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Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

opět Vám přinášíme aktuality 
o činnosti na našich 
detašovaných pracovištích, 
mimo jiné o úspěšném výsledku 
inspekce v rámci služby Osobní 

asistence Opavsko, kterou jsme absolvovali 
začátkem května.  Jako vždy v tomto čtvrtletníku
naleznete také mnoho aktuálních informací
ze sociálně právní oblasti.

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

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

Přejeme vám příjemné čtení.

pracovníci
Centra pro zdravotně postižené  
Moravskoslezského kraje o.p.s.

Úspěšné absolvování inspekce 
poskytovaných služeb
Ve dnech 6.-7. května 2014 proběhla v rámci naší 
služby Osobní asistence Opavsko inspekce 
kvality poskytování sociálních služeb.

Cílem inspekce bylo zjistit, zda je tato služba 
kvalitní, tzn. zda jsou dodržována práva uživatelů, 
zda se poskytuje dle jejich individuálních potřeb, 
jestli služba umožňuje uživatelům kontakt 
s dalšími dostupnými službami, zda je služba 
pravidelně hodnocena, pracují v ní kvalifikovaní 
pracovníci a zda jsou dodržovány povinnosti 
poskytovatele sociálních služeb v souladu se 
zákonem o sociálních službách. 

Po dvoudenním šetření na našem opavském 
pracovišti shledal inspekční tým, že kvalita námi 
poskytované služby, je na vysoké úrovni.

Bližší informace na straně 5.

Podpora zaměstnavatelů k zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením
Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.p.s. realizuje od 15. 4. 

2013 do 30. 3. 2015 projekt s názvem „Na trhu 
práce máme své místo!“. Tento projekt je 

spolufinancován Evropskou unií a státním 
rozpočtem ČR.

Výhody projektu pro Vás jako zaměstnavatele

V rámci našeho projektu Vám poskytneme 
příspěvek na mzdové náklady po dobu 6 měsíců 
pro osobu zdravotně postiženou, které vytvoříte 
nové pracovní místo. Vytvořené pracovní místo 
musí představovat čistý nárůst pracovních míst 
v organizaci oproti průměru za posledních 12 
měsíců. Osobám se zdravotním postižením 
můžete nabídnout práce manuální (např. údržba 
majetku, úklid), administrativní i odborné 
(např. účetní, lektor, apod.). 

Tak neváhejte a spolupracujte s námi! 

Kontakty:

 osobně: v konzultačních hodinách jednotlivých 

detašovaných pracovišť

 elektronicky: czp.ostrava@czp-msk.cz

 telefonicky: 596 115 318, 774 993 216

mailto:czp.ostrava@czp-msk.cz
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Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál
 tel.: 554 718 068

Doprava osob se zdravotním postižením 
na Praděd
Dopravní společnost ARRIVA MORAVA a.s. 
v letošním roce opět nabízí možnost dopravy 
autobusem pro osoby s tělesným postižením nebo 
s omezenou možností pohybu až na nejvyšší horu 
Moravy - Praděd. Výjezdy na Praděd byly 
společnosti ARRIVA MORAVA (AM a.s.) povoleny 
na základě Rozhodnutí CHKO Jeseníky v tomto 
roce v těchto termínech:

22.5., 29.5., 5.6., 12.6., 19.6., 26.6., 4.9. a 11.9.2014. 
Přeprava je určena výhradně lidem, kteří jsou 
držiteli průkazů TP, ZTP, ZTP/P a jejich 
nezbytnému doprovodu. Linka je vedena 
z Karlovy Studánky, dolního parkoviště 
přes Malou Morávku, stanici Hvězda na Ovčárnu 
a poté až na Praděd. Služba bude držitelům 
průkazů TP, ZTP a ZTP/P poskytnuta zcela 
zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné 
si místo v autobuse předem rezervovat. Rezervaci 
zajišťuje AM a.s. na telefonu 597 827 730, 
v pracovních dnech od 8 do 14 hodin.

Pozvánka na veletr zdraví a sociálních 
služeb 2014 v Rýmařově 
Také v tomto roce se můžeme těšit na Veletrh 
zdraví a sociálních služeb ve městě Rýmařově. 
Letošní ročník veletrhu bude spojen se 
slavnostním otevřením rýmařovského náměstí. 
Akce se bude konat v pátek 6.6.2014 od 10:00 
hod. do cca 21:00 hod. ve venkovních prostorách 
rýmařovského náměstí. Návštěvníci veletrhu 
mohou využít jedinečné příležitosti setkání
se všemi poskytovateli sociálních služeb 
na jednom místě.

Chystá se 2. ročník kampaně Dny zdraví 
v Krnově
V měsíci říjnu se v Krnově uskuteční 2. ročník 
celostátní kampaně Národní sítě zdravých měst 
Dny zdraví, jenž budou letos spojeny také se 
sociální oblastí. Hlavním cílem kampaně je 
podpora zdravého životního stylu v České 
republice, která povede ke zlepšení zdravotního 
stavu obyvatel města Krnova a přilehlého okolí 
a zvýšení povědomí o možnostech využití 
sociálních a zdravotních služeb. Celá akce nese 
název Týden zdraví a sociálních služeb 2014. 
V jejím průběhu se uskuteční řada přednášek, 
besed, ochutnávek, dny otevřených dveří, apod.
Vyústěním celé akce bude Den zdraví 
a sociálních služeb 2014, který se uskuteční 
ve čtvrtek 2. října 2014 na Hlavním náměstí 
v Krnově.

Krnovské kino se dočká přestavby a nově 
bude bezbariérové
Krnovské kino Mír 70 se v průběhu letošního 
podzimu dočká přestavby.  Kino, nacházející se 
v historické budově, dosud nemělo zajištěný 
speciálně upravený přístup pro imobilní osoby. 
Vše by se ale mělo změnit. Město vybuduje výtah 
do sálu, přístupovou venkovní rampu a WC 
pro imobilní osoby. V současné době se 
připravuje zadávací řízení veřejné zakázky, s jejíž 
realizací město počítá od června do srpna 
letošního roku.  

Projekt Na trhu práce máme své místo!
Od 15.4.2013 realizujeme projekt zaměřený 
na zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
s názvem „Na trhu práce máme své místo!“. 
Prostřednictvím projektových aktivit účastníci 
získávají dovednosti a schopnosti, které pak 
mohou uplatnit na trhu práce. Účastníci nejprve 
prochází poradenským programem a následně si 
mohou vybírat z řady dalších aktivit: 
Rekvalifikace, Individuální psychologické 
poradenství, Pracovní a bilanční diagnostika 
a Motivační aktivity. Ve spolupráci se 
zaměstnavateli jsou rovněž vytvářena nová 
pracovní místa pro účastníky projektu. Bližší 
informace naleznete na internetových stránkách 
organizace www.czp-msk.cz nebo přímo 
na detašovaném pracovišti Centra pro zdravotně 
postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 
v Bruntále. 

Mgr. Eva Náhlíková
sociální pracovnice

Detašované pracoviště
BRUNTÁL

http://www.czp-msk.cz/
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Kolaříkova 653, 738 01 Frýdek - Místek
tel.: 558 431 889

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Pracoviště Frýdek-Místek poskytuje 
kompenzační pomůcky k zapůjčení. 
K dispozici jsou 2 invalidní vozíky 
(do 100 kg a do 150 kg), 1 skládací 

chodítko s brzdami, 1 vysoké chodítko ve tvaru 
U a biotronová lampa. Kompenzační pomůcka je 
většinou zapůjčována na určitou dobu, kdy si 
uživatel vyzkouší, zda mu vyhovuje. Poté si 
podobnou buď zakoupí nebo získá pomůcku 
od zdravotní pojišťovny. 

Více informací o kompenzačních pomůckách 
a ceník půjčovného najdete na www.czp-msk.cz
v sekci kompenzační pomůcky nebo na tel.: 
558 431 889 či e-mailu czp.fm@czp-msk.cz.

Pracoviště Třinec  a Jablunkov  
Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o. p. s. 
poskytuje odborné sociální 
poradenství v rámci Poradny 

pro osoby se zdravotním postižením i v Třinci 
a Jablunkově. Naši zaměstnanci pravidelně 
do těchto měst dojíždějí a poskytují uživatelům 
pomoc a podporu v oblasti 

 státní sociální podpory, 
 hmotné nouze, 
 sociální péče, 
 sociálních služeb, 
 invalidních důchodů, 
 kompenzačních pomůcek, 
 rekondičních pobytů, 
 zaměstnávání, 
 finanční a dluhové problematiky apod. 

Díky současným změnám v sociálním systému 
mnoho zdravotně postižených osob přišlo o invalidní 

důchod (či jinou dávku), nebo jim byl snížen. 
Proto také často pomáháme sepsat odvolání 
či námitky proti takovým rozhodnutím. 

Pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením realizujeme evropské projekty. 
Doplňkovou službou je prodej kompenzačních 
pomůcek pro sluchově postižené (baterie 
do sluchadel apod.). Úzce také spolupracujeme se 
svazy sdružujícími osoby se zdravotním postižením. 

Poradna je určena osobám se zdravotním 
postižením od 15-ti let věku a seniorům. 
Poradenství je poskytováno bezplatně.

Poradna je uživatelům k dispozici v: 

Třinci, Jablunkovská 76 (naproti restaurace Zobawa)
každé úterý (kromě 1. v měsíci) 8:00 – 12:00,
13:00 – 15:00

Jablunkově, Dukelská 600
každé 1. úterý v měsíci 8:30–12:00,13:00–14:30

Kroužek „Korálkování“
I v roce 2014 na pracovišti ve Frýdku-Místku 
probíhá oblíbený kroužek „Korálkování“. Účastníci 
se pravidelně scházejí, aby si pod vedením lektorky 
vyrobili krásný dárek či doplněk. V jarním období se 
vyrábějí například květiny z korálků, v zimě zase 
vánoční ozdoby. 

Novým nebo méně zkušeným účastníkům kroužku 
paní lektorka vždy pomůže, každý to tedy zvládne. 
Materiál na výrobu (korálky, drátky apod.) je 
účastníkům k dispozici. Kroužek bude probíhat 4. 6., 
18. 6. a 25. 6. 2014 od 9:00 do 11:30 hodin, další 
setkání budou probíhat v září. 

Bližší informace Vám rádi předáme v Centru
pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje 
o. p. s. Přijďte strávit příjemné dopoledne, jste 
srdečně zváni. 

Ukázka výrobků z kroužku „Korálkování“

Mgr. Hana Hajflerová, DiS. 
sociální pracovnice 

Detašované pracoviště
Frýdek - Místek

http://www.czp-msk.cz/
mailto:czp.fm@czp-msk.cz
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Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 709 403

Individuální bezbariérová doprava 
na Novojičínsku

Moravskoslezský kraj a Městský 
úřad Nový Jičín, v rámci dotačního 

titulu „Program realizace specifických aktivit 
Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání 
příležitostí pro občany se zdravotním postižením 
na rok 2014“, finančně podpořili projekt 
bezbariérové dopravy na Novojičínsku.  

Individuální bezbariérová doprava je určena: 
- osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu vysokého věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, 

- osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo 
ZTP/P, nebo mají přiznaný invalidní důchod, 
nebo seniorům nad 64 let věku,

- dalším zájemcům, kteří se stanou imobilními 
krátkodobě (např. v důsledku úrazu, choroby).

Klienty díky finanční podpoře můžeme dopravovat 
k lékaři, do školy, na různé společenské a kulturní 
akce, za rodinou, apod.     

Jedná se o službu částečně hrazenou klientem. 
Aktuální ceník a další potřebné informace najdete 
na našich webových stránkách (sekce: bezbariérová 
doprava). Zájemci o službu se mohou hlásit na výše 
uvedeném telefonním čísle nebo přijít osobně
v konzultačních hodinách Novojičínského 
detašovaného pracoviště. 

Zákaz nevyžádaného podomního prodeje
Nový Jičín má nový tržní řád, který zakazuje 
nevyžádaný podomní a pochůzkový prodej 
a poskytování služeb na celém území města. 
Vydání tohoto nařízení předcházela dotazníková 

akce mezi občany, ve které se vyslovilo pro zákaz 
podomního i pochůzkového prodeje více než 98 
procent respondentů. Osobám, které nový tržní řád 
nedodrží, hrozí finanční postih.

Uvedená normativní regulace určitě pozitivně 
přispěje k ochraně obyvatel města před nekalými 
praktikami některých podomních prodejců.  

Projekt ,,Jak na dluhy II“
Naše organizace spolupracuje na projektu 
zaměřeném na prevenci zadlužování, který byl 
finančně podpořen Městským úřadem Nový Jičín 
a Republikovým výborem pro prevenci kriminality 
MV ČR, v rámci Programu prevence kriminality 
na rok 2014. 

Celý projekt bude mít tyto výstupy:
1) příprava a distribuce informačních letáčků 

zaměřených na primární a sekundární prevenci 
zadlužování,

2) realizace dvou přednášek pro odbornou 
veřejnost (sociální pracovníci, strážníci Městské 
policie a Policie ČR),

3) realizace dvou přednášek pro veřejnost (se 
zaměřením na mladé absolventy vedené 
v evidenci úřadu práce).

Podpora osobní asistence
Asociace pro osobní asistenci o.s. 
pro rok 2014 podpořila naši službu 
finančním darem. Díky těmto 

finančním prostředkům budeme moci částečně 
pokrýt roční mzdové náklady jedné osobní 
asistentky, která pečuje o osobu s těžkým 
zdravotním postižením.   

Změna konzultačních hodin Občanské 
poradny v Příboře

Občanská poradna od září 2014 mění 
své konzultační hodiny pro Příborské 
pracoviště a to z dosavadní středy 
na úterý. Návštěvní hodiny budou 
následující: 

ST: 9:00-12:00 a 13:00-16:00
(dopoledne bez objednávky, odpoledne 
pro objednané) – do 31.8.2014,

ÚT: 9:00-12:00 a 13:00-16:00 
(dopoledne bez objednávky, odpoledne 
pro objednané) – od 1.9.2014.

Mgr. Richard Pešat
Vedoucí detašovaného pracoviště

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

Úspěšné absolvování inspekce 
poskytovaných služeb

Ve dnech 6.-7. května
2014 proběhla v rámci naší služby 
Osobní asistence Opavsko
inspekce kvality poskytování 

sociálních služeb.

Po dvoudenním šetření přímo na našem pracovišti
shledal inspekční tým, že kvalita námi poskytované 
služby, je na vysoké úrovni.

Svědčí o tom i dosažený výsledek 54 bodů z 57, 
tj. 95 % z celkového počtu. Všechna kriteria
standardů kvality sociálních služeb byla splněna, 
pouze 1 kriterium bylo hodnoceno 2 body a 1 
kriterium 1 bodem, všechny ostatní maximálním 
počtem 3 bodů. Nebyly zjištěny žádné nedostatky
při plnění povinností poskytovatelů sociálních 
služeb.

Za celkovým výsledkem inspekce je třeba vidět 
mnoho hodin práce zaměstnanců organizace 
v posledních letech na přípravě a realizaci vnitřních 
pravidel služby, na tvorbě metodik ke standardům 
kvality sociálních služeb a zavádění jejich obsahu 
do praxe. 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem
uživatelům, u kterých proběhly individuální 
pohovory s inspektory, za spolupráci a ochotu 
věnovat jim svůj volný čas. A dále celému týmu 
osobní asistence a všem spolupracujícím kolegům, 
kteří se snažili připravit službu Osobní asistence 
na inspekci, jak nejlépe mohli.

Podpora rozvoje osobní asistence 
a individuální dopravy 

Zastupitelstvo 
Moravskoslezského kraje 
dne 27. února 2014 

rozhodlo o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 
kraje na naše projekty „Rozvoj osobní asistence 
na Opavsku“ a „Individuální bezbariérová doprava 
na Opavsku“. Díky dotaci můžeme navýšit stávající 
kapacitu osobní asistence a provozovat individuální 
bezbariérovou dopravu ve stejném rozsahu, jako 
v minulém roce.

Obě služby v tomto roce 
významně podpořilo také 
Statutární město Opava.

Z praxe poradny pro osoby se zdravotním 
postižením 

Poradna pro osoby se zdravotním 
postižením Opava poskytuje 
odbornou poradenskou pomoc 
a podporu osobám, které se ocitly

v nepříznivé sociální situaci z důvodu zdravotního 
postižení či věku.  Na poradnu se čím dál tím častěji 
obracejí lidé s prosbou o pomoc při oslovování 
nadací a nadačních fondů, které by jim pomohly 
s financováním nejrůznějších kompenzačních 
pomůcek, léčebných pobytů, vzdělávacích kurzů aj.

Jednou z nich byla také paní Hana, která si přála 
získat finanční prostředky na zajištění služby osobní 
asistence pro svou dceru, která je velmi těžce 
nemocná a vyžaduje nepřetržitou péči. Dcera paní 
Hany navštěvuje základní školu pro tělesně 
postižené. Vzhledem k jejímu špatnému 
zdravotnímu stavu potřebuje při výuce také 
dopomoc osobního asistenta, na kterého ovšem 
rodina nemá dostatečné finanční prostředky. 

Poradkyně pomohla paní Haně vyhledat nadace 
a nadační fondy, informovala ji o tom, jaké 
dokumenty je zapotřebí k žádosti doložit a také ji 
pomohla se sepsáním konkrétních žádostí 
a průvodních dopisů. 

Přibližně měsíc po odeslání žádosti přišla paní Haně 
odpověď z Konta bariéry, že její žádosti bylo 
vyhověno a nadace ji poskytne na zajištění služby 
osobní asistence finanční prostředky. Dcera paní 
Hany tak může i nadále navštěvovat základní školu, 
kde ji bude pomáhat osobní asistent. 

Den sociálních služeb v Opavě
Statutární město Opava zve všechny občany na již 
9. ročník Dne sociálních služeb, který se uskuteční 
ve středu 11. června od 10-16 hodin na Horním 
náměstí. Cílem akce je přiblížit široké veřejnosti 
sociální služby, které jsou poskytovány v Opavě 
a okolí.

Srdečně Vás tedy zveme na tuto zajímavou akci, 
na které nebude chybět ani naše organizace.

Bc. Dagmar Slaninová
Vedoucí detašovaného pracoviště

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

Začíná léto, hezké počasí vybízí k procházce 
či výletu, proto bychom Vám rádi nabídli tipy 
k navštívení několika akcí a zajímavých míst 
ve městě Ostrava, které jsou dostupné také 
osobám se zdravotním postižením a nabízejí 
možnost zlevněného vstupného pro držitele karet 
ZTP či ZTP/P. 

Pokud se na některá z míst vydáte, přejeme Vám 
příjemný zážitek. 

MINIUNI – svět miniatur Ostrava
Miniuni je venkovní areál, poblíž tramvajové 
zastávky Výstaviště v centru Ostravy, v jehož 
půvabně upraveném exteriéru můžete shlédnout 
34 modelů významných evropských staveb jako 
například Eiffelova věž, 7 divů světa a další. 
Modely jsou postaveny v měřítku 1:25. 
V posledních letech se areál společně se 
Slezskoostravským hradem a Pohádkovým 
sklepem strašidel zařadil na přední místa 
ve statistikách návštěvnosti kulturních památek 
a je bohatě navštěvován i zahraničními turisty. 
Více informací najdete na webových stránkách 
www.svetminiatur.cz. Vstupné pro osobu ZTP 
a důchodce je 40 Kč, pro ostatní dospělé 70 Kč. 

Slezskoostravský hrad 
Slezskoostravský hrad umístěný na soutoku řek 
Ostravice a Lučiny se po průběžně realizovaných 
úpravách a rekonstrukcích stal fenoménem 
Ostravy a slouží k bohatému kulturnímu životu. 
Od 12. dubna je zde otevřena nová expozice 
„Permoníci a čerti v podzemí Slezskoostravského 
hradu“. Připravují se akce s názvy - Psí knížka neb 
„Svatba nanečisto“, Výstava fotografií Tamary 
Černé, Hradní slavnosti, Den Policie (14. 6. 2014), 
Letní shakespearovské slavnosti Ostrava 2014, 
zábavné prohlídky s kostýmovanými postavami 
s příběhem aj. Z důvodu probíhající rekonstrukce 
areálu Slezskoostravského hradu, mohou 
návštěvníci hradu parkovat na Výstavišti Černá 

louka. Po prokázání pokladním útržkem 
ze zakoupené vstupenky z Hradních slavností 
u výjezdových vrat, budou mít návštěvníci 
parkování na Černé louce zdarma. Děti od 3 let, 
studenti, ZTP, důchodci platí za vstup 40 Kč.
Poblíž tramvajové zastávky Vítkovice vysoké pece. 

Sociálněaktivizační služba pro osoby se 
zdravotním postižením - kurz práce na PC
Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou 
počítačového kurzu, který vám pomůže rozvinout 
Váš potenciál a lépe se pracovně uplatnit. Dále 
Vám umožní oživit si již zapomenuté vědomosti 
a prohloubí ty, které už znáte. 

Cílem kurzu je v deseti lekcích projít vývoj 
počítačové techniky, poznat jak je snadné 
vyhledávat potřebné údaje na internetu, naučit se 
založit vlastní emailovou schránku a pracovat s ní, 
také probíráme základy MS Word od úpravy textu 
až po úpravu finálního dokumentu, MS Excel –
tvorba tabulek, grafů, využití základních funkcí, 
použití filtru, aj. Tvorbou prezentací si ukážeme 
účel programu PowerPoint a v neposlední řadě 
přijdeme na to, jak efektivně vyhledávat práci 
a kontaktovat zaměstnavatele.

Tento kurz je poskytován zdarma a je určený 
pro osoby se zdravotním postižením v I., II., nebo 
III. stupni invalidity či osobám se statusem 
zdravotně znevýhodněné osoby ve věkové hranici 
15-64 let. Jednotlivé lekce individuální výuky 
probíhají na naší pobočce v Ostravě na ulici 
Bieblova 3, každé úterý a čtvrtek mezi 9:00 
a 16:00 hodinou. Podrobnější informace získáte 
na tel: 596 115 318.

Oznámení pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P
S účinností od 1.6.2014 bude vydávání a výměnu 
označení motorového vozidla osoby zdravotně 
postižené (parkovací průkaz) zajišťovat odbor 
dopravně správních činností Magistrátu města 
Ostravy na ulici 30. dubna 635/35, 729 30 Ostrava. 

Ing. Simona Balázsová
Vedoucí detašovaného pracoviště

Detašované pracoviště 
OSTRAVA

http://www.svetminiatur.cz/
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Sjednocení průkazů osoby se zdravotním 
postižením

Zhruba 450 tisíc 
držitelů průkazů 
mimořádných výhod 
a průkazů osoby se 

zdravotním 
postižením nemusí 
v nejbližší době 

absolvovat nové posouzení zdravotního stavu, 
které by měl podle platné legislativy absolvovat 
každý žadatel do konce roku 2015. Dohodla se 
na tom ministryně práce Michaela Marksová se 
zástupci organizací a svazů zdravotně postižených 
a poskytovatelů sociálních služeb. Počátkem roku 
2016 se podoba průkazů sjednotí, bude existovat 
pouze jeden průkaz osoby se zdravotním 
postižením. Zároveň tento postup ušetří obrovskou 
zátěž posudkovým lékařům.

Jednání bylo zaměřeno na oblast průkazů TP, ZTP 
a ZTP/P a příspěvku na péči. Podle současných 
pravidel platí průkazy mimořádných výhod 
po dobu, která je na nich vyznačena, nejdéle však 
do konce roku 2015. V roce 2012 byly zavedeny 
průkazy osoby se zdravotním postižením, které 
postupně nahrazují průkazy mimořádných výhod, 
a podmínky nároku na průkaz se v uplynulých 
dvou letech měnily. Jiná pravidla přitom platila 
v letech 2012 a 2013 a jiná platí od letošního roku.

Zdroj: www.mpsv.cz, 13.5.2014

Výměna speciální sKarty za průkaz OZP
Dne 30. 4. 2014 
skončila platnost 
všech speciálních 
sKaret, které sloužily 
jejich držitelům mimo 
jiné jako průkaz 
osoby se zdravotním 

postižením (OZP). Bez ohledu na dobu platnosti 
sKarty, by si měli klienti co nejdříve zajistit její 
výměnu za nový dočasný průkaz OZP. 

Podle krajských poboček Úřadu práce ČR (ÚP 
ČR) si dosud požádalo o výměnu speciální sKarty 
za nový dočasný průkaz OZP zhruba 15 tis. 
klientů. V lednu 2014 evidoval ÚP ČR 25 tis. 
speciálních sKaret. V tuto chvíli tedy zbývá 
vyměnit asi 10 tis. sKaret za nové dočasné 
průkazy OZP. 

Výměnu zajišťují příslušná kontaktní pracoviště ÚP
ČR. V případě osobní návštěvy vydávají 
zaměstnanci ÚP ČR nové dočasné průkazy OZP 
přímo na místě a na počkání. Platnost tohoto 
dokladu se pak odvíjí od doby platnosti lékařského 

posudku, nejdéle však do konce roku 2015. 
Za vystavení nového průkazu klienti nic neplatí. 

„Abychom lidem se zdravotním postižením celou 
situaci co nejvíce ulehčili, nabízíme jim možnost 
dohodnout si konkrétní termíny. Chceme je tak 
ušetřit zbytečného čekání ve frontách,“ upozorňuje 
generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková. Přesto 
i tak řada klientů přichází bez předchozí domluvy.

Další možností, která může klientovi se zdravotním 
postižením zjednodušit život je fakt, že výměnu 
sKarty za dočasný průkaz OZP může vyřešit 
prostřednictvím svého zástupce na základě plné 
moci.

Zdroj: www.mpsv.cz, 13.5.2014

Starobní důchodci, kteří při pobírání 
důchodu pracují, si mohou svůj důchod 
vylepšit

S účinností od 1. 1. 2014 
platí, že důchodce, který 
vykonává výdělečnou činnost 
zakládající účast 
na důchodovém pojištění 
a současně mu ČSSZ vyplácí 
v plné výši tzv. řádný starobní 
důchod (přiznaný podle § 29 
odst. 1 nebo 3 z. č. 155/1995 

Sb., o důchodovém pojištění), může požádat 
o zvýšení důchodu za každých „odpracovaných“ 
360 kalendářních dnů. Žádost o zvýšení důchodu 
může podat i poživatel předčasného starobního 
důchodu, který po dosažení důchodového věku 
vykonává výdělečnou činnost (do dosažení 
důchodového věku platí, že výplata předčasného 
starobního důchodu nenáleží, pokud je 
vykonávána výdělečná činnost). 

Zvýšení nadále činí 0,4 % výpočtového základu 
za každých 360 kalendářních dnů výdělečné 
činnosti. Do doby výdělečné činnosti se pro účely 
zvýšení starobního důchodu nezapočítávají doby 
neplaceného volna, neomluvené absence ani 
doby, pro které platí tzv. omluvné důvody (doba 
dočasné pracovní neschopnosti, ošetřování člena 
domácnosti). Nárok na toto zvýšení vznikne ode 
dne následujícího po dni, kterým důchodce získal 
360 započitatelných dnů výdělečné činnosti. 
Případný nezhodnocený zbytek započitatelných 
dnů získaných před 1. 1. 2014 se použije 
pro eventuální následující zvýšení. 

Zvýšení starobního důchodu za další výdělečnou 
činnost se neprovádí automaticky, ale na základě 
písemné žádosti. Tu je možné sepsat na okresní 
správě sociálního zabezpečení (OSSZ), popřípadě 
zaslat přímo na ústředí ČSSZ. K žádosti se 
předkládá evidenční list důchodového pojištění 
prokazující dobu výdělečné činnosti, pokud již 
nebyl zaměstnavatelem zaslán ČSSZ. Osoby 

PORADNA

http://www.mpsv.cz/
http://www.mpsv.cz/
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samostatně výdělečně činné (OSVČ) předkládají 
výpis z evidence OSVČ, který jim vydá příslušná 
OSSZ.

Částka, o kterou se důchod navýší, je individuální, 
protože se stanovuje z výpočtového základu, 
ze kterého byl důchodci vyměřen jeho starobní 
důchod. Poznatky z praxe ukazují, že při pobírání 
důchodu pracují a o přepočet si žádají lidé různých 
profesí, např. učitelky, lékaři, vědci, ale i úřednice, 
prodavačky nebo údržbáři. Výjimečné není ani to, 
že lidé při pobírání starobního důchodu pokračují 
v podnikání nebo si přivydělávají méně 
kvalifikovanými činnostmi oproti své původní 
profesi. Některé zvýšení důchodu potěší, jiní jsou
zklamaní, neboť se domnívali, že částka bude 
vyšší. Mnoho lidí totiž očekává, že jim důchod 
bude zvýšen o 0,4 % z vypláceného důchodu, 
nikoliv z výpočtového základu.

Starobní důchod nelze zvýšit za dobu výdělečné 
činnosti do 31. 12. 2009, protože právní úprava, 
která zavedla možnost zvýšení tohoto důchodu 
za dobu výdělečné činnosti při pobírání důchodu, 
je účinná až od 1. 1. 2010. Do 31. 12. 2013 bylo 
možné žádat o zvýšení důchodu za dobu 
výdělečné činnosti při souběžném pobírání 
starobního důchodu buď po 2 letech nepřetržité 
výdělečné činnosti, nebo po jejím skončení. Pokud 
nárok na toto zvýšení vznikne po 31. 12. 2013 
podmínka nepřetržitého výkonu výdělečné činnosti 
po dobu 2 let ani jejího ukončení již není 
vyžadována.

Zdroj: www.mpsv.cz, 13.5.2014

Vliv invalidního důchodu na starobní
Mezi lidmi s přiznaným 
invalidním důchodem je 
rozšířen mýtus, že se jim doba, 
po kterou invalidní důchod 
pobírají, automaticky započítává 
do doby pojištění pro nárok 

na starobní důchod. 

To, že se doba pobírání invalidního důchodu 
pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, dříve 
částečného invalidního důchodu, do starobního 
důchodu nezapočítá, lidé často s překvapením 
zjišťují, až když o starobní důchod zažádají. 
Pro nárok i výši starobního důchodu se započítává 
pouze doba pobírání invalidního důchodu 
pro invaliditu třetího stupně (před 1. 1. 2010 
plného invalidního důchodu). 

U osob, kterým byl v určitém období jejich života 
přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního 
a druhého stupně, právní úprava předpokládá, že 
využijí svůj zbývající pracovní potenciál a budou 
vykonávat práci, kterou jim jejich zdravotní stav 
umožní. Pokud při pobírání invalidního důchodu 
pro invaliditu prvního nebo druhého stupně osoba 
pracuje (přesněji řečeno vykonává činnost 
zakládající účast na pojištění), tato činnost se 

započítá pro nárok na důchod (nejen starobní). 
Pokud člověk při pobírání invalidního důchodu 
pro invaliditu prvního nebo druhého stupně 
nevykonává činnost zakládající účast na pojištění, 
samotné období pobírání tohoto důchodu se 
do doby důchodového pojištění nepočítá. To může 
negativně ovlivnit budoucí nárok na starobní 
důchod, ať už řádný nebo předčasný, protože 
člověk nemusí získat potřebnou dobu 
důchodového pojištění. Přiznání invalidního 
důchodu (jakéhokoliv stupně) nemusí být trvalé, 
protože závisí na vývoji zdravotního stavu.

Pokud po přiznání invalidního důchodu 
pro invaliditu prvního či druhého stupně nebo 
po snížení invalidního důchodu pro invaliditu 
třetího stupně na nižší stupeň lidé nepracují, je 
možné doporučit:

 zaevidovat se na Úřadu práce, který bude 
nápomocen při zprostředkování vhodného 
zaměstnání či rekvalifikace; doba evidence 
u Úřadu práce je navíc náhradní dobou 
pojištění a v zákonem stanoveném rozsahu se 
hodnotí pro důchodové účely (více informací 
k zápočtu doby evidence u Úřadu práce 
a dalším náhradním dobám pojištění najdete 
na www.cssz.cz),

 přihlásit se k dobrovolnému důchodovému 
pojištění; přihlášku lze podat na okresní 
správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle 
místa bydliště, minimální pojistné 
na dobrovolné důchodové pojištění v roce 
2014 činí 1 817 Kč za měsíc (více informací 
o dobrovolném důchodovém pojištění najdete 
na www.cssz.cz).

V případě, že poživatel invalidního důchodu 
dosáhne zákonem stanoveného důchodového 
věku a splní podmínku potřebné doby pojištění, 
má možnost požádat o přiznání starobního 
důchodu. Pokud výše starobního důchodu bude 
vyšší, přizná mu ČSSZ tento důchod. V opačném 
případě mu náleží nadále invalidní důchod 
v původní výši. Žádost se podává prostřednictví 
OSSZ.

Lidem, kteří v období, kdy pobírají invalidní důchod 
(týká se všech stupňů invalidity), dosáhnou 65 let 
věku, výplata důchodu nezaniká (s výjimkou 
invalidních důchodů pro invaliditu třetího stupně 
u pojištěnců, kteří byli zároveň účastni 
důchodového spoření). Ze zákona jej ČSSZ 
automaticky transformuje na důchod starobní. 
Výše důchodu se transformací nemění, ani se 
nepřezkoumává, zda podmínky nároku na řádný 
starobní důchod jsou splněny nebo se změnil 
zdravotní stav.

Výdaje na invalidní důchody činily za loňský 
rok celkem 44,5 miliardy Kč. K 31. 12. 2013 
vyplácela ČSSZ 206 484 invalidních důchodů 
pro invaliditu třetího stupně, 65 616 invalidních 
důchodů pro invaliditu druhého stupně a 161 314 

http://www.mpsv.cz/
http://www.tretivek.cz/201404/vliv-invalidniho-duchodu-na-starobni/
http://www.cssz.cz/
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invalidních důchodů pro invaliditu prvního stupně. 
Invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně činil 
průměrně 10 245 Kč, pro invaliditu druhého stupně 
6 675 Kč a prvního stupně 5 989 Kč.

Zdroj: www.cssz.cz

Příspěvek na mobilitu
Příspěvek na mobilitu je opakující se dávkou, která 
slouží k částečné úhradě zvýšených nákladů 
na dopravu osobám se zdravotním postižením; 
nahrazuje příspěvek na provoz motorového 
vozidla a příspěvek na individuální dopravu (dávky 
poskytované do 31. 12. 2011).

Na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, 
která 

 je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P 
vydaného podle legislativy platné po 1. 1. 2014 

 v kalendářním měsíci se za úhradu opakovaně 
dopravuje nebo je dopravována a 

 nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby 
podle zákona o sociálních službách v domově 
pro osoby se zdravotním postižením, 
v domově pro seniory, v domově se zvláštním 
režimem nebo ve zdravotnickém zařízení 
ústavní péče (s výjimkou případů zvláštního 
zřetele). Nárok na příspěvek na mobilitu 
u osob, kterým jsou poskytovány tyto pobytové 
služby, tedy bude posuzován individuálně; 
pokud splníte ostatní podmínky pro přiznání 
příspěvku, můžete jej získat i přesto, že trvale 
bydlíte v některém z výše uvedených zařízení. 

Výše uvedené podmínky musí být splněny 
současně a, s výjimkou podmínky opakovaného 
dopravování, musí být splněny po celý kalendářní 
měsíc.

Nárok na výplatu příspěvku na mobilitu nemáte
v případě, že jste po celý kalendářní měsíc v péči 
zdravotnického zařízení (nemocnice, lázně). 
Podmínka celého kalendářního měsíce je splněna 
tehdy, pokud jste v daném zařízení i první 
a poslední den v měsíci. Stačí však to, abyste byli 
první den v měsíci přijati nebo poslední den 
v měsíci propuštěni ze zařízení, a podmínka 
celého kalendářního měsíce splněna není a vám 
náleží celý příspěvek na mobilitu. Z tohoto důvodu 
je vhodné plánovat si např. lázně tak, aby 
zasahovaly do dvou měsíců, a vy jste vždy 
alespoň půl dne v daném měsíci byli doma.

Vyplácení příspěvku je v kompetenci krajských 
poboček Úřadu práce. 

V případě, že Vám nebo Vašemu dítěti byl 
příspěvek na mobilitu odejmut nebo nebyl přiznán, 
lze ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí
o odebrání nebo nepřiznání příspěvku podat 
odvolání. Odvolání se podává zpět na krajskou 

pobočku ůřadu práce, která vydala rozhodnutí -
tato pobočka může své rozhodnutí ještě 
přehodnotit, pokud ovšem na svém rozhodnutí 
setrvá, předává odvolání dále na Ministerstvo 
práce a sociálních věcí.

V případě neúspěchu odvolání máte dále možnost 
podat správní žalobu k příslušnému krajskému 
soudu dle místa Vašeho trvalého bydliště. Žalobu 
lze podat do dvou měsíců od data doručení 
rozhodnutí z odvolacího řízení.

!!!POZOR!!! Vzhledem k tomu, že od 1.1.2014 je 

nárok na příspěvek na mobilitu přímo podmíněn 
přiznáním průkazu osoby se zdravotním 
postižením, doporučujeme v případě nepřiznání 
příspěvku primárně řešit spíše nepřiznání průkazu.

Zdroj: http://ligavozick.skynet.cz, 12.5.2014

Příspěvek na zvláštní pomůcku 
Příspěvek na zvláštní pomůcku, 
poskytovaný na základě zákona 
č. 329/2011 Sb., o poskytování 
dávek osobám se zdravotním 
postižením, v sobě slučuje 
několik dříve poskytovaných 

klíčových příspěvků pro osoby se zdravotním 
postižením (příspěvek na pořízení zvláštní 
pomůcky, na úpravu bytu) a je určen k pořízení 
potřebného vybavení pro těžce postižené osoby. 

Nárok na tento příspěvek má osoba s těžkou 
vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým 
sluchovým postižením nebo těžkým zrakovým 
postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého 
zdravotního stavu (zdravotní stav trvá nebo bude 
trvat déle než 1 rok), a její zdravotní stav 
nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. Seznam 
diagnóz pro přiznání příspěvku na zvláštní 
pomůcku je uveden v příloze č. 1 zákona 
č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se 
zdravotním postižením (seznam obsahuje 
i kontraindikace, tzn. indikace, které brání přiznání 
příspěvku).

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, 
na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek 
na zvláštní pomůcku:

I. Zvláštní pomůcky určené osobám s těžkou vadou 
nosného nebo pohybového ústrojí
1. Osobám se zdravotním postižením, které je 
uvedeno v části I bodě 1 přílohy k zákonu:
a) dodatečná úprava motorového vozidla; jedná se 
o úpravy vyžadující montáž, např. ruční ovládání, 
usnadňování nastupování, nakládání vozíku,
b) stavební práce spojené s uzpůsobením 
koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi 
nezbytně související materiál na úpravu (nikoli 
o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.).

http://ligavozick.skynet.cz/
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2. Osobám se zdravotním postižením, které je 
uvedeno v části I bodě 1 písm. c), d), g), j) a k) 
přílohy k zákonu: speciální komponenty osobního 
počítače, např. uzpůsobená klávesnice, myš, 
speciální programové vybavení.

3. Osobám se zdravotním postižením, které je 
uvedeno v části I bodě 1 písm. a), b), d) až i) 
přílohy k zákonu:
a) nájezdové ližiny,
b) přenosná rampa,
c) schodolez,
d) schodišťová plošina, včetně instalace,
e) stropní zvedací systém, včetně instalace.

Příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení 
schodišťové plošiny lze však poskytnout pouze 
v případě, že odstranění bariéry nelze dosáhnout 
prostřednictvím schodolezu.

4. Osobám se zdravotním postižením, které je 
uvedeno v části I bodě 1 písm. a) až g), i) a j) 
přílohy k zákonu: stavební práce spojené 
s rozšířením dveří v bytě.

5. Osobám se zdravotním postižením, které je 
uvedeno v části I bodě 1 písm. a), d) a i) přílohy 
k zákonu: schodišťová sedačka, včetně instalace.

II. Zvláštní pomůcky určené těžce zrakově postiženým 
osobám
1. Osobám se zdravotním postižením, které je 
uvedeno v části I bodě 2 přílohy k zákonu:
a) kalkulátor s hlasovým výstupem,
b) digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým 
výstupem,
c) digitální zápisník pro zrakově postižené
s hlasovým výstupem nebo braillským displejem,
d) speciální programové vybavení pro zrakově 
postižené.

2. Osobám se zdravotním postižením, které je 
uvedeno v části I bodě 2 písm. a) a b) přílohy 
k zákonu:
a) vodicí pes,
b) slepecký psací stroj,
c) DYMO kleště,
d) elektronická orientační pomůcka pro nevidomé 
a hluchoslepé,
e) elektronická komunikační pomůcka
pro nevidomé a hluchoslepé,
f) indikátor barev pro nevidomé,
g) měřicí přístroje pro domácnost s hlasovým nebo 
hmatovým výstupem,
h) braillský displej pro nevidomé,
i) tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé,
j) hlasové popisovače pro nevidomé 
a hluchoslepé.

3. Osobám se zdravotním postižením, které je 
uvedeno v části I bodě 2 písm. a) až c) přílohy 
k zákonu: diktafon. 

4. Osobám se zdravotním postižením, které je 
uvedeno v části I bodě 2 písm. b) až d) přílohy 
k zákonu:
a) kamerová zvětšovací lupa,
b) digitální zvětšovací lupa.

III. Zvláštní pomůcky určené těžce sluchově 
postiženým osobám
1. Osobám se zdravotním postižením, které je 
uvedeno v části I bodě 3 přílohy k zákonu:
a) signalizace bytového zvonku, signalizace 
domovního zvonku, včetně instalace,
b) signalizace pláče dítěte, včetně instalace,
c) speciální programové vybavení (aplikace 
do telefonu, programy do osobního počítače) 
pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik 
mluvení, odezírání nebo znakové řeči.

2. Osobám se zdravotním postižením, které je 
uvedeno v části I bodě 3 písm. b) přílohy k zákonu:
individuální indukční smyčka.

3. Osobám se zdravotním postižením, které je 
uvedeno v části I bodě 3 písm. c) přílohy k zákonu:
a) elektronická orientační pomůcka pro nevidomé 
a hluchoslepé,
b) elektronická komunikační pomůcka 
pro nevidomé a hluchoslepé.

4. Osobám se zdravotním postižením, které je 
uvedeno v části I bodě 3 písm. b) a c) přílohy 
k zákonu:
a) zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení,
b) signalizace telefonního zvonění,
c) telefonní zesilovač.

IV. Zvláštní pomůcky určené osobám se zdravotním 
postižením, které je uvedeno v části I bodě 4 přílohy 
k zákonu
a) motorové vozidlo,
b) speciální zádržní systémy (nikoli běžné dětské 
autosedačky).

Příspěvek je poskytován osobám starším 1 roku 
(s výjimkou příspěvku na úpravu bytu - poskytován 
osobám starším 3 let, a příspěvku na pořízení 
vodícího psa - poskytován osobám starším 15 let), 
které tuto pomůcku využijí k sebeobsluze nebo ji 
potřebují k realizaci pracovního uplatnění, 
k přípravě na budoucí povolání, k získávání 
informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím, 
a které mohou pomůcku využívat ve svém 
sociálním prostředí; přitom se přihlíží i k dalším 
pomůckám, zdravotnickým prostředkům, úpravám 
a předmětům, které osoba využívá.

Příspěvek lze poskytnout též na zvláštní pomůcku, 
která byla zakoupena v průběhu 12 kalendářních 
měsíců před dnem zahájení řízení o poskytnutí 
příspěvku.

Příspěvek se poskytuje na zvláštní pomůcku 
v základním provedení, které vzhledem 
k zdravotnímu postižení žadateli plně vyhovuje 
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a splňuje podmínku nejmenší ekonomické 
náročnosti.

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku

Maximální výše příspěvku na jednotlivou 
pomůcku je 350.000 Kč (u schodišťové plošiny 
400.000 Kč) s tím, že příspěvek může činit 
maximálně 90 % z předpokládané nebo již 
zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Pokud nemáte 
dostatek finančních prostředků k doplacení 
zbývající částky, může krajská pobočka Úřadu 
práce určit i nižší spoluúčast (minimálně však 
1.000 Kč). 

Při určování výše spoluúčasti se přihlíží k míře 
využívání zvláštní pomůcky, příjmům žadatele 
o příspěvek, příjmům dalších společně 
posuzovaných osob a k celkovým sociálním 
a majetkovým poměrům. 

Pokud je cena pomůcky nižší než 24.000 Kč, 
příspěvek vám bude poskytnut v případě, je-li váš 
příjem a příjem osob společně posuzovaných nižší 
než osminásobek životního minima jednotlivce 
nebo životního minima společně posuzovaných 
osob. Ve zvláštních případech, zejména pokud 
opakovaně žádáte o příspěvky na pomůcky, jejichž 
cena je nižší než 24.000 Kč, může krajská 
pobočka Úřadu práce poskytnout příspěvek 
i přesto, že je váš příjem a příjem společně 
posuzovaných osob vyšší než osminásobek 
životního minima.

Součet vyplacených příspěvků na zvláštní 
pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících 
po sobě jdoucích přesáhnout částku 800.000 
Kč (do tohoto limitu se započítává i výše příspěvku 
na zakoupení motorového vozidla). 

Od vyplacených částek se při určování součtu 
odečítají částky, které vrátíte nebo jejichž vrácení 
bylo prominuto. V případě poskytnutí 
schodišťové plošiny se limit navyšuje
na 850.000 Kč.

Vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku nebo 
jeho poměrnou část je osoba, které byl tento 
příspěvek vyplacen, povinna vrátit, jestliže

 nepoužila tento příspěvek do 3 měsíců 
ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě 
stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce 
na pořízení zvláštní pomůcky 

 nepoužila vyplacený příspěvek v plné výši do 3 
měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě 
stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce 

 v období před uplynutím 60 kalendářních 
měsíců ode dne vyplacení příspěvku přestala 
být vlastníkem zvláštní pomůcky 

 v období před uplynutím 60 kalendářních 
měsíců ode dne vyplacení příspěvku přestala 
zvláštní pomůcku užívat (s výjimkou případu, 
kdy osoba přestala pomůcku využívat 
z důvodu změny zdravotního stavu) 

 použila příspěvek v rozporu s rozhodnutím 
o jeho přiznání 

 se prokáže, že osoba, uvedla v žádosti 
o příspěvek na zvláštní pomůcku nepravdivé 
nebo zkreslené údaje

Pokud zemře osoba, které byl příspěvek 
vyplacen, nevzniká povinnost příspěvek nebo 
jeho poměrnou část vracet, totéž platí 
i v případě, že vodící pes, na kterého byl příspěvek 
poskytnut, zemře nebo ztratí své dovednosti 
z důvodu onemocnění nebo úrazu, k němuž došlo 
bez zavinění příjemce příspěvku. 

Vyplácení příspěvku je v kompetenci krajských 
poboček Úřadu práce. 

V případě, že Vám nebo Vašemu dítěti nebyl 
příspěvek na zvláštní pomůcku přiznán, lze 
ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí 
o nepřiznání příspěvku podat odvolání. Odvolání 
se podává zpět na krajskou pobočku Úřadu práce, 
která vydala rozhodnutí - tato pobočka může své 
rozhodnutí ještě přehodnotit, pokud ovšem 
na svém rozhodnutí setrvá, předává odvolání dále 
na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V případě neúspěchu odvolání máte dále možnost 
podat správní žalobu k příslušnému krajskému 
soudu dle místa Vašeho trvalého bydliště. Žalobu 
lze podat do dvou měsíců od data doručení 
rozhodnutí z odvolacího řízení.

Zdroj: http://ligavozick.skynet.cz, 12.5.2014

Získejte stipendium od Konta Bariéry
Studenti s těžkým zdravotním 
handicapem se mohou hlásit 
do otevřeného výběrového řízení 
do poloviny srpna.

Konto Bariéry vyhlašuje v květnu 
2014 již patnáctý ročník Stipendia 
Bariéry.  Přihlášku a veškeré podrobnosti naleznou 
studenti na www.kontobariery.cz.

V roce 2000 byl Kontem Bariéry zřízen fond 
Stipendium Bariéry, který je určen 
pro středoškoláky a vysokoškoláky z řad těžce 
zdravotně handicapovaných studentů. 
Středoškolákům (od druhého ročníku studia) 
a vysokoškolákům je vyplácen měsíční příspěvek 
ve výši 1000 až 4000 korun na jejich konto. Tento 
příspěvek není podmíněn studijními výsledky, ale 
je chápán jako sociální podpora, která pomáhá 
hradit část nákladů spojených se studiem. 

Stipendium Bariéry je unikátní způsobem 
financování – peníze na podporu studentů 
pocházejí z výnosu Aukčních salonů výtvarníků, 
které Konto Bariéry pořádá každé dva roky.

Zdroj: http://p12.helpnet.cz/aktualne/ziskejte-
stipendium-od-konta-bariery, 1.5.2014

http://ligavozick.skynet.cz/
http://www.kontobariery.cz/
http://p12.helpnet.cz/aktualne/ziskejte-stipendium-od-konta-bariery
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