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Vážení čtenáři a čtenářky,
Z obsahu
ve chvíli, kdy se Vám dostane do ruky
letní číslo našeho časopisu, budou se ti
šťastnější pravděpodobně chystat někam
na dovolenou, ti méně šťastní už budou
zpět. Ale realitě při návratu neunikne ani
první ani druhá skupina. Proto bychom
Vám nechtěli připomínat krásy prázdnin a
dovolených, ale pokusíme se Vám jako
„domácí průvodci“ některé změny přiblížit
a nabídnout schůdná řešení. Velkou část
změn přijímáme negativně, bývá to často
„o nás bez nás“, ale přinášíme i o něco
pozitivnější zprávy. Věnujte prosím
pozornost především článkům na str. 5 a
článku o sKartách na str. 15. Jistě to
nejsou pro letošní rok jediné změny,
které nás čekají, proto s dalším přísunem
informací přijdeme hned po prázdninách.
Co bude a co nebude dobré, ukáže až
čas. A to věděl už na začátku našeho
letopočtu římský filosof, dramatik a
politik Seneca Lucius Annaeus: „Čas
odhalí pravdu“. Odhalování pravdy
bychom jistě uvítali i v jiných
souvislostech....
Pohodové a slunné léto Vám všem přeje
Mgr. Jana Zavadilová

Není málo času, který máme, ale
mnoho času, který nevyužijeme.
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DOPORUČENÍ: DENÍK PŘÍJEMCŮ ÚKONŮ PŘÍSPĚVKŮ NA PÉČI

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek vydal pokyn Úřadu práce, aby při
každé návštěvě klienta byl příjemce příspěvku na péči požádán, aby prokázal
využívání přiznané sociální dávky na poskytování nutných služeb (využití příspěvku
na péči).
Doporučujeme všem příjemcům příspěvku na péči, aby si vedli deník úkonů, ve
kterém stručně popíší jednotlivé úkony (může vést i osoba pečující, avšak na jméno
příjemce), které jim poskytla osoba poskytující péči. Je vhodné také zaznamenat,
jakým způsobem byla provedena úhrada za tuto službu a v jaké výši. Toto platí i pro
osoby blízké, které o příjemce pečují. Pouhý výčet služeb, které byly provedeny,
nemusí postačit ke kontrole čerpání příspěvků.

DENNÍ ZÁZNAM PÉČE PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI
Datum: 1. 5. 2012
Úkon – jeho stručný popis:
Například - Umytí celého těla (koupel) a vlasů, ostříhání nehtů a jejich zapilování
(ruce i nohy). Obstarání nákupu potravin. Převléknutí lůžkovin.
Kdo úkon provedl:
Například -Osoba blízká (osoba, která je oficiálně evidovaná jako osoba pečující,
nebo se uvádí poskytovatel sociální služby, jako je pečovatelská služby, osobní
asistence apod.)
Cena a způsob platby: Cena dle dohody – 240,- Kč
Hotovost převzal/a: Jana Nováková
Platba v hotovosti dne 1. 5. 2012
Platba stejně tak může být převáděna bezhotovostně – pro tento případ
doporučujeme uvést datum, kdy byla částka převedena a uvést částku, která byla
poskytovateli poskytnuta.

Podpis: ……………………………………………………
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PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU
Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má:
•
• těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí
• těžké sluchové postižení
• těžké zrakové postižení
Tam, kde je pomůckou motorové vozidlo, má nárok na příspěvek na zvláštní
pomůcku osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo
těžkou nebo hlubokou mentální retardaci.
Okruh zdravotních postižení odůvodňujících přiznání příspěvku a zdravotní stavy
vylučující jeho přiznání jsou uvedeny v příloze k zákonu o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na
zvláštní pomůcku dále je, že:
• Osoba je starší 3 let (motorové vozidlo, úprava bytu), 15 let (vodicí pes), 1 roku
(všechny ostatní pomůcky).
• Zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci
pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací,
vzdělávání anebo ke styku s okolím.
• Osoba může zvláštní pomůcku využívat.
• Zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je plně hrazen
z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní
pojišťovnou. Také nesmí jít o zdravotnický prostředek, který nebyl osobě uhrazen
z veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčen zdravotní pojišťovnou z důvodu
nedostatečné zdravotní indikace.
• Pokud je pomůckou motorové vozidlo, je také podmínkou, že se osoba opakovaně
v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je
schopna být vozidlem převážena.
Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve
vyhlášce. Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena není, a
to za podmínky, že ji krajská pobočka ÚP považuje za srovnatelnou s některou
z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je.
-red-

Zdroj: MPSV

Stěžujeme si, jak máme málo času, ale jednáme tak, jako bychom ho měli
nekonečně mnoho.
Seneca Lucius Annaeus
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VÝPŮJČKA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKY
Reformy zasáhly i příspěvky na některé vybrané pomůcky pro zdravotně postižené.
Stát již neposkytuje příspěvek na pořízení vybraných zvláštních pomůcek, kterými
jsou: stropní zvedací systém, schodišťová plošina a schodolez (dle zákona č.
329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením).
Tyto zvláštní pomůcky je však možné si vypůjčit na úřadu práce na základě
smlouvy o výpůjčce podle občanského zákoníku (§ 13, výše uvedeného zákona), a
to osobě starší tří let, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí
uvedenou v příloze k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením v bodě 1 písm. a), b) nebo d) až i), a to na její žádost.
Hledáte-li
na úřadu
výpůjčku
příspěvek

formulář na internetových stránkách MPSV či se jej dožadujete
práce, marně usilujete o něco, co neexistuje. Žádost o tuto
pomůcky se podává na stejném formuláři jako žádost o
na zvláštní pomůcku.

Konkrétní zvláštní pomůcku určuje krajská pobočka úřadu práce, se kterou se také
uzavírá písemná smlouva. Příspěvek na instalaci zvláštní pomůcky se poskytuje
pouze osobám, které nemají dostatek finančních prostředků k úhradě instalace
zvláštní pomůcky. Spoluúčast osoby je vždy stanovena na minimální částku
1 000 Kč.
Provedli jsme vlastní průzkum napříč krajskými pobočkami úřadu práce a dospěli
jsme k závěru (možná se mýlíme), že s největší pravděpodobností úředníci
jednotlivých úřadů práce nemají jednoznačné pokyny, jak s přijatou žádostí
nakládat, neví, jaké informace mají poskytovat a ani jakým způsobem bude dále
postupováno v domácnosti žadatele, neboť se jedná o zásah do práv třetích osob
při samotné instalaci zařízení.
Autor:Lenka Žáčková

PROJEKT REALIZOVANÝ VE SPOLUPRÁCI S MMR ČR
Rádi bychom Vás znovu upozornili na možnost využití bezplatné právní poradny
(řešení bytové problematiky v širších souvislostech). Poradenství se týká uzavírání
nájemních smluv, převodu nájmů, dědického řízení (dědění ze závěti a ze zákona),
příspěvků na bydlení, ochrany nájemníků, věcného břemene v bytě, úprav v bytech,
dluhového poradenství, splátkových kalendářů, problematiky pozůstalostí a dalších
témat. Bližší informace získáte na telefonu 224 323 433 nebo 736 509 866.
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PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU
Příspěvek na mobilitu dle zákona č. 329/ 2011 Sb., náleží osobám, které nezvládají
potřebu mobility nebo orientace. Je opakující se nárokovou dávkou určenou osobě
starší 1 roku:
• která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace
(nebo které byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně, a to po dobu
platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P, nejdéle do 31. 12. 2015),
• která se opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována,
• které nejsou 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 –
v průběhu roku 2012 má však dojít k žádané změně a dávka bude určena i pro
klienty pobytových služeb.
Není však pravdou, že o příspěvek na mobilitu nelze požádat, pokud nevlastníte
průkaz ZTP či ZTP/P, neboť to není přímo vázáno jen na vlastnictví průkazu ZTP či
ZTP/P. Osoba s uvedenými průkazy se automaticky považuje za osobu nezvládající
potřebu mobility nebo orientace, tedy je splněna uvedena podmínka. V praxi to
znamená, že u osob s již přiznanými mimořádnými výhodami nebude v žádosti o
příspěvek na mobilitu posudkovým lékařem zjišťováno, zda zvládá či nezvládá jeden
z těchto úkonů. Pokud průkaz nevlastníte (nemáte přiznané mimořádné výhody),
máte právo žádost podat a posudkový lékař ČSSZ posoudí, zda zvládáte či
nezvládáte potřebu mobility nebo orientace a rozhodne o tom, zda Vám na dávku
vznikl nárok i v případě, kdy nevlastníte průkaz ZTP či ZTP/P.
Výše dávky: 400 Kč měsíčně
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,
čerpání příspěvku na mobilitu neumožňuje osobám, kterým jsou poskytovány
pobytové sociální služby dle 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.
Na základě rozhodnutí ministra práce a sociálních věcí, ke kterému přispěl apel Ligy
vozíčkářů, budou mít možnost obyvatelé výše uvedených zařízení požádat o
příspěvek na mobilitu. Zákonem zřejmě nebude určen minimální počet jízd v měsíci,
ale formulace bude zřejmě taková, že Úřad práce může poskytnout příspěvek na
mobilitu osobám, kterým jsou poskytovány výše uvedené pobytové sociální služby,
a to v případech hodných zřetele.
Zdroj: MPSV a Kolokvium svépomocné skupiny pod vedením L. Žáčkové
Čas je největší síla života.
Karel Čapek
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VÝŠE PŘÍSPĚVKU NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU
Je-li pořizovací cena zvláštní pomůcky
nižší než 24 000 Kč, může být příspěvek
poskytnut jen osobě, která má příjem
nižší než 8násobek životního minima
jednotlivce
nebo
životního
minima
společně posuzovaných osob. Spoluúčast
osoby činí 10 % z
ceny zvláštní
pomůcky, nejméně však 1 000 Kč. Žádáli osoba opakovaně o příspěvek na různé
zvláštní pomůcky v ceně do 24 000 Kč,
lze tento příspěvek poskytnout, i když
příjem osoby a příjem osob s ní společně
posuzovaných přesahuje výše uvedený
násobek životního minima (případ hodný
zřetele).
Přesahuje-li cena zvláštní pomůcky
částku 24 000 Kč, spoluúčast osoby činí
10 % z ceny.
Pokud
žadatel/ka
nemá
dostatek
finančních prostředků ke spoluúčasti,
může krajská pobočka úřadu práce určit
nižší míru spoluúčasti, s přihlédnutím
k míře využívání zvláštní pomůcky,
k příjmu žadatele/žadatelky a příjmu
osob
společně
posuzovaných.
Přihlédnuto může také být (ne vždy)
k celkovým sociálním a majetkovým
poměrům.
Minimální spoluúčast je stanovena ve
výši 1 000 Kč. Výše příspěvku na
zvláštní pomůcku jako je motorové
vozidlo
se
stanoví
s přihlédnutím
k četnosti a důvodu dopravy, ale také k
příjmu osoby a příjmu osob s ní společně
posuzovaných. Zřetel se bere také na
sociální
a
majetkové
poměry
žadatele/žadatelky.
Maximální výše příspěvku na (zvláštní
pomůcku)
motorové
vozidlo
činí
200 000 Kč.
Maximální výše příspěvku na zvláštní
pomůcku
činí
350 000 Kč.
Součet
vyplacených
příspěvků
na
zvláštní
pomůcku
nesmí
v 60
kalendářních

měsících po sobě jdoucích přesáhnout
částku 800 000 Kč.
Zdroj: MPSV

-red-

REGISTR ZDRAVOTNICKÝCH
ZAŘÍZENÍ
Registr jednotlivých zařízení naleznete
také
na
webových
stránkách
(www.mzcr.cz)
ministerstva
zdravotnictví.
Poskytuje
aktuální
informace o síti zdravotnických zařízení
a profilu poskytované zdravotní péče na
Vámi zvoleném území.
Obsahuje údaje o všech zdravotnických
zařízeních, která získala registraci (vč.
detašovaných pracovišť), z hlediska
druhu zařízení a oboru poskytované
zdravotní péče. Umožňuje vyhledat
konkrétní zdravotnické zařízení. Registr
je spravován Ústavem zdravotnických
informací a statistiky ČR.
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POVINNOSTI ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN V SOUVISLOSTI
S POPLATKY
1. Evidovat poplatky a doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo
potraviny pro zvláštní lékařské účely započitatelné do limitu na osobním účtu
každého pojištěnce,
2. sledovat limit 2 500,- Kč u pojištěnců mladších 18 let, včetně kalendářního roku,
ve kterém dovršili 18. rok věku, a u pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního
roku, ve kterém dovršili 65. rok věku, a limit 5 000,- Kč u ostatních pojištěnců,
3. na vyžádání pojištěnce poskytnout jedenkrát ročně bezplatně výpis
z osobního účtu pojištěnce včetně uhrazených poplatků a doplatků na částečně
hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely
započitatelných do limitu,
4. ve lhůtě 60 dnů po skončení čtvrtletí uhradit pojištěnci, nebo jeho
zákonnému zástupci částku přesahující limit 5 000,- Kč, resp. 2 500,- Kč,
za kalendářní rok pro poplatky ve výši 30,- Kč a doplatky za předepsané léčivé
přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely částečně hrazené z v.z.p. a
započitatelné do limitu,
5. v kalendářních čtvrtletích následujících po kalendářním čtvrtletí, ve
kterém byl limit 5 000,- Kč, resp. 2 500,- Kč již překročen, je zdravotní
pojišťovna povinna uhradit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci částku ve
výši součtu poplatků a doplatků na částečně hrazené léčivé přípravky nebo
potraviny pro zvláštní lékařské účely započitatelných do limitu za příslušné
kalendářní čtvrtletí, oznámených zdravotnickými zařízeními zdravotní pojišťovně, a
to do 60 kalendářních dnů po uplynutí každého takového kalendářního čtvrtletí. Částku,
která v kalendářním čtvrtletí nepřesáhne 50,- Kč, uhradí zdravotní pojišťovna do 60
kalendářních dnů po uplynutí posledního kalendářního čtvrtletí v kalendářním roce,
6. při změně zdravotní pojišťovny v průběhu kalendářního roku je zdravotní
pojišťovna, u které byl pojištěnec pojištěn, povinna oznámit nové zdravotní
pojišťovně pojištěnce skutečnosti rozhodné pro výpočet částky podle § 16b odst. 2
zákona. Částku uhradí pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci zdravotní
pojišťovna, u které je pojištěnec pojištěn k poslednímu dni kalendářního roku, ve
kterém byl limit překročen. Nová zdravotní pojišťovna oznámí zdravotním
pojišťovnám, u kterých byl pojištěnec v kalendářním roce pojištěn, celkovou
částku, o kterou byl limit tohoto pojištěnce překročen, jakož i poměrnou částku
vypočtenou podle doby pojištění připadající na pojišťovnu, které je částka
oznamována. Zdravotní pojišťovny jsou povinny částku na ně připadající uhradit
zdravotní pojišťovně, která částku rozúčtovala, do 30 dnů ode dne doručení
oznámení o výši této částky.
Zdroj: Min. zdravotnictví

-red-

Peníze pro život mají cenu, ale život pro peníze ne.
Odlas
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PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého
zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby a splňují podmínku nepříznivého
zdravotního stavu, který trvá nebo má trvat déle než jeden rok a který omezuje
jejich funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb.
Příspěvek na péči je možné přiznat osobám starším jednoho roku.
Příspěvek nenáleží osobě, která péči zajišťuje, ale vždy osobě, o níž je
pečováno.
Zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné
závislosti až po závislost úplnou. O příspěvek je možné požádat na krajské pobočce
Úřadu práce ČR, v jejímž spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt.
Pro posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní
potřeby dle § 9 zákona (kompletně nový model posuzovaní LPS – 10 ucelených
úkonů v oblasti každodenního života)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobilita (zvládat vstávání, usedání, chůze)
Orientace (orientovat se zrakem, sluchem, pomocí psychických funkcí)
Komunikace (dorozumět se a porozumět – mluvenou řečí i psanou zprávou)
Stravování (stravu naporcovat, najíst se a napít se, dodržovat dietní režim –
dietu)
Oblékání a obouvání (vybrat si oblečení a obutí, oblékat se, obouvat se, svlékat
se a zouvat se)
Tělesná hygiena (umývat si obličej, ruce a celé tělo, česat se, péče o ústní
hygienu)
Výkon fyziologické potřeby (používat WC, vyprázdnit se, provést očistu,
používat hygienické pomůcky)
Péče o zdraví (dodržování stanoveného léčebného režimu, ošetřovatelská
opatření)
Osobní aktivity (stanovit si a dodržet denní režim, zapojit se do aktivit
odpovídajících věku)
Péče o domácnost (nakládat s penězi, obstarat si nákup potravin, nosit běžné
předměty)

Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické
osoby ve:
• stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu není schopna zvládat tři základní životní potřeby,
• stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu není schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb,
• stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb,
• stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb a vyžaduje
každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.
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Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické
osoby ve:
• stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby,
• stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo šest základních životních
potřeb,
• stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních
potřeb,
• stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu není schopna zvládat devět nebo deset základních životních
potřeb a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby.
Zdroj: MPSV

-red-

STAVEBNÍ PRÁCE DO PŘÍSPĚVKU
NA UZPŮSOBENÍ KOUPELNY
A WC ZCELA NEPATŘÍ
Pozor: stavební práce se zcela nezahrnují do
příspěvku na zvláštní pomůcku, jedná-li se o
uzpůsobení koupelny a/či WC. Nezbytnou
přílohou žádosti o příspěvek je podrobný rozpis
plánovaných úprav a jejího cenového vyjádření,
tedy položkový rozpočet!
Zákon č. 329/2011 Sb., odkazuje na vymezení
prováděcího předpisu č. 388/2011 Sb., který je
velmi stručný a tedy nejednoznačný. Liga vozíčkářů požádala v únoru letošního roku
o jasnější vymezení přímo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a na svých
webových stránkách zveřejnila následující citaci z písemného vyjádření MPSV, které
si i my dovolujeme zveřejnit:
„Pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku nebudou brány v potaz výdaje spojené s
obklady, dlažbou, madly, dveřmi, sklopnou sedačkou. V potaz budou brány náklady
na zdivo, spojovací materiál, omítku apod., dále rozvody vody (zjednodušeně trubky,
kolena,…), kanalizace (odpady – roury) a na elektroinstalační materiál. Z uvedeného
vyplývá, že pro rozhodování o příspěvku bude nutné znát podrobný rozpis prováděné
úpravy a jejího cenového vyjádření.“
Autor: Lenka Žáčková
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PŘEDSTAVUJEME VÁM CZECH POINT – DONEZ
Projekt Docházka nezaměstnaných Czech POINT –
DONEZ - je naprostou novinkou v kontrole evidovaných
nezaměstnaných úřadem práce a také zaměstnavatelů.
Co vlastně v praxi znamená: Vybraní uchazeči o
zaměstnání mají povinnost dostavit se na určené kontaktní
místo Czech POINT na České poště (cca 2 x týdně v
náhodném čase v rámci standardní pracovní doby), kde
obdrží nabídku volných pracovních pozic.
Povinnosti uchazeče o zaměstnání
• Uchazeč musí dodržet zadaný termín návštěvy na kontaktním místě Czech
POINT.
• Uchazeč si musí být vědom, že Czech POINT slouží pouze k evidenci návštěvy,
přijímání omluvenek a vystavení potvrzení o návštěvě.
• Uchazeč musí na každou návštěvu Úřadu práce přinést všechny omluvenky, které
dosud předložil na kontaktním místě Czech POINT.
• Uchazeč má povinnost převzít potvrzení o návštěvě na kontaktním místě Czech
POINT. Na vydaném potvrzení je uveden termín další návštěvy na kontaktním
místě Czech POINT nebo Úřadu práce. Vydané potvrzení může být také
vyžadováno Úřadem práce při řešení případných nesrovnalostí.
Jednoznačným cílem projektu je ztížit podmínky nelegálního zaměstnávání.
Zdroje: MPSV a www.ceskaposta.cz

PŘÍSPĚVEK NA PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP
Příspěvek je poskytován pouze na ty zaměstnance, kteří pracují na pracovních
místech vymezených nebo zřízených na základě dohody s Úřadem práce ČR jako
chráněná pracovní místa a jeho výše činí měsíčně 75 % skutečně vynaložených
mzdových nákladů na jednotlivce, nejvýše 8 000 Kč/měsíčně. Nově je zavedena
finanční spoluúčast zaměstnavatele na vynaložených mzdových nákladech při
zaměstnávání více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Vynaložené
mzdové náklady se mohou snižovat např. o srážky ze mzdy nebo k uspokojení
závazků zaměstnance.
Po 12 měsících provozování chráněných pracovních míst má zaměstnavatel možnost
požádat o navýšení příspěvku o částku odpovídající vynaloženým dalším nákladům
spojeným se zaměstnáváním OZP. Navýšení může činit 2 000 Kč na jednoho
zaměstnance OZP. Podmínka 12 měsíců je splněna i v případě, pokud v posledních
dvou kalendářních čtvrtletích roku 2011 a v prvních dvou kalendářních čtvrtletích
roku 2012 zaměstnavatel zaměstnával v daném období více než 50 % OZP.
Zdroje: MPSV a Kolokvium svépomocné skupiny pod vedením L. Žáčkové
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MECENÁŠ KAREL GOTT HOSTIL DONÁTORY
NADACE JOSÉ CARRERASE
Na počátku června přicestoval na víkend do Prahy manželský pár Monica a Hans
Helmut Breunicker. Nepřijeli jen na turistickou návštěvu, ale proto, aby si vybrali
odměnu za chvályhodný čin. V německé televizi byl vysílán koncert José Carrerase,
kde také vystupovala spousta dalších evropských umělců. Diváci měli možnost
podpořit charitativní projekt Nadaci José Carrerase proti leukémii.
Nadace ekonomicky podporuje výzkum leukémie a udržuje banku dárců kostní
dřeně. Každý z umělců navrhnul odměnu za poskytnutou částku pro nadaci. Karel
Gott navrhl víkend v Praze. Manželé Breunickerovi věnovali této nadaci 10.000,euro a měli tedy právo si vybrat, s kým a kde dle nabídky si užijí nabídnutou
odměnu.
Breunickerovi
si
před
ostatním
významnými evropskými umělci vybrali
nabídku Karla Gotta, jehož vkladem
bylo připravit manželskému páru
víkendový program, na kterém bude
jejich
průvodcem
a
hostitelem.
„Lichotí mi 2x, že si vybrali právě
mne a Prahu. Jsem velvyslancem
nadace za ČR, a když jsem slíbil, že
se o hosty postarám, tak se vší
parádou“ řekl na terase hotelu Karel
Gott.
Jak významná je tato návštěva v Praze
a jak je Karel Gott v Německu
populární, podtrhuje fakt, že do Prahy
přijeli zahraniční fotografové a z celého
pobytu natáčí dokument televize ARD.
Druhý den se skupinka vydala na výlet historickými vozy Prahou a dojeli až na
Hradčany. Na zpáteční cestě je Karel Gott převedl přes historický skvost Prahy Karlův most. V podvečer si všichni zašli na večeři do luxusní restaurace
s nejkrásnějším výhledem na Prahu a poté odjeli na představení do Laterny magiky.
Karel si šlechetného činu manželů velice váží, a proto nelitoval vybrat a samozřejmě
také uhradit hostům to nejlepší, co Praha může poskytnout.
Foto: Hotel U Prince

Na světě nejsou nejkrásnější věci, ale okamžiky.
Čapek Karel
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NEGATIVNÍ VYMEZENÍ NENÍ DISKRIMINACÍ!
Při přijímaní do pobytových zařízení (pobytových sociálních služeb) se můžete setkat
s negativním vymezením cílové skupiny, klientů.
Co to znamená?
Jedná se o okolnosti nebo stav jedince vylučující u něho některé léčebné postupy,
výkony, užívání některých léků či služeb. Jedná se především o infekční onemocnění,
při nichž se nařizuje izolace a jejich léčení je povinné. Dalším nejčastějším důvodem
k negativnímu vymezení je závažné chronické duševní onemocnění, jako je např.
sexuální deviace, schizofrenie, psychóza či psychopatie.
Důvodem také bývají závislostí na alkoholu nebo jiných návykových látkách. Často
bývají negativně vymezovány osoby s těžkým stupněm specifických smyslových vad
např. úplná ztráta zraku a sluchu. Setkat se také můžete s negativním vymezením
vůči osobám – cizincům, protože zaměstnanci nejsou schopni poskytovat kvalitní
služby lidem, kteří nerozumí česky.
Mezi zákonné důvody nepřijetí patří například u poskytovatelů sociálních služeb:
• nedostatečná kapacita zařízení (sociální služby)
• zdravotní stav vyžadující poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
• zjištění, že žadateli byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před aktuální
žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností
vyplývajících ze smlouvy a některé další důvody
-red-

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKON ZAČNE PLATIT V ROCE 2014
Kodex upravuje tři základní okruhy: rodinu, vlastnictví a smlouvy.
SVÉPRÁVNOST: Ruší se možnost zcela zbavit člověka způsobilosti k právním
úkonům a nadále je možné pouze omezení svéprávnosti. Omezit člověka ve
svéprávnosti bude moci soud jen v přesně vymezeném rozsahu a jen na omezenou
dobu. Pak bude soud muset rozhodovat znovu.
NÁHRADNÍ UBYTOVÁNÍ JIŽ ZÁKON NEBUDE ZNÁT: Majitel bytu už nebude mít
povinnost poskytovat nájemníkovi přístřeší (dočasné ubytování a prostor pro
uskladnění nájemníkových věcí) v případě, že ho vystěhovává například kvůli
hrubému porušení povinností. Zákon již nebude znát pojem náhradní ubytování.
PODMÍNEČNÉ DĚDICTVÍ: Nový občanský zákoník posiluje zůstavitelovu vůli při
jeho rozhodování o majetku pro případ smrti. V současné době podmínky připojené k
závěti nemají žádnou právní váhu. Avšak nový zákon umožní sepsat závěť
s podmínkami. Nebude však přihlíženo k podmínkám, které by
pozůstalé šikanovaly.
Rozhodně si nebude moci zůstavitel vymínit například, že dědic
nesmí uzavřít manželství, nesmí se rozvést či zůstat v manželství.
Novinky v zákoně:
• Závěť může obsahovat podmínky.
• Nepominutelným dědicům se zkrátí podíl.
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Polohovací postel

Schodolez

Motomed

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY VÁM MŮŽE ZAPŮJČIT: 3P, o.s.
Zapůjčit si můžete invalidní vozíky, hole, berle, elektrické vozíky, rehabilitační
pomůcky, chodítka pro seniory a další.
Více na webových stránkách: www.3p-os.cz
sídlo:
Wuchterlova 11,
Praha 6

tel.
224 323 433
724 654 090

e-mail:
3P.poradna3@email.cz

PŘEPRAVA OSOB A POMŮCEK
Za každý ujetý km je účtována částka 12,00 Kč. Stanoviště tzv. sociálního auta
je na adrese Wuchterlova 11, Praha 6 a Úlibická 547, Praha 19. Do výsledné
ceny je zahrnuta jízda auta ze stanoviště.
Přeprava pro seniory a osoby se zdravotním postižením není vázána na průkaz
mimořádných výhod pro zdravotně postižené, mohou ji tedy využít všichni senioři a
občané se zdravotním postižením.

Kontaktní pracovníci:
Saša Filip

Luboš Kůstka

Jan Vencl

Telefon: 736 509 864

tel. 724 654 007

Telefon: 724 654 089

Stanoviště: Praha 6

Stanoviště: Praha 6

Stanoviště: Praha 19
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INFORMACE O sKARTĚ PRO OZP - sKARTA
sKarty budou distribuovány v průběhu celého druhého
pololetí roku. Prostřednictvím sKarty jsou vypláceny
všechny nepojistné sociální dávky, tj.: Dávky pro osoby
se zdravotním postižením, Příspěvek na péči, Dávky
pomoci v hmotné nouzi, Dávky státní sociální podpory
Výzva k vyzvednutí sKarty: První dopis bude odeslán obyčejně. Pokud na něj
klient nezareaguje do tří týdnů, bude mu zaslán doporučený dopis do vlastních
rukou. Pokud z objektivních důvodů nelze klienta nalézt (zdržuje mimo místa
trvalého bydliště), zahájí se řízení z moci úřední o pozastavení výplaty dávky (dávka
nadále přináleží, ale není vyplácena). Pokud je u klienta zjištěna objektivní příčina
nemožnosti vyzvednout si sKartu, pak je zvolen způsob pro osobu nejvhodnější, tj.
opatrovník, zmocněnec, předání sKarty v místě, kde klient pobývá.
Karty se bude ve dvou variantách, základní a speciální, která bude zároveň sloužit
jako průkaz TP, ZTP či ZTP/ P. V případě, že je klient v takovém zdravotním stavu,
že se nemůže dostavit na KoP, pak může postupovat následovně:
proces určení opatrovníka, což je však vhodné až v případech, kdy jsou schopnosti
a kompetence člověka vážně omezeny
• vhodnější je pověřit vybranou osobu plnou mocí (úředně ověřenou), která sKartu
převezme, bude moci stanovit klientem určené transakce (trvalý příkaz) a sKartu
následně oprávněnému předá. Je vhodné, aby takové zmocnění bylo vystaveno
například sociálnímu pracovníkovi obce nebo zařízení sociálních služeb, ale
samozřejmě i jakékoliv jiné osobě. Jde o jednorázové zmocnění. Úřední ověření lze
provést přímo v místě, kde klient žije či pobývá (sociální služby, domácnost,
zdravotnické zařízení). Postačuje úřední ověření příslušným útvarem obecního
úřadu, nebo na poště či u notáře. Poplatek obvykle činí 30,- Kč.
• ÚP je připraven také k tomu, aby zabezpečil předání sKarty v místě, kde klient
žije. Pro tyto případy považujeme za vhodné dohodnout takový postup například
s poskytovatelem sociálních nebo zdravotních služeb.
•

Ve většině případů opravdu určuje způsob čerpání dávky klient. Výjimkou jsou
dávky pomoci v hmotné nouzi, kde způsob výplaty dávky a jejího čerpání stanovuje
Úřad práce. Podstatné ovšem je, že způsob čerpání dávky je vždy prostřednictvím
sKarty. Způsoby výplaty či čerpání dávky si klient určuje následujícími způsoby:
Dávku čerpá přímo z účtu, který je veden k sKartě: výběrem z bankomatu
(hotovost), platbou u obchodníka, výběrem hotovosti u obchodníka (cash back),
převodem na jiný účet, který provede buď na ÚP, nebo v bankomatu, přičemž
platební příkaz může mít trvalý či jednorázový charakter.
Kontrola zůstatku na sKartě: Lze zdarma kontrolovat v bankomatu či na internetu
(budou spuštěny webové stránky pro uživatele sKarty). Je možné také nechat si
výpis zasílat, a to za cenu poštovného, tedy 9,50 Kč.
Zdroj: MPSV a www.skontakt.cz.
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VÝZVA MPSV
Vyjádřete se k návrhu strategie pozitivního stárnutí
Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na svých webových stránkách první
teze Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017, aby
se k němu mohla veřejnost vyjádřit. Strategie by měla napomoci v odstraňování
přetrvávajících stereotypů ke stáří ve společnosti a zvýšit kvalitu života všech
generací v České republice. Výchozím rámcem strategie jsou práva seniorů a
společenské hodnoty, od nichž se odvíjejí ostatní priority.
Více informací: http://www.mpsv.cz/cs/13107

Vydavatel: Občanské sdružení 3P, o.s., Wuchterlova 11, Praha 6, PSČ 160 00
▪Registrace: Ministerstvo kultury ČR ▪Redakční rada: Bc. Lenka Žáčková,
Mgr. Jana Zavadilová, Bc. Šárka Dořičáková ▪Jazyková korektorka: Mgr. Olga
Mášová, DiS. ▪Inzerci, dotazy a připomínky zasílejte na adresu vydavatele
▪Bankovní spojení - číslo účtu: 245 110 988/0300 ▪IČ: 22853332 ▪DIČ:
CZ22853332 ▪Zveřejnění příspěvků je bez nároku na honorář ▪Nevyžádané
příspěvky se nevracejí ▪ Neprodejné ▪Uzávěrka tohoto čísla: 20. 6. 2012 ▪ O
zasílání v elektronické podobě můžete požádat vydavatele na výše uvedené
adrese.
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