se mi 
snažila pomoci. Nabídla mi 2 zaměstnání a sice, 
obchodního zástupce a práci redaktorky. Druhá 
nabídka se mi více zamlouvala a tak paní Fojtíková 
firmu, která tuto práci nabízela, oslovila a informovala 
o mém zájmu tuto práci zkusit.  Myslím, že se i za mě 
přimluvila, za což ještě jednou dodatečně moc děkuji, 
protože díky ní a tohoto projektu pracuji v této firmě 
dodnes a s prací jsem spokojená.“

Více informací o projektu na http://www.czp-
msk.cz/zamestnavani_odkazy.php nebo u mana-
žerky projektu Mgr. Zuzany  Týnové.
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. 
Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál

 tel.: 554 718 068

Projekt Dejte nám šanci!
Moravskoslezský kraj
v rámci Dotačního 
programu Podpora 

aktivit v oblastech využití volného času dětí 
a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se 
zdravotním postižením pro rok 2011 podpořilo 
projekt Detašovaného pracoviště Bruntál s názvem 
„Dejte nám šanci!“. 

Hlavním cílem projektu je zajištění vzdělávacích 
programů zdravotně postiženým osobám  
Bruntálska, které  v důsledku snížené soběstačnosti 
v některých oblastech nejsou schopny bez pomoci 
a podpory vyřešit vzniklou obtížnou sociální situaci, 
a umožnit těmto osobám, aby se v co nejvyšší 
možné míře zapojily do běžného života společnosti.

Vzdělávací program  bude  rozdělen na dva 
tématické okruhy:

 Základy práce na PC
 Cyklus odborných tématických přednášek

Cílem kurzu Základy práce 
s počítačem je používání 
programů MS WORD, MS 
EXCEL, internetového 
prohlížeče, používání emailové 
schránky, úprava digitálních 
fotografií a používání moderních 
komunikačních technologií.

Občané se zdravotním postižením se naučí 
zacházet s počítačem, osvojí si základní pojmy 
z informatiky a základní dovednosti při práci 
s výpočetní technikou. 

Cyklus odborných tématických přednášek
je rozdělen do tří aktivit:

1. Přednáška na téma sociálně právní minimum
-  hlavním cílem je podporovat uživatele 

z cílové skupiny v tom, aby znali svá práva 
a povinnosti, uměli účinně vyjádřit své potřeby 
a znali dostupné služby potřebné k řešení 
nepřiznivé sociální situace. 

2. Hospodaření s penězi -  cílém tohoto 
praktického cvičení je podpořit skupinu 
mentálně postižených osob využívajích sociální 
službu podpora samostatného bydlení 
a zájemce o tuto sociální službu, 
při hospodaření s finančními prostředky. 

3. Finanční gramotnost  -  hlavním cílem  
je proškolit cílovou skupinu v problematice 
finanční gramotnosti, tj. seznámit je  

se zásadami a principy 
základních finančních 

a bankovních operací, 
poskytnout nejohroženějším 
občanům základní znalosti 

pro jejich nezbytnou obranu 
před předlužením a tak jim 

vytvořit jeden z nezbytných předpokladů pro
řešení jejich budoucí vzniklé  nepříznivé 
sociální situace.

Moravskoslezský kraj podpořil tento projekt 
částkou 100.000 Kč. 

Rozšíření nabídky půjčovny kompenzačních 
pomůcek

Nadační fond J&T  
v rámci svého 

posledního 
grantového kola schválil dotaci na realizaci našeho 
projektu „Chceme zůstat doma“. 

Cílem tohoto projektu je zakoupení elektrické 
polohovací postele včetně matrace, která vede 
k větší soběstačnosti uživatele a podporuje rozvoj 
soběstačnosti, jeho setrvání v přirozeném prostředí 
a zachovává vlastní životní styl. Cena za zapůjčení 
polohovací postele je 8 Kč/den + 100Kč 
jednorázový poplatek. Doba výpůjčky se pohybuje 
od 1 dne do 2 měsíců.

Cílem naší půjčovny je 
zajistit maximální 
samostatnost a 
podpořit kvalitu života
osob s postižením. 
Pomůcky jsou určeny 
pro krátkodobou výpůjčku ve chvíli, kdy ještě 
nemáte k dispozici vlastní pomůcku či Vaše 
pomůcka byla poškozena či zničena. Nabídka je 
také určena pro ty, kteří potřebují určitou pomůcku 
pouze nárazově v návaznosti na aktuální situaci.

Ing. Aleš Šupina
Vedoucí detašovaného pracoviště

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

Dosavadní průběh kurzu základní obsluhy 
na PC!

Od ledna do května 2011 probíhá 
na pracovišti našeho centra kurz 
základy práce na PC, který je určen 
osobám se zdravotním postižením 
a seniorům. Kurz se koná 1 x týdně 
v úterý a každý absolvuje 6 na sebe 

navazujících lekcí. Po ukončení kurzu obdrží 
všichni účastníci osvědčení o absolvování.

O kurz práce na počítači je opravdu velký zájem, 
proto máme až do konce května všechna volná 
místa obsazena. Přesto se můžete dále průběžně 
přihlašovat, počítáme s tím, že kurz bude od června 
dále pokračovat. Zatím se do kurzu přihlásilo 
23 osob, z toho 7 mužů a 16 žen.

Pro bližší informace nás kontaktujte osobně,
v návštěvních hodinách, nebo prostřednictvím 
e-mailu: moskorova@czp-msk.cz popřípadě na tel. 
558 431 889.

O projektu Koučováním k aktivnímu 
uplatnění

Do našeho projektu bylo prozatím přihlášeno 34 
osob se zdravotním postižením. Za naše DP 
se jedná o účastníky nejen z Frýdku - Místku, ale 
i Třince a Bruntálu, kde za nimi dojíždíme. Zatím 
pořád nabízíme možnost rekvalifikačních kurzů, 
které si účastníci mohou zvolit dle svých zájmů 
a potřeb. 

Dále můžou případní zájemci využít poradenský 
program zaměřený na pomoc při hledání a získání 
zaměstnání (životopis, motivační dopis, pracovní 
diagnostiku. 

Poradna pro osoby se 
zdravotním postižením
Nabízíme Vám služby 
odborného sociálního 

poradenství v oblastech sociálních služeb, 
příspěvku na péči, mimořádných výhod, dávek 
pro osoby se zdravotním postižením, dávek státní 
sociální podpory, invalidních důchodů 
a kompenzačních pomůcek. V rámci poradny 
spolupracujeme s JUDr. Miloslavem Šimaljákem.

Služby odborného sociálního poradenství jsou 
bezplatné. Cílovou skupinou jsou osoby 
se zdravotním postižením a senioři, minimální věk 
uživatele je 15 let. 

Nabídka rekondičních a relaxačních pobytů
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s.
pořádá jeden rekondiční a jeden relaxační pobyt 
se cvičením v hotelu Kahan na Horní Bečvě
pro onkologicky nemocné občany v termínu od 
11. – 18. června 2011, účast na doporučení lékaře, 
za účasti cvičitelky a zdravotní sestry pro občany 
s vertebrogenním onemocněním v termínu od 18. –
25. června  2011, relaxační pobyt se cvičením 
bez státní dotace.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. 
organizuje relaxační pobyty v hotelu Kahan 
na Horní Bečvě v termínech od 10.-16.7., 20.- 26.9., 
26.9.-2.10., 10.-16.10.2011.

V ceně pobytů je zahrnuto ubytování, stravování,
bazén a  doprava. Zájemci se mohou přihlásit 
ve svých organizacích.

Sdružení zdravotně postižených v Třinci 
pořádá TRADIČNÍ PÁTEČNÍ ODPOLEDNÍ 
POSEZENÍ v příjemném nově zrekonstruovaném 
prostředí v Třinci - Lyžbicích /bývalá stará škola/.
Přijďte si zatančit nebo se jen zaposlouchat 
do dobré živé hudby se svými přáteli. K dispozici je 
výborná domácí kuchyně a bohatě zásobený bufet. 
Věříme, že si uděláte ve vašem programu čas 
a přijdete na chvíli posedět. Těšíme se na Vás 
každý poslední pátek v měsíci od 16,00 do 22,00 
hodin. Možnost rezervace na tel. 605298397. 

Svaz tělesně postižených místní organizace Pražmo -
Morávka pořádá „Tradiční plackové hody“ v sobotu 
13. srpna 2011 ve 14,00 hodin v areálu Požární 
zbrojnice na Pražmě. Občerstvení, hudba 
k poslechu i tanci, a atrakce pro děti zajištěny. 
Srdečně zvou pořadatelé.

Anna Vítečková
Vedoucí detašovaného pracoviště

Detašované pracoviště 
FRÝDEK-MÍSTEK
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Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 709 403

Občanská poradna spolupracuje s Městem 
Nový Jičín na projektu „Jak na dluhy“

Republikový výbor pro prevenci 
kriminality schválil, při svém 
řádném zasedání dne 24. března 
2011, projekt předkládaný Městem 
Nový Jičín s názvem „Jak na 
dluhy“, na kterém spolupracuje 

naše občanská poradna,  Městská policie Nový 
Jičín a Policie ČR. 

Cílem projektu je zlepšování informovanosti 
obyvatelstva města Nový Jičín o problematice 
zadlužování a tím snížení rizika vzniku tohoto jevu.  

Pracovníci občanské poradny se v rámci projektu 
budou účastnit besedy v místní kabelové televizi 
spolu s jinými odborníky na téma „Zadlužování“, 
dále se budou realizovat dvě přednášky 
pro odbornou veřejnost (vzdělávání pro sociální 
pracovníky Městského úřadu Nový Jičín, strážníky 
Městské policie a Policii ČR) a sedm přednášek 
pro širokou veřejnost (občany města Nový Jičín).

Přednášky pro širokou veřejnost budou na tyto 
témata:

 jak si počínat, abychom se nezadlužili 

 dluhy v rámci řízení před soudem

 dluhy a možnosti jejich řešení

Přednášky pracovníků občanské poradny budou 
doplněny pohledem strážníků Městské policie 
a policistů Policie ČR včetně role, kterou mohou 
sehrávat při řešení dané problematiky. 

Rovněž bude vytvořen prostor pro diskusi 
o konkrétních případech účastníků. Termíny 
jednotlivých přednášek jsou stanoveny od června 
do listopadu 2011, přednášky jsou pro účastníky 
zcela zdarma. 

Zájemci z řad široké veřejnosti se mohou hlásit 
osobně nebo telefonicky na detašovaném pracovišti 
Nový Jičín.   

Občanská poradna spolupracuje 
na projektu „Bytová politika“

Tento projekt je koordinován 
Asociací občanských poraden 
za podpory Ministerstva pro místní 
rozvoj České republiky. Podstatou 

projektu je poskytování poradenství občanům 
v oblasti bytové politiky, které v praxi zahrnuje 
např. práva a povinnosti vyplývající z nájmu bytu, 
úhrada nájemného a služeb spojených s nájmem, 
společný nájem mezi manžely, zánik nájmu bytu, 
bytové náhrady, apod. 

S dotazy k bytové politice i k jiným oblastem 
poradenství se můžete obracet na občanskou
poradnu Nový Jičín nebo na její kontaktní místo 
v Kopřivnici.  

Rozvoj osobní asistence v Kopřivnici
Zastupitelstvo Moravskoslezského 
kraje nám na svém 18. zasedání 
schválilo k podpoře na rok 2011 
projekt Osobní asistence 

v Kopřivnici. Jedná se o projekt v rámci programu 
RSS 1/11 “Podpora rozvoje sociálních služeb 
vycházejících z potřeb obcí Moravskoslezského 
kraje“.

Podmínkou poskytnutí dotace byla deklarace 
finanční spoluúčasti obce minimálně ve výši 20 % 
požadované dotace. Zastupitelstvo Města 
Kopřivnice naší žádosti na svém zasedání dne 
28. 4. 2011 vyhovělo.

Osobní asistence je určena 
osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu vysokého 
věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení, 
jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné fyzické osoby. Služba je 
určena osobám od šesti let věku.

Díky této finanční podpoře přijímáme nové 
zájemce o službu z Kopřivnice a jejích místních 
částí (Lubina, Mniší, Vlčovice). 

Zájemci nás mohou kontaktovat na našem 
kontaktním místě v Kopřivnici (budova MěÚ
Kopřivnice) vždy v ÚT: 8:00-12:00 13:00-16:00 
nebo v sídle detašovaného pracoviště Nový Jičín. 

    

Mgr. Richard Pešat
Vedoucí detašovaného pracoviště

Detašované pracoviště 
NOVÝ JIČÍN
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Liptovská 21, 747 06 Opava
tel.: 553 734 109

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Nadace ČEZ v rámci svého 
posledního grantového kola 
schválila dotaci na realizaci našeho 
projektu „Vybavení půjčovny 

kompenzačních pomůcek epi-alarmy“.

Epi-alarmy jsou speciální podložky s pagery, které 
dokáží upozornit na probíhající epileptický záchvat 
tonicko-klonických křečí. Díky projektu si budou 
moci tuto pomůcku zapůjčit a vyzkoušet lidé, kteří 
uvažují o nákupu vlastního epi-alarmu (získají tak 
stejnou možnost, jako mají osoby s epilepsii 
ve vyspělých zemích EU). Stejně tak nabídne 
řešení pro osoby, které potřebují epi-alarm zapůjčit 
z důvodu opravy vlastního, aktuálního nedostatku 
financí na zakoupení vlastního či překonání akutní 
fáze epileptického onemocnění. 

Kromě epi-alarmu si v naší půjčovně můžete 
zapůjčit např. tyto kompenzační pomůcky:

 Chodítko (čtyřkolové) - poskytuje oporu při chůzi, 
je určeno osobám se sníženou hybností dolních
končetin, případně se zhoršenou stabilitou.

 Schodolez - lidem používajícím vozík umožňuje 
zdolání schodů, jak venku, tak v budovách.

 Nájezdová rampa - lidem upoutaným 
na invalidním vozíku umožňuje zdolat menší 
výškové a schodišťové překážky.

 Toaletní židle – umožňuje osobám se sníženou 
pohyblivostí vykonávat tělesnou potřebu 
mimo prostory WC, příp. usnadňuje použití WC.

 Vanové a sprchové sedačky - slouží 
k usnadnění provádění osobní hygieny.

Naše půjčovna je určena zdravotně postiženým 
občanům k: 

 překlenutí doby potřebné k vyřízení žádosti 
o pomůcku přes jejich zdravotní pojišťovnu 

 zapůjčení pomůcky během opravy jejich vlastní 
pomůcky 

 zapůjčení nového typu pomůcky na vyzkoušení.

Kontaktujte nás osobně, telefonicky nebo e-mailem 
od pondělí do čtvrtku v době od 8:00 – 16:00h, 
a rádi Vám pomůžeme najít řešení při zajištění 
vhodných kompenzačních pomůcek pro Vás 
nebo pro Vaše blízké.

Bezbariérová 
individuální doprava
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 
24. 3. 2011 schválilo k podpoře naše projekty 
„Rozvoj individuální dopravy pro osoby 
se zdravotním postižením“ a „Bezbariérová 
individuální doprava“. V rámci prvního projektu 
budou částečně hrazeny provozní náklady 
na zajištění individuální dopravy. Z druhé částky 
bude částečně uhrazena úprava našeho automobilu 
flexirampou. Podmínkou poskytnutí dotace byla 
finanční spoluúčast obce minimálně ve výši 20 % 
požadované dotace. Rada Statutárního města 
Opava naší žádosti na svém zasedání 
dne 19. 4. 2011 vyhověla.

Díky opatření našeho automobilu nájezdovou 
plošinou bude možné od září zajistit dopravu 
i osob na elektrickém invalidním vozíku.

BEZBARIÉROVÁ INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVA 
Vaše cesta k lékaři, do školy  
nebo za kulturou už nemusí 
být  problém ... 

můžete využít naši 
službu,  určenou lidem 
se zdravotním omezením na Opavsku, kteří jsou 
odkázáni při dopravě na pomoc rodinných 
příslušníků, známých,  nebo nemají svá vlastní 
vozidla.

Cena za přepravu
5,- Kč/km ujetý s klientem 
K částce za dopravu se účtuje osobní asistence 
v ceně 30,- Kč/h (podle skutečně 
spotřebovaného času). 

Uživatelům, trvale bydlícím na území 
Statutárního města Opava vč. městských částí, 
bude poskytnuta sleva 10 %.

Tato služba je finančně podporována Moravskoslezským 
krajem a Statutárním městem Opava

Dagmar Slaninová
Vedoucí detašovaného pracoviště

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

Odborné sociální poradenství
Nabízíme Vám služby 
odborného sociálního 
poradenství v oblastech 
sociálních služeb, 
příspěvku na péči, 
mimořádných výhod, 
dávek pro osoby se 

zdravotním postižením, dávek státní sociální 
podpory, invalidních důchodů a kompenzačních 
pomůcek. 

Hledáte-li si zaměstnání, můžete využít služeb 
pracovního poradenství. Pomůžeme Vám 
při sepsání životopisu, motivačního dopisu, založení 
emailu a při vyhledávání pracovních nabídek 
na internetu. Nabízíme Vám přípravu na pracovní 
pohovory, rozvíjení komunikace a sebeprezentace. 
Můžete si vyzkoušet osobnostní testy, které 
zaměstnavatelé často zadávají u pracovních 
pohovorů apod. 

Služby odborného sociálního poradenství jsou 
bezplatné. Cílovou skupinou jsou osoby 
se zdravotním postižením a senioři, minimální věk 
uživatele je 15 let. 

Kreativní tvorba
V rámci Kreativní tvorby proběhlo v měsíci dubnu
na pracovišti v Ostravě setkání u příležitosti přípravy 
na Velikonoce.

Účastníci si vyrobili látková a papírová velikonoční 
přáníčka, velikonoční kraslice a témata rozhovorů 
se netočily jen kolem Velikonoc. 

Díky této aktivitě účastníci navázali nová přátelství 
a rádi se účastní dalšího setkání. 

Příští Kreativní tvorba proběhne v měsíci červnu 
na téma dekupáž. Z barevných ubrousků 

si vytvoříme obrázky, přáníčka a ozdobíme 
si sklenice, které je 
možné použít jako 
dózy nebo vázy. 

Konkrétní 
informace Vám 
poskytneme 
na telefonním čísle 
596 115 318.   

Pobyty pro osoby se zdravotním postižením
CK ATIS a.s. nabízí dovolenou s vozíkem. 
Společnost vytvořila speciální nabídku pobytů 
pro imobilní spoluobčany, jejich rodiny a přátelé. 
Nabídku najdete na www.atis.cz, tel: 554 787 111. 

Hotel ASTORIA nabízí rekreačně rekondiční 
pobyty pro osoby se zdravotním postižením 
a seniory. Více informací o hotelu a o Janských 
Lázních, kde se hotel nachází, najdete 
na www.hotel-astoria.cz nebo na tel: 420 499 
875 317. 

CK KALOUSEK připravila speciální pobyt 
pro hendikepované osoby (děti i dospělí 
s mentálním, kombinovaným, menším tělesným 
postižením) do Jižní Itálie – Kalábrie. Cena 
za osobu ZTP 5799 Kč, doprovod/asistent 6199 Kč, 
dítě do 12 let 4599 Kč. Informace 
na www.ckkalousek.cz, tel: 224 266 861, 
603 584 230.

Colours of  Ostrava bez bariér
Také hudební festival Colours 
of Ostrava pamatuje 
speciálními službami 
na návštěvníky se zdravotním 
handicapem. Ostravský 
festival při svém 10. ročníku, 
který proběhne od 14. do 17. 

července 2011, přichází s novým projektem 
Colours bez bariér. 

Představuje vylepšení servisu pro návštěvníky
s pohybovým a zrakovým znevýhodněním. Kromě 
již tradičních výhod pro držitele průkazu ZTP 
a ZTP/P, jako například zvýhodněná cena 
vstupenky a u ZTP/P doprovod zdarma, speciální 
tribuny, letos nově přibude možnost objednat 
si zdarma speciálně vyškoleného asistenta, který 
poskytne servis při pohybu v areálu po celou dobu 
festivalu. Na požádání také zajistí pořadatelé 
dopravu osob po Ostravě speciálně upravenými 
automobily. Více informací: 
http://www.helpnet.cz/aktualne/46209-3

Jana Kupčoková, DiS.
 sociální pracovnice

Detašované pracoviště 
OSTRAVA
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PORADNA

Vládní kabinet schválil novelu zákona 
o poskytování dávek pro OZP 

Nahrazení dosavadních dávek 
pro těžce zdravotně postižené osoby 
dvěma novými, příspěvkem 
na mobilitu a na zvláštní pomůcky 
obsahuje novela zákona o poskytování 

dávek osobám se zdravotním postižením, kterou 
schválila vláda. "Hlavním cílem navrhované právní 
úpravy je podle autorů zvýšení adresnosti 
a efektivnosti dávkové pomoci poskytované osobám 
se zdravotním postižením a maximální snížení 
počtu posudkových schémat," stojí v předkládací 
zprávě.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v materiálu 
navrhuje nahradit dosavadní dávky pro těžce 
zdravotně postižené občany dvěma novými 
dávkami, příspěvkem na mobilitu a příspěvkem 
na zvláštní pomůcky. Podle návrhu by tedy mělo 
dojít ke sloučení celkem devíti příspěvků, které 
se týkají mobility zdravotně postižené osoby 
(příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení, 
celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového 
vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla, 
příspěvek na individuální dopravu, příspěvek na 
úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže, 
příspěvek na krmivo pro vodícího psa, poskytování 
bezúročných půjček a jednorázové příspěvky 
na opatření zvláštních pomůcek), do jedné 
měsíčně se opakující peněžité dávky.

Materiál rovněž počítá s poskytováním jednorázové 
peněžité dávky - příspěvkem na zvláštní 
pomůcku, která bude určená na pořízení 
motorového vozidla, na zvláštní úpravy motorového 
vozidla nebo bytu. Návrh zákona částečně mění 
právní úpravu průkazu osoby se zdravotním 
postižením a některé výhody náležící držitelům 
těchto průkazů. Rezort Jaromíra Drábka (TOP 09) 
v novele upravuje i podmínky nároku na dávky 
a okruh oprávněných osob, které si o ně můžou 
zažádat. Změny se dotknou i povinností žadatelů 
o sociální dávky. Řízení o dávkách osobám se 
zdravotním postižením bude nově spadat 
do kompetence Úřadu práce České republiky, 
který o nich bude rozhodovat prostřednictvím 
krajských poboček.

Zdroj: MediaFax

Sociální reforma po zapracování 
připomínek
Ministerstvo práce a sociálních věcí vypořádalo 
připomínky k novelám zákonů předkládaných 
v rámci tzv. Sociální reformy I. Ta počítá zejména 

se zavedením jednotného výplatního místa, 
snížení počtu vyplácených dávek jejich agregací 
do větších celků, zavedení efektivního hodnocení 
příjmů žadatelů o dávky a upřednostnění vyplácení 
dávek  převodem nebo sociální kartou.

MPSV se mj. na základě připomínek opakovaně 
zabývalo také posuzováním zdravotního stavu 
pro příspěvek na péči. Nově nastavená pravidla 
kopírují metodiku dnes ve světě hojně využívanou 
a i v českých poměrech plnohodnotně testovanou. 

Změny v oblasti sociálních dávek jsou vedeny 
snahou mít k dispozici dostatek prostředků 
pro výplatu dávek osobám, které je skutečně 
potřebují. Efektivnějšího systému bude dosaženo 
primárně cestou snížení nákladů na vlastní 
administraci, nikoli snižováním vyplácených dávek. 
Předložený návrh zákona obsahuje mechanismus, 
kterým se sjednocují agendy všech nepojistných 
sociálních dávek do struktury Úřadu práce České 
republiky. Působnost ÚP ČR v sociální oblasti se 
podstatně rozšiřuje. Vedle dosavadní působnosti 
v oblasti služeb zaměstnanosti, ochrany 
zaměstnanců při platební neschopnosti 
zaměstnavatele a státní sociální podpory bude ÚP 
ČR nově plnit úkoly na úseku dávek pro osoby se 
zdravotním postižením, příspěvku na péči a dávek 
pomoci v hmotné nouzi.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci 
vypořádání jednotlivých připomínek upravilo některá 
navrhovaná opatření dle předložených argumentů. 
Ty vyplynuly z věcné diskuze s jednotlivými 
připomínkovými místy, mj. i s organizacemi 
sdružující zdravotně handicapované a poskytovateli 
sociálních a zdravotních služeb.

Zde jsou některé z uplatněných změn:

Zachování ZTP a ZTP/ P průkazů
Pro zachování všech výhod držitelů průkazů ZTP 
a ZTP/ P bude v legislativě i nadále zakotveno toto 
označení průkazů, změní se pouze samotný nosič –
papírové průkazy budou nahrazeny tzv. sociální 
kartou (po dvouletém přechodném období, kdy 
budou platit oba typy průkazů). Výhody spojené 
s užívání průkazů zůstanou zachovány v dnešní
podobě.

Dávka na pořízení motorového vozidla
Motorové vozidlo bude v seznamu 
zvláštních pomůcek a bude na něj 
možno čerpat příspěvek. 
Maximální výše příspěvku
na zvláštní pomůcku v tomto 
případě bude 100 000 Kč (stejně 

jako nyní příspěvek na zakoupení motorového 
vozidla).

Příspěvek na mobilitu
Příjmový test (příjem osoby a společně 
posuzovaných osob) se pro účely této dávky ruší. 
Oprávněnou osobou bude osoba s postižením 
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v oblasti mobility a orientace. Na výši dávky nebude 
mít vliv, jak často a z jakých důvodů se osoba 
dopravuje. Příspěvek na mobilitu bude poskytován 
ve výši 400 Kč měsíčně. U osob, které získají navíc 
příspěvek na zvláštní pomůcku (na zakoupení 
motorového vozidla), bude příspěvek na mobilitu 
200 Kč měsíčně.

Otázka vstupu do obydlí
Bylo zpřesněno, že vstup do obydlí, tj. provedení 
sociálního šetření, bude pouze pro účely příspěvku 
na zvláštní pomůcky (ověření, zda osoba může
pomůcku používat ve svém sociálním prostředí; jaké 
další pomůcky, předměty, zdravotnické prostředky 
využívá apod.).

Věk rozhodný pro vznik nároku na příspěvek na péči
V návrhu došlo k posunu z původně plánovaných 
3 let věku dítěte. Aktuální právní úprava tedy počítá 
s věkem jeden rok dítěte, tak jak požadovala 
Národní rada zdravotně postižených.

Zrušení tzv. kapesného – povinného zůstatku z příjmů
Po uhrazení poplatků za bydlení a stravu 
v pobytových zařízeních sociálních služeb dnes 
klientům zůstává povinně 15 % příjmu jako 
tzv. kapesné. NRZP požadovala zachování platného 
stavu. MPSV v tomto případě částečně vyhovělo, 
o sníženou úhradu si nyní musí uživatel požádat 
a čestným prohlášením deklarovat, že nemá příjmy 
vlastní ani osoby, které jsou k němu povinny 
výživou.

MPSV požádalo v rámci hodnocení posuzování 
zdravotního stavu pro příspěvek na péči o vyjádření 
Vědeckou lékařskou radu sestávající z nejvyšších 
lékařských kapacit v ČR. Zde je závěrečné 
stanovisko Rady, které bylo přijato v Praze dne 30. 
března 2011:

Cílem navržených legislativních úprav MPSV je 
agregace spektra dávek, jejich smyslu i okruhu 
osob, kterým má být dávková pomoc poskytována. 
Domníváme se, že navrhované změny mají 
potenciál pozitivně regulovat použití veřejných 
prostředků v systému sociálního zabezpečení, 
umožnit lepší cílení a individualizaci dávek.
Zjednodušení řízení a racionalizace procesů 
na úřadech práce povede k poklesu nákladů 
na jejich administraci. Sjednocení výplaty 
nepojistných dávek sociální ochrany do jednoho 
správního orgánu přináší i menší časové 
a psychické zatížení klientů. Rada považuje návrh 
za logicky a věcně vyvážený se zachováním 
potřebné míry sociální ochrany klientů systému.

Z čistě medicínského hlediska podporujeme zrušení 
statusu osoby zdravotně znevýhodněné, neboť 
systém pracovně lékařské péče dostatečně 
zajišťuje, aby osoby trpící pouze funkčně lehkými 
poruchami, poruchami kompenzovanými, které 
nepůsobí omezení či snížení pracovní schopnosti 

byly zařazeny na zdravotně vhodnou práci.
Velmi přínosné je rozdělení dávek na dvě položky

a) příspěvek na mobilitu
b) příspěvek na zvláštní pomůcky.

Vyhovující je i rozdělení do věkových skupin. 
Z hlediska vývoje lidského organismu vyhovuje 
i věková hranice tří let. Z hlediska sociálního je 
diskuse o nastavení věkové hranice 1 – 3 roky 
relevantní.

Rada souhlasí se změnou posuzování závislosti 
a s transformací 36 úkonů na 10 ucelených 
úkonů v oblasti každodenního života. Tím dojde 
ke zjednodušení, zpřehlednění a menší 
administrativní zátěži pro všechny strany, při čemž 
je zachován  čtyřstupňový model a jsou 
zachovány věkové kategorie. Zejména je důležité 
kritérium určující nepříznivý zdravotní stav v době 
trvající déle než jeden rok.

Při konkrétním hodnocení vyhovuje čtyřstupňová 
škála, věkové rozdělení i popis schopností zvládat
základní životní potřeby i hodnocení funkčního 
dopadu. Výhodou je posuzování člověka jako celku.

Zdroj: www.mpsv.cz

Když se řekne… Sociální karta
Dalším krokem na cestě 
k maximální efektivitě 
a jednoduchosti systému 
vyplácení nepojistných 
sociálních dávek, včetně dávek 
v nezaměstnanosti, bude tzv. 

sociální karta. Podle plánů MPSV by mělo být 
vydáno zhruba 800 tisíc karet příjemcům 
nepojistných sociálních dávek.

V průběhu přechodného období dvou let budou 
paralelně s novými typy karet platit i původní 
průkazy ZTP. Náklady spojené se zavedením karty 
ponese podle vyjádření MPSV provozovatel 
systému s tím, že tyto budou následně 
kompenzovány z následných výnosů systému. 
Výběr dodavatele proběhne formou příslušného 
výběrového řízení. Zavedení sociálních karet rovněž 
sníží provozní náklady MPSV spojené s vyplácením 
dávek, předpokládaná roční úspora provozních 
nákladů se bude pohybovat okolo 40 mil. Kč.

Pro větší efektivitu při správě sociálních dávek
Sociální karta bude sloužit k identifikaci 
a autentizaci občana při komunikaci se státní 
správou a nově bude také moci sloužit jako platební 
karta. Tato elektronická karta rovněž plně nahradí 
dosavadní průkazy TP, ZTP a ZTP/P, a to včetně 
všech úlev a slev, které tyto průkazy zajišťují. 
Zavedení sociální karty je součástí Jednotného 
informačního systému práce a sociálních věcí, který 
představuje hlavní nástroj ke zvýšení efektivity 
při správě a distribuci sociálních dávek. Zároveň 
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by tento systém měl státu umožnit lépe kontrolovat 
účelovost jejich čerpání. Technologie sociální karty 
bude zajišťovat nejen možnost doložit čerpání všech 
účelových prostředků, ale bude také schopna 
zabránit čerpání těchto prostředků na jiné 
než povolené složky.

Možnost výběru hotovosti bez použití karty
Hlavním cílem tohoto projektu je větší účelovost 
a adresnost dávek a také modernizace celého 
nepojistného dávkového systému, a to při udržení 
celkového finančního objemu vyplácených dávek. 
MPSV zároveň počítá s tím, že se mohou objevit 
případy, kdy příjemci dávek nebudou ochotni 
využívat pouze bezhotovostní čerpání dávek, 
a ponechá pro tyto případy možnost výběru 
hotovosti bez použití elektronických funkcí karty 
u provozovatele systému. Jednotlivé typy dávek 
určené k různým účelům budou prostřednictvím 
karty vypláceny různými formami – od možnosti 
výběru na terminálu (bankomatu) přes nákup zboží 
v obchodě až po omezení na nákup sociálních 
služeb. Sociální služby přitom může poskytovat 
i osoba blízká, té mohou příjemci dávek nechat 
pravidelně posílat na účet určitý obnos, aniž 
by museli absolvovat výběr z účtu své sociální karty.

Autor: MPSV

Jaromír Drábek: „Postižení nepřijdou o 
žádnou výhodu“

Ministr práce a sociálních 
věcí Jaromír Drábek poskytl 
rozhovor pro deník MF 
Dnes, ve kterém hovořil 
o dohodnutém kompromisu 
mezi MPSV a Národní 
radou osob se zdravotním

postižením v plánovaných změnách systému 
poskytování dávek pro OZP v rámci sociální reformy 
I., kterou schválila vláda.

Ostré protesty proti změnám, které chystá 
ministerstvo práce a sociálních věcí, se lidem se 
zdravotním handicapem vyplatily. Báli se, že přijdou 
o část výhod. Do návrhu zákona o poskytování 
dávek postiženým, který schválila vláda, se jim 
podařilo prosadit část požadavků.

„Závěrečné jednání trvalo sedm hodin a výsledkem 
je korektní kompromis,“ míní ministr práce 
a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09.

V jaké oblasti bylo vyjednávání nejobtížnější?

Myslím, že jsme se s představiteli Národní rady 
zdravotně postižených navzájem nepřesvědčili 
v jednom ze zásadních ideových sporů. Týká se 
obecně postoje k handicapovaným lidem.

Jaký je ten váš?
Já prosazuji názor, že příspěvky handicapovaným 
lidem nemají být kompenzací za jejich zdravotní 
stav, jak to tvrdí rada, ale za ztížené pracovní 
uplatnění. Pokud má třeba zkušený právník-
vozíčkář nadprůměrné příjmy, nepotřebuje finanční 
pomoc od státu. Není důvod, aby se na něj ostatní 
skládali při pořizování pomůcek.

Právě hrozba omezení příspěvku na kompenzační 
pomůcky vyvolala značný odpor. Jak vypadá 
kompromis?
My jsme navrhovali, aby si lidé s příjmem vyšším 
než šestinásobek životního minima sami platili 
levnější pomůcky do 35 tisíc korun.

Nakonec jsme se dohodli, že se hranice posune 
na osminásobek minima. To znamená, že ten, kdo 
vydělá kolem čtyřiadvaceti tisíc, si bude levnější 
pomůcky hradit sám. Jejich hraniční hodnotu jsme 
snížili z 35 na 24 tisíc korun.

Mění se něco i u velmi drahých pomůcek, jako je třeba 
schodišťová plošina pro vozíčkáře?
Ano, ale jen to, že tyhle extrémně drahé věci 
už nepůjdou do majetku postiženého, ale zůstanou 
státu. V případě úmrtí pak mohou posloužit zase 
někomu dalšímu.

Prosazoval jste, aby šel příspěvek na péči tomu, kdo ji 
poskytuje. Jak to dopadlo?
V tomto bodě jsme poněkud ustoupili. Příspěvek 
zůstane příjemci, jenom od něj budeme chtít doklad, 
že si za ty peníze opravdu péči zaplatil. Zdravotně 
postižený si jednoduchým způsobem nechá potvrdit, 
komu a kolik za péči dal.

Dalším sporným momentem bylo posuzování 
zdravotního stavu ….
To se zjednoduší. Myslím, že námi navrhovaný 
systém dokáže plastičtěji popsat i drobné nuance. 
Dnes se posuzuje 236 bodů formou odpovědí ano 
a ne. V souladu se zahraničními zkušenostmi jsme 
navrhli hodnocení v deseti oblastech.

Vaši kritici namítají, že některá specifická postižení lze 
těžko nějak oznámkovat, například autismus. Bude 
nový systém řešit i tohle?
Rozhodně umožní míru handicapu zachytit pružněji 
než dosud. Dnes si třeba odškrtnete, že je dítě 
schopno zavázat si tkaničku, ale už nepostihnete, 
že to v některých stavech nedokáže.

Jak si mám těch deset oblastí představit?

Nejprve je bude třeba popsat v prováděcím 
předpisu. Teprve pak může začít nový systém platit. 
S Národní radou zdravotně postižených jsme se 
dohodli, že prováděcí předpis vypracujeme 
společně.
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Lidé se také hodně obávali, že zanikne příspěvek 
na automobil. Na čem jste se tady dohodli?

Toho se vážně nikdo bát nemusí. Stát bude nadále 
přispívat na pořízení motorového vozidla. Udělali 
jsme pouze to, že jsme různé příspěvky na mobilitu, 
kromě peněz na pořízení auta také na jeho 
individuální úpravu, benzin a garáž, sloučili do jedné 
částky.

Pojďme dál. Lidem se nelíbil záměr ministerstva
nahradit průkazy ZPP elektronickými kartami, které by 
měly sloužit i jako karty platební…

V první řadě jsme akceptovali výhrady rady 
zdravotně postižených k samotnému názvu, který jí 
zněl pejorativně. Namísto „sociální karty“ to teď 
bude „karta sociálních systémů“. Postižení nepřijdou 
o žádnou z výhod spojených s průkazy ZTP 
a platební funkce karty bude dobrovolná.

Proč vlastně bazírujete na platební funkci karty?

Je to proto, že má být časem jednotná pro všechny 
sociální systémy. Platební funkci karty potřebujeme 
kvůli dávkám hmotné nouze, které je třeba účelově 
vázat. Dnes to řeší různé stravenky a poukázky, 
které někdo snadno může proměnit za peníze 
na cigarety nebo alkohol.

Bude mít karta i další funkce?

V druhém kroku chceme rozšířit kartu na všechny 
důchodce a v třetím ji sloučit se zdravotní kartou, 
aby byla společná pro zdravotní pojištění a sociální 
systémy. Ale to je zatím výhled.

Zdroj: MF Dnes, 23.5.2011

Kalkulačka k důchodové reformě 
Nově si mohou lidé vypočítat výši 
svého budoucího důchodu 
prostřednictvím kalkulačky 
k důchodové reformě, kterou 
uveřejnilo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí na svém 

webu www.mpsv.cz/ duchodovakalkulacka.

Nová webová aplikace poskytuje několik důležitých 
informací, a to nejen o předpokládaném budoucím 
důchodu, ale také o věku odchodu do důchodu 
či rozdílu výše důchodu pro muže a ženy. 
K samotnému výpočtu důchodu je nutné zadat 
do kalkulačky několik základních údajů. Především 
se jedná o rok narození, pohlaví (u žen počet dětí), 
dále průměrný měsíční hrubý příjem a konečně 
očekávané zhodnocení vložených prostředků, které 
bude závislé na zvoleném způsobu investování 
v rámci dobrovolného fondového penzijního spoření 
(tj. dynamický, vyvážený, konzervativní, státní 
dluhopisy), pokud se občan rozhodne do systému 
vstoupit.

Po zadání všech uvedených údajů kalkulačka 
spočítá dvě varianty předpokládané výše důchodu.

I. varianta: spočítá doživotní důchod od státu 
pro případ, že se do důchodové reformy občan 
nezapojí, to znamená, že na dosavadním způsobu 
svého spoření nebude nic měnit a zůstane 
při spoření pouze v průběžném pilíři.

II. varianta: zobrazuje celkový doživotní důchod 
od státu a zároveň výnosy z druhého pilíře 
při dobrovolném spoření.

Zdroj: Týdeník Školství

Důchodců přibylo, za rok 25 tisíc 
Česká správa sociálního 
zabezpečení evidovala 
ke konci prvního čtvrtletí 
letošního roku 2,824 milionu 
důchodců. Jsou mezi nimi jak 
lidé, kteří pobírají starobní 

důchod, tak osoby pobírající invalidní 
či pozůstalostní důchody. Počet důchodců 
meziročně vzrostl o více než 25 600. Celkem 
vyplácela ČSSZ na konci března 3,45 milionu 
důchodů. Starobních důchodců bylo 2,266 milionu.

Jejich počet se ve srovnání se stejným obdobím 
loňského roku zvýšil o 40 tisíc. Invalidních důchodů 
správa vyplácela ke konci března asi 463 600, 
o 11 400 méně než loni. Průměrná výše 
starobního důchodu činí 10 511 korun.

Zdroj: Lidové noviny

Důchod dostává 766 stoletých a starších 
lidí 

Celkem 361 důchodců 
narozených v roce 1911 
evidovala v dubnu 2011 
Česká správa sociálního 
zabezpečení. Z nich bylo 305 

žen a 56 mužů. U příležitosti stých narozenin 
dostávají klienti ČSSZ rozhodnutí o zvýšení 
důchodu o 2 000 Kč spolu s osobním dopisem 
ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka.

Kromě stoletých důchodců má ČSSZ v evidenci 
také 405 starších seniorů, tedy lidí narozených 
v letech 1903 až 1910. Celkem tedy v dubnu 2011 
eviduje 766 sto- a víceletých důchodců. Převažují 
ženy - bylo jich 655, zatímco mužů 111. Nejstarší 
důchodce, kterému ČSSZ vyplácí důchod, je muž 
narozený v roce 1905, nejstarší žena v evidenci 
ČSSZ se narodila v roce 1903. Nejvíc sto-
a víceletých lidí žije v Praze - 152 –
a v Jihomoravském kraji - 100, naopak nejméně –
17 - v Kraji karlovarském.

Zdroj: Medical Tribune



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.

Okruh osob, kterým není služba určena
 imobilním osobám, pokud není zajištěna spolupráce nebo kompenzační pomůcky.

Cena
 50 - 100 Kč/h dle platného ceníku.

Poslání osobní asistence

Posláním je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům překonávat 
jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu nebo věkem, a to 
prostřednictvím kvalifikovaného osobního asistenta. Ten uživatele podporuje a provází v jeho 
přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit 
do běžného života.

Cíle osobní asistence

 umožnit uživatelům služby žít v přirozeném prostředí a oddálit tak ústavní péči,

 poskytnout pomoc a podporu se zvládáním běžných každodenních dovedností a úkolů, 
které by člověk dělal sám, v případě, že by mu v tom nebránilo zdravotní postižení,

 pomoct překonávat osamělost a navazovat společenské kontakty.

Kde získat více informací

Na pracovištích Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.






