Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.

Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

Období realizace projektu: 15.4.2013 – 14.2.2015
Stručný obsah:

opět Vám přinášíme aktuality
o činnosti na našich detašovaných
pracovištích
a pozvánky
na připravované akce. Jako vždy
v tomto čtvrtletníku naleznete také mnoho
aktuálních informací ze sociálně právní oblasti –
nejvíce prostoru opět věnujeme nekonečnému
seriálu na téma „sKarty“.

Projekt má za cíl prostřednictvím poradenského
programu a dalších projektových aktivit podpořit
osoby se zdravotním postižením v získání
vhodného zaměstnání.

Komu je projekt určen
Projekt je určen osobám se zdravotním
postižením z Moravskoslezského kraje, které jsou
vedeny na úřadu práce jako uchazeči
o zaměstnání a zároveň jsou nezaměstnané déle
než 6 měsíců, nebo osobám, které nejsou
v evidenci úřadu práce, ale taktéž splňují
podmínku délky nezaměstnanosti.

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 nejsou určeny
s úplnou ztrátou zraku, anebo sluchu.

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.

osobám

Jak se lze do aktivit projektu přihlásit?
Zájemce o účast v projektu nás může kontaktovat
osobně, telefonicky nebo písemně na níže
uvedených adresách:

Místo realizace:
 DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava
kontaktní pracovník Mgr. Jana Martínková
telefon: 596 115 318
email: czp.martinkova@czp-msk.cz

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
a státního rozpočtu ČR.

738 01 Frýdek-Místek
kontaktní pracovník Mgr. Hana Hajflerová
telefon: 558 431 889
email: czp.hajflerova@czp-msk.cz


DP Nový Jičín, Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
kontaktní pracovník Mgr. Hana Hajflerová
telefon: 556 709 403
email: czp.hajflerova@czp-msk.cz

Od dubna 2013 realizujeme v pořadí již čtvrtý
projekt zaměřený na podporu zaměstnávání osob
se zdravotním postižením s názvem:



„Na trhu práce máme své místo!“
Zpravodaj 2/2013

DP Frýdek-Místek, Kolaříkova 653,
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DP Opava,

Liptovská 21, 747 06 Opava
kontaktní pracovní Mgr. Eva Náhlíková
telefon: 553 734 109
email: czp.nahlikova@czp-msk.cz

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.


DP Bruntál, Dr. E. Beneše 1497/21,

vzájemnou podporu jednotlivých účastníků,
budeme pracovat s praktickými zkušenostmi
a dovednostmi z oblasti trhu práce.

792 01 Bruntál
kontaktní pracovník Mgr. Eva Náhlíková
telefon: 554 718 068
email: czp.nahlikova@czp-msk.cz

Příspěvek na mzdové náklady
Příspěvek na mzdové náklady je poskytován
zaměstnavatelům. Příspěvek má podporovat
uplatnění na trhu práce podporou vytváření
nových pracovních míst.

Návštěvní hodiny:
Ostrava
ÚT:
ST:

10:00-12:00, 13:00-16:00 pro objednané
13:00-16:00

Doprovodné aktivity

Frýdek-Místek
ST:

Doprovodné aktivity jsou podpůrná finanční
opatření, která účastníkům ulehčují vstup
do projektu a která podporují zájemce o práci se
do aktivit zapojit. V rámci doprovodných aktivit
můžeme poskytnout:

13:00-16:00

Nový Jičín
ÚT:
ČT:

13:00-16:00
13:00-16:00 pro objednané

Opava
ST:
ČT:




13:00-16:00
8:00-12:00 pro objednané




Bruntál
ÚT:
ČT:

9:00-12:00, 13:00-15:30
jen liché týdny 13:00-16:00 pro objednané




Aktivity projektu:
Poradenský program

„Společně k pracovnímu uplatnění“

Účastník projektu nejdříve prochází základním
Poradenským programem, který se zaměřuje
na sestavení životopisu, orientaci na portálech
nabízející práci, vytváření motivačních dopisů,
oslovování
potencionálních
zaměstnavatelů,
nácvik pracovního pohovoru, apod.

Do 30.4.2014 budeme na všech pracovištích naší
organizace
pokračovat
v realizaci
projektu
Společně k pracovnímu uplatnění, jehož cílovou
skupinou
jsou
osoby
s tělesným
nebo
kombinovaným postižením, bez ohledu na stupeň
postižení, osoby s duševním nemocněním,
přetrvávajícími psychickými obtížemi a osoby
lehce
mentálně
postižené,
které
jsou
nezaměstnané déle než 6 měsíců.

Po absolvování tohoto programu může následovat
některá z dále uvedených projektových aktivit.

Individuální psychologické poradenství

Více informací o projektu naleznete na www.czpmsk.cz nebo Vám je rádi podají vedoucí
jednotlivých pracovišť. V současné době jsou
ještě k dispozici všechny aktivity projektu včetně
rekvalifikací, které mají vhodní účastníci projektu
při splnění všech požadavků zdarma!

Zajišťujeme odborné psychologické poradenství
s kvalifikovaným psychologem.

Pracovní a bilanční diagnostika
Zajišťujeme sestavení bilanční a pracovní
diagnostiky, která účastníkovi pomůže obnovit
orientaci v možnostech jeho dalšího profesního
vývoje.

Colours of Ostrava bez obav z bariér!

Rekvalifikace

V rámci projektu Colours bez bariér nabízejí
pořadatelé 12. ročníku hudebního festivalu 18. –
21. července návštěvníkům, držitelům průkazu
ZTP a ZTP/P řadu výhod a speciálních služeb.
Patří k nim zvýhodněná cena vstupenky,
u ZTP/P doprovod zdarma, speciální tribuny,
možnost
objednat
si
zdarma
speciálně
vyškoleného asistenta, který poskytne servis
při pohybu v areálu po celou dobu festivalu.
Na požádání zajistí také dopravu osob po Ostravě
speciálně upravenými automobily, tzv. BB Taxi
(bezbariérové taxi).

Pokud se účastník projektu ocitnete v situaci, že
jeho dosavadní kvalifikace již nebude na trhu
práce žádaná, můžeme mu zajistit vhodný
rekvalifikační kurz, který zvýší jeho šance
v uplatnění se na trhu práce.

Motivační aktivity
Jedná se o aktivity, jejímž prostřednictvím
účastníky projektu provedeme k nalezení nových
a možných řešení Vaší životní situace.
Pomůžeme
komunikaci.
Zpravodaj 2/2013

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
příspěvek na doprovody
příspěvek na vstupní lékařskou prohlídku

mu
zlepšit
se
v mezilidské
V rámci skupin, které zajistí
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Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.
Vzhledem k omezené kapacitě je nutné si místo
v autobuse
předem rezervovat.
Rezervaci
zajišťuje VTM a.s. na telefonu 597 827 730,
v pracovních dnech od 8 do 14 hodin. Jakékoliv
bližší informace týkající se přepravy Vám ochotně
sdělí pracovnice na telefonní lince.

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

Autobus vyjíždí z Karlovy Studánky, dolní
parkoviště v 10:52 a na Praděd přijíždí v 11:30,
zpět vyjíždí v 12:20 a na zastávku dolní parkoviště
12:52.

Společně k pracovnímu uplatnění
v Osoblaze
Projekt s názvem Společně k pracovnímu
uplatnění
realizovaný
naší
organizací
od 1.6.2012,
který
má
za
cíl
zvýšit
zaměstnatelnost osob se zdravotním postižením
a pomoci těmto osobám získat uplatnění na trhu
práce, zavítal na Osoblažsko.

Tip na výlet !
Dopravní společnost Veolia Transport Morava a.s.
Vám i v letošním nabízí
možnost dopravy
autobusem pro osoby s tělesným postižením
nebo s omezenou
možností
pohybu
až na nejvyšší horu Moravy - Praděd.

V tomto regionu v rámci projektu vzniknou dvě
pracovní místa v organizaci Althaia o.s. pracovník v sociálních službách a úklidový
pracovník.

Výjezd na Praděd byl společnosti Veolia
Transport Morava a.s. (VTM a.s.) povolen CHKO
Jeseníky v tomto roce 7x,
v termínech:
23.5., 30.5., 6.6., 13.6., 20.6., 24.9. a 1.10.2013
a je určen výhradně lidem, kteří jsou držiteli
průkazů TP, ZTP, ZTP/P a jejich nezbytnému
doprovodu. Linka bude vedena z Karlovy
Studánky, dolního parkoviště přes Malou
Morávku, stanici Hvězda na Ovčárnu a poté
až na Praděd.
Tato služba bude držitelům průkazů ZTP a ZTP/P
poskytnuta zcela zdarma.

Projekt nabízí krom podpory vzniku nových
pracovních míst také možnost absolvovat
rekvalifikační kurz, pracovně bilanční diagnostiku
nebo poradenský program, kde se účastníci
mohou naučit jak správně sestavit životopis
či motivační dopis, připravit se na výběrové řízení
a získat potřebné vědomosti a dovednosti
k hledání zaměstnání.
Ing. Aleš Šupina
Vedoucí detašovaného pracoviště
Zpravodaj 2/2013
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Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.
Bližší podmínky je možné domluvit přímo v Centru
nebo na výše uvedených kontaktech.

Detašované pracoviště
Frýdek - Místek

Rekondiční, ozdravné a rehabilitační pobyty
v roce 2013

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

I v letošním roce bude realizována řada pobytů
pro osoby se zdravotním postižením.

Svaz tělesně postižených v ČR
STP ČR o. s. Frýdek-Místek pořádá ozdravné
pobyty na Horní Bečvě v hotelu Kahan, v termínech:
od 21. do 27. 7. 2013
od 23. do 29. 9. 2013
od 29. 9. do 5. 10. 2013
Cena je 3.400 Kč a zahrnuje společnou dopravu,
ubytování, 3 x denně stravu, bazén a taneční
večírek s živou hudbou.
STP ČR o. s. Ostrava pořádá rehabilitační pobyt
rovněž na Horní Bečvě v termínu:
od 5. do 12. 9. 2013

Projekt „Na trhu práce máme své místo!“

Cena je 4.250 Kč a zahrnuje dopravu, ubytování,
stravu - plná penze, 4 rehabilitační procedury +
perličkovou koupel a volný vstup do krytého bazénu.

Centrum
pro
zdravotně
postižené
Moravskoslezského kraje o. s. se v rámci svých
služeb dlouhodobě zabývá podporou zaměstnávání
osob se zdravotním postižením.

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR
SPCCH ČR o. s. Frýdek-Místek pořádá pobyty také
na Horní Bečvě v termínech:

Od 15. 4. 2013 realizujeme další projekt zaměřený
na zaměstnávání osob se zdravotním postižením
s názvem „Na trhu práce máme své místo!“ Pomocí
projektových aktivit účastníci projektu získají
dovednosti a schopnosti, které pak mohou uplatnit
na trhu práce. V projektu probíhá například
Poradenský program, Rekvalifikační a jiné kurzy
a ve spolupráci se zaměstnavateli jsou také
vytvářena nová pracovní místa pro účastníky
projektu. Projekt je určen pro osoby se zdravotním
postižením, které jsou nezaměstnané déle než 6
měsíců.

od 15. do 25. 6. 2013 (rekondiční pobyt
pro onkologické onemocnění, cena zatím neurčena)
od 17. do 23. 9. 2013 (ozdravný pobyt)
Cena je 3.400 Kč a zahrnuje společnou dopravu,
ubytování, 3 x denně stravu, bazén a taneční
večírek s živou hudbou.
Přihlásit se je možné v základních a místních
organizacích.

Bližší
informace
získáte
na
e-mailu
czp.hajflerova@czp-msk.cz
nebo
telefonu
558 431 889 či na našich webových stránkách
www.czp-msk.cz

Dny sociálních služeb 2013

Přednášková a osvětová činnost

24. 6. 2013 bude před KD Trisia v Třinci probíhat
„Ruku v ruce – Den zdraví a sociálních služeb“.

I v letošním roce se Centrum zúčastní již tradičních
Dnů
sociálních
služeb
na frýdeckomístecku,
kde bude prezentovat své služby.

Svazům a dalším organizacím
nabízíme bezplatnou přednáškovou
činnost, která může být zaměřena
na různá témata, dle konkrétních
požadavků. Poskytujeme přednášky
například na téma sociálních služeb,
dluhové
a finanční problematiky,
změny v legislativě apod.

Zpravodaj 2/2013

26. 9. 2013 proběhne Den zdraví a sociálních
služeb také ve Frýdku-Místku v Národním domě.
Den sociálních služeb, tzv. Jabkový den proběhne
v Jablunkově, termín však zatím není znám.
Bc. Hana Hajflerová, DiS.
sociální pracovnice
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Komunitní plánování v Novém Jičíně

Detašované pracoviště
NOVÝ JIČÍN

Město Nový Jičín bylo úspěšné v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost se svým
projektem : „Nový Jičín – vstříc sociálním službám“,
který je zaměřen na vytvoření efektivního systému
sociálních služeb v Novém Jičíně prostřednictvím
komunitního plánování. Stejně, jako v minulých
letech se bude plánovat v rámci čtyřech pracovních
skupin: handicapovaní, senioři, rodina, sociální
vyloučení. V pracovních slupinách je zastoupená
tato triáda: zadavatel (město), poskytovatelé
sociálních služeb, uživatel (občané z řad široké
veřejnosti). Občané, kteří mají zájem se
komunitního plánování aktivně zapojit, se mohou
hlásit u koordinátora komunitního plánování:
Mgr. Daniela Susíková, tel.: 556 768 338, email:
dsusikova@novyjicin-town.cz.

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

Výstupem celého projektu bude:
1) nastavení spolupráce s obcemi ve správním
území ORP - zapojení obcí do plánování sociálních
služeb,
2) dokument ke schválení
v orgánech města
Komunitní plán sociálních služeb a služeb
souvisejících na léta 2016 – 2019,
3) analýza potřeb osob sociálně vyloučených
na území ORP.

Den sociálních služeb v Kopřivnici
Dne 18.4.2013 proběhl v Kopřivnici Den sociálních
služeb v rámci oslavy Den Země.
Návštěvníci, kteří na akci
zavítali, se mohli
seznámit s činností různých ekologických organizací
a zahraničních dobrovolníků, zapojit se do mnoha
workshopů a tvořivých dílen, zhlédnout ukázky
tradičních řemesel, canisterapie apod. Součástí byla
rovněž
tradiční
ekovýstava
výrobků
dětí
z kopřivnických školek a koncert kapely Afrikana.
Na děti čekaly soutěže, které pro ně připravili skauti,
či místní dům dětí a mládeže.

Chystá se Den sociálních služeb v Příboře
V sobotu dne 1. června 2013 od 10:00 hod., se
bude v místním parku konat Den sociálních služeb
v rámci akce ,,Den dětí“. Návštěvníci se mohou těšit
na bohatý program plný her, zábavy, dopravních
hrátek, lanové centrum, skákací dráhu, apod.
V rámci akce se představí celá řada poskytovatelů
sociálních služeb, kdy mezi nimi nebude chybět ani
naše detašované pracoviště v Novém Jičíně.

Ve stanu, kde se prezentovaly sociální služby, byly
připraveny i aktivity pro děti, aby si mohly vyzkoušet,
jak se žije lidem s handicapem. Celkem 17
organizací prezentovalo 28 druhů sociálních služeb,
další čtyři organizace prezentovaly své služby
v sociální oblasti, a to včetně sociálního podniku.
Získat potřebné informace tak mohli všichni, které
tato problematika zajímá.

Srdečně Vás zveme nejen k našemu stánku.

Nabídka prezentace služeb a přednášek

Akce tímto bezesporu přispěla k přiblížení
problematiky sociálních služeb široké veřejnosti,
rovněž podpořila snížení stigmatizace celé
problematiky.

Naše pracoviště nabízí organizacím,
svazům, asociacím, aj., prezentace
služeb organizace vztahující se
k osobám se zdravotním postižením
a seniorům.
Rovněž
nabízíme
přednášky
na předem dohodnutá témata. V praxi
se může jednat o tyto oblasti: sociální služby,
příspěvek na péči, státní sociální podpora, dávky
pro osoby se zdravotním postižením, výhody (slevy)
pro osoby se zdravotním postižením, invalidní
důchody,
kompenzační
pomůcky,
dluhové
poradenství, ochrana spotřebitele, apod.
Mgr. Richard Pešat
Vedoucí detašovaného pracoviště

Zpravodaj 2/2013

5

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.

Detašované pracoviště
OPAVA

která tak získá přehled o organizacích působících
v Opavě a okolí, na něž se lze obrátit v případě
problému.

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

Mezi poskytovateli sociálních služeb, kteří zde
budou prezentovat své služby, nebude ani letos
chybět naše organizace.
Kromě pestré nabídky informací o službách budete
mít od 10 do 17 hodin možnost zakoupit si výrobky
chráněných dílen, ochutnat guláš, který již tradičně
připraví Armáda spásy a zúčastnit se soutěže
pro děti i dospělé o zajímavé ceny.
Součástí akce bude bohatý doprovodný kulturní
program, ve kterém vystoupí jednak samotní
uživatelé služeb, tak profesionální a amatérské
soubory (například taneční kroužek „Ladies“
ze Svazu postižených civilizačními chorobami,
pod vedením p. Vlasty Fáborské).

Výstava kompenzačních pomůcek v Opavě

Komunitní plánování sociálních služeb

Speciálně pedagogické centrum
Srdce, v partnerské spolupráci se
společností Ostroj a.s., uspořádalo
v úterý 23. dubna v Kulturním
domě Na Rybníčku první výstavu kompenzačních
pomůcek v Opavě.

Komunitní plánování v oblasti
sociálních služeb je proces,
na jehož
realizaci
se
podílí
ve vysokém měřítku veřejnost,
uživatelé
(osobně
či zprostředkovaně
přes poskytovatele
sociálních
služeb)
a zadavatelé (obec, kraj). Společně se scházejí
za účelem definování vlastních potřeb a hledání
zdrojů a možností řešení problémů v rámci
společenství lidí, kteří žijí v geograficky definované
oblasti.

Výstava byla určena
široké
veřejnosti,
zejména rodičům dětí
se
zdravotním
postižením, ale také
odborníkům, pracujícím
s lidmi se zdravotním
postižením.

V tomto procesu poskytovatelé sociálních služeb
a jejich uživatelé, získávají informace o sobě
navzájem, uživatelé nebo potencionální uživatelé
získávají
přehled
o poskytovaných
službách
v regionu, poznávají paletu možností, jak řešit různé
problémy. V konečném důsledku se prostřednictvím
komunitního plánování stávají uživatelé více
kompetentní v řešení svých potíží nebo vědí, kde
požádat o pomoc a na koho se při řešení svých
problémů obrátit.

Návštěvníci výstavy si
mohli
vyzkoušet
pomůcky pro mobilitu,
pro zvedání a přesun,
a také
zdravotní
pomůcky
pro domácí
péči. Svůj sortiment
prezentovaly například
firmy
Medicco,
Ortoservis
a OttoBock. Součástí
výstavy
byly
také
učební
pomůcky
pro žáky se zdravotním postižením.

Naše organizace se aktivně podílí na komunitním
plánování v Opavě - v současné době na přípravě
nového komunitního plánu pro období 20142016. Bližší informace o komunitním plánování
v Opavě jsou k dispozici na http://www.opavacity.cz/komunitni-planovani/.

Na výstavě prezentovala své služby také naše
organizace, a to nejen půjčovnu kompenzačních
pomůcek.

Ostroj podpořil naše služby
Děkujeme
společnosti
Ostroj
a.s.
za poskytnutí finančního daru ve výši
20.000,- Kč na podporu naší služby
„osobní asistence“ v ZŠ Dostojevského.

Den sociálních služeb v Opavě
Statutární město Opava zve všechny občany na již
8. ročník Dne sociálních služeb, který se uskuteční
ve středu 12. června na Horním náměstí. Cílem
akce je přiblížit sociální služby široké veřejnosti,
Zpravodaj 2/2013
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Sociální pracovnice: „Dobrý den, můžu s vámi
udělat rozhovor pro náš Zpravodaj?“
Kamil J. Pálka: „Ano, můžete.“
Sociální pracovnice: „Odkud jste se o nás
dozvěděl?“
Kamil J. Pálka: „Od ředitele Charity Hlučín.“
Sociální pracovnice: „Můžete to blíže specifikovat?“
Kamil J.Pálka: „Známe se dlouho, a když zjistil, že
jsem bez práce, tak mi řekl, že mne může
zaměstnat, ale pouze tehdy, když se stanu vašim
klientem, neb mu budete přes nějaký projekt,
přispívat na mzdu.“
Sociální pracovnice: „A jak dlouho jste tam
pracoval?“
Kamil J.Pálka: „Půl roku. Déle to nešlo, neb projekt
trval pouze po tuto dobu, a po jeho skončení
už neměl peníze na moji mzdu.“
Sociální pracovnice: „A po skončení pracovního
poměru jste šel hned k nám?“
Kamil. J.Pálka: „Ne. Přišel jsem až po zhruba
devítiměsíční pauze.“
Sociální pracovnice: „A v čem vám pomáháme?“
Kamil J.Pálka: „Radíte mi, jak správně napsat
životopis, motivační dopis, jak se chovat
při pohovoru, na jaké otázky se před pohovorem
připravit, apod.“
Sociální pracovnice: „A už jste nějaký pohovor
absolvoval?“
Kamil.J.Pálka: „Ano.“
Sociální pracovnice: „Můžete nám blíže popsat
jak pohovor probíhal?“
Kamil.J.Pálka: „Můžu. Přišel jsem tam, otevřel
dveře, a řekl jsem: ,Ahoj, ty stará vojno, jak se
daří?’“
On: „My jsme spolu na vojnu nechodili.“
Já: „Já vím, to se jen tak říká. Tak co, máš tu
pro mne nějakou suprovou prácičku, při které se
člověk nenadře a je slušně zaplacená?“
On: „Ne.“
Já: „To nevadí, o práci mi ani tak nejde, hlavně aby
byla slušná výplata.“
On: „A ven. Takové jak jste vy, tady nechceme!“
Sociální pracovnice: „Vážně jste se takhle
při pohovoru choval?“
Kamil.J.Pálka: „Ne. Jen jsem chtěl názorně ukázat,
jak se při pohovoru nechovat.“
Sociální pracovnice: „Můžete nám, na závěr našeho
rozhovoru, říct nějaký vtip?“
Kamil.J.Pálka: Potkají se po několika letech dva
kamarádi a jeden se ptá druhého: „Splnilo se ti
z dětství nějaké přání?“ Druhý odpovídá: „Ano, když
mě sestra tahala za vlasy, tak jsem si přál, abych
byl plešatý. A jak vidíš, splnilo se to!“

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

Prezentace v Klubu seniorů městského
obvodu Radvanice a Bartovice
Dne 18. 4. 2013 se uskutečnila prezentace Centra
pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
o.s. určena pro seniory z Klubu seniorů městského
obvodu
Radvanice
a Bartovice.
Přednáška
informovala o problematice sKaret, různých typech
ambulantních, terénních, denních a pobytových
služeb určených právě pro seniory. Během dalších
informací byly představeny služby našeho Centra,
a to konkrétně poradna pro zdravotně postižené,
sociálně aktivizační služby, osobní asistence
a půjčovna kompenzačních pomůcek. Prezentace
byla doplněna diskuzí.

Rozhovor s účastníkem projektu „Společně
k pracovnímu uplatnění“
Chtěli bychom se s Vámi podělit o rozhovor
s účastníkem projektu „Společně k pracovnímu
uplatnění“ panem Pálkou, který se ve volném čase
zajímá o novinařinu, píše články do křesťanského
rádia. Žije aktivním životem, i když je v současné
době bez zaměstnání. Neztrácí naději a doufá, že
se v brzké době najde práce, která pro něho bude
mít smysl.
Zpravodaj 2/2013
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intenzivně zrušit sKartu, a přitom
případech ani nevědí, proč proti ní bojují.

PORADNA

Třeba proto, že se nemůžou dostat k bankomatu.
Pro vozíčkáře jsou příliš vysoko, na vesnicích nejsou
bankomaty vůbec. Takže je lepší, když přijde s penězi
paní pošťačka.

Ministryně Müllerová zastavila vydávání
sKaret
Úřady
práce
dostaly
v pátek
pokyn,
aby
přestaly vydávat karty
sociálních
systémů
sKarty. Ministryně práce
a sociálních věcí Ludmila
Müllerová to uvedla 7. května na happeningu
Národní rady zdravotně postižených ČR a KDU-ČSL
před budovou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Proč by ale pošťačka nemohla přijít, i když budou
mít sKartu? To je přece ten pokrok v jednání, který
se nám ke konci podařilo s Českou spořitelnou
udělat, že dávku budeme moci vyplácet
i prostřednictvím složenky, nikoliv jen v bankomatu.
Spořitelna na náš návrh přistoupila, proto byl také
u řady jednání i generální ředitel České pošty. A to
je další argument, proč je rušení sKaret škoda.

No, sKarta byla spíše jakýmsi mezičlánkem. Teď by
mělo vzniknout přechodné období, kdy sKarty budou
existovat, ale vedle toho budou lidé dostávat dávky
i postaru. Co to přesně znamená?

Vydávání sKaret jednotlivé úřady utlumují už
od února. Předávání klientům se oficiálně zastavuje
poté, co vláda přijala usnesení, kterým ministryni
doporučila zahájit intenzivní jednání a legislativní
kroky k ukončení projektu sKaret. Ministryně se
setkala s několika desítkami účastníků mítinku a mj.
uvedla, že na takových akcích není možné nikoho
přesvědčovat o výhodách karty. Nalézt řešení
projektu sKaret má nyní společná pracovní skupina
expertů MPSV, Úřadu práce ČR a České spořitelny.
Podle ministryně není možné připustit, aby vládou
doporučené ukončení projektu sKaret znamenalo
pro jejich držitele jakýkoliv problém. Dávky se vždy
musí včas a řádně dostat ke klientům.

Především je důležité si říci, že jakoukoliv změnu,
kterou uděláme, nesmí pocítit klient, dávky musejí
dorazit včas a podle zákona. Udělám pro to
maximum. A co se týká přechodného období: je
několik zákonů, které upravují užívání sKarty.
Dostala jsem doporučení od vlády připravit
legislativu, která povede ke zrušení sKaret.
Už jenom změna zákonů si vyžádá svůj čas. Dnes
sKarty slouží třeba i jako průkazy ZTP/P, což
musíme rovněž vyřešit a cesta ke změně povede
přes vládu. Potřebuji tedy čas na aspoň minimální
připomínkové řízení. Pak věc půjde do legislativní
rady vlády a nakonec ji projedná vláda samotná.

Zdroj: MPSV 7.5.2013

Ludmila Müllerová: Rozhovor - Lidé bojují
proti sKartám, ale nevědí proč

Jak to bude časově?

Nebude to jednoduché
pro politiky ani pro lidi.
Po několika
týdnech
vášnivých
debat
ministerstvo
práce
a sociálních věcí přece
jen začalo jednat o konci
sKaret. Už teď je jasné, že 270 tisíc lidí, kteří sKartu
mají, čeká cesta na úřad práce. A kompenzace
pro Českou spořitelnu? "Musíme se nejdříve
dohodnout, kolik to bude stát," řekla v rozhovoru
pro Deník ministryně práce a sociálních věcí
Ludmila Müllerová (TOP 09).
Ministryně práce a sociálních věcí
Müllerová říká v rozhovoru pro Deník:

Vláda má zájem, abychom tyto změny připravili
ještě na letní zasedání sněmovny. Do konce května
by mohl být návrh změny zákona ve vládě. Součástí
bude také ono přechodné období. To by mělo být
podle mého názoru zhruba šest měsíců, tak aby lidé
stačili zareagovat na to, že mají doma sKarty.
Těchto lidí není úplně málo, něco přes 270 tisíc,
a budou muset opět přijít na úřady práce.

Přijdou tedy zpět na úřad práce. Co se bude dít tam?
Tam si zvolí, zda chtějí dávky posílat na svůj účet,
či složenkou.

Kdo bude platit kompenzace České spořitelně, pokud
o ně bude žádat, za zmaření projektu? Z jakého
rozpočtu na to půjdou peníze?

Ludmila

Skončí sKarty definitivně?

Nechci zatím předjímat z jakého rozpočtu na to
půjdou peníze. Musíme se nejdříve dohodnout, kolik
to bude stát a jaká je výše případné kompenzace.
Teprve až budou za námi všechna jednání
s Českou spořitelnou, budeme na vládě jednat
o tom, kdo by tyto náklady měl nést a z čí kapitoly
se to zaplatí.

Dalo by se čekat, že řeknu, že je to konečná tohoto
projektu. Nicméně jedním dechem se snažím dodat:
je to velká škoda pro klienty a pro občany, kteří
dostávají dávky. Konec sKaret je krok zpět. Důvody
nebudu vysvětlovat, jsou všeobecně známé.
Překvapuje mě však, že mnozí lidé chtějí tak

Zpravodaj 2/2013
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Měl by náklady nést rozpočet ministerstva práce
a sociálních věcí (MPSV), nebo i někdo jiný?

O některých dodavatelích pochybuji, že jsou
schopni tu šíři dodávky zvládnout. Oni také už
dneska ustoupili a předali tu práci jiným firmám.
Momentálně jsme v mezidobí, kdy očekáváme
vyjádření antimonopolního úřadu, který nám výplatu
dávek zastavil. Řešíme to tak, že vylepšujeme
stávající systém a připravujeme se na vypsání
nového
transparentního
výběrového
řízení
dodavatele systému na výplatu dávek.

Opravdu na tuto otázku zatím neumím odpovědět.
Takových problémových projektů má Česká
republika celou řadu, není to jen vůči České
spořitelně. Vždy to rozhoduje vláda, nebude to
jenom krok MPSV.

A personální odpovědnost?

Před ministerstvem se v tomto týdnu konala
demonstrace některých lidí se zdravotním postižením.
Nelíbí se jim, jak je posudkoví lékaři tahem pera
přeřazují z jednoho stupně postižení do druhého, a tím
pádem přijdou o průkazky ZTP/P. Musíme spořit
i na invalidech?

Z mého pohledu je jednoznačně za celý projekt
odpovědný ten, kdo stál za podpisem smlouvy. Pan
bývalý náměstek Šiška a pan ministr Drábek.
Na nich leží odpovědnost jako na statutárních
zástupcích ministerstva. Ale to není o odpovědnosti
vůči případným kompenzacím. Domnívám se, že
bychom byli velmi překvapeni, kolik případné úhrady
by za nimi mohlo jít. Musel by se totiž prokázat
úmysl, že se podepsala špatná smlouva, a to se
zatím nepodařilo. Rozhodně bych to ale nechtěla
jakkoliv
předjímat,
abych
nebyla
vtažena
do nějakých spekulací.

Není to v rámci úspor. A tato záležitost zástupce
Pokud chcete rozjet nějaký nový, moderní projekt,
jako byly sKarty, musíte do toho investovat. Přesto
ministerstvo žádné investice do projektu nevložilo
a vložilo jen svoji pracovní sílu, aby se projekt mohl
rozjet.

Už jste v médiích vyvrátila, že by projekt sKaret stál
300 milionů korun na straně spořitelny. Je už spočítán
nějaký náklad na straně ministerstva?

Kdekoliv se dneska buduje nějaký nový systém, jsou
s tím problémy. Vzpomeňme registr aut. Také MPSV má
problém, protože některé sociální dávky chodí pozdě.
Jak to hodláte změnit, aby všechny dávky chodily včas?

Předem jsme avizovali, že veškeré náklady ponese
Česká spořitelna. Naše náklady byly pouze v lidské
práci a v poštovném. Na této agendě se podílí
několik set pracovníků na pobočkách úřadů práce.
Ale oni práci kolem sKaret nedělali celý týden,
vyhradili si na to nějaké dny, aby vydávali sKarty,
a kromě toho se věnovali i jiné práci.

Opožďování dávek je velký problém. Na druhou
stranu při objemu, který měsíčně vyplácíme, asi
1,9 milionu dávek za šest miliard, to není tak moc.
Když vám dnes ukážu počet zdravotně postižených
a částku, kterou stát vydává na dávky, tak
k žádnému snížení vyplácených dávek nedošlo.
Změny stupňů invalidity nejsou o úsporách.

Neměli by nést finanční odpovědnost i politici? Pořád se
tu plánuje finanční ústava se srážkami platů
pro politiky, kteří špatně hospodaří, a ejhle, jsou tady
peníze, které by se daly použít i jiným způsobem.

Proč k tomu tedy došlo?
Protože předcházející systém byl založen na 36
kritériích, podle kterých se posuzovalo, zda je
člověk invalidní a v jakém stupni. Byl to nesmírně
složitý systém a ani zdravotně postižení nebyli
k tomuto
hodnocení
nachýleni.
Nelíbil
se
ani posudkovým lékařům, protože chtěli používat
mezinárodní desetistupňovou klasifikaci, která se
používá všude kolem nás a hodnotí zdravotní stav
jinak. Nikoliv podle diagnózy. Dneska se posuzuje
to, jak je člověk schopen se při daném postižení
zapojit do života.

To bych si netroufala říci. Třeba jednou
z nejsložitějších dávek jsou dávky pomoci v hmotné
nouzi, kdy musíme každého čtvrtroku ověřovat
příjmy klientů. Musejí k nám docházet a dokládat,
jaké příjmy mají a zda tedy mají nárok na dávku.
Když to neudělají, dávku dotyčnému zastavíme.
A řekla bych, že až v padesáti procentech případů
jsou mezi těmi, kterým dávku pozastavíme, právě ti
lidé, kteří na něco zapomenou. Co se týká
informačních systémů, tak od 1. 1. 2012 má
ministerstvo nový systém a vnímám to jako problém,
protože starý systém měl jet paralelně s tím novým.
Kdyby tomu ale tak bylo, nedocházelo by
k problémům, kterých jsme byli při vyplácení dávek
svědky.

Potom slýcháme zprávy o lidech s amputovanou nohou,
kteří přišli o průkazky.
Po pravdě, dnes se nám ozývají lidé, kteří přišli
o průkazku ZTP či ZTP/P. Vydání průkazky je totiž
od loňska vázáno na dávku, kterou člověk dostává,
třeba
příspěvek
na
mobilitu.
A člověk
s amputovanou nohou je vlastně mobilní, protože
pokud má protézu, tak s ní může chodit. Ale dost lidí
říká, že jim protéza nepomůže, protože chtějí
zaparkovat co nejblíže u nákupního centra. To je

To je jediný problém?
Problém byl i ve smlouvách, podle kterých je naším
jediným zastřešujícím dodavatelem firma Fujitsu.
A ta
si
nasmlouvala
jednotlivé
dodavatele
pro každou
aplikaci
na
vyplácení
dávky.
Zpravodaj 2/2013
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Průkaz osoby se zdravotním postižením
zmírňuje sociální důsledky handicapu

samozřejmě problém. Hodně lidí také říká, že by
chtěli průkazky i bez dávky. My jsme připraveni to
v novele zákona o sociálních službách řešit
a změnit.

Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené
občany byly přijetím zákona o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením (č. 329/2011 Sb.)
nahrazeny od 1. 1. 2012 průkazem osoby se
zdravotním postižením. Průkaz se vydává ve třech
typech, obdobně jako průkazy, které dokládaly
mimořádné výhody (TP, ZTP a ZTP/P).

Tudíž průkazku ZTP či ZTP/P půjde nově získat
i samostatně, bez ohledu na typ dávky, kterou
pobírám?
Ano, rozdělí se to. Ovšem je zajímavé upozornit
na to, že dnes máme tři typy průkazů ZTP/P.
Jednak sKartu, pak přechodnou kartu a nakonec
i trvalou kartu ZTP/P. I to je problém, který vznikne
při rušení sKaret. Budeme muset měnit různé
zákony. Proto není jednoduché sKartu jen tak zrušit.

Institut mimořádných výhod má v našich zemích
dlouhou tradici, prakticky od poloviny 50. let
minulého století. Za mimořádné výhody byly
považovány
zejména
výhody
v dopravě
a při potřebě průvodce. Od počátku se poskytovaly
osobám s těžkým zdravotním postižením, a to
s těžkým tělesným nebo smyslovým postižením,
které podstatně omezovalo pohyb nebo orientační
schopnosti. Zpočátku se v právním předpisu
uváděly příklady zdravotních postižení, posléze byly
uvedeny pouze v metodickém pokynu Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR. Praxe si však vyžádala
opětovné uvedení zdravotních postižení do právního
předpisu s vyjmenováním zdravotních postižení
odůvodňujících
přiznání
některého
stupně
mimořádných
výhod
(příloha
vyhlášky
č. 130/1975 Sb.).
Výčet
postižení
byl
demonstrativní. V dalších letech se prováděly pouze
dílčí úpravy uváděných postižení a v zásadě lze říci,
že okruh postižení se prakticky stále rozšiřoval.

Zjednodušení ZTP/P lidi ovšem potěší.
Jsem sama zvědavá, jak to dopadne. Chceme, aby
průkaz ZTP/P nebyl vázaný na dávky, protože už
dost lidí dneska říká: nám nejde o peníze od státu,
ale potřebujeme průkaz.

Kdy se taková změna dá očekávat?
Velmi rádi bychom to stihli ještě do léta. V novele
zákona chystáme i jiné změny, ty představíme
v nejbližších dnech. V souvislosti s sKartou máme
i další problémy, třeba týkající se příspěvku na péči.
Ten dneska zakládá nárok na ZTP/P a na průkazku
a tento příspěvek lidem přiznává úřad práce. Klient
tam přijde, podá si žádost a úřad práce to odešle
na Českou správu sociálního zabezpečení. Tam
působí posudkoví lékaři. Než to odtud přijde zpět
na úřad práce, obrovsky nám naskakují dny. To
budeme chtít také změnit.

Počet držitelů průkazů neúměrně rostl
Důsledkem uplatňování „zdravotního modelu“
nároku na mimořádné výhody bylo, že mimořádné
výhody byly poskytovány na diagnózu, bez ohledu
na funkční dopad postižení na pohybovou
schopnost či orientaci. To vedlo k tomu, že počty
držitelů průkazů mimořádných výhod stále rostly.
V roce 1965 bylo cca 83 tisíc držitelů některého typu
průkazu, v roce 2000 jich bylo 350 tisíc a před
dvěma lety bylo držitelů těchto průkazů už cca 450
tisíc. Za 55 let vzrostl počet držitelů průkazů
mimořádných výhod více než pětkrát, a to
při neustále se zlepšující zdravotní péči, lepší
diagnostice onemocnění, lepší léčbě, operační
technice, rehabilitaci a dokonalejších zdravotnických
a kompenzačních pomůckách. Pro úplnost je třeba
uvést, že na zájmu o mimořádné výhody se podílely
i stále rostoucí benefity navázané na průkaz
mimořádných výhod, které již s výhodami v dopravě
a při potřebě průvodce neměly přímou souvislost
a nebyly ani v gesci MPSV. Tento stav je zachován
dosud.

Zdroj: Pražský deník a MPSV 13.5.2013

Senátní návrh zákona na zrušení sKaret

Poslanecká sněmovna projednala senátní návrh
zákona na zrušení sKaret. Diskuze byla velmi
bouřlivá, sKaret se zastali pouze poslanci Laudát
a poslankyně Pecková z TOP 09. Jinak v diskuzi
všichni vystupující vystupovali proti sKartě.
Poslankyně Pecková vznesla návrh, aby zákon
o zrušení sKaret byl zamítnut. Tento návrh neprošel.
Následně byla zkrácena lhůta pro projednání
ve Výboru pro sociální politiku na 30 dní, takže
v červnu bude zákon opět projednáván ve druhém
a ve třetím čtení.

Od zdravotního k sociálnímu modelu
„Zdravotní model“ kompenzace, který staví
na prokázání diagnózy, byl v sociálních systémech
řady evropských zemí v posledních letech postupně
opouštěn. Vedl totiž k tomu, že intervence
a kompenzace byla poskytována plošně, bez ohledu

Zdroj: Helpnet.cz
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na skutečné dopady zdravotního postižení, mnohdy
i v případech, kdy to důsledky zdravotního postižení
nevyžadovaly. Nyní v souladu s celoevropskými
trendy byl uvedený model nahrazen „sociálním
modelem“ zdravotního postižení, který vychází
z komplexního hodnocení zdravotně postiženého,
tedy z hodnocení funkčních schopností, disabilit,
zdraví a kvality života. Nové věcné a právní řešení
zakotvené
v zákoně
č. 329/2011 Sb.
staví
na zmírnění sociálních důsledků zdravotního
postižení. Nárok na průkaz má osoba starší jednoho
roku věku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu není schopna zvládat základní
životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace
nebo je závislou na pomoci jiné osoby podle zákona
o sociálních službách. Platí tedy, že čím více
zdravotní
postižení
omezuje
schopnost
samostatného života v přirozeném sociálním
prostředí, tím větší stupeň ochrany se osobě se
zdravotním postižením poskytuje.

a to v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
v platném znění. K posouzení zdravotního stavu,
které provádějí lékaři okresních správ sociálního
zabezpečení (OSSZ), je třeba vždy provést sociální
šetření, jako jeden z podkladů pro vypracování
posudku. Sociální šetření provádí sociální pracovník
krajské pobočky Úřadu práce ČR. Poskytovatel
zdravotních služeb (ošetřující lékař žadatele)
pro účely posouzení zdravotního stavu žadatele
zasílá OSSZ údaje o zdravotním stavu, funkční
lékařské nálezy a jiné odborné lékařské nálezy.
Oprávněná osoba má nárok na vydání pouze
jednoho průkazu osoby se zdravotním postižením,
a to průkazu, který označuje nejzávažnější stav.
V určitých případech je průkaz doplněn o symbol
označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou
nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně
či prakticky nevidomé. Je proto třeba tyto zdravotní
okolnosti vždy v posudku pro účely průkazu uvést.

Dopady nové právní úpravy na vydávání průkazů

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením

Z uvedeného vyplývá, že za velmi významné
omezení se považuje neschopnost zvládat základní
životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, což
umožňuje přiznat průkaz ZTP/P (s určitou výjimkou
– viz výše). Výstupy z posuzování stupně závislosti
pro účely příspěvku na péči, posuzování
zdravotního stavu pro účely příspěvku na mobilitu
a průkazu osoby se zdravotním postižením v roce
2012 umožňují přiznat některý z průkazů osoby se
zdravotním postižením více než 100 tisícům osob se
zdravotním postižením. Nová věcná a právní úprava
přiznávání průkazů účinná od 1. 1. 2012 tak více
zohledňuje těžší zdravotní postižení s významným
dopadem na schopnost mobily či orientace,
eventuálně s dopadem na schopnost samostatného
života v přirozeném sociálním prostředí.

Průkaz osoby se zdravotním postižením podle
zmíněného zákona náleží automaticky osobám,
kterým byl podle zákona o sociálních službách
přiznán příspěvek na péči, a osobám, kterým byl
přiznán příspěvek na mobilitu. Pokud se osoby se
zdravotním
postižením
nerozhodly
požádat
o příspěvek na péči nebo příspěvek na mobilitu,
mohou vést u krajské pobočky Úřadu práce ČR
samostatné řízení o přiznání průkazu.
Průkaz osoby se zdravotním postižením TP náleží
osobám, které jsou podle zákona o sociálních
službách považovány pro účely příspěvku na péči
za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I.
Průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP náleží
osobám, které jsou podle zákona o sociálních
službách považovány pro účely příspěvku na péči
za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II,
a osobám starším 18 let, které nejsou schopny
zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility
nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické
hluchoty.

MUDr. Julie Wernerová
Odbor posudkové služby MPSV

Na co mají nyní nárok děti s postižením?
Situaci jim ztížily Drábkovy změny

Průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP/P
náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních
službách považovány pro účely příspěvku na péči
za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III
nebo stupni IV, a osobám, u kterých bylo pro účely
příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny
zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility
nebo orientace (s výjimkou výše uvedených osob
starších 18 let, které nejsou schopny zvládat
základní životní potřeby v oblasti mobility nebo
orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty).

Počínaje rokem 2012 došlo –
v důsledku
sociální
reformy
prosazené exministrem Jaromírem
Drábkem (TOP 09) - k velké
rošádě
v posuzování
dávek
a benefitů pro lidi se zdravotním
postižením. V hojné míře se to
neblaze dotklo dětí. V Poslanecké
sněmovně leží návrh poslankyň
VV, který by stav vrátil před inkriminované období.
Jak to s dávkami pro děti se zdravotním postižením
vlastně je? Stanoveny jsou zákonem o poskytování
dávek
osobám
se
zdravotním
postižením
a příslušnou vyhláškou o provedení některých
ustanovení tohoto zákona. Zákon upravuje
poskytování příspěvku na mobilitu, příspěvku

Jak se posuzuje zvládání životních potřeb?
Základní
životní
potřeby,
včetně
mobility
a orientace, se pro účely průkazu osoby se
zdravotním postižením posuzují obdobně jako
pro účely příspěvku na péči a příspěvku na mobilitu,
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na zvláštní pomůcku, vydávání průkazů TP, ZTP
nebo ZTP/P a některých benefitů, které z držení
konkrétního průkazu vyplývají.

hromadně odebírány průkazy ZTP a ZTP/P. Bývalý
ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek totiž,
s účinností od ledna 2012, prosadil novelu zákona
o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením.

Dávky v současné době vydávají krajské pobočky
Úřadu práce České republiky, odvolacím orgánem
je Ministerstvo práce a sociálních věcí. „Nárok
na konkrétní dávku (včetně např. invalidních
důchodů) vzniká při splnění konkrétních podmínek,
které záleží na druhu dávky,“ upřesnila Štěpánka
Filipová z tiskového oddělení MPSV.

Přiznání průkazu ZTP u občanů (i dětí) s těžkým
tělesným postižením je v novele vázáno na to, že
nesplňují podmínku „mobility“, uvedenou v příloze
k prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních
službách ve znění pozdějších předpisů. Mobilita je
definována takto: „Za schopnost zvládat tuto
základní potřebu se považuje stav, kdy osoba je
schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat
polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem,
popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu
alespoň 200 metrů, a to i po nerovném povrchu,
chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem
nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně
bariérových.“

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková
dávka ve výši 400 korun měsíčně, kterou může
získat dítě od jednoho roku věku, jež není schopno
zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility
nebo orientace a má průkaz ZTP nebo ZTP/P.
Nárok na příspěvek má i dítě, kterému nejsou
poskytovány sociální služby např. ve zdravotnickém
zařízení ústavní péče (těm může být příspěvek
přiznán jen z velmi specifických důvodů).

Pokud tedy dítě dvě stě metrů či do patra a z patra
i s vypětím sil dojde, průkaz ZTP či ZTP/P je mu
posudkovým lékařem odebrán. Týká se to
v současné době především dětí po onkologických
onemocněních, kdy jim byla amputována noha nad
kolenem a pohybují se s pomocí protézy. Ale i dětí
s dalšími vážnými onemocněními - třeba s dětskou
či klasickou obrnou, s roztroušenou sklerózou
či těžkým mentálním postižením a podobně.
Do roku 2015 se musí všechny děti (i dospělí)
zúčastnit posudkové kontroly. Podle propočtů
odborníků je reálné, že o průkazy ZTP či ZTP/P
může přijít až 120 tisíc osob se zdravotním
postižením. Zůstal by jim jen průkaz TP, který náleží
lidem s lehkou závislostí a nárokuje sednout si
ve veřejné dopravě.

Na příspěvek na zvláštní pomůcku má nárok dítě
od tří let věku s těžkou vadou nosného
nebo pohybového ústrojí nebo s těžkým sluchovým
či zrakovým postižením. Podrobnosti lze nalézt
v příloze k zákonu o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením. Maximální výše příspěvku
činí 350 tisíc korun (v případě příspěvku na pořízení
schodišťové plošiny je to maximálně 400 tisíc),
součet příspěvků nesmí v 60 kalendářních měsících
jdoucích po sobě překročit 800 tisíc korun (v případě
schodišťové plošiny 850 tisíc).

Problémy s příspěvkem na motorové vozidlo
Od 3 let věku může dítě podle české legislativy
získat motorové vozidlo (podmínkou je, že je
v měsíci opakovaně přepravováno) a bezbariérovou
úpravu bytu, od 15 let vodícího psa. Dítěti lze
poskytnout i pomůcku, která není uvedena
ve vyhlášce - tu ale musí krajská pobočka Úřadu
práce označit za srovnatelnou s některou
z uvedených pomůcek.

Průkazy ZTP, které náleží lidem se středně těžkou
závislostí, mimo jiné umožňují cestování zdarma
v městských hromadných prostředcích, 75% slevu
jízdného ve všech ostatních veřejných prostředcích,
využívání
vyhrazených
parkovacích
míst
před nemocnicemi,
veřejnými
budovami,
obchodními centry a zřízení parkovacího místa
před místem bydliště. Pro rodiče s dětmi
s postižením jsou tyto benefity velkou pomocí.
Držitel průkazu ZTP/P, které náleží lidem s těžkou
či úplnou závislostí, má navíc nárok na bezplatnou
dopravu průvodce veřejnou dopravou či (je-li
nevidomý) na vodícího psa.

Pokud se jedná o pomůcku do 24 tisíc korun, je
možné ji poskytnut pouze dítěti, jehož rodič či rodiče
mají příjem nižší než 8násobek životního minima
(ve výjimečných případech, i když mají vyšší
příjem). Spoluúčast rodiny musí být 10 % z celkové
ceny, nejméně ale tisíc korun. U pomůcky
převyšující hodnotu 24 tisíc korun je taktéž
spoluúčast 10 % - v případě, že se jedná o rodinu,
která takové finanční prostředky nemá, krajská
pobočka Úřadu práce může určit nižší spoluúčast,
minimálně tisíc korun.

Nová pravidla mnohým snížila příspěvek na péči
Další dávkou, na které mají děti s postižením,
respektive jejich rodiče, nárok, je příspěvek na péči.
Určuje ho zákon o sociálních službách a také jej
značně ovlivnila Drábkova reforma. Do konce roku
2011 byl totiž nárok posuzován na základě 36
kritérií, nyní je posuzován podle deseti základních
životních potřeb: mobilita, orientace, komunikace,
stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena,
výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní
aktivity a péče o domácnost.

Co se týče příspěvku na motorové vozidlo, už
není získáván na 5 let (jako do konce roku 2011),
ale na 10 let - v maximální výši 200 tisíc korun.

Dětem jsou odebírány průkazy ZTP
Změny se týkají i držení průkazů osob se
zdravotním postižením TP, ZTP a ZTP/P, což se
v hojné míře dotýká právě dětí. I těm totiž začaly být
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Výše příspěvku se stupňuje podle závislosti,
přičemž jsou čtyři kategorie - lehká, středně těžká,
těžká a úplná. U dětí jsou to tři tisíce měsíčně
při lehké závislosti, šest tisíc při středně těžké, devět
tisíc při těžké a dvanáct tisíc při úplné. Pro srovnání:
dospělí mají, podle stupně závislosti, nárok na osm
set korun, čtyři tisíce, osm a dvanáct tisíc.

Mlsny by návrat před rok 2012 zboural „proklientský
přístup k osobám se zdravotním postižením“.
Poslankyně ale jednají s poslanci napříč politickým
spektrem, i z vládní koalice. Někteří přislíbili návrh
podpořit v prvním čtení a ve druhém předložit
některé pozměňovací návrhy.

Ministerstvo chystá změny

Na problémy s novým nastavením nároku
na příspěvek na péči upozornila i předsedkyně
poslaneckého klubu Věcí veřejných Kateřina
Klasnová, která nedávno - spolu se Sdružením
zdravotně postižených ČR a Národní radou osob se
zdravotním postižením - uspořádala v Poslanecké
sněmovně seminář s názvem Postavení osob
s těžkým zdravotním postižením po sociální
reformě. „Jsou to právě děti, které jako první
doplácejí na novou legislativu. Například pokud
dosud bylo dítě vedeno ve stupni III (těžká
závislost), nový posudek mu přisoudil jen lehkou
závislost v rámci I. stupně. To znamená propad
z pravidelného měsíčního příspěvku 9000 na 3000
korun, což má fatální dopad pro rodiče, který se
rozhodne o dítě pečovat,“ uvedla.

Menší změny chystá ministerstvo práce a sociálních
věcí. Tamní vrchní ředitel sekce sociálně pojistných
systémů Jiří Biskup na semináři uvedl, že resort
chystá úpravy legislativy, na základě kterých by
držení průkazů TP, ZTP a ZTP/P už nebylo vázáno
na příspěvek na péči a zákon o sociálních službách.
Vrchní ředitel úseku lékařské posudkové služby
České správy sociálního zabezpečení Dušan
Gajdošík doplnil, že ministerstvo by mělo
přehodnotit přistup k lidem (včetně dětí)
s amputovanou nohou nad kolenem, kteří o průkazy
hromadně přicházejí.
Následně vydalo ministerstvo tiskovou zprávu,
ve které zvažované změny nastínilo. Podle návrhů,
které ministerstvo sdělilo v rámci připomínkového
řízení k novelizaci zákona o sociálních službách
a zákona o poskytování dávek osobám se
zdravotním
postižením,
by
se
upustilo
od víceúčelového posudku o stupni závislosti.
Do přílohy k zákonu o poskytování dávek osobám
se zdravotním postižením by se doplnila anatomická
ztráta dolní končetiny ve stehně.

Změny by vrátily stav před rok 2012
Sociální reforma neblaze dopadla například na Irenu
Schönweitzovou z Valašského Meziříčí, matku
patnáctileté Aničky, která po roční onkologické léčbě
přišla o pravou nohu ve stehně, zůstal jí
jedenácticentimetrový pahýl. „Loni na jaře jsme
žádaly o příspěvek na motorové vozidlo, který nám
zamítli. Anička zároveň dostala status osoby
bez vážné vady nosného ústrojí,“ uvedla. Bojí se, že
dcera, která je nyní brána jako osoba s lehkým
stupněm závislostí (aniž by se její stav jakkoli
zlepšil), brzy přijde i o průkaz ZTP, který zatím má.

Dále: zrušila by se vazba přiznávání průkazů osoby
se zdravotním postižením (TP, ZTP a ZTP/P)
v zákoně o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením, na uznaný stupeň závislosti.
Zavedlo by se samostatné řízení o přiznání průkazu
TP, ZTP a ZTP/P se samostatným způsobem
posuzování s tím, že z hlediska „zdravotních
podmínek nároku“ by byl navržen nový způsob
funkčního posuzování.

Schönweitzová spolu s dalšími maminkami dětí
s postižením a poslankyní Janou Drastichovou (VV)
již loni iniciovala petici, která by navrátila stav
v posuzování stavu dětí před sociální reformu, tedy
před rok 2012. Petici již podepsalo třiadvacet tisíc
lidí, elektronicky pak dalších 2800. Podepisována
bude také na Mezinárodní den dětí, 1. června 2013,
kdy se uskuteční charitativní výstup na Sněžku,
kterou naplánoval paralympionik v hodu diskem
Jaroslav Petrouš. „Není přípustné, aby dětem
a jejich rodinám házely klacky pod nohy asociální
zákony,“ uvedl.

Poskytování příspěvku na mobilitu by se podle
záměrů
ministerstva
ze
zákona
navázalo
na přiznaný průkaz osoby se zdravotním postižením
– ZTP a ZTP/P, přičemž o průkazech by v první
instanci rozhodovaly okresní správy sociálního
zabezpečení, o odvolání pak Česká správa
sociálního zabezpečení, obojí včetně posouzení
zdravotního stavu.
„Posuzování
stupně
závislosti
by
se
i po navrhovaných úpravách - nadále využívalo
pouze pro rozhodování o příspěvku na péči.
Pro případnou další úpravu je MPSV připraveno
využít poznatky organizací osob se zdravotním
postižením a dalších subjektů - chce s nimi
spolupracovat na návrhu novelizace vyhlášky
č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá
ustanovení zákona o sociálních službách,“ dodalo
ve zprávě ministerstvo.

Výstupu na Sněžku se zúčastní i Klasnová, která
spolu s Drastichovou a dalšími poslanci předložila
novely zákonů o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením, o sociálních službách
a o zaměstnanosti. Pokud by prošly celým
legislativním procesem, stav posuzování nároku
na příspěvek na péči, průkazy ZTP či ZTP/P
(a z nich
vyplývající
benefity)
a
příspěvek
na motorové vozidlo či jiné zvláštní pomůcky by se
vrátil před rok 2012.
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Současná vláda vydala k návrhu VV negativní
stanovisko, podle šéfa legislativní rady vlády Petra
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