Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.

Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

Přechod na nový systém

opět Vám přinášíme aktuality
o činnosti na našich detašovaných
pracovištích a pozvánky na akce
konané ve třetím čtvrtletí roku
2012.
Jako
vždy
v tomto
čtvrtletníku naleznete i mnoho
aktuálních informací ze sociálně právní oblasti,
tentokrát se věnujeme zejména všeobecně
diskutovaným
Kartám
sociálních
systémů
neboli tzv. sKartám.

Karty budou distribuovány v průběhu celého
druhého pololetí roku. Klienta, pro něhož bude
sKarta na úřadu práce (ÚP) připravena, ÚP
vyrozumí písemně s dostatečným předstihem. Karty
se budou vydávat ve dvou variantách, základní
a speciální, která bude zároveň sloužit jako průkaz
TP, ZTP či ZTP/ P. V okamžiku, kdy bude klientovi
vydána sKarta s identifikační funkcí, je klient
povinen původní průkaz vrátit (i když je na něm
uvedena platnost např. až do konce roku 2015).

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.

Způsob čerpání dávek
 Dávku čerpá přímo z účtu, který je veden
k sKartě:
o Výběrem z bankomatu (hotovost)
o Platbou u obchodníka
o Výběrem hotovosti u obchodníka (cash back)

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

 Převodem na jiný účet, který provede buď na ÚP,
nebo v bankomatu, přičemž platební příkaz může
mít trvalý či jednorázový charakter. Pokud klient
chce veškerou sumu dávek nebo její část
převádět na vlastní účet provede výše uvedenými
způsoby platební příkaz.

Přejeme vám příjemné čtení.
pracovníci
Centra pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.s.

 Využití složenky: V případech, kdy klient bude
požadovat
i
nadále
zasílání
dávek
prostřednictvím peněžních poukázek, budeme
v roce 2012 využívat i stávající řešení používané
v současné době (zasílání složenkou). V této
době budou vznikat navazující komerční produkty
podle poptávky na zajištění zasílání složenkou
typu B, nebo donášky do místa bydliště.
Po uplynutí této doby si služby bude hradit každý
sám. Například i dnes existuje možnost,
jak zajistit tuto službu příjemci prostřednictvím
komerčních produktů na trhu. Jednou z možných
cest je i nabídkový produkt samotné České
spořitelny
(Odchozí
bezhotovostní
platba
poštovní poukázkou typu B), jehož využití, resp.
zahrnutí této možnosti mezi nadstandardní služby
k sKartě, budeme od ČS požadovat.

Nová výplata dávek přes sKartu
Nepojistné
sociální
dávky a dávky z oblasti
státní sociální politiky
zaměstnanosti,
které
jsou dosud vypláceny
třemi různými platebními
způsoby
(hotovostně,
poštovní poukázkou a bezhotovostně), začnou být
postupně
vypláceny
prostřednictvím
Karty
sociálních systémů neboli tzv. sKarty.
Vydávat se bude ve dvou variantách: základní
a speciální, která bude zároveň sloužit jako průkaz
TP, ZTP či ZTP/ P.

Pokračování na straně 9.
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pod záštitou Města Krnova ve spolupráci
s poskytovateli sociálních služeb z Krnova a okolí.
Akce se také zúčastnilo detašované pracoviště
Bruntál. Pracovníci měli společně stánek se Svazem
tělesně postižených MO Krnov, kde prezentovali své
služby.

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

Akce byla protkána mnohými doprovodnými
aktivitami, o které se postarali klienti jednotlivých
služeb, děti z mateřských, základních škol,
základních uměleckých škol a v závěru akce také
skupina M.A.S.H.
Lákadlem byla jistě také tombola, návštěvníkům
postačilo vyplnit a odevzdat soutěžní kartu, která
byla zařazena do losování o ceny věnované
vystavovateli.

Jak lépe zvládat své závazky !
Ve dnech 14. a 21.
června 2012 proběhla
přednáška
s názvem
Jak lépe
zvládat
své
závazky
na pracovišti
v Bruntále
a Krnově.
Přednášku vedl vedoucí
Občanské poradny Nový Jičín, pan Mgr. Richard
Pešat. Přednášky se zúčastnilo celkem 39 osob.
Posluchači se dozvěděli jak se správně zadlužit, co
se děje když nesplácím své závazky řádně a včas
a základní informace o institutu oddlužení.

V pátek 31. srpna 2012 proběhl Den zdraví
a sociálních služeb spojené s oslavami 100. výročí
Podhorské nemocnice v Rýmařově. Organizátoři
akce připravili pro návštěvníky skutečně pestrý
program. Kromě prezentace čtrnácti lokálních
spolků
a
neziskových
organizací
byla
pro návštěvníky zdarma připravena vyšetření
pigmentových znamének, měření nitroočního tlaku
jakožto prevence zeleného zákalu, orientační
měření tuku v těle a BMI či měření krevního tlaku.
Nechyběl samozřejmě ani kulturní program,
občerstvení, ochutnávka zdravé výživy či losování
cen. Akce se také zúčastnilo detašované pracoviště
Bruntál.

Další přednáška se uskuteční ve čtvrtek 4. října
2012 v prostorách kongresového sálu fy Havlík
na ulici Dr. E. Beneše 21 (3. patro) od 10:45.
Přednáška bude spojena se seminářem zaměřeným
na diskriminaci osob se zdravotním postižením,
který bude ve spolupráci s Národní radou osob se
zdravotním postižením. Seminář začíná ve stejných
prostorách v 9:00 hodin.

Den sociálních služeb v Krnově a Rýmařově
Ing. Aleš Šupina
Vedoucí detašovaného pracoviště

Dne 7. června 2012 proběhl v Krnově na Hlavním
náměstí Den sociálních služeb. Celá akce probíhala
Zpravodaj 3/2012
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Aktivity projektu:

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



Výuka na počítači



Pracovní a bilanční diagnostika



Rekvalifikační kurzy



kurz Základy mezilidské komunikace



Podpůrné skupiny.

Největší zájem je projevován především o aktivitu
Výuka na počítači, se kterou jsou všichni účastnici
velmi spokojeni. Dosud byly realizovány např. tyto
rekvalifikace: Manikúra a modeláž nehtů, pedikúra,
Pečovatelka o děti, Masér – lymfatické masáže,
Pracovník sociální péče. Pro názornou ukázku
předkládáme fotografie z projektových aktivit.

Přednáška „Jak lépe zvládat své závazky“
Centrum pro zdravotně
postižené
Moravskoslezského kraje
o.
s.,
detašované
pracoviště Frýdek-Místek
uspořádalo
přednášku
o dluhové problematice, která se konala ve středu
26. 9. 2012 od 8:00 do 12:00 hodin v prostorách
Centra, Kolaříkova 653, Frýdek-Místek.

Podpůrné skupiny - Moje vysněná práce

V dnešní době jde o velmi žádané téma, účastníci
přednášky se například dozvěděli, jak zvládat své
závazky a co se stane, když je nebudou splácet
včas. Aktuální téma je rovněž institut oddlužení –
osvobození od placení dluhů, který byl rovněž
na přednášce představen. Přednáška byla určena
nejen lidem, kteří mají problém v oblasti financí, ale
i veřejnosti.

Zpráva o průběhu projektu „Vzájemnou
podporou k integraci na trh práce“

Výuka na počítači

Den zdraví a sociálních služeb ve FrýdkuMístku

Období realizace projektu: 1. 11. 2011 – 30. 4. 2013

Dne 20. září 2012 od 10 do 16 hodin proběhl
v Národním domě v Místku Den zdraví a sociálních
služeb. Naši zaměstnanci zde byli přítomni
a prezentovali na této akci služby Centra. Celá
akce byla spojena se zajímavým doprovodným
programem, například první pomocí a jejím
nácvikem, ukázkou rehabilitačních pomůcek,
promítáním filmů a podobně.

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.
Cílovou skupinou projektu jsou osoby s tělesným
nebo kombinovaným postižením, bez ohledu
na stupeň postižení, které jsou nezaměstnané déle
než 5 měsíců.

Zpravodaj 3/2012

Bc. Hana Hajflerová, DiS.
Sociální pracovnice
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Detašované pracoviště
NOVÝ JIČÍN

cílová skupina ,,Děti a mládež“ dne 1.11.2012
od 16:00 do 19:00, místo: Klub Kamarád,
ul. Francouzská 1181, Kopřivnice.

Těšíme se na Vaši účast.
Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 709 403

Projekt spotřebitelské poradenství
Naše pracoviště je zapojeno v rámci
občanské poradny do projektu
pod názvem
"Spotřebitelské
poradenství", který je realizován
ve spolupráci s Asociací občanských
poraden
a za finanční
podpory
Ministerstva
průmyslu a obchodu České republiky.
Podstatou projektu je informování občanů o právech
a povinnostech při nákupu zboží a služeb,
poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské
problematiky - zejména problematiky reklamací
a vymáhání spotřebitelských práv a posílení
informovanosti
občanů
v
oblasti
tématiky
předváděcích zájezdů a předlužování občanů
prostřednictvím spotřebitelských úvěrů.
Součástí projektu v letošním roce je nově
i uspořádání jedné přednášky k uvedenému tématu
v rozsahu tří hodin pro širokou veřejnost a to zcela
zdarma. Přednášku plánujeme zrealizovat koncem
října tohoto roku, o přesném místě a datu konání
Vás budeme předem informovat na webových
stránkách organizace – sekce aktuality.
Zájemci o účast na přednášce se však již nyní
mohou hlásit telefonicky na tel. 556 709 403, Mgr.
Tereza Klevarová.

Projekt podporující snižování zadluženosti
občanů města Kopřivnice
Projekt pod názvem ,,Bludný kruh financí“ je
financovaný z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci dotačního programu ,,Program na podporu
neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality
na rok 2012“ a z rozpočtu Městského úřadu
Kopřivnice.
Jeho hlavním realizátorem je odbor sociálních věcí
a zdravotnictví MěÚ Kopřivnice, ve spolupráci
s Občanskou poradnou Nový Jičín, provozovanou
naším detašovaným pracovištěm.
Hlavním cílem projektu je vzdělávat vybrané cílové
skupiny (děti a mládež, senioři, dysfunkční rodiny
a rodiny s dětmi, sociální pracovníci MěÚ Kopřivnice
a organizace v Kopřivnici) v oblasti dluhového
poradenství. Výstupem bude realizace celkem čtyř
přednášek pro uvedené cílové skupiny, informační
brožury, zavedení rubriky ,,Bludný kruh financí“
v Kopřivnických novinách, reklamní spoty
v kabelové televizi (varující před rizikovým
chováním).

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Na našem pracovišti je možné si
zapůjčit celou řadu kompenzačních
pomůcek např.: chodítko čtyř kolové
skládací,
vanovou
sedačku,
mechanický
invalidní
vozík,
schodolez, hrazdu s brázdičkou, apod. Kompletní
seznam pomůcek a podmínky jejich zapůjčení jsou
uvedeny na webových stránkách naší organizace:
www.czp-msk.cz.

Termíny přednášek, které jsou pro účastníky zcela
zdarma, jsou následující:


Prezentace pro osoby se zdravotním
postižením

cílová skupina ,,Rodiny s dětmi“ dne
25.9.2012 od 15:30 do 18:30, místo: budova
MěÚ Kopřivnice, ul. Štefánikova 1163,
Kopřivnice,



cílová skupina ,,Senioři“ dne 2.10.2012
od 14:00 do 17:00, místo: Klub seniorů
na ul. Sokolovská 393, Kopřivnice,



cílová skupina ,,Sociální pracovníci“ dne
5.10.2012 od 8:00 do 11:00, místo: budova
MěÚ Kopřivnice, ul. Štefánikova 1163,
Kopřivnice,

Zpravodaj 3/2012

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, dávky pro osoby se zdravotním
postižením, kompenzační pomůcky, apod.
Mgr. Richard Pešat
Vedoucí detašovaného pracoviště
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Den sociálních služeb v Opavě

Detašované pracoviště
OPAVA

Statutární město Opava již
tradičně
pořádalo
Den
sociálních služeb, který se letos
uskutečnil ve středu 12.9.2012
na Horním náměstí.

Liptovská 21, 747 06 Opava
tel.: 553 734 109

K prezentaci poskytovatelů sociálních služeb se
přidalo
také
opavské
pracoviště
Centra
pro zdravotně postižené MSK o.s. Pracovníci Centra
byli od 10:00 do 17:00 hodin připraveni poskytnout
bližší informace o poskytovaných službách, nabízeli
letáčky nebo zodpovídali otázky kolemjdoucích.
Účastníci Dne sociálních služeb nejvíce zajímaly
otázky
spojené
s problematikou
průkazů
mimořádných výhod, příspěvků pro osoby se
zdravotním postižením nebo sociálních služeb
v Opavě.

Dovybavení
pomůcek

půjčovny

kompenzačních

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.

Díky příznivému počasí a bohatému kulturnímu
programu, kde nechyběla vystoupení klientů
z Mariana, koncertu dechové kapely Kobeřanka,
mažoretek a dalších, to přilákalo na Horní náměstí
velký počet lidí.

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

Vanová sedačka

5

Sprchová sedačka

5

Toaletní židle

5

Toaletní nástavec na WC

5

Epialarm

8

500

Mechanický invalidní vozík

8

500

Poradenské dopoledne v Kravařích
Ve spolupráci s městem Kravaře,
odborem sociálních věcí a kultury,
uspořádalo 20.9.2012 opavské
pracoviště
CZP
poradenské
dopoledne v tamější Farní stodole.
Program jsme zahájili prezentací o službách CZP
a našich projektech, návštěvníky jsme informovali
o novinkách a změnách v sociální oblasti. Ke konci
přednášky se rozvinula diskuze o s-kartách,
průkazech
mimořádných
výhod
a příspěvku
na mobilitu. Zájemcům o poradenství pak byla
k dispozici pracovnice Centra, se kterou mohli
individuálně hledat řešení svých problémů.
Děkujeme všem za účast a pracovnicím odboru
sociálních věcí a kultury za pomoc s organizací
a výborné koláče.

Díky daru od Nadace Charty
77 jsme do naší půjčovny
kompenzačních
pomůcek
mohli v září pořídit odlehčený
mechanický vozíček s opěrkou hlavy.

Bc. Dagmar Slaninová
Vedoucí detašovaného pracoviště

Za poskytnutý dar děkujeme!

Zpravodaj 3/2012
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Detašované pracoviště
OSTRAVA
Bieblova 3, 702 00 Ostrava
tel.: 596 115 318

Projekt: Společně k pracovnímu uplatnění
I druhý projekt se zaměřuje na zvýšení
uplatnitelnosti osob se zdravotním postižením,
čehož se snaží dosáhnout pomocí provázaných
klíčových aktivit. Projekt Společně k pracovnímu
uplatnění byl zahájen 1. 6. 2012 a je určen
pro osoby, které jsou nezaměstnané déle než 6
měsíců.

Klub Čaje o páté
Zveme Vás na příjemné posezení
u kávy nebo čaje, které je spojeno
s kreativní
tvorbou,
arteterapií
nebo cestováním do neznáma.

A co Vám může projekt nabídnout? Rekvalifikační
kurzy, Pracovní a bilanční diagnostiku, pracovní
poradenství, Podpůrné skupiny a kurz Základy
mezilidské komunikace.

Od září pro Vás připravujeme další lákavé činnosti
jako je výroba ozdob, šperků apod.
Klub čaje o páté probíhá zpravidla 1x měsíčně, a to
ve středy od 15:00 do 17:00 hodin. Aktuální
pozvánky sledujete na našem webu: czp-msk.cz
nebo se informujte na tel: č. 596 115 318, popř.
emailu: czp.ostrava@czp-msk.cz.

Pokud Vás některý z projektu zaujal, kontaktujte
nás.
Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.s.
Bieblova 3, 702 00 Ostrava
Tel.: 596 115 318
Email: czp.kupcokova@czp-msk.cz
www.czp-msk.cz

Zaměstnávání osob se zdravotním
postižením
Na detašovaném pracovišti Ostrava právě probíhají
dva projekty spolufinancované Evropskou Unií
a státním rozpočtem ČR.

„Jak lépe zvládat své závazky“

Projekt: Vzájemnou podporou na trh práce

V rámci přednášky, která se uskutečnila 3. října
v Charitním domě Gabriel, se účastníci dozvěděli,
co dělat, aby se vyhnuli dluhům, jak rozlišit
důležitost svých závazků i to, co dělat, když už se
člověk do těchto problémů dostane a spoustu
dalších zajímavých informací.

Realizace projektu probíhá od listopadu 2011.
Aktivit se účastnilo již přes sto osob se zdravotním
postižením z Moravskoslezského kraje. Účastníkům
stále nabízíme širokou škálu aktivit jako Výuku
na počítači, kurz Základy mezilidské komunikace,
rekvalifikační kurzy, poradenský program nebo
Pracovní a bilanční diagnostiku.

Podle četných dotazů bylo vidět, že se účastníků
téma hodně dotýká. Nejvíce je zajímalo, co dělat,
když na dveře zaklepe exekutor, nebo jak ochránit
majetek, který patří někomu jinému. Účastníci uvítali
přátelskou atmosféru k vyprávění
o svých
zkušenostech a prožitcích a zjistili, že se v těchto
problémech nenacházejí sami.

Cílem projektu je uplatnit osoby se zdravotním
postižením na trhu práce.

Mgr. Martina Fojtíková
sociální pracovnice

Zpravodaj 3/2012
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Pokud je u klienta zjištěna objektivní příčina
nemožnosti vyzvednout si sKartu, pak je zvolen
způsob pro osobu nejvhodnější, tj. opatrovník,
zmocněnec, předání sKarty v místě, kde klient
pobývá etc.

PORADNA

Nová výplata dávek přes sKartu

www.skontakt.cz, telefonní linku Kontaktního
centra pro sKartu : 800 752 782

Pokračování ze strany 1

Jak postupovat v případě imobilních osob
V případě klientů, kteří se nacházejí v takovém
zdravotním stavu, že se nemůžou dostavit na Úřad
práce (jedná se například o klienty umístěné
v sociálním či zdravotnickém zařízení), je možné
postupovat následovně:
 buď je nastartován proces určení opatrovníka,
což je však vhodné až v případech, kdy jsou
schopnosti a kompetence člověka vážně
omezeny
 mnohem vhodnější je pověřit vybranou osobu
plnou mocí (úředně ověřenou), která sKartu
převezme, bude moci stanovit klientem určené
transakce (trvalý příkaz) a sKartu následně
oprávněnému předá. Je vhodné, aby takové
zmocnění bylo vystaveno například sociálnímu
pracovníkovi obce nebo zařízení sociálních
služeb, ale samozřejmě i jakékoliv jiné osobě.
Jde o jednorázové zmocnění. Úřední ověření lze
provést přímo v místě, kde klient žije či pobývá
(sociální služby, domácnost)

MPSV: Ostrý provoz sKaret odstartoval

Držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/ P

 do konce září bude vydáno 50 000 sKaret

Ověřovací provoz vydávání a distribuce karet
sociálních systémů tzv. sKaret proběhl úspěšně,
Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci
s Českou spořitelnou (dodavatelem sKaret)
oznámilo další harmonogram vydávání sKaret:
 do konce tohoto roku je připraveno k vydání 600
000 karet, a to např. příjemcům rodičovského
příspěvku,
přídavku
na dítě,
příspěvku
na bydlení (podpora v nezaměstnanosti a dávky
v hmotné nouzi se budou řešit až v příštím roce,
nadále se budou vyplácet stejným způsobem
jako dosud).

U speciálních sKaret, které jsou určeny držitelům
průkazů TP, ZTP a ZTP/ P, bude nutné, aby
příjemci dodali na úřad práce svoji fotografii, která
bude na sKartě uvedena. Dávky, na které má
příjemce tohoto průkazu nárok, bude čerpat
prostřednictvím sKarty.

Výplaty dávek mimořádné okamžité pomoci

Pilot ukázal, že drtivá většina příjemců dávek
neměla s využitím karty jakýkoli problém. Klienti –
příjemci dávek mohou dávky z karty čerpat
bezhotovostně, stačí, pokud při převzetí karty
na Úřadu práce zadají číslo účtu, na které si přejí
dávky posílat.

Výplata probíhá vždy prostřednictvím účtu
vedeného k sKartě, přičemž klient následně volí
pro něj nejvhodnější způsob jejího čerpání.
Výjimkou jsou případy výplaty dávek mimořádné
okamžité pomoci, kde je nezbytné dávku vyplatit
bezodkladně a jako jeden ze způsobů je možné volit
i poštovní poukázku.

Kartu mohou používat v bankomatu - k výběru,
zjištění zůstatku či zadání jednorázového a trvalého
příkazu a mohou kartou také platit u více než 55 000
obchodníků v rámci České republiky, případně
i vybrat hotovost prostřednictvím služby cash-back.
Tu poskytuje asi 5 000 obchodníků.

Výzva k převzetí sKarty
První dopis s výzvou k převzetí sKarty zašle Úřad
práce příjemci dávky obyčejně. Pokud na něj klient
nezareaguje do tří týdnů, bude mu zaslán
doporučený dopis do vlastních rukou. Pokud ani
v tomto případě nedojde k doručení, nebo klient
nereaguje, bude příslušné kontaktní pracoviště
úřadu práce aktivně klienta vyhledávat a pokud
z objektivních důvodů nelze klienta nalézt, zahájí se
řízení z moci úřední o pozastavení výplaty dávky,
tj. dávka nadále přináleží, ale není vyplácena.
Zpravodaj 3/2012

Nejčastější mýty kolem sKarty:

Obava 1: Česká spořitelna získá osobní údaje držitelů
sKaret a ty pak mohou být zneužity
Skutečnost: Česká spořitelna pracuje pouze s údaji,
které jsou nezbytné pro otevření technického účtu
a vyrobení sKarty, a to v souladu s obecně
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závaznými právními předpisy. ČS je při tomto
zpracovávání povinna důsledně dodržovat veškeré
povinnosti zpracovatele stanovené zákonem
o ochraně osobních údajů. Je zcela běžné, že
soukromoprávní subjekty plní za stát určité
povinnosti a v rámci toho zpracovávají osobní údaje
fyzických osob (např. exekutoři, notáři, stanice
technické kontroly, soukromé subjekty oprávněné
provozovat Czech Pointy atp.). Navíc je ČS bankou
a veškerá uvedená data podléhají také institutu
bankovnímu tajemství upravenému zákonem
Ministerstvo práce a sociálních věcí č.21/1992 Sb.,
o bankách. ČS nedostává informace o životní situaci
klientů, ty zůstávají na úřadech práce.

v přístupu ke zdravotně postiženým klientům, ale
i k seniorům nebo v oblasti první pomoci.

Obava 4: Lidi budou muset platit poplatky ČS, aby se
mohli dostat k dávce a banka na tom zbohatne
Skutečnost: Požadavkem ministerstva je, aby
držitelé sKaret měli standardní služby zdarma.
Česká spořitelna se zavázala tyto standardní služby
poskytovat zdarma po dobu trvání smlouvy – 12 let.
ČS již v minulosti několikrát uvedla, že nepočítá
v této oblasti se ziskem či ztrátou. Do budoucna
předpokládá, že se zvýší počty plateb u obchodníků,
u kterých budou držitelé těchto karet platit. Za tyto
platby pak získává banka provize od obchodníků.

Obava 2: Poštovní poukázky už nebudou možné

Do veřejné obchodí soutěže se ČS přihlásila, neboť
má nejvíce klientů v ČR a tudíž je mezi nimi i nejvíc
příjemců dávek. Provozuje také nejvíc bankomatů
a platebních terminálů. Je proto pochopitelné, že
do tohoto projektu šla. Tuto aktivitu chápe banka
také jako rozšiřování služeb pro své klienty.

Skutečnost: Do konce roku mají klienti stále
možnost využívat existující způsob čerpání dávek
přes poštovní poukázku. Od roku 2013 bude úřad
práce v případě objektivních důvodů pomáhat
klientům individuálně najít vyhovující způsob
výplaty. V případě, že budou někteří příjemci nadále
preferovat výplatu dávek přes poštovní poukázku,
mají tuto možnost na trhu komerčních služeb.
Možnost čerpání dávky prostřednictvím poštovní
poukázky tedy bude i po roce 2013 zachován.
Dostupnost dávky pro handicapované klienty řeší
zákonný zástupce (rodič, opatrovník) nebo zvláštní
příjemce dávky, kterého stanoví Úřad práce
ve správním řízení. V individuálně posouzených
případech, kde klienti z objektivních důvodů
nebudou moci čerpat dávky prostřednictvím sKarty
například pro těžké zdravotní postižení, bude možné
i nadále zasílat dávky poštovní poukázkou zdarma
i po začátku roku 2013.

V rámci standardních služeb získá držitel sKarty
zdarma např. vydání sKarty jednou za 4 roky,
otevření a vedení technického účtu, zaslání PIN
a bezpečnostního hesla. Držitelé mají také zdarma
jeden výběr z bankomatu ČS ke každé zaslané
dávce nebo provedení bezhotovostního převodu.
Bezplatné a neomezené je pak zjištění zůstatku
v bankomatu ČS či platby u obchodníků. Nově je
také zdarma výběr hotovosti u obchodníka (cash
back). Česká spořitelna se rozhodla vzít náklady
na sebe a umožnit tak další bezplatný přístup
k dávce. Zpoplatněny jsou některé doplňkové služby
(např. každý další bezhotovostní převod či další
výběry z bankomatu ČS nebo jiné banky, dotaz
na zůstatek v bankomatu jiné banky).

Obava 3: Projekt MPSV na vyplácení dávek přes sKarty
ve spolupráci s ČS nemyslí na zdravotně postižené

Zdroj: www.mpsv.cz

Skutečnost: Česká spořitelna (ČS) zahájila
spolupráci s několika organizacemi, které zastřešují
občany se zdravotním postižením, nebo jim
pomáhají. Například Pražská organizace vozíčkářů
mapuje podle platné metodiky přístupnosti poboček
ČS a dostupnost bankomatů. Na základě jejich
doporučení se budou místa moci uzpůsobit
občanům na vozíku nebo i rodičům s dětskými
kočárky. Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých ČR (SONS) zase vytipovala další
desítky lokalit, které jsou vhodné pro umístění audio
modulů, které usnadňují obsluhu bankomatu
slabozrakým a nevidomým klientům. ČS ozvučí
v tomto roce přes 80 dalších bankomatů.
Spolupráce se však týká i dalších aktivit, např.
dostupnosti
internetového
portálu
a vhodné
komunikaci s nevidomými.

Exekuce na kartu nemůže
Proč musím mít sKartu? Kolik stát ušetří a může mi
na účet k sKartě „sáhnout“ exekutor? Na tyto
a desítky podobných dotazů od jednotlivých tazatelů
odpovídal na chatu náměstek generálního ředitele
Úřadu práce ČR Martin Žárský.
Mamka je po mozkové mrtvici. Nepíše, vrátilo se
jí jen pár slov, nechodí, žádný doklad
nepodepíše. Je jí 84 let, má ochrnutou pravou
ruku a nenapíše s ní ani křížek. Jak si podepíše
účet k sKartě? (Karla)
"Vaše maminka může vás nebo někoho jiného
zmocnit k vyzvednutí sKarty a k převodu dávek.
Pokud nemůže psát, může se zmocnění uskutečnit
za přítomnosti svědka."

S Českým červeným křížem ČS zahájila sérii
školení pro své zaměstnance v pobočkách, které
budou ušité na míru bankovním podmínkám. Tato
školení zaměstnancům prohloubí nejen znalosti

Zpravodaj 3/2012

Proč někdo konečně neřekne, kolik stát uspoří
tím, že karty zavede? Je jasné, že pokud stát
rozešle všem důchodcům místo složenek karty,
tak se musí ušetřit spousty peněz. (Alice)
8

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.
"Stát ušetří 250 milionů korun ročně, a to pouze
na nepojistných sociálních dávkách. sKarty nejsou
určené na výplatu důchodu ani nemocenské
(ty vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení,
a nikoliv Úřad práce ČR)."
K čemu ty sKarty jsou? To
kontrolovat, za co utrácí? (Tereza)

chcete

Zajímá mě, zda není protiprávní při výběrech
sKartou z bankomatu platit poplatky. To se smí
ze státních sociálních dávek dávat vydělávat
České spořitelně? (Věra Zachová)
"Jsou garantovány základní služby zdarma (včetně
výběru z bankomatu) VŠEM. Smlouvu již prověřoval
antimonopolní úřad a neshledal nic závadného."

lidi

"Ne, nikoliv, jde o sjednocení způsobu výplaty
dávek, což ušetří státu stovky milionů korun. Když
někdo mluví o tom, že je to diskriminace, tak se
na to podívejte z druhé strany - pokud stát má 2 lidi
a každému dává sto korun, tomu, který dostává
stovku poštovní poukázkou, dává 135 korun, tomu,
kdo bere stovku na účet, dává stovku. To je trochu
nepoměr. Zavedením sKaret se situace narovná.
Pro klienty to znamená rozšíření možností způsobů
čerpání dávky. Kontrola bude aplikována pouze
u tzv. »účelových« dávek pomoci v hmotné nouzi,
kde ze zákona je možné regulovat použití dávek.
Týká se to zhruba 40 000 klientů z celkového počtu
1,2 milionu."

Jak je možné, že MPSV v rámci legislativy
zaspalo a na dávky poslané na sKartu může
sáhnout exekutor? Proč je toto údajně ošetřeno
až od 1.1.2013? Myslíte, že seznamy exekutorů,
kteří inkasují z sKaret k něčemu budou? (Martin)
"Bohužel MPSV nemůže řídit legislativní proces
všech zákonů a jiných ministerstev (občanský
soudní řád a jeho změna má platit od 1. 1. 2013
a toto je jeho součástí). S exekutorskou komorou je
uzavřena dohoda o tom, že do konce roku se
exekutoři budou technickému účtu sKarty »vyhýbat«
a exekuce budou řešit přímo a pouze s úřadem
práce. My budeme sKarty lidem, kteří jsou ohrožení
exekucí (především v hmotné nouzi), vydávat
po 1. lednu 2013."

Pan ministr neustále opakuje, že účty k sKartám
nejsou postižitelné exekucí, přestože spořitelna
i ministerstvo na svých stránkách uvádí něco
jiného. Na to, že bude změna zákona až k 1.
lednu, může doplatit spousta občanů, protože
chcete vydat karty skoro všem, kteří berou
nějaké dávky. Výmluvy na nějaký technický účet
jsou zbytečné a exekutory nezajímají, protože
jde o účty občanů, které jsou založeny s jejich
souhlasem a oni jsou majiteli těchto účtů. Jak to
budete řešit? (Jaroslav Novák)

Zdroj: Blesk, 15. 9. 2012

Předepisování lázeňské péče od 1. října
Od 1. října 2012 se lékaři při vystavování
lázeňského návrhu řídí novelizovaným indikačním
seznamem pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči
o dospělé, děti a dorost - vyhláškou č. 267/2012
Sb. Novelizovaný seznam ZACHOVÁVÁ komplexní
lázeňskou péči i příspěvkovou, stejně jako možnosti
jejich opakování.

"Vydávání sKarty klientům, kterým hrozí exekuce
nebo již v exekuci jsou, nastane po 1. lednu 2013.
To, že technický účet sKarty není postižitelný
exekucí, je v novele občanského soudního řádu."

Lázeňská péče NENÍ ZAŘAZENA úhradovou
vyhláškou do tzv. indukované či vyžádané péče,
pro niž jsou v příloze č. 3 úhradové vyhlášky
definovány regulační podmínky a příslušné limity,
při jejichž překročení hrozí vysílajícímu lékaři
sankční
podmínky.

Pane Žárský, doporučil byste svým známým,
pokud jsou nezaměstnaní, sKartu, nebo peníze
na účet, když jej mají? (Nezaměstnaný Robert)
"Peníze na běžném účtu nejsou chráněny
proti zabavení exekutorem, stejně jako peníze
uložené doma v kredenci po vyzvednutí na poště
z poštovní poukázky. Technický účet k sKartě
nebude (od 1. ledna 2013) zahrnut do výkonu
exekuce. To však neznamená, že by se Úřad práce
vyhýbal zákonné povinnosti strhávat povinnou
částku v případě, že je vydán exekuční příkaz. To je
jeden z mnoha důvodů, proč bych doporučil sKartu."
Co budu dělat s sKartou, když přestanu brát
rodičovské dávky? Můžu si ji nechat a používat
ji a účet jako každý jiný běžný účet a běžnou
platební kartu, nebo ne? (Kateřina M.)
"Na technický účet sKarty může peníze poslat
pouze Úřad práce ČR. Dokud tam budete mít
zůstatek, můžete ji používat. Po skončení
rodičovského příspěvku a vyčerpání peněz už tam
žádné nepřijdou."

Zpravodaj 3/2012

Nový indikační seznam a hlavní změny od 1. října 2012


9

Komplexní lázeňská péče
z původních 28 dnů na 21 dnů

u

dospělých

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.


Příspěvková lázeňská péče u dospělých z 21
dnů na 14 nebo původních 21 dnů dle dohody
s pacientem



Komplexní lázeňská péče u dětí a dorostu
stanovena na 28 dnů



Možnost prodloužení lázeňského pobytu
na doporučení
lázeňského
lékaře,
které
schválila zdravotní pojišťovna



Zachována možnost opakování lázeňské
péče: ve formě příspěvkové a u řady diagnóz
i komplexní lázeňské péče. Přesné podmínky
stanoví indikační seznam.

(TOP 09) by bylo zahrnutí tohoto pojištění
do systému předdůchodů logické, nejsou ale
vyčísleny dopady do veřejných rozpočtů. Kalousek
uvedl, že sněmovna by se mohla k myšlence
v budoucnu vrátit.

Změny v časových intervalech

Jednou z podmínek získání předdůchodu bude jeho
minimální výše - nejméně 30 % průměrné mzdy
měsíčně. Nyní to odpovídá zhruba 8000 korunám.
Na předdůchod by lidem podle návrhu měli přispívat
zaměstnavatelé, a to v rámci doplňkového
penzijního spoření. Příspěvek zaměstnavatele bude
podle předlohy osvobozen od daně z příjmu do výše
30 tisíc korun ročně, nynější hranice je 24 tisíc
korun. Žadatelé budou moci využít i jiné úspory.
Návrh počítá s měsíčním vyplácením dávky, ovšem
přerušení či pozastavení výplat nebude možné.



Pro možnost opakované lázeňské léčby:
do limitu opakovaných pobytů se započítávají
lázeňské pobyty realizované po 1. říjnu 2009

Zdroj: Tyden.cz, 26.9.2012



U některých diagnóz, zvláště u pooperačních
stavů, se krátí nástup do lázní: např.
po ortopedických operacích s použitím náhrady
kloubní je nutno nastoupit na lázeňskou léčbu
do 3 měsíců po úrazu nebo operaci,
v případě komplikací do 6 měsíců po operaci.
Dřívější roční lhůta se tedy výrazně zkrátila.

Zrušení snížené minimální mzdy pro OZP?
Vláda
předložila
návrh
na změnu nařízení vlády
č. 567/2006 Sb., o minimální
mzdě, které by mělo zrušit
sazby
minimální
mzdy
a nejnižší úrovně zaručené
mzdy
při
omezeném
pracovním
uplatnění
zaměstnance. To by znamenalo, že zaměstnavatelé
osob s přiznaným invalidním důchodem I., II.,
nebo III. stupně by již neměli možnost využít
snížené minimální mzdy.

Zdroj: www.lecebne-lazne.cz/cs/prolekare/predepisovani-lazenske-pece-od-1-rijna-2012

Sněmovna schválila předdůchody

V současné chvíli je podle nařízení možné, aby
zaměstnanec s přiznaným ID I., II. či III. stupně,
pokud je jeho pracovní uplatnění omezené, pobíral
sníženou výši minimální mzdy: Invalidní důchodce I.
a II. stupně 75 % minimální mzdy či minimální
úrovně zaručené mzdy – minimálně tedy 6000 Kč.
Invalidní důchodce III. stupně 50 % minimální mzdy
či minimální úrovně zaručené mzdy – minimálně
tedy 4000 Kč.

Sněmovna schválila hladce i hlasy
opozice vládní předlohu, která stanoví
pravidla pro vyplácení takzvaných
předdůchodů. Lidé by je mohli čerpat
podle novely o doplňkovém penzijním
spoření od ledna. Předloha míří
k posouzení do Senátu. Předdůchody
mohou pomoci podle vlády vyřešit
tíživou situaci lidí, kteří před blížícím se odchodem
do důchodu přijdou o práci.

Pokud by novela prošla legislativním procesem,
měla by začít platit 1. ledna 2013. Proces
schvalování novely budeme i nadále sledovat.

Lidem, kteří se rozhodnou odejít do důchodu dřív
s využitím předdůchodu, bude podle předlohy
zdravotní pojištění platit stát. Nebudou mít také
snížený starobní důchod.

Zdroj: Vozka č. 3/2012

"Považuji to za lepší řešení, než kdyby tito občané
s minimální šancí uplatnit se na trhu práce pobírali
sociální dávky, anebo byli nuceni odcházet
do předčasného důchodu a stát za ně stejně musel
platit zdravotní pojištění," uvedl v tiskové zprávě
ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Zrušení slevy na dani pro pracující
důchodce?
Poslaneckou sněmovnou
prošel nedávno návrh
o změně
zákona
č.586/1992 Sb., o daních
z příjmů, díky kterému by
v budoucnu
starobní
důchodci se zdanitelnými
příjmy neměli mít nárok na uplatnění základní slevy
na dani na poplatníka.

Žádost budou moct zájemci podat nejdříve pět let
před nárokem na odchod do starobního důchodu,
k tomu budou muset mít naspořeno v doplňkovém
spořicím systému. Poslanec Radim Vysloužil
(LIDEM) neuspěl s návrhem, aby k čerpání
předdůchodů bylo možné využít i peněz z životního
pojištění. Podle ministra financí Miroslava Kalouska
Zpravodaj 3/2012
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Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.
V současné době je možné, aby si starobní
důchodci se zdanitelnými příjmy, stejně jako ostatní
skupiny poplatníků, mohli uplatňovat slevu na dani
ve výši 24 840Kč za zdaňovací období. Toto zrušení
slevy na dani by pro pracující starobní důchodce
mělo platit od 1. ledna 2013, nemělo by se však
vztahovat na osoby, které pobírají invalidní důchod,
jak je mylně prezentováno v některých médiích.
Novela zákona nyní čeká na projednání v Senátu.

zcela nových „reformních“ zákonů. Uvedené zákony
tuto problematiku nově upravují, v mnoha případech
značně odlišně od úpravy z minulého období.
Pokud vás tato problematika zajímá a je pro vás
aktuální, a to ať už z pohledu uživatele
pomůcek, který plánuje pořídit si novou místo té,
která už dosloužila, nebo z pohledu odborníka, který
se výběrem, doporučením, či distribucí pomůcek
profesionálně zabývá, objednejte si publikaci na tel.
čísle 266 753 421, emailem na adrese
m.kubickova@nrzp.cz, nebo písemně na adrese
NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7.

Zdroj: Vozka č. 3/2012

Na pomoc lidem na vozíku

Bezbariérový areál Davidův mlýn

Nové
stránky
Můj
vozík.cz spustila firma
Otto Bock ČR s.r.o.
Kromě nabídky vozíků
obsahují
také
rady
a návody, například jak postupovat pro získání
úhrady od pojišťovny či jak získat dotaci na případný
doplatek vozíku. Naleznete zde i instruktážní videa,
jak si na vozíku zacvičit nebo jak samostatně
provádět jeho údržbu. Je možné si stáhnout
Příručku chytrého vozíčkáře, napsat jakýkoliv
komentář, dotaz nebo si objednat prohlídku vozíku
u sebe doma.

Areál Davidův mlýn nabízí
nejen
klientům
Centra
pro zdravotně
postižené
možnost ubytování, trávení
dovolené a aktivního prožití
volného času. Tento plně bezbariérový areál se
nachází ve Starých Těchanovicích, cca 25km
od Opavy.
Nově zrekonstruovaný Davidův mlýn*** nabízí
ubytování pro celkem 70 hostů. K dispozici je 16
dvou až čtyřlůžkových pokojů a 7 luxusních
apartmánů pro 4–6 osob. Dva pokoje jsou pak
zcela adaptovány pro pobyt imobilních osob.

Stránky mají adresu www.mujvozik.cz

V areálu se nachází také keramická dílna, velký
společenský sál, dvě restaurace, malé wellness
centrum se dvěmi saunami a nabídkou masáží.
Klienti si mohou vyzkoušet rybolov, lanové centrum,
sjezdy řeky Moravice nebo turistiku. V přírodním
parku Moravice sice nenajdou horské štíty, hluboké
a divoké strže, ale jen kopečky, většinou
bezejmenné, které zvlňují krajinu a nabízejí možnost
překrásných výhledů. K tomu čistý vzduch, čistou
vodu, staleté stromy, četná hnízdiště ptáků, ticho
a klid, který láká k objevným toulkám.

Vzory stížností
Osm až deset měsíců trvá vyřizování žádostí
o průkazky ZTP, o příspěvek na péči, příspěvek
na mobilitu a další dávky. Národní rada osob se
zdravotním postižením proto připravila vzory
stížností na nečinnost Úřadu práce a posudkové
služby ČSSZ. Samo ministerstvo práce a sociálních
věcí uvádí, že pokud nejsou dodržovány správní
lhůty, mají občané možnost se tomuto bránit.
Příslušné stížnosti jsou ke stažení na webu NRZP:
http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedynrzp-cr/833-informace-c-57-2012.html.

Provozovatelé hotelu jsou ochotni se cenově
přizpůsobit možnostem klientů Centra pro zdravotně
postižené a nabízejí pobyty v méně exponovaných
obdobích pro jednotlivce či skupiny se slevami 2530 % z jejich běžných ceníkových cen.

Pomůcky pro osoby se zdravotním
postižením

Bližší informace o areálu Davidův mlýn naleznete
na internetových stránkách www.daviduvmlyn.cz.

Národní
rada
osob
se
zdravotním postižením ČR
vydala publikaci Pomůcky
pro osoby se zdravotním
postižením, která se věnuje
problematice kompenzačních
pomůcek určených osobám
se zdravotním postižením,
jejich získání a úhradě.

REHAPROTEX se letos nekoná
Poprvé po mnoha letech se
nebude letos konat tradiční
výstava
kompenzačních
pomůcek REHAPROTEX a ani
akce, které s ní souvisely.
Veletrh se přesouvá na 14. – 17.
května 2013.

Tato problematika je velmi rozsáhlá a komplikovaná,
ve které není vždy zcela snadné se orientovat.
Zvláště pak nyní, kdy vstoupilo v účinnost několik
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