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Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

„Vzájemnou podporou k integraci
na trh práce“

opět Vám přinášíme aktuality
o činnosti na našich detašovaných
pracovištích a pozvánky na akce
konané ve třetím čtvrtletí roku
2011.
Jako
vždy
v tomto
čtvrtletníku naleznete i mnoho
aktuálních informací ze sociálně

Období realizace projektu: 1. 11. 2011 – 30. 4. 2013
Stručný obsah:
Projekt má za cíl pomoci osobám se zdravotním
postižením získat zaměstnání, a zlepšit postavení
těchto osob na trhu práce prostřednictvím aktivit,
směřujících ke zlepšení jejich schopností, znalostí
a dovedností.

právní oblasti.
Toto číslo je opět zdarma k dispozici všem
návštěvníkům našich poraden. Imobilním občanům,
pokud o to požádají, rádi zasíláme aktuální číslo
poštou. Pokud máte přístup k internetu, aktuální
číslo naleznete vždy i na našich webových
stránkách www.czp-msk.cz.

Projektové aktivity budou probíhat na
uvedených pracovištích naší organizace.

níže

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

Cílová skupina:

Přejeme vám příjemné čtení.

Osoby
se
zdravotním
postižením
z Moravskoslezského kraje, které jsou vedeny
na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání
a zároveň jsou nezaměstnané déle než 5 měsíců,
nebo osoby, které nejsou v evidenci ÚP, ale taktéž
splňují podmínku délky nezaměstnanosti.

pracovníci
Centra pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.s.

Projektové aktivity nejsou určeny osobám s úplnou
ztrátou zraku, anebo sluchu.

Místo realizace:

Zaměstnávání osob se zdravotním
postižením
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením může
působit komplikace jak na straně zaměstnavatelů,
tak na straně osob se zdravotním postižením.
Snažíme se podporovat zaměstnávání osob
se zdravotním
postižením
v rámci
projektů
podpořených z Evropské unie.
Od listopadu 2011 začne na našich pracovištích
nový projekt:
Zpravodaj 3/2011

1



DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava
(zastávka MHD Hotelový dům Jindřich)



DP Frýdek-Místek, Kolaříková 653, 738 01
Frýdek - Místek (zastávka MHD Místek,
Anenská)



DP Opava, Liptovská 21, 747 06 Opava
(zastávka MHD Bílovecká)



DP Nový Jičín, Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín



DP Bruntál, Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01
Bruntál
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Aktivity projektu:
Projektová aktivita „Individuální poradenství“ bude
reprezentovat individuální pomoc a podporu
v aktivním vyhledávání pracovních míst. Cílem
aktivity je poskytnout účastníkům projektu podporu
v oblastech orientace na trhu práce, ve vlastních
právech a povinnostech. Základním nástrojem této
aktivity bude poradenský rozhovor.
Druhou aktivitou je „Psychologické poradenství“, které
bude zajišťovat kvalifikovaný psycholog.

„Pracovní

a bilanční diagnostika“ poskytne
účastníkům zpětnou vazbu o svých motivačních,
osobnostních a intelektových předpokladech
pro vhodný výběr profese nebo zhodnocení
možnosti dalšího profesního vývoje.

Kurz Základy mezilidské komunikace v projektu Koučování jako
cesta k aktivnímu uplatnění zdravotně postižených na trhu práce

Jak se lze do aktivit projektu přihlásit?

Čtvrtou aktivitou budou „Podpůrné skupiny“, kde
bude vzájemná výměna dosavadních zkušeností
jednotlivých účastníků z různých pohovorů
u zaměstnavatelů, absolvovaných aktivit nebo
z jednání na úřadech.

Zájemce o účast v projektu nás může kontaktovat
osobně nebo písemně na adrese:
Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.s.
Mgr. Zuzana Týnová
Bieblova 3
702 00 Ostrava

„Výuka na počítači“

je individuálně koncipovaná
aktivita. Lektor se přizpůsobuje úrovni znalostí,
potřebám a limitům každého účastníka projektu.

„Rekvalifikační

Návštěvní hodiny:
Ostrava

kurzy“

budou
zajišťovány
prostřednictvím externích vzdělávacích agentur.

Po:
Út:
St:

„Příspěvek na mzdové náklady“

se poskytuje
zaměstnavateli. Má podporovat uplatnění na trhu
práce podporou vytváření nových pracovních míst.

8:00–12:00, 13:00–17:00– pro objednané
8:00–12:00, 13:00–16:00
8:00–12:00, 13:00–16:00

Frýdek-Místek

Účast zájemců o projekt na těchto aktivitách by měly
zajistit motivační aktivity a doprovodné aktivity.

Po:
Út:
St:

Funkcí doprovodných aktivit je motivace ke vstupu
do projektu bez rizika, že zvýšené náklady odradí
zájemce o práci od zapojení se do aktivit zapojit.

8:00–12:00, 13:00–17:00– pro objednané
8:00–12:00, 13:00–16:00
8:00–12:00, 13:00–16:00– pro objednané

Nový Jičín
Po:
Út:

Doprovodné aktivity zahrnují:

9:00–12:00, 13:00–16:00
9:00–12:00, 13:00–16:00 – pro objednané

Opava



příspěvek na hlídání dětí



příspěvek na hlídání zdravotně postižených
žijících ve společné domácnosti



příspěvek na veřejnou dopravu



příspěvek na osobní dopravu z důvodu vyššího
stupně zdravotního postižení

Čt:



příspěvek na stravu



příspěvek na doprovody

nebo telefonicky na čísle 596 115 318, nebo na
e-mail tynova@czp-msk.cz.



příspěvek na zdravotní vyšetření

St:
Čt:

Bruntál
9:00–12:00 – pro objednané

Na stejných kontaktech získáte i bližší informace
o celém projektu.

Příspěvky budou poskytovány dle vnitřních pravidel.
Zpravodaj 3/2011
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Základy práce na PC. Cílem 20-ti hodinového
bezplatného kurzu bylo naučit účastníky z řad
zdravotně postižených používat počítač - programy
MS Word, MS Excel, internetový prohlížeč,
emailovou schránku, používat moderní komunikační
technologie.

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

Cílem tedy bylo aby účastníci ztratili ostych a strach
z využívání moderní výpočetní techniky a získali
motivaci k dalšímu vzdělávání. To, že byl cíl zcela
naplněn potvrdili samotní účastníci vzdělávací akce.

Projekt Dejte nám šanci!
Díky projektu "Dejte nám šanci" financovaného
z rozpočtu Moravskoslezského kraje a města
Bruntál, se v pátek 29. dubna 2011 uskutečnil
v Bruntále vzdělávací seminář na téma Sociálně
právní minimum. Semináře se účastnilo celkem 30
osob se zdravotním postižením z Bruntálska.

S obsahem i vedením kurzu byli nadmíru spokojeni.
Díky získaným dovednostem mohou pracovat
na dalším vzdělávání a snížili tak bariéry v přístupu
k získávání informací a navazování nových
kontaktů.
Kurzu
se
zúčastnilo
celkem
36
osob
se zdravotním postižením z Bruntálu, Horního
Benešova a Vrbna pod Pradědem.

Účastníci byli formou prezentací seznámeni
s invalidními důchody, systémem sociálních služeb
na Bruntálsku, se svými právy a povinnostmi
při sepisování smlouvy o poskytování sociální
služby. Seznámili se také s příspěvky pro osoby se
zdravotním postižením dle vyhl. MPSV č. 182/1991
Sb., s příspěvkem na péči a způsobem vyřízení.

Pozvánky
Město Vrbno pod Pradědem
pořádá

Kde: Středisko Střecha
Kdy: sobota 15. října 2011 od 9:00

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského
kraje, o.s., Detašované pracoviště Bruntál
pořádá vzdělávací seminář na téma

Nechyběly také informace z oblasti kompenzačních
pomůcek.
Účastníci
se
aktivně
zapojovali
do diskuze a seminář doplnili o své vlastní
zkušenosti. Každý z účastníků si odnesl tištěný
výukový materiál.

Kde: Dr.E.Beneše 21, kongresový sál 3. patro
Kdy: čtvrtek 20. října 2011 od 9:00

Věříme, že získané informace a rady uplatní
ve svém osobním životě, a že jim pomohou
při řešení nepříznivé sociální situace.

Akce je financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

V květnu 2011 proběhla další vzdělávací akce
z projektu Dejte nám šanci, tentokrát s názvem

Zpravodaj 3/2011

Ing. Aleš Šupina
Vedoucí detašovaného pracoviště
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od
9:00-12:00h. K problematice digitalizace
pořádáme také pro osoby se zdravotním postižením
seminář, který se uskuteční 13. října ve 12:30h
na našem pracovišti.

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

Právní poradna
JUDr. Miloslava Šimaljáka, na našem Centru vždy
v pátek od 8:00-13:00 hodin v těchto termínech: 9.
a 23. září, 7. a 21. října, 4. a 25. listopadu , 9. a 16.
prosince 2011.

Půjčovna rehabilitačních pomůcek
Nabízíme k zapůjčení: mechanicky vozík,
biolampu, chodítko, rehabilitační kladky
ke cvičení, masážní pásy. V Centru
je možno využít masážní podložky
a rotoped.

Digitální televizní vysílání

Nabízíme
také
bohatý
sortiment
příslušenství
k naslouchadlům
pro sluchově
postižené.

Televizní vysílání je pro osoby se zdravotním
postižením a seniory, mnohdy jediným zdrojem
informací a kontaktem s okolním světem.

Cvičení jógy

Od listopadu končí analogové televizní vysílání
a bude se přecházet na digitální. Lidé, kteří budou
chtít sledovat televizi, se už bez set-top-boxu nebo
nové televize se zabudovaným přijímačem
digitálního vysílání neobejdou. Případně mohou
využít kabelovou, internetovou nebo satelitní
televizi. Pro ty co zvolí set-top-box bude na našem
Centru zřízeno informativní středisko, kde si budou
zájemci moci sami vyzkoušet připojení set-top-boxu
k televizoru a za pomoci vyškoleného pracovníka
naladit potřebné stanice.

Pod vedením zkušené cvičitelky paní Milady Řehové
pokračuje cvičení jógy na židlích. Tato nenáročná
forma cvičení je vhodná pro všechny osoby se
zdravotním postižením a seniory. Koná se v Centru
každé pondělí od 9:30–10:30h. Vstup je zdarma.

Volný přístup k PC a internetu
Pro osoby se zdravotním postižením
a seniory vždy ve čtvrtek od 9:00-12:00
hodin. Je nutné dodržovat pravidla pro
používání počítače a využití internetu
na našem Centru. S těmi to pravidly
je seznámen každý zájemce, který se může
objednat osobně nebo telefonicky na tel. č. 774
993 214, maximální doba pobytu u PC je 60 minut,
vstup je zdarma.

Výhody digitalizace:


Větší výběr televizních a rozhlasových
programů



Větší konkurence díky
mediálních subjektů



Efektivní využití kmitočtového
snížení
elektromagnetického
a úspora energie



Moderní doplňkové informační a interaktivní
služby



Nové možnosti mediální tvorby a její aktivní
vnímání a kvalitní záznam



Pomocí dálkového ovladače se dozvíme,
jaký program sledujeme a následující
programovou nabídku až na týden dopředu

vstupu

dalších
spektra,
smogu

Národní institut pro integraci osob
s omezenou schopnosti pohyby a orientace
Konzultační středisko
otevřeno vždy v pondělí
od 8:00-12:00h, konzultanti Ing. Jan Šebelík
a František Doležal. Možno se obracet s žádosti
o vyjádření k řešení bezbariérových úprav staveb.

Poradní dny na detašovaných pracovištích:
Třinec – každé úterý od 8:00-15:00h, mimo první
úterý, kdy je poradní den v Jablunkově od 8:3014:30h.
Anna Vítečková
Vedoucí detašovaného pracoviště

Informační středisko bude otevřeno od října t. r.
vždy v pondělí od 14:00-17:00h a středu
Zpravodaj 3/2011
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Detašované pracoviště
NOVÝ JIČÍN

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

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

Osobní asistence Kopřivnice
Díky projektu Osobní
asistence
Kopřivnice
podpořeného na letošní
rok
z dotace
Moravskoslezského kraje jsme poskytli sociální
službu osobní asistence prvním uživatelům z města
Kopřivnice a jeho místních částí (Lubina, Miniší,
Vlčovice).
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.

Den sociálních služeb v Novém Jičíně

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.

Náměstí v Novém Jičíně patřilo
ve středu 7. září 2011 poskytovatelům
sociálních služeb a jejich klientům. Den
sociálních služeb proběhl v tomto městě
už druhým rokem za finančního přispění
Moravskoslezského kraje.
V letošním roce prezentovalo svou práci 21
organizací poskytujících sociální služby na území
Nového Jičína. Veřejnost se kromě informací
o provozu jednotlivých zařízení mohla podívat
i na některé ukázky z jejich praktické činnosti.

Zvukové knihy pro nevidomé a slabozraké
Zvukové knihy mají zájemci k dispozici
v Městské knihovně v Novém Jičíně oddělení pro dospělé čtenáře, ul. Husova 2.

Součástí byl i bohatý doprovodný program, např.
hudební vystoupení žáků Odborného učiliště
a Praktické školy Nový Jičín, taneční vystoupení
členek Klubu seniorů Loučka a Českého svazu žen,
ukázka práce s terapeutickými psy.

Ze zvukových knih si můžou zájemci
zapůjčit např.: Brown, Dan: Pavučina lží,
Dahl,
Roald:
Karlík
a továrna
na čokoládu, Bloch, Arthur: Murphyho zákony,
Hrabal, Bohumil: Automat svět, Havel, Václav: Mé
vzpomínky, King, Stephen: Temná půle, a další.

Celá akce byla velmi dobře organizačně připravena
a nezbývá, než těšit se na další společné setkání
všech
poskytovatelů
sociálních
služeb
v následujícím roce.

Oddělení je plně bezbariérové, vstup je řešen
pomocí výtahové plošiny.
Otevírací doba: PO – PÁ od 8:30 do 18:00

Přednášky „Jak na dluhy“ pro širokou
veřejnost

Prezentace pro osoby se zdravotním
postižením

Občanská
poradna
pokračuje
v realizaci přednášek spadajících
do dluhové
problematiky
v rámci
projektu předkládaným Městem Nový
Jičín, podpořeným Republikovým
výborem pro prevenci kriminality.

Naše pracoviště nabízí organizacím,
svazům, asociacím, aj., prezentace
vztahující
se
k osobám
se
zdravotním postižením a seniorům.
V praxi se může jednat o tyto oblasti:
sociální služby, příspěvek na péči, státní sociální
podpora, invalidní důchody, mimořádné výhody,
kompenzační pomůcky, apod.

Přednášky jsou zdarma a zahrnují tyto témata:


jak si počínat, abychom se nezadlužili



dluhy v rámci řízení před soudem



dluhy a možnosti jejich řešení

Zpravodaj 3/2011

Mgr. Richard Pešat
Vedoucí detašovaného pracoviště
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Detašované pracoviště
OPAVA
Liptovská 21, 747 06 Opava
tel.: 553 734 109

Vanová sedačka

5

Sprchová sedačka

5

Toaletní židle

5

Toaletní nástavec na WC

5

Epialarm

8

500

Pozvánka na seminář k digitalizaci
Občanské sdružení Trianon Čechy ve spolupráci
s Centrem pro zdravotně postižené MSK o.s.
pořádá pro osoby se
zdravotním postižením
seminář k digitalizaci,
který má osobám se zdravotním postižením přiblížit
proces digitalizace, vysvětlit jim všechny výhody
a poradit, co je třeba udělat, aby se nedočkali
analogové tmy. Součástí semináře je například
i názorná ukázka zapojení set-top-boxu k televizi.

Den sociálních služeb v Opavě

Seminář se uskuteční v pondělí 17. října od 11:00
hodin v prostorách Centra pro zdravotně postižené
MSK o.s. na Liptovské 21 v Opavě-Kylešovicích.

V rámci Dne sociálních
služeb se ve středu 14. září
na Horním náměstí v Opavě
prezentovalo
dvacet dva
poskytovatelů
sociálních
služeb a souvisejících aktivit, kteří kolemjdoucím
nabídli nejen informace o službách, které poskytují,
ale také své výrobky, které bylo možno zakoupit.
O svých službách zde informovalo zájemce také
naše pracoviště.

Bezbariérová individuální doprava
Vaše cesta k lékaři, do školy
nebo za kulturou už nemusí
být problém ...

Součástí celé akce byl bohatý doprovodný kulturní
program, ve kterém vystoupili jednak samotní
uživatelé služeb, tak amatérské a profesionální
soubory. Slavnostního zahájení se zúčastnila také
první náměstkyně primátora Pavla Brady.

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

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Cena za přepravu

Naše půjčovna nabízí základní kompenzační
pomůcky pro osoby s tělesným či kombinovaným
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 nebo si chtějí
vyzkoušet nový typ pomůcky.

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 %.
Službu finančně podporuje Moravskoslezský
kraj a Statutární město Opava

Přehled nabízených kompenzačních pomůcek:
Pomůcka

Kč/den

Vratná
záloha

Chodítko čtyřkolové skládací

5

Schodolez pásový do 130 kg

30

3000

Nájezdová rampa 2dílná
190cm

5

500

Francouzské hole

5
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Zveme Vás na společné setkávání Klubu
čaje o páté

Detašované pracoviště
OSTRAVA

Od měsíce října bude pravidelně probíhat
na detašovaném pracovišti v Ostravě
setkávání uživatelů v rámci Klubu
čaje o páté.

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

Můžete se těšit na kreativní tvorbu –
výrobu
dekorativních
předmětů
(vánoční
a velikonoční ozdoby, přáníčka, dekupáž atd.)
a na tématická setkání (cestopisy, literární čtení,
trénování paměti apod.).
Setkání budou probíhat dvakrát měsíčně na ulici
Bieblova 3, Ostrava.
Konkrétní
informace
Vám
rádi
sdělíme
na telefonním čísle 596 115 318 nebo emailem
czp.kupcokova@czp-msk.cz.

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Ostrava Handicap

Nabízíme
kompenzační
pomůcky
k zapůjčení.
Na základě sepsání nájemní
smlouvy si můžete zapůjčit
mechanický invalidní vozík,
klozetové křeslo pojízdné, vanové sedačky, vanový
elektrický zvedák, pevná i čtyřkolová chodítka.

V Ostravě proběhne první ročník specializované
výstavy, která představí mnoho zdravotnických,
kompenzačních
a
protetických
pomůcek,
zdravotních organizací, wellness a lázeňská centra,
cestovní kanceláře a jiné.
Výstavu můžete navštívit ve dnech 5. a 6. října
2011 v Ostravě na Výstavišti Černá louka.

V případě, že potřebujete jinou pomůcku, rádi Vám
předáme kontakty na jiné půjčovny v Ostravě.

Evropské dny handicapu

Nájemné za kompenzační pomůcky se pohybuje
od 5 do 8 Kč za každý započatý den. U invalidního
vozíku a vanového el. zvedáku je nutné předem
zaplatit vratnou zálohu ve výši 500 Kč.

Souběžně s výstavou bude probíhat na Černé louce
již XIX. ročník Evropských dnů handicapu, které
pořádá Asociace TRIGON. Tuto akci můžete
navštívit ve dnech 3. – 7. 10. 2011.

Kreativní tvorba

Zdroj: www.helpnet.cz/aktualne/oznameni-pozvanky

V Centru
pro
zdravotně
postižené Moravskoslezského
kraje o.s. proběhlo v rámci
sociálně aktivizačních služeb
pro osoby
se
zdravotním
postižením
další
setkání
uživatelů u Kreativní tvorby.

Druhý ostravský veletrh hraček
Termín: 27. 10. – 30. 10. 2011
Místo: Výstaviště Černá louka,
Ostrava

Předmětem
setkání
byla
dekupáž,
tedy
zdobící
ubrousková technika. Účastníci si vyrobili zdobené
dózy, obrázky a přáníčka.

Na návštěvníky čeká výstavní hala
plná
her
a různých
aktivit
na vyzkoušení. Na veletrhu proběhne
také Mistrovství České republiky v tanečních hrách.
Těšit se můžete i na cirkus Balónkov.

Další setkání proběhne v měsíci listopadu.
Budeme se připravovat na blížící se advent.

Zdroj: www.akcevcr.cz/veletrh-hracek-ostrava

Bližší informace získáte na telefonním čísle
596 115 318 nebo nás můžete navštívit osobně
na adrese Bieblova 3, Ostrava v návštěvních
hodinách každé pondělí od 8 do 12 hodiny a od 13
do 17 hodiny nebo každou středu od 8 do 12 hodiny
a od 13 do 16 hodiny.
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zprostředkovává zaměstnání, a bonifikována
v případě, že umístí uchazeče o zaměstnání
do pracovního poměru na dobu neurčitou, a také
v případě udržení tohoto zaměstnání po dobu
alespoň 6 měsíců. Dohoda mezi ÚP a agenturou
práce bude obsahovat i účinné nástroje pro kontrolu
prováděného zprostředkování zaměstnání. Cílem
je zvýšit efektivitu zprostředkování a umožnit
efektivní využití různých forem zprostředkování
nejen uchazečům o zaměstnání, kteří sami aktivně
práci hledají, ale i těm, kteří mají problémy
s umístěním na trhu práce.

PORADNA

Co přináší novela zákona o zaměstnanosti
V půlce května schválila vláda
základní návrhy Sociální reformy I,
mezi
nimi
i
novelu
zákona
o zaměstnanosti. Opatření by měla
začít platit od ledna příštího roku.
Návrh novely zákona o zaměstnanosti
definuje nelegální práci a omezuje
zneužívání právní úpravy v oblasti poskytování
příspěvku na podporu zaměstnávání osob
se zdravotním postižením a upravuje poskytování
tzv. náhradního plnění povinného podílu osob
se zdravotním postižením.
Návrh dále zefektivňuje podporu zaměstnávání
handicapovaných na chráněných pracovních
místech, vytváří podmínky pro širší uplatnění
osobních iniciativ uchazečů o zaměstnání
při hledání nového uplatnění na trhu práce a snižuje
administrativní zatížení zaměstnavatelů i uchazečů
o práci a byrokratickou zátěž Úřadu práce ČR.

Dále navrhujeme změnu podmínek pro zařazení
do evidence uchazečů o zaměstnání. Pokud
zaměstnanec ukončí bez vážného důvodu sám
nebo dohodou se zaměstnavatelem vhodné
zaměstnání zprostředkované krajskou pobočkou
Úřadu práce ČR, bude moci být znovu zařazen
do evidence uchazečů o zaměstnání až po šesti
měsících ode dne nástupu do tohoto zaměstnání.
Cílem je zamezit účelovému jednání uchazečů
o zaměstnání, kteří bez vážných důvodů po krátké
době ukončují zaměstnání zprostředkované jim
krajskou
pobočkou
Úřadu
práce
ČR
a bezprostředně se znovu evidují jako uchazeči
o zaměstnání se všemi výhodami.

Současný zákon o zaměstnanosti nabyl účinnosti
1. října 2004. Při jeho aplikaci se však na trhu práce
objevují problémy, zejména v oblastech zákazu
nelegální práce a její kontroly, zprostředkování
zaměstnání, zaměstnávání osob se zdravotním
postižením, poskytování příspěvku na podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením
a v oblasti rekvalifikací.

Další změnou je zavedení nabídky veřejně
prospěšných prací nebo veřejně prospěšné služby
v rozsahu až 20 hodin týdně pro uchazeče
o zaměstnání.
Nepřijetí
nabídky
veřejně
prospěšných prací bez vážných důvodů bude
mít za následek vyřazení z evidence uchazečů
o zaměstnání
pro
odmítnutí
vhodného
zaměstnání.

Přinášíme popis základních změn, které novela
obsahuje. Návrh upravuje tyto oblasti trhu práce:
nelegální práci, zprostředkování zaměstnání,
zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
rekvalifikace. Mění i nástroje aktivní politiky
zaměstnanosti a snižuje byrokracii.

Stejně dopadne i uchazeč o zaměstnání, jehož vede
ÚP v evidenci déle než 2 měsíce a který veřejnou
službu odmítne. Cílem je pomocí zapojení
do veřejně prospěšných prací a veřejné služby
motivovat uchazeče o zaměstnání k aktivnímu
přístupu k řešení své situace a vytvořit podmínky
pro zachování nebo získání pracovních návyků.

I. Zpřísníme postih za výkon nelegální práce

III. Zefektivníme podporu zaměstnávání osob
se zdravotním postižením

Návrh upravuje definici nelegální práce tak, aby byla
lépe prokazatelná, a omezuje vykonávání práce
mimo pracovněprávní vztahy. Chceme tedy zabránit
praktikám, kdy se obchází zaměstnání formou
výkonu
samostatné
výdělečné
činnosti
nebo na základě
občanskoprávních
smluv.
Současně navrhujeme zvýšení maximální částky
pokuty za výkon nelegální práce, která je
kvalifikována jako přestupek podle zákona
o zaměstnanosti, z částky 10 000 Kč na částku 100
000 Kč. Vyšší limity pro ukládání pokut zvýší účinek
kontrol a zároveň posílí preventivní účinek předlohy.

Institut chráněné pracovní
dílny sjednotíme s institutem
chráněného pracovního místa,
neboť tyto nástroje podpory
zaměstnávání
lidí
s handicapem jsou téměř
totožné. Zjednodušíme tak právní úpravu a snížíme
administrativní zátěž zaměstnavatelů.
Nárokovost příspěvku na podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením bude zachována
s tím, že příspěvek bude poskytován pouze na ty
zaměstnance, kteří pracují na chráněných
pracovních místech zřízených nebo vymezených
na základě dohody s Úřadem práce ČR. K tomu,
aby byl příspěvek na podporu zaměstnávání osob

II. Zavedeme tzv. sdílené zprostředkování zaměstnání
Agentury práce budou moci zprostředkovávat
zaměstnání ve spolupráci s Úřadem práce ČR.
Agentura
bude
odměňována
příspěvkem
za každého uchazeče o zaměstnání, kterému
Zpravodaj 3/2011
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se zdravotním postižením poskytován jen v těch
případech, kdy je těmto osobám skutečně
přidělována práce, by mělo přispět i poskytování
příspěvku pouze ve výši 75 procent nákladů
vynaložených na mzdy nebo platy. Maximální
výše příspěvku bude nově 6 000 Kč měsíčně.
Nárokově se však zvedne až o 4 000 Kč měsíčně
o částku prokázaných dalších nákladů vynaložených
na zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

kterému krajská pobočka Úřadu práce ČR věnuje
zvýšenou péči.
Zrušení povinnosti zaměstnavatelů hlásit volné
pracovní místo nebude mít vliv na plnění závazků
České republiky vůči Evropskému statistickému
úřadu. Českému statistickému úřadu budou i nadále
poskytovány validní údaje o počtu volných
pracovních míst. Doklad o bezdlužnosti si bude
Úřad práce ČR, se souhlasem žadatele o příspěvek
z aktivní politiky zaměstnanosti, obstarávat sám
od příslušných institucí.

Upravíme také poskytování příspěvku na částečnou
úhradu provozních nákladů chráněného pracovního
místa. Tento příspěvek bude poskytován i nadále
na základě dohody s Úřadem práce ČR, ale až
po 12 měsících provozování chráněných pracovních
míst a jeho maximální výše bude činit 48 000 Kč
ročně na jednoho zaměstnance se zdravotním
postižením.

Zdroj: www.mpsv.cz

Hegerovy reformy v odpovědích aneb co se
změní u lékaře

V rámci tzv. náhradního plnění povinného podílu
zaměstnávaných osob se zdravotním postižením
stanovíme horní hranici za každého přepočteného
zaměstnance se zdravotním postižením, do které
mohou zaměstnavatelé s více než 50 procenty osob
se zdravotním postižením nebo osoby samostatně
výdělečně činné, které jsou osobami se zdravotním
postižením a nemají žádné zaměstnance,
poskytnout své výrobky a služby nebo splnit zadané
zakázky. Toto opatření zamezí tzv. přefakturaci
odebíraných výrobků či služeb.

Sněmovnou prošla takzvaná
malá
novela
zákona
o zdravotním
pojištění.
Pokud se novinky ministra
Hegera probojují i Senátem,
čeká
pacienty
spousta
zásadních změn. Co nás čeká u lékaře
a v lékárnách od příštího roku?

Kolik zaplatím za den pobytu v nemocnici?
Dříve se za den v nemocnici platilo 60 korun, nyní
se cena zvedne na 100 korun za noc. Podle
odborníků totiž poplatek za noc a lůžko doposud
neodpovídal skutečným nákladům. Uvažovalo se
i o modelu, kdy by lidé do 18 let, nebo naopak starší
65 let, ale také ti, kteří pobírají příspěvek na péči
vyššího stupně či těžce zdravotně postižení
s průkazkou ZTP/P měli "slevu" 40 korun a platili by
v nemocnici šedesát korun denně. Tento model ale
nakonec neprošel, stovka za noc v nemocnic bude
povinná pro všechny.

IV. Poskytovatele rekvalifikace si bude moci uchazeč
sám vybrat
V oblasti rekvalifikace zákon umožní, aby si
uchazeč o zaměstnání sám zvolil, na jakou profesi
se bude rekvalifikovat. V případě této volby bude
muset uchazeč o zaměstnání nebo zájemce
o zaměstnání volit pouze z akreditovaných
vzdělávacích programů. Pro tento případ bude
stanoven maximální limit úhrady ceny. Cílem je
vyšší flexibilita uchazeče o zaměstnání nebo
zájemce o zaměstnání (a krajské pobočky Úřadu
práce ČR) při výběru vhodné rekvalifikace
a rekvalifikačního zařízení.

Kolik zaplatím za recept v lékárně?
Poplatek za recept v lékárně se zjednoduší. Nyní už
pacienti nebudou platit 30 korun za každý lék
napsaný na receptu, ale jednorázový poplatek 30
korun za celý recept bez ohledu na to, kolik
položek je na něm předepsáno.

V. Zlepšíme nástroje aktivní politiky zaměstnanosti
Příspěvek na vyhrazené společensky účelné
pracovní místo bude možné poskytovat po dobu
nejdéle 12 měsíců bez omezení na konkrétní
skupiny uchazečů o zaměstnání, a tím pružně
reagovat na aktuální potřeby trhu práce. Skupiny
uchazečů o zaměstnání, jejichž umístění je třeba
podporovat, se totiž mohou v souvislosti
s ekonomickou situací měnit.

Budu chodit s čipem, nebo platí ještě klasický papírový
recept?
Odborníci avizovali, že obyčejný papírový recept
přejde od září tohoto roku na plně elektronický.
Lékař receptu za pomocí centrální evidence přiřadí
unikátní kód složený s čísel a písmen a pacient
dostane kód prostřednictvím SMS, čipu či e-mailu.
Lékárník si pak na základě kódu recept přes
centrální evidenci načte a lék vydá. O elektronickém
receptu se mluví dlouho. Státní ústav pro kontrolu
léčiv jej chce do praxe zavést na začátku příštího
roku, nyní se systém testuje.

VI. Snížíme byrokracii
Zrušíme zákonnou povinnost zaměstnavatelů
oznamovat krajské pobočce Úřadu práce ČR volná
pracovní místa a ponecháme toto oznamování jako
dobrovolné. V souvislosti s tím zrušíme i povinnost
označit místo vhodné pro uchazeče o zaměstnání,
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Předepíší mi v lékárně generické léky?

Co je standard a nadstandard?

Zatím ne. Lékař pacientovi v ordinaci bude nadále
předepisovat na konkrétní problém konkrétní lék,
který mu lékárník vydá. Plán, že by lékař předepsal
jen léčivou látku a lékárník sám vybral lék, který byl
vysoutěžen jako nejlevnější a který je momentálně
k dispozici, zůstal zatím v úrovni diskuzí a potýká se
s kritikou lékařů i odborníků. Už nyní ale v lékárnách
funguje generická substituce - pokud si jdeme
například pro lék proti bolesti, lékárník nám může
nabídnout několik variant se stejnou účinnou látkou,
ale od různých firem a za různé ceny.

Rozdělení péče na standardní a „ekonomicky
náročnější" počítá s tím, že standardní materiály,
pomůcky a zákroky budou přístupné všem a za ty
nadstandardní si musí pacienti připlatit. U každého
případu musí být pacientovi přístupné obě varianty.
Při zavedení standardu a nadstandardu do českého
zdravotnictví se bude podle ministra doplácet asi
na půl procenta péče. Mluví se o kloubních
náhradách, odlehčené sádře, robotických operacích
či kvalitnějších
očních
čočkách.
Seznam
nadstandardních výkonů se má ale postupně
rozšiřovat, zatím pevně určen není, pracují na něm
odborné lékařské skupiny.

Budu si platit předepsané léky, kolik mi uhradí
pojišťovna?

Jak často mohu měnit zdravotní pojišťovnu?

Nově bude od začátku roku platit, že za levné léky
do 50 korun si pacient zaplatí sám. Kritici ale
upozorňují, že zdravotnictví to nemusí ušetřit ani
korunu, pokud si pacient v lékárně vyžádá větší
balení či silnější lék a jeho cena padesátikorunovou
částku přesáhne. Detaily zatím doladěny nejsou,
podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Vlastimila
Sršně by je měla upravit vyhláška. U dražších léků
budou platit stejná pravidla jako doposud.

Zatímco
nyní
jsou
přechody
pacientů
mezi zdravotními pojišťovnami téměř neomezené
a podle ministra dost chaotické, od nového roku
může pacient změnit zdravotní pojišťovnu pouze
jedenkrát do roka. Žádost o změnu pojišťovny musí
pacient podat vždy k poslednímu červnu, k nové
instituci by pak patřil od 1. ledna následujícího roku.
Pojišťovny tak budou dopředu vědět, s jakým
výběrem pojistného mohou pro příští rok počítat,
a bude se jim lépe hospodařit. Navíc se zamezí
chaotické migraci pacientů mezi pojišťovnami.
Přechod mezi pojišťovnami bude bezplatný.

Budu si moci vybrat svého praktického lékaře?
Ano. Šum o tom, že lidé si nebudou moci zvolit
vlastního praktického lékaře, není pravdivý.
Ministerstvo zdravotnictví pouze upravilo dosud
neuzákoněnou praxi. Pacient si může vybrat
poskytovatele péče, praktický lékař jej může
odmítnout z důvodu naplněné kapacity nebo kvůli
tomu, že dojezdová vzdálenost k pacientovi bude
pro lékaře nereálná. Pravidla řeší zákon
o zdravotních službách, který schválila vláda. Musí
projít ještě legislativním procesem v Parlamentu, je
tedy možné, že se zde leccos změní.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/hegerovy-reformy-vodpovedich-aneb-co-se-zmeni-u-lekare

Spor VZP a domovů důchodců: kdo má
podávat léky?
Spor o to, kdo má v domovech
pro
seniory
a zdravotně
postižené podávat léky a kdo
to má platit, se táhne už
několik let. VZP argumentuje
tím, že seniorům žijícím doma
podává léky rodina, v domovech důchodců na to
tedy stačí sociální pracovníci. A platit se mají
z příspěvku na péči nebo z dotací ministerstva
práce a sociálních věcí. Jenže to je proti: aplikace
léčiv je součást zdravotní péče. A tu mají poskytovat
zdravotníci a platit pojišťovna.

Musím zaplatit za návštěvu specialisty, pokud nemám
doporučení od praktického lékaře?
Ministr původně chtěl, aby člověk, který půjde
bez doporučení praktického lékaře ke specialistovi,
zaplatí 200 korun. Heger tím chtěl zabránit zahlcení
specialistů zbytečnými vyšetřeními a příjmy, které
pod ně kolikrát ani nespadají. Může se totiž stát, že
člověk zaznamená poruchy zraku, přitom nejde
o oční problém, ale například následky problémů
s páteří. Politici ministrovi nápad neschválili. Platí
tedy stávající pravidla.

Pan Hynek trpí už několik let těžkou demencí,
špatně ovládá nohy i ruce, takže se sám nenají a je
trvale upoután na lůžko v kadaňském domově
důchodců. Léky mu proto podávají zdravotní sestry,
sám to nezvládne. Po březnové revizi Všeobecné
zdravotní pojišťovny by si však užívání léků měl
hlídat sám. "Pojišťovna argumentuje tím, že sice
musí být krmen, ale sám polkne, a proto není
asistence zdravotní sestry potřeba," podivuje se nad
rozhodnutím pojišťovny Lenka Raadová, ředitelka
Městské správy sociálních služeb.

Bude se platit za amalgámovou plombu, nebo ne?
Stejně jako u předchozího bodu, zatím ne. V koalici
se nápad nelíbil. Přestože tento plán podporovali
stomatologové, protože na amalgám doplácejí
a tvrdí, že spousta plombování se dá předejít
preventivními prohlídkami a správným čištěním
zubů, zůstanou prozatím amalgámové plomby
bezplatné.
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Revizní kontroly VZP oživily debatu o tom, kdo by
měl v pobytových zařízeních sociálních služeb
klientům léky podávat – jestli je nutná asistence
zdravotníka, jehož práci proplácí pojišťovna, nebo
na to stačí levnější sociální pracovník. VZP
samozřejmě prosazuje první variantu. Argumentuje
tím, že když se o seniory nebo zdravotně postižené
stará jejich rodina doma, taky jim léky podávají oni,
a ne speciálně vyškolený zdravotník.

podle Raadové dvě možnosti. Buď všechny
zdravotní sestry propustit a nechat VZP, ať
zdravotní péči zajistí u těchto klientů sama, jak jí
ukládá zákon, nebo začít podávání léků klientům
účtovat. "Ti lidé na to ale nemají," upozorňuje
Raadová.

Léky pro 40 maminek

S účinností od 1.8.2011
došlo ke změně zákona
o provozu
na pozemních
komunikacích č. 361/2000
Sb., kde je stávající označení
O1 (znak vozíčkáře do auta)
nově označeno jako „parkovací průkaz pro osoby
se zdravotním postižením“.

Parkovací karta pro OZP platná v rámci EU

To se ale nelíbí provozovatelům domovů pro seniory
a zdravotně postižené. "Sociální pracovník taky
může být někdo jen se základní školou
a 150hodinovým
rekvalifikačním
kurzem,”
upozorňuje ředitel domova důchodců v Roudnici
nad Labem Eduard Kaplan. "Doma taky nemá
rodina na starosti 40 maminek tak, jako má
zdravotní sestra na oddělení," namítá.

Toto nové označení vozidla by nově mělo platit
i v rámci zemí EU jako uznávaná parkovací karta.
Současné znaky vozíčkáře (označení O1) do auta
budou platné do ukončení platnosti příslušného
průkazu, nejpozději však do data 31.12.2012.
Do tohoto data nejpozději je třeba požádat o nový
parkovací průkaz.

Další problém představuje odpovědnost, kterou
zařízení za své klienty nese. "Jako instituce máme
objektivní odpovědnost, kdy prokazujete, že jste
něco nezavinil. Je to větší zodpovědnost, než když
vám jako soukromé osobě je dokazováno, že jste
něco zavinil. A proto není možné, aby léky
v domovech podávala třeba uklízečka nebo vrátný,"
poukazuje Kaplan.

K dnešnímu datu však nebyl vydán prováděcí
předpis ke zmíněnému zákonu, který má
stanovovat VZOR tohoto průkazu (tedy přesné
parametry, jak má označení vypadat). V praxi tedy
nyní obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
které nyní průkazy vydávají a budou to mít
v kompetenci i nadále většinou pozastavily
vyřizování nových žádostí a vyčkávají, až jim
příslušné Ministerstvo dá závazný právní předpis,
jak má nový znak do auta vypadat.

Není to jediný problém, který musí pobytová
zařízení sociální péče řešit. Aby jim VZP podání
léku proplatila, musí výkon trvat alespoň 10 minut.
A revizní kontroly, které pojišťovna do zařízení
posílá, tvrdí, že tolik času není na úkon potřeba.
A že je tedy proplácet nemůže a nebude. Zařízení
sociální péče mají tyto výkony hradit z příspěvku
na péči nebo z dotací MPSV.

Zdroj: http://vozickar.com/parkovaci-karta-pro-ozpplatna-v-ramci-eu

Z čí kasy?
„Nenutíme zařízení, aby lék
podávala sociální pracovnice.
Ale jen v některých případech
lze činnost sestry, kdy podává
pacientovi lék ústně, uhradit
z veřejného
zdravotního
pojištění. V těch ostatních případech musejí hradit
podání léků z jiných svých finančních zdrojů," uvedl
mluvčí VZP Jiří Rod.

Příspěvek na péči bude nadále vyplácen
přímo osobám závislým!
Příspěvek na péči nebude
vázán
na
poskytovanou
sociální službu a i nadále
bude
vyplácen
přímo
příjemcům (tedy osobám
závislým na péči jiných
osob), tak jak s tím počítal původní návrh
Ministerstva práce a sociálních věcí.

To ale není tak jednoduché. "Příspěvek na péči
může sloužit jen na úhradu sociální péče, nikoli
zdravotních úkonů. A na ty nelze použít ani dotace
ministerstva práce a sociálních věcí," oponuje Jiří
Horecký,
prezident
Asociace
poskytovatelů
sociálních služeb.

Zástupci koalice se na tom dohodli 6. září
na zasedání odborné skupiny ve formátu K6.
V rámci druhé fáze sociální reformy koaliční partneři
předloží návrhy na zavedení účinných kontrolních
mechanismů, které zajistí efektivní kontrolu
a zamezí zneužívání příspěvku na péči.

A za pravdu mu dává i ministerstvo. "Trváme
na tom, že zdravotní péče poskytovaná podle
zákona o sociálních službách je hrazena podle
zákona o veřejném zdravotním pojištění," vyjádřil se
k problému ministr Jaromír Drábek.
Pokud bude pojišťovna odmítat hradit podávání léků
zdravotníky, mají poskytovatelé sociálních služeb
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