Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.

Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

ve kterém se dozví, jak postupovat v konkrétním
případě. Pokud budou chtít změnit výplatu dávek,
budou se muset osobně dostavit na příslušnou
pobočku ÚP nebo písemně oznámit, jak chtějí
peníze dostávat - zda složenkou nebo na účet.
ÚP pak bude mít dva měsíce na to, aby změny
zapracoval. Do té doby bude peníze vyplácet
prostřednictvím sKarty.

potřetí
v tomto
roce
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.

Pokud se klient ÚP neozve a nesdělí, jaký způsob
výplaty si zvolil, přijdou na řadu dvě varianty:
Pokud daný člověk nemá založený účet, bude
dávky dostávat složenkou na adresu, ze které
s ÚP nejčastěji komunikuje - obvykle jde o adresu
trvalého nebo hlášeného pobytu. Dostává-li
už nyní klient peníze přes sKartu na bankovní
účet, bude mu je tam ÚP posílat i po jejím
zrušení. Pokud lidé sKartu nevlastní, dávky budou
i nadále pobírat stejným způsobem jako dosud.

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.
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.

Lidi se zdravotním postižením (OZP), kterým
sKarta
slouží
zároveň
jako
průkaz
handicapovaného, bude Úřad práce ČR písemně
informovat, kdy a jak dojde k výměně karty
za průkazku ZP, ZTP, ZTP/P a navazující změnu
ve výplatě dávek. Nový průkaz vystaví ÚP
do dvou měsíců od nabytí účinnosti nové právní
normy. Do té doby bude platit současná sKarta.

Senát potvrdil zrušení sKaret
Horní
komora
Parlamentu ČR dne
12.9.2013
schválila
senátní návrh zákona,
podle kterého skončí
projekt sKaret.

MPSV předpokládá, že ukončení systému
sociálních karet vyjde stát na 5,24 milionu korun,
z toho si tři miliony vyžádá vydávání nových
průkazek pro zdravotně postižené. Zbývající
náklady
se
týkají
informačních
dopisů
a poštovného.

Snahou Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a Úřadu práce
ČR (ÚP) bude, v případě, že právní úpravu
podepíše prezident, připravit vše tak, aby se
změna co nejméně dotkla klientů. Ti, co
prostřednictvím sKarty dostávají dávky, nemusí
nyní nic dělat, o dalším postupu je bude písemně
informovat Úřad práce ČR.

Kartu má v současné době 277 421 lidí. Do konce
srpna jejím prostřednictvím Úřad práce ČR vyplatil
více než 2,3 miliony dávek v hodnotě přesahující
12,8 miliardy korun.
Štěpánka Filipová, tisková mluvčí MPSV
Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
Zdroj: http://p12.helpnet.cz/aktualne/senat-potvrdilzruseni-skaret

Nejpozději měsíc poté, co skončí celý legislativní
proces, dostanou klienti od ÚP informativní dopis,
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Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.
přednášky určené osobám se zdravotním
postižením. Cílem přednášek bylo informovat
širokou veřejnost o nově realizovaném projektu
„Na trhu práce máme své místo!“, jenž
prostřednictvím poradenského programu a dílčích
aktivit podporuje osoby se zdravotním postižením
v získání vhodného zaměstnání. Projekt je rovněž
zaměřen na zaměstnavatele, kterým v případě
vytvoření nového pracovního místa pro osobu
zdravotně
postiženou,
nabízí
příspěvek
na mzdové náklady po dobu 6 měsíců.
Účastníci přednášek byli také seznámeni
s dluhovou problematikou v rámci projektu „Jak se
nenechat napálit!“. Účastníci se v rámci
přednášky dozvěděli, jak si vybrat vhodnou
finanční společnost, jaké náležitosti musí
obsahovat smlouva o spotřebitelském úvěru a co
dělat v případě, když nejsou schopni půjčku
splácet. Přednáška byla doplněna o praktické
příklady a zkušenosti.

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

Veletrh zdraví a sociálních služeb v Bruntále

Jak se nenechat napálit !

V Bruntále se dne 17. září uskutečnil již 7. ročník
Veletrhu zdraví a sociálních služeb. Centrum
pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
o.s. zde mělo také letos své zastoupení. Smyslem
veletrhu bylo seznámit obyvatele města Bruntálu
i širokého okolí s poskytovateli sociálních služeb,
kteří nabízejí pomocnou ruku nejrůznějším
cílovým
skupinám
obyvatel,
a
dále
s organizacemi,
které
poskytují
zdravotní
a návazné služby v sociální oblasti. Součástí
veletrhu byla také prezentace zdravotních
a kompenzačních pomůcek, kde si uživatelé mohli
nejrůznější kompenzační pomůcky vyzkoušet.
Návštěvníci veletrhu si také mohli nechat zdarma
změřit tlak, cholesterol, Body Mass Index
či ochutnat pokrmy z oblasti zdravé výživy,
romské kuchyně, domácích koláčů apod.

Moravskoslezský kraj v rámci Dotačního
programu na podporu neinvestičních aktivit
z oblasti prevence kriminality na rok 2013 podpořil
projekt s názvem Jak se nenechat napálit!
Cílem tohoto projektu je provést vzdělávací
aktivity v rámci Poradny pro osoby se zdravotním
postižením (konkrétně Bruntál, Nový Jičín,
Ostrava, Opava, Frýdek-Místek) v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
pro osoby se zdravotním postižením a seniory,
kteří se dostali do nepříznivé sociální situace
spojené se zadlužením nebo jsou touto situací
ohroženy tak, aby tyto aktivity poskytovaly
podporu při sociálním začlenění a prevenci
před sociálním vyloučením. Výstupem tohoto
projektu bude i informační brožura, kterou obdrží
každý účastník přednášek. Cílovou skupinu budou
tvořit rizikoví jedinci v postavení potenciálních
pachatelů
a nebo
obětí
(dlouhodobě
nezaměstnaní, zadlužené domácnosti, osoby se
zdravotním postižením, senioři, mládež). Důraz
při výběru osob do vzdělávací aktivity bude kladen
na potřebnost a osobní přínos pro účastníka.
V rámci všech detašovaných pracovišť plánujeme
proškolit 225 osob z cílové skupiny. Tento projekt
podpořilo i město Bruntál. V rámci Detašovaného
pracoviště Bruntál se uskuteční 4 přednášky
pro výše uvedenou cílovou skupinu.

Pozvánka na den zdraví a sociálních služeb
ve Vrbně pod Pradědem
Dovolujeme si Vás pozvat na Den zdraví
a sociálních služeb, který se uskuteční dne 5.
října ve Středisku kultury a vzdělání – STŘECHA.
Návštěvníci mají jedinečnou příležitost setkat se
osobně se zástupci zdravotnických zařízení,
poskytovateli sociálních služeb či prodejci
kompenzačních pomůcek, kteří jim rádi zodpoví
veškeré dotazy. Cílem akce je seznámit širokou
veřejnost
s nabídkou
zdravotních
zařízení
a sociálních služeb v jejich okolí, možnost
vyzkoušet si novinky v oblasti kompenzačních
pomůcek či získat potřebné informace a kontakty
pro řešení nepříznivých sociálních situací.

Přednášky pro osoby se zdravotním
postižením

Ing. Aleš Šupina
Vedoucí detašovaného pracoviště

V měsíci září se uskutečnily ve spolupráci
s úřadem práce v Bruntále a Krnově dvě
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Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.
Realizujeme přednášky na různá sociální témata.

Detašované pracoviště
Frýdek - Místek

Aktuálně jsme schopni zajistit přednášku na téma
„Jak se nenechat napálit! Tato problematika je
v dnešní době velmi aktuální. Zahrnuje jak
spotřebitelskou
tématiku,
tak
i problematiku
zadlužení a jejich řešení.

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

Bližší informace a termíny přednášek je možno
domluvit osobně v Centru nebo telefonicky.

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Na frýdeckém pracovišti je možné si
zapůjčit kompenzační pomůcky.
K dispozici jsou invalidní vozíky,
chodítka či biotronové lampy.
Přehled pomůcek a podmínky jejich zapůjčení jsou
uvedeny na webových stránkách www.czp-msk.cz

Dny sociálních služeb
Sociálně aktivizační služby ve FrýdkuMístku

Centrum
pro
zdravotně
postižené
Moravskoslezského kraje o. s. prezentovalo své
služby na „Dni zdraví a sociálních služeb“ v Třinci,
který se konal 24. června 2013 v KD Trisia.

Od září 2013 opět probíhají
na detašovaném
pracovišti
ve Frýdku-Místku
sociálně
aktivizační
služby
pro seniory
a osoby se zdravotním postižením.

Součástí akce byla nejen prezentace poskytovatelů
sociálních a zdravotních služeb, ale návštěvníci
mohli také usednout ke kulatému stolu společně se
zástupci města a mohli se vyjádřit k rozvoji
sociálních služeb. Třinecká nemocnice zdarma
prováděla
různá
zdravotnická
měření
a na návštěvníky čekal také široký sortiment bylinek,
přírodní kosmetiky, homeopatie, včelařství a dalších
zajímavostí. Akce byla doplněna také bohatým
kulturním programem.

Rádi bychom Vás pozvali na cvičení jógy, které
probíhá každé pondělí od 9:30 hodin. Zajímavé
výrobky si můžete vytvořit na setkáních
"Ergoterapie" (pondělí, kromě posledního pondělí
v měsíci, vždy od 15:00 do 17:00 hodin)
či "Korálkování" (2. 10., 9. 10., 23. 10., 30. 10., 13.
11., 20. 11., 27. 11., 4. 12. 2013 vždy od 9:00
do 12:00 hodin).

Naše organizace prezentovala své služby také
na Dni sociálních služeb ve Frýdku-Místku dne 26.
září a Dni sociálních služeb v Jablunkově dne 13.
září.

Jste srdečně zváni!

Relaxační pobyt s cvičením paní Věrky
Moravcové
Pobyt se bude konat na Horní Bečvě v hotelu Kahan
v termínu 12. – 19. 10. 2013. Cena je 3.900 Kč.

Rozloučili jsme se
Dne 17. 7. 2013 nás navždy opustil dlouholetý
pracovník Centra JUDr. Miloslav Šimalják.

Ukázka výrobků z „Korálkování“

Čest jeho památce.

Jak se nenechat napálit!
Centrum v rámci svých služeb nabízí
také přednáškovou a osvětovou činnost
svazům, spolkům a dalším organizacím
sdružující seniory a zdravotně postižené.
Zpravodaj 3/2013
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Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.
Poradnu pro osoby se zdravotním postižením
kontaktovala klientka, se zájmem o pomoc
při získání zaměstnání. Již od počátku byla klientka
silně motivovaná k nalezení práce, sama vyvíjela
aktivitu při vyhledávání nabídek zaměstnání.
V rámci společných setkání jsme klientce pomohli
s vypracováním životopisu i motivačních dopisů,
klientka si osvojila dovednost v oslovování
zaměstnavatelů, naučila se pracovat s emailovou
poštou a také dostala prostor k nácviku pracovního
pohovoru a přípravě odpovědí na otázky často
kladené u přijímacích pohovorů. Veškeré tyto
aktivity, dle jejich slov, přispěly k tomu, že se
při jednání se zaměstnavateli cítila sebejistější.
Nabyté znalosti a dovednosti, ale také hlavně
klientčin přístup dopomohly k tomu, že se klientce
po sedmi měsících aktivní snahy podařilo sehnat
práci na chráněném pracovním místě.

Detašované pracoviště
NOVÝ JIČÍN
Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 709 403

Mgr. Aneta Seifertová, sociální pracovnice

Den sociálních služeb v Novém Jičíně

Občanská poradna rozšiřuje své služby

Dne 11.9.2013 proběhla od 10:00 do 16:00 hod.
na Masarykově náměstí v Novém Jičíně akce
pod názvem „Den sociálních služeb“.
Návštěvníci se měli možnost seznámit s celou
škálou subjektů poskytujících sociální služby
na území města Nový Jičín. Někteří poskytovatelé
měli pro veřejnost připraven zajímavý doprovodný
program, např. country tance, canisterapie,
maňáskové divadlo, pěvecké vystoupení Sextet.
Naše organizace si pro návštěvníky akce připravila
praktickou ukázku využití „schodolezu“, který
předváděli proškolení zaměstnanci na schodišti
ve vestibulu radnice.

Naše organizace poskytuje v rámci občanské
poradny odborné sociální poradenství zejména
v následujících oblastech:
 Problematika zadlužování občanů
 Pracovněprávní vztahy a zaměstnanost
 Občansko-soudní řízení a jeho alternativy
 Rodina a mezilidské vztahy
 Ochrana spotřebitele
 Občanskoprávní vztahy
 Bydlení
 Trestněprávní problematika, aj.
Dlouhodobě jsme se přitom v poradně potýkali
s narůstajícím počtem zájemců o službu, které
nebylo vždy možné
z kapacitních
důvodů
v potřebném
časovém
horizontu
uspokojit.
V návaznosti na poskytnuté finanční prostředky
pro rok 2013 z měst Kopřivnice, Nový Jičín, Příbor
av
návaznosti
na
dofinancování
MPSV,
poskytujeme nově služby v rámci občanské poradny
v těchto termínech:

Nový Jičín (ul. Sokolovská 9, vedle autobusového nádraží)
ÚT: 9:00–12:00 13:00–16:00 (jen pro objednané)
ST: 9:00–12:00 13:00–17:00 (bez objednání)
ČT: 9:00–12:00 13:00–16:00 (jen pro objednané)

Kopřivnice

Příklad dobré praxe z poradny pro osoby
se zdravotním postižením

(ul. Štefánikova 1163, v budově MěÚ Kopřivnice,
kancelář č. 265)

PO: 9:00–12:00 13:00–16:00 (bez objednání)
ÚT: 9:00–12:00 13:00–16:00 (jen pro objednané)
ČT: 9:00–12:00 13:00–16:00 (jen pro objednané)

Častým tématem, se kterým se
v rámci
poradenské
činnosti
setkáváme, je zaměstnanost osob se
zdravotním
postižením.
Získat
zaměstnání v dnešní době je nesnadný úkol a
pro osoby, které navíc limituje určité zdravotní
omezení, je postavení na trhu práce mnohem
náročnější.
Zpravodaj 3/2013

Příbor (Náměstí S. Freuda 19, v budově MěÚ Příbor v přízemí)
ST: 9:00–12:00 (bez objednání) 13:00–16:00 (jen
pro objednané)
Mgr. Richard Pešat
Vedoucí detašovaného pracoviště
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zdravotním postižením. Na přednášce se účastníci
dozvěděli jak se stát dobrovolníkem, podrobnosti
o právech a povinnostech dobrovolníka, obecné
informace o neziskových organizacích a shlédli
dokumentární
film
Normální
je
pomáhat
od národního dobrovolnického centra Hestia.

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

Přednášku doplnila o svou osobní zkušenost
i handicapovaná
dobrovolnice
na
vozíčku
z Budišova nad Budišovkou, která téměř denně
navštěvuje tamní Chráněné bydlení a pomáhá
klientům vyplňovat čas různými volnočasovými
aktivitami.

Blíží se otevření nového luxusního domova
pro seniory v budově bývalé porodnice
Na podzim letošního roku se chystá otevření
prvních dvou pater MG Senior Centra – nového
domova pro seniory v Opavě sídlícího v budově
bývalé porodnici na Vančurově ulici, kterou
v listopadu roku 2012 od města koupil podnikatel
Miroslav Glos. Ten se netají tím, že cílovou
skupinou jeho projektu je střední a vyšší vrstva
a snaží se oslovit ty seniory, kteří budou schopni
pobyt a poskytované služby v této luxusní rezidenci
uhradit.

„Na trhu práce máme své místo!“
Centrum
pro
zdravotně
postižené
Moravskoslezského kraje o.s. v měsíci dubnu
spustilo nový projekt „Na trhu práce máme své
místo!“ zaměřený na zaměstnávání osob se
zdravotním postižením. V rámci přiblížení projektu
co největšímu počtu osob se zdravotním postižením
proběhla na Opavsku řada prezentací, kde se
účastníci dozvěděli bližší informace o projektu
a jeho aktivitách. Prezentace byly oživeny veřejnou
diskuzí z oblasti zaměstnávání osob se zdravotním
postižením. Sociální pracovnice rovněž ochotně
odpovídala na dotazy ze sociální oblasti
a každodenního života osob se zdravotním
postižením. Nejčastěji skloňovanými tématy bylo
snížení stupně závislosti u příspěvku na péči,
možnosti odvolání proti rozhodnutí České správy
sociálního
zabezpečení
a
dostupnost
kompenzačních pomůcek.

Klientům nabízí kvalitní, bezbariérové a důstojné
bydlení v bytech pro soběstačné klienty v 1. a 2.
patře budovy, které zaručují nedotknutelnost,
nezávislost, bezpečí, samostatnost a svobodu
klientů nebo 1-2 lůžkové pokoje ve 3. a 4. patře
s komplexní sociální a ošetřovatelskou péčí 24
hodin denně. Téměř všechny samostatné byty mají
balkon a klienti mohou využívat také společnou
terasu ve 3. patře budovy.
MG Senior Centrum dále nabízí přízemí s wellness,
rehabilitacemi a cvičebním sálem, které budou moci
v omezené míře využívat také lidé zvenčí. Do pater
pak bude vstup kontrolovaný recepcí. K budově
náleží také rozsáhlý parčík, v němž se chystají velké
úpravy.
Základní cena za pobyt v této rezidenci se bude
měsíčně pohybovat okolo osmi tisíc korun. K ní se
pak přičtou navíc další platby za služby, např.
za službu ošetřovatelky, zajištění úklidu bytu,
donesený nákup, atd. Za internet si zájemce zaplatí
400 korun, za parkování pak pětistovku měsíčně.
V případě zájmu o dlouhodobý pobyt v MG Senior
Centru zašlete vyplněnou žádost na adresu MG
Senior Centrum OP s.r.o., Ostrožná 244/27, 746 01
Opava
nebo
na
e-mailovou
adresu
katerina.rybarova@mgseniorcentrum.cz.
Žádost
o pobyt je volně ke stažení na internetových
stránkách http://www.mgseniorcentrum.cz.

Dobrovolnictví, jak na to ...
Dne 4. září proběhla v prostorách organizace Elim
Opava o.s. přednáška na téma Dobrovolnictví, jak
na to ... Přednášky se zúčastnili jak účastníci
našeho projektu Společně k pracovnímu uplatnění,
tak někteří klienti naší poradny pro osoby se
Zpravodaj 3/2013

Zdroj: http://www.mgseniorcentrum.cz
Bc. Dagmar Slaninová
Vedoucí detašovaného pracoviště
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Kamil J. Pálka: „Můžete, neb máte v nabídce i prezentaci
firem, takže pokud se nějaký zaměstnavatel ozve, můžete
mě doporučit.“
Sociální pracovnice: „A pokud se žádná firma neozve?“
Kamil J. Pálka: „Tak si budu hledat práci sám.“
Sociální pracovnice: „A jak si sám práci hledáte?
Kamil J. Pálka: „Pomocí internetu.“
Sociální pracovnice: „Na kterých stránkách nejčastěji
vyhledáváte pracovní příležitosti?“
Kamil J. Pálka: „Nejčastěji na www.prace.cz. Tam je asi
nejvíc pracovních příležitostí.“
Sociální pracovnice: „Byl byste ochoten za prací
vycestovat i do jiného regionu, kdyby se tady v Ostravě
žádná práce nenašla?“
Kamil J. Pálka: „Asi by mi nic jiného nezbylo.“
Sociální pracovnice: „Dělalo by vám nějaké potíže
zvyknout si na jiné prostředí a nové spolupracovníky?“
Kamil J. Pálka: „Ani ne, už jsem to několikrát zažil, takže
vím,
jak
si
zvyknout
na
nové
prostředí
i spoluzaměstnance.“
Sociální pracovnice: „Ani kdybyste se přestěhoval
do jiného města, kde nikoho neznáte?“
Kamil J. Pálka: „ Ne, neb už jsem to taky zažil, když jsem
jel dělat do Českých Budějovic nebo do Brna. Taky jsem
tam nikoho neznal, a přece jsem si zvykl.“
Sociální pracovnice: „Jak to děláte, když si na nové
prostředí zvykáte?“
Kamil J. Pálka: „Ono se to nějak vyvrbí. Chodím do práce,
z práce do obchodu, pak domů, občas do kostela, tak se
postupně seznamuji s novými lidmi, nacházím nové
přátele, ti mě zase seznamují se svými přáteli, a tak se
postupně s novým prostředím sžívám. Prostě chce to čas,
nechce to, jak se říká “lámat násilím přes koleno“, a dát
tomu čas a volný průběh.
Sociální pracovnice: „Doporučil byste i ostatním klientům,
aby se nebáli vycestovat za práci jinam?“
Kamil J. Pálka: „Jistě, nikde vám hlavu neutrhnou, když
zjistí, že jste odjinud.“
Sociální pracovnice: „Po rozhovorech s vámi vyplývá, že
jste optimisticky naladěn.“
Kamil J. Pálka: „Hm, to říkal i ten, který nás vedl
rekvalifikačním kurzem.“
Sociální pracovnice: „Vidíte, nejsem sama, kdo to poznal.
Můžete nám, na závěr našeho rozhovoru říct nějaký vtip?“
Kamil J. Pálka: Můžu. Tady je:
"Miláčku, mám pocit, že jsem podpatonflák." "Nejseš."
"Ale jsem." "Říkám naposled, NEJSEŠ!" "Máš pravdu
miláčku, nejsem…"
Sociální pracovnice: „Moc hezký. Děkuji Vám
za rozhovor.“

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

Rozhovor s účastníkem projektu „Společně
k pracovnímu uplatnění“
Přinášíme Vám další část rozhovoru s účastníkem
projektu „Společně k pracovnímu uplatnění“ panem
Pálkou. Absolvoval poradenský program v projektu
a dále rekvalifikační kurz na strážného. Krátce
po úspěšném ukončení rekvalifikačního kurzu nám
poskytl rozhovor a v zápětí si našel zaměstnání
v této profesi. Přejeme mu proto mnoho úspěchů
v novém zaměstnání a také v osobním životě. Jsme
rádi a těší nás, že další náš uživatel, možná trošku
i díky naší pomoci, získal pracovní uplatnění.
Sociální pracovnice: „Dobrý den, můžu s vámi udělat
po delší době rozhovor pro náš Zpravodaj?“
Kamil J. Pálka: „Ano, můžete.“
Sociální pracovnice: „Co je u vás nového?“
Kamil J. Pálka: „Prošel jsem, díky vám, úspěšně
rekvalifikačním kurzem.
Sociální pracovnice: „Díky nám? My jsme vám ten kurz
nepomáhali zvládnout, to jste musel zvládnout sám.“
Kamil J. Pálka: „To jo, ale vy jste mi kurz zařídili
i zaplatili.“
Sociální pracovnice: „O jaký rekvalifikační kurz se
jednalo?“
Kamil J. Pálka: „O rekvalifikační kurz strážný.“
Sociální pracovnice: „Bylo to náročné jej zvládnout?“
Kamil J. Pálka: „Lehké to nebylo, ale když jsem se
pořádně připravil, tak se to dalo zvládnout.“
Sociální pracovnice: „Dělalo vám učení nějaké potíže?“
Kamil J. Pálka: „Ne, nedělalo, proč se ptáte?“
Sociální pracovnice: „Přece jen jste do školy už dlouho
nechodil.“
Kamil J. Pálka: „To sice ne, ale aspoň mozek tím, že jsem
se učil něco nového, nezakrní. I doktoři říkají, že člověk
má celý život namáhat mozek, aby ”nezakrněl“.
Sociální pracovnice: „To je pravda, taky jsem tyto rady
slyšela. Myslíte, že vám pomůže získat práci to, že jste
tímto kurzem prošel?“
Kamil J. Pálka: „Určitě, jinak bych jej nedělal.“
Sociální pracovnice: „A můžeme vám v hledání nového
místa pomoct?“
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Burza práce a rekvalifikací
Dne 4. 9. 2013 proběhla v domě DTO CZ v Ostravě
Burza práce a rekvalifikací, kde prezentovaly
možnosti volných míst personální agentury
a návštěvníci se mohli také seznámit s nabídkou
rekvalifikačních kurzů. Burzy se zúčastnila i naše
organizace. Přednáška prezentována sociální
pracovnicí
z detašovaného
pracoviště
naší
organizace v Ostravě byla na téma Zaměstnávání
osob se zdravotním postižením. Cílem přednášky
bylo seznámení s aktuálními informacemi z oblasti
pracovního uplatnění a legislativy, ale i představení
našich služeb.
Mgr. Jana Martínková
sociální pracovnice
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kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, a další související zákony. Nyní jde
k podpisu prezidenta.

PORADNA

„Nesmíme dopustit, aby ti, co to skutečně potřebují,
zůstali bez pomoci státu. Proto jsem rád, že se
podařilo prosadit změnu legislativy, která má pomoci
zdravotně postiženým, co se týče průkazů TP, ZTP
a ZTP/P, a také dát krajům dostatečný prostor
na změny v dotačním řízení, které se týká sociálních
služeb,“ říká ministr práce a sociálních věcí
František Koníček a dodává, že změna legislativy by
rovněž měla zpřesnit a zpřehlednit pravidla
pro poskytování sociálních služeb.

sKarty končí. Zákon o jejich zrušení
podepsal prezident
Kritizované sKarty, s nimiž si
potřební měli vybírat sociální
dávky z bankomatů, záhy
definitivně skončí.
Prezident Miloš Zeman podepsal zákon, který
projekt ruší. Kartu přitom dostalo téměř 280 tisíc lidí.
Úřady práce jim teď pošlou dopis, kde je budou
informovat o postupu.

Plánovaný převod dotačního řízení v oblasti
sociálních služeb ze státu na kraje se, v případě, že
změnu podepíše prezident, odloží o jeden rok –
na rok 2015. Proto, aby se vše bez problémů
uskutečnilo, připravuje od letošního srpna expertní
tým složený ze zástupců ministerstva práce
sociálních věcí a krajů nový systém financování
sociálních služeb společně.

"Zákon ruší projekt sKaret, který byl dlouhé měsíce
předmětem sporů mezi koalicí a opozicí a také
kritiky ze strany řady organizací i úřadů a těch
příjemců dávek, kterým působil komplikace," uvedla
mluvčí Hradu Hana Burianová.

Změny se mají týkat také zdravotně postižených.
Konkrétně by se měl průkaz osoby se zdravotním
postižením (OZP) oddělit od vazby na posouzený
stupeň závislosti podle zákona o sociálních
službách. Zavést se má samostatné posuzování
zdravotního stavu pro přiznání průkazu OZP.
Seznam zdravotních postižení, která odůvodňují
přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku, by se měl
rozšířit o další druhy zdravotního postižení.

Úřady práce začnou nyní držitelům sKaret rozesílat
dopisy s popisem postupu. Nejpozději by je lidé měli
dostat do měsíce. "Budeme klienty kontaktovat.
Sami nemusí na úřad chodit," řekla mluvčí Úřadu
práce Kateřina Beránková.
Lidé budou ještě nějaký čas dávky přes sKartu
dostávat. Po obdržení dopisu pak oznámí úřadu
práce, kam jim má stát peníze posílat - buď
složenkou poštou, nebo na účet v bance. Úředníci
budou mít na změnu dva měsíce. Pokud se klient
neozve, bude mu úřad práce zasílat dávky poštou
na jeho trvalou adresu či nahlášené bydliště,
nebo na dříve uvedené konto, upřesnila mluvčí.

„Cílem změn je větší sociální citlivost vůči zdravotně
postiženým lidem. Vnímám, že sociální reforma
mnohým z nich způsobila problémy a tam, kde je to
možné, se to snažím napravit. Mimo jiné
i zrychlením případného odvolacího a přezkumného
řízení, které je v gesci ministerstva,“ doplňuje ministr
František Koníček.

Sporný projekt byl zahájen za exministra Jaromíra
Drábka (TOP 09). S sKartami si potřební měli
vybírat dávky a podpory z bankomatů, mohli s nimi
i platit. Automaticky k nim totiž dostali účet u České
spořitelny, s níž ministerstvo práce uzavřelo loni
v lednu na 12 let smlouvu. Projekt od počátku
kritizovala rada postižených a opozice. Výhrady měl
i ombudsman. Úřad pro ochranu osobních údajů dal
ministerstvu také pokutu.

MPSV změny navrhlo na základě zkušeností z více
než jednoroční aplikace nového způsobu řešení
průkazu osoby se zdravotním postižením.
Po sociální reformě totiž někteří lidé přišli o dávky
či průkazy TP, ZTP a ZTP/P, i když se jejich
zdravotní stav a jeho důsledky v oblasti pohyblivosti
a orientace nezlepšil.

Podle Beránkové do konce srpna přes účty
k sKartám proteklo přes 2,3 milionu dávek
za celkem 12,8 miliardy korun.

Zdroj: http://p12.helpnet.cz/aktualne/mpsv-vyjdemevstric-zdravotne-postizenym-i-krajum-senat-schvalilpotrebne-zmeny-zakonu

Zdroj: Aktuálně.cz, 17.9.2013

Přijdou tisíce osob se zdravotním
znevýhodněním o práci?

MPSV: Vyjdeme vstříc zdravotně
postiženým i krajům. Senát schválil
potřebné změny zákonů

Blíží se poslední den platnosti statutu osoby
zdravotně znevýhodněné (k 31.12. 2014), který je
ve své podstatě posudkem o tom, že osoba s tímto
přiznaným statutem je znevýhodněna na trhu práce.
Přiznané postavení opravňovalo zaměstnavatele
k žádosti o příspěvek na pracovní místo pro osobu

Od začátku příštího roku by se mohla zlepšit situace
lidí se zdravotním postižením a kraje by měly mít
dotace na sociální služby na starosti až od roku
2015. Senát totiž schválil vládní návrh zákona,
Zpravodaj 3/2013
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se zdravotním postižením, kterou zaměstnával,
čímž bylo pracovní místo udržitelné.

nedochází k rozmělňování osobního vyměřovacího
základu.

Řada zaměstnavatelů mohla brát ohled na pomalé
tempo zaměstnance či jeho určité nepřesnosti
či častější nemocnost právě jen díky dotaci státu
na zřízené pracovní místo pro osobu se zdravotním
znevýhodněním.

Právní úprava nebrání tomu, aby člověk, který čerpá
předdůchod, současně pracoval. V případech, kdy
příjemci předdůchodu budou zároveň vykonávat
výdělečnou
činnost,
která
zakládá
účast
na pojištění,
budou
mít
možnost
volby
mezi hodnocením doby pobírání předdůchodu jako
vyloučené doby nebo hodnocením vyměřovacích
základů (příjmů) z výdělečné činnosti.

Zákon v současné době neumožňuje prodloužení
zmíněného posudku, i když zdravotní stav
konkrétních osob se nezměnil. Zaměstnavatelé
nemají od ledna 2015 nárok na výplatu příspěvku
na mzdu na osoby zdravotně znevýhodněné.
V ohrožení se ocitne tedy několik tisíc zaměstnanců,
kteří díky této „podpoře“ zaměstnavatele měli svoji
práci jistější. Co přijde s lednem 2015, nikdo neví.
Měnit zákony může pouze vláda České republiky,
v případě, že předloží Senátu návrh zákonného
opatření, který projde předepsaným procesem.

Předdůchod není dávkou důchodového pojištění
vyplácenou státem
(ČSSZ), je produktem
doplňkového penzijního spoření (dříve penzijního
připojištění), který od 1. 1. 2013 zavedl zákon
o doplňkovém penzijním spoření.
Vysvětlení
podmínek čerpání předdůchodu proto podávají
pracovníci penzijních společností, u kterých má
klient uzavřenou smlouvu o doplňkovém penzijním
spoření (penzijním připojištění).

Senát momentálně nemáme a víme, že poslanci
před svým rozpuštěním Sněmovny nestihli
projednat celkem 170 již předložených návrhů
zákonů. Mimo jiné legislativním kolečkem neprošel
senátní návrh na omezení otevírací doby obchodů
o některých státních svátcích ani například úprava
podmínek stavebního spoření. Všechny tyto návrhy
musí být znovu předloženy, jako nový návrh.

Zdroj: ČSSZ 17.9.2013

Lidé, kteří nikdy nepracovali, penzi podle
sociálky neberou
Sociálně vyloučení občané, kteří nikdy nepracovali,
byť nejsou invalidní, a celý život pobírají jen sociální
dávky, někdy též vládními úředníky označovaní jako
„demotivovaní pracovníci“, nemají na standardní
starobní důchod nárok.

Osud zdravotně znevýhodněných zaměstnanců je
tedy velice nejistý. Dostanou pod stromeček dárek
od státu v podobě přijatého opatření, které je bude
nadále zvýhodňovat na trhu práce? Doufejme, že
ano.

Vyplývá to z podkladů, které Právu poskytla Česká
správa sociálního zabezpečení, v reakci na často se
opakující otázku čtenářů: Jak vysoký mají starobní
důchod ti, kteří brali jen dávky?

Zdroj: http://www.a-priori.cz/aktuality

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní
důchod?

I na stará kolena tak dál dostávají pouze dávky
v hmotné nouzi, anebo jen minimální penzi ve výši
3 100 korun měsíčně odvozenou od tzv. náhradní
doby pojištění. To je například doba, kdy byla osoba
registrována
jako
nezaměstnaný.
Mnozí
spoluobčané a čtenáři Práva se přitom domnívají,
že i tito „nepřizpůsobiví“ obyvatelé důchody pobírají.
Zajímalo by mne, podle čeho se vypočítává důchod
u lidí, označovaných jako nepřizpůsobiví.

Bude mít čerpání tzv. předdůchodu negativní vliv
na starobní důchod? Jde o často kladenou otázku
lidí předdůchodového věku, když se v předstihu
zajímají o své důchodové záležitosti.
Pro účely výpočtu starobního důchodu je doba
pobírání předdůchodu dobou vyloučenou, což
znamená, že nebude mít negativní dopad na výši
osobního vyměřovacího základu, ze kterého se
důchod počítá.

„Z doby před rokem 1989 mají vykázáno minimální
počet let umožňující nárok na důchod. Za to já již
několik let pracuji v důchodu a odvádím daleko více
na daních, než je celková výše mého důchodu,“
napsal Právu například čtenář Josef W.

Pobírání předdůchodu není ale dobou pojištění
ani náhradní dobou pojištění. Doba jeho pobírání
tedy nebude započítána do celkové doby pojištění
pro stanovení
procentní
výměry
starobního
důchodu.

„Jde o poměrně složitou problematiku, která je
spojena s některými mýty. Odpověď nelze
zjednodušit. Je si třeba uvědomit, že částka, kterou
daná osoba pobírá, nemusí být starobním ani
invalidním důchodem, ale může jít například
o důchod pozůstalostní – nebo jí může být
vyplácena dávka ze systému státní sociální podpory
či dávka v hmotné nouzi,“ zdůraznila mluvčí České
správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová.

V čem spočívá význam vyloučené doby? Vyloučené
doby (dny) zjednodušeně řešeno snižují počet
kalendářních dní připadajících na rozhodné období
o doby,
kdy
pojištěnec
nemohl
vykonávat
výdělečnou činnost např. z důvodu nemoci, péče
o dítě nebo pobírání předdůchodu. Vyloučené doby
tak mají pozitivní vliv na výši důchodu, protože
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výběr dobře rozmyslet, vybírat nejen podle
tělesných omezení, ale i v jakém prostředí se
budete pohybovat (např. výtahy, toalety a další
místa, a to nejen doma!).

Posuzují to vždy individuálně
K jednomu z mýtů, jak vyplývá z podkladů sociálky,
je například hojně rozšířený názor, že starobní
důchod se u sociálně vyloučených odvozuje
z průměrné mzdy. Té ovšem nedosahuje ani 60
procent lidí, kteří léta pracují.

Pro někoho může být rozhodující třeba design,
cena, váha, možnost skládaní a podobně.
V příručce se také dozvíte, jaké jsou možnosti
financování doplatku vozíku a jeho doplňků.
V tomhle všem se může člověk po úraze ztratit, a ne
vždy se najde v nemocnicích a léčebnách
fundovaný personál, který dokáže dobře poradit.

„Lidé, kteří nikdy nepracovali, nemohou získat nárok
na starobní důchod. Podmínkou nároku na starobní
důchod je kromě dosažení důchodového věku vždy
i získání potřebné doby pojištění,“ zdůraznila
Buraňová.

Příručku bych doporučil všem, kteří si z nějakého
důvodu zařizují vozík poprvé, ale i ostříleným
vozíčkářům. Na trhu existuje široký výběr
mechanických i elektrických vozíků od různých
výrobců, tuto příručku sestavil tým společnosti Otto
Bock a je na stránkách Petra Ruska k dispozici
ke stažení zdarma.

Nesplní-li podle ní osoba podmínky na důchod, má
možnost obrátit se na Úřad práce ČR s žádostí
o poskytnutí některé z dávek státní sociální podpory
nebo hmotné nouze.
„Rozhodování o nároku na tyto dávky i jejich výplata
patří do působnosti úřadu práce. Pokud jde
o důchody, je třeba každý případ posuzovat
individuálně s přihlédnutím k získané době pojištění,
výdělkům před přiznáním důchodu a datu, od kdy
byl důchod přiznán,“ dodala Buraňová. Z toho tedy
vyplývá, že to, kolik se sociálně vyloučenému
nakonec ke stáru přizná, se posuzuje vždy
individuálně, případ od případu.

http://p12.helpnet.cz/aktualne/co-vi-chytry-vozickaraneb-vychytej-si-svuj-vozik#sthash.mR71313D.dpuf

Pamatujte, že výše důchodu závisí
na odvodech pojistného!

„V případě, že osoba nějakou, byť krátkou dobu
pojištění či náhradní dobu pojištění získala, nicméně
neměla příjmy, ze kterých by se důchod dal vyměřit,
nebo tyto příjmy byly velmi nízké, použije se
ustanovení o minimální výši důchodu. Ta v roce
2013 činí 3 100 korun měsíčně,“ konstatovala
Buraňová.

Výše důchodu – ať už starobního, invalidního
či pozůstalostního – vždy závisí nejen na celkové
době pojištění, ale i na výši vyměřovacích základů
pro odvod pojistného na důchodové pojištění.
Podle
poznatků
České
správy
sociálního
zabezpečení (ČSSZ) se především dvě kategorie
lidí podivují, že je jejich důchod neúměrně nízký
v porovnání s jejich minulými příjmy. Nad výší
důchodu se pozastavují hlavně lidé, kterým byla
vyplácena mzda tzv. na ruku, a potom osoby
samostatně výdělečně činné (OSVČ), jež si platily
pojistné na důchodové pojištění v minimální výši.

Zdroj: Právo 20.9.2013

Co ví chytrý vozíčkář aneb Vychytej si svůj
vozík

OSVČ a mzda tzv. na ruku

Při hledání různých zajímavostí pro handicapované
jsem narazil na příručku, která se jmenuje Chytrý
vozíčkář. Příručka je vlastně takovým průvodcem
pro handicapované lidi, kteří potřebují mechanický
nebo elektrický vozík. Popisuje, jak správně vybrat
vozík.

„V případě prvním se celý problém odvíjí od praxe
využívané
některými
zaměstnavateli,
kteří
zaměstnancům vyplácejí pouze minimální mzdu
a zbytek dorovnávají tzv. na ruku. Tímto svým
jednáním se vyhýbají reálnému odvodu pojistného.
ČSSZ ovšem u jejich zaměstnanců eviduje
pro důchodové nároky nižší příjmy a z nich pak
zákonitě vypočítá i nižší důchod,“ upřesňuje
ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun a pokračuje:
„Odlišná situace je u OSVČ. V jejich případě se
pro výpočet důchodu používají vyměřovací základy
pro pojistné na důchodové pojištění, ze kterých
zaplatily příslušné pojistné.“ Vyměřovacím základem
pro odvod pojistného na důchodové pojištění je
částka, kterou si OSVČ sama určí. U OSVČ
vykonávající tzv. hlavní výdělečnou činnost to musí
být částka rovnající se nejméně 50 procentům
daňového základu,
eventuálně minimálnímu
vyměřovacímu základu, je-li vyšší než polovina
daňového základu. Minimální vyměřovací základ

Sám jsem vozíčkář, který používá jak mechanický,
tak elektrický vozík a vím, že ideální by bylo mít
aspoň tři různé vozíky. Jenže to spousta z nás mít
nemůže, jak z technických (například malého místa
v bytě), tak finančních důvodů.
Jelikož pojišťovny se snaží ušetřit své peníze, tak
hradí jen základní typy vozíků nebo v základním
vybavení. Také se stává, že pojišťovna nabídne
klientovi jiný typ vozíku, který je často nevyhovující.
Příručka je zpracována docela zajímavým
způsobem, kde se dozvíte podle jakých kritérií
a vlastností vozík vybrat. Protože vozík člověk
vybírá třeba na pět let a bude na něm trávit hodně
času, třeba i několik hodin denně, měl by si jeho
Zpravodaj 3/2013
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činí součin počtu měsíců výkonu samostatné
výdělečné činnosti a částky odpovídající 25
procentům průměrné mzdy. OSVČ si však může, jak
bylo uvedeno výše, určit vyšší roční vyměřovací
základ, a to dle vlastního uvážení až do výše
maximálního vyměřovacího základu stanoveného
pro daný kalendářní rok. V praxi však tuto možnost
OSVČ příliš nevyužívají.

na celé koruny nahoru. Starobní důchod včetně
základní výměry (2 330 Kč) by v takovém případě
činil 10 676 Kč.

Příklad 3:
Doba pojištění trvala 45 let, od roku 1986 do roku
1989 byly dosahovány průměrné příjmy (60 000 Kč
ročně). Od roku 1990 pojištěná OSVČ platila
pojistné na důchodové pojištění z minimálních
vyměřovacích základů až do roku 2012. Při výpočtu
důchodu v roce 2013 by výše starobního důchodu
činila zhruba 8 900 Kč.

Osobní vyměřovací základ
Pro stanovení výpočtového základu, ze kterého se
vyměřuje
důchod,
se
vychází
z osobního
vyměřovacího základu. Ten tvoří u zaměstnanců
měsíční průměr ročních příjmů (vyměřovacích
základů)
dosažených
v rozhodném
období
a u OSVČ právě měsíční průměr z vyměřovacích
základů za jednotlivé kalendářní roky, ze kterých
zaplatily
pojistné
na
důchodové
pojištění.
Z důchodového pojištění se poskytuje náhrada
příjmu v případě stáří (starobní důchod), invalidity
(invalidní důchod) a úmrtí živitele (vdovský,
vdovecký a sirotčí důchod). V okamžiku, kdy
nastane některá z těchto událostí, hraje výše
vyměřovacích základů pro odvod pojistného jednu
z hlavních rolí.

Příklad 4:
Doba pojištění stejná jako v předcházejícím příkladu
3, od roku 1986 do roku 1989 stejné příjmy. V letech
1990 až 1992 pojištěná OSVČ platila pojistné
na důchodové pojištění z vyměřovacího základu
25 000 Kč, 1993–1995 z vyměřovacího základu
40 000 Kč, 1996–2007 50 000 Kč, od roku 2008
do roku 2012 z vyměřovacího základu 120 000 Kč.
Při výpočtu důchodu v roce 2013 by výše starobního
důchodu činila zhruba 10 600 Kč.
Zdroj: ČSSZ

Příklady mnohé ozřejmí

Berete peníze na ruku? Tak si pak
nestěžujte na malý důchod, říká sociálka

Následující příklady dokládají, jaký dopad může mít
na důchod zaměstnance mzda „na ruku“ a u OSVČ
odvod pojistného v minimální výši. V příkladech 1
a 2 rozdíl u zaměstnance činí 2 946 Kč měsíčně,
u OSVČ (příklad 3 a 4) je pak rozdíl ve výši
1 700 Kč měsíčně.

Stěžujete si, že proti jiným seniorům máte malý
starobní důchod? Tak to jste neměli místo řádného
zaměstnání melouchařit. Lidem to opakovaně
vzkazuje Česká správa sociálního zabezpečení
(ČSSZ).

Příklad 1:
Muž narozený 15. 1. 1951 požádal od dosažení
důchodového věku, tj. od 15. 9. 2013, o přiznání
řádného starobního důchodu. Ke dni přiznání
důchodu získal celkem 45 roků pojištění. Od roku
2007 byla tomuto muži měsíčně zúčtovávána jen
minimální mzda ve výši 8 000 Kč, zbytek – 7 000 Kč
měsíčně – mu zaměstnavatel dorovnával tzv.
na ruku. V případě fikce, že by osobní vyměřovací
základ, tedy i výpočtový základ pro stanovení výše
starobního důchodu, činil pouze 8 000 Kč, výše
procentní výměry starobního důchodu by v takovém
případě činila 67,5 procenta z uvedené částky,
tj. 5 400 Kč. Starobní důchod tohoto muže včetně
základní výměry (2 330 Kč) by činil 7 730 Kč
měsíčně.

Výše důchodů přitom vždy závisí nejen na celkové
době pojištění, ale i na vyměřovacím základu
pro odvod pojistného. Jinými slovy rozhoduje, kolik
přiznáte, že berete. Důchod vyšší než 11 000 korun
měsíčně bere v České republice 46,6 procenta
seniorů.

Příklad 2:

Výše důchodů přitom vždy závisí nejen na celkové
době pojištění, ale i na vyměřovacím základu
pro odvod pojistného. Jinými slovy rozhoduje, kolik
přiznáte, že berete. Sociálka zároveň zveřejnila
příklady, jak pak důchodce zapláče, když
v produktivním věku přiznával co nejméně.

„Jsou dvě kategorie lidí, které se podivují, proč je
jejich důchod neúměrně nízký v porovnání s jejich
minulými příjmy. Ti, kterým je vyplácena mzda
na ruku, a potom osoby samostatně výdělečně
činné (OSVČ), které si platí pojistné na důchodové
pojištění v minimální výši,“ uvedla v jedné ze svých
tiskových zpráv ČSSZ. Jedná se přitom o desítky
tisíc lidí, kteří co nejnižšími odvody na důchody
„zlevňují“ svoji práci.

Stejnému muži jako v příkladu 1 nebyla od roku
2007 vyplácena část mzdy „na ruku“, ale celá částka
ve výši minimální mzdy navýšené o 7 000 Kč byla
zúčtována. Pokud bychom vycházeli z fikce, že
osobní vyměřovací základ by činil 15 000 Kč, výše
výpočtového základu by v takovém případě činila
12 364 Kč a výše procentní výměry starobního
důchodu by náležela ve výši 8 346 Kč měsíčně,
tj. 67,5 procenta z uvedené částky po zaokrouhlení
Zpravodaj 3/2013

Rozdíl bezmála tři tisíce měsíčně
Muž narozený 15. ledna 1951 ke dni přiznání
důchodu získal 45 roků pojištění. Od roku 2007 však
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byla tomuto muži měsíčně zúčtovávána jen
minimální mzda ve výši 8000 Kč. Zbytek výplaty,
jenž činil sedm tisíc korun měsíčně, mu
zaměstnavatel dorovnával na ruku. Starobní důchod
tohoto muže by činil 7730 Kč měsíčně.

Prodej elektrického invalidního vozíku hrazeného
pojišťovnou
Otázka:
Mám elektrický invalidní vozík od pojišťovny, nyní si
po 5 letech budu žádat o nový. Mohu ten původní
prodat?

Pokud by stejnému muži byl celý měsíční příjem
15 000 Kč od zaměstnavatele zúčtován, tak by
podle propočtu ČSSZ jeho starobní důchod činil
10 676 Kč. Rozdíl tedy činí bezmála tři tisíce korun.
Z důchodu lze vyžít stále hůř. Třítisícový nominální
rozdíl ve výši důchodu je na stará kolena znát,
obzvláště za situace, když se zhorší ekonomika,
zdražují základní potřeby a reálné důchody klesají.

Odpověď:
Ne! Pomůcky hrazené pojišťovnou jsou jejím
vlastnictvím i po uplynutí lhůty pro nárok na další
pomůcku. Vozík tedy není vaším majetkem tudíž jej
nemůžete prodat. Technický stav vozíku nejprve
zhodnotí revizní technik. Ten buď vozík vyřadí
nebo jej můžete používat dál a o nový žádat
až později.

„Průměrná výše starobního důchodu sice v České
republice vzrostla meziročně o 1,8 procenta
na 10 939 korun, jeho reálná hodnota se ale snížila
o 0,6 procenta,“ konstatovalo MPSV ve své zprávě
o příjmové a výdajové situaci domácností v letošním
prvním čtvrtletí.

Výměna baterií u elektrického invalidního vozíku
(hrazená zdravotní pojišťovnou)
Otázka:
Hradí výměnu baterií u elektrického invalidního
vozíku zdravotní pojišťovna?

Reálné starobní důchody přitom citelně poklesly už
loni. Průměrná výše starobního důchodu se totiž
meziročně zvedla o 227 korun (o 2,2 %), ale proti
roku 2011 to podle MPSV přesto znamenalo reálný
pokles o 2,3 procenta.

Odpověď:
Proplacení baterií k elektrickému invalidnímu vozíku
lze žádat v rámci "oprav elektrického vozíku",
zdravotní pojišťovny přispívají do výše 90% z ceny
baterií, proplacení je možné pouze v případě, že jej
schválí revizní lékař zdravotní pojišťovny.

Důchod vyšší než 11 000 korun měsíčně bere
v České republice 46,6 procenta seniorů.
Zdroj: www.novinky.cz, 11.9.2013

Osoba na elektrickém invalidním vozíku jako účastník
silničního provozu

Praktické informace

Otázka:
Jezdím s elektrickým vozíkem po silnici. Musím mít
označení jako motorové vozidlo (světla apod.)?

Započtení výdělků do výše invalidního důchodu
Otázka:
Byla jsem teď u LPK, prodloužili mi výplatu
invalidního důchodu III. stupně, během dosavadního
pobírání ID III. stupně jsem pracovala, dojde
k započtení dosažených výdělků (tedy ke změně
výše vypláceného ID)?

Odpověď:
Osoba na elektrickém invalidním vozíku je
považována za chodce dle zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích, může využít
chodník (pokud šířka vozíku nepřesahuje 60cm)
nebo jet po pravé straně krajnice. Vozík nemusí mít
žádné zvláštní označení či výbavu.

Odpověď:
K přepočtu již vypláceného ID nedojde, dosažené
výdělky budou ale zohledněny při výpočtu
starobního důchodu.

Endoprotéza a kontrola na letišti
Otázka:
Jsem po totální endoprotéze a mám v noze kovovou
náhradu. Chystám se na dovolenou a chci využít
leteckou přepravu. Očekávám však potíže
při průchodu bezpečnostním rámem (kov bude
"pípat"). Jak tento problém dopředu vyřešit?

Odtah automobilu označeného "znakem vozíčkáře"
Otázka:
Mám průkaz ZTP a auto označené znakem
vozíčkáře. Nevšiml jsem si značky blokového čištění
a auto mi bylo odtaženo. Má na to policie nárok?

Odpověď:
Pracovník Českých aerolinií uvedl, že v takovém
případě je vhodné mít písemné vyjádření lékaře
o daném zákroku včetně přesného umístění
náhrady. Potvrzení je dobré mít nejen v českém, ale
i anglickém jazyce pro zahraniční kontrolu v cílové
destinaci. Toto opatření by mělo být dostatečné
pro váš bezproblémový průchod letištní kontrolou.

Odpověď:
Ano. Pokud se dopustíte dopravního přestupku,
policie může auto s označením O1 odtáhnout
na záchytné parkoviště a vy jste povinen zaplatit
stanovenou pokutu. Auto označené znakem
vozíčkáře však nesmí nikdy dostat tzv. botičku.

http://ligavozick.skynet.cz/ip/prakticke_informace.ph
p?oblast=9000088#odst21ORAADNA
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