CZP pro Prahu 6
Praha 6, Wuchterlova 11
Tel. 224 323 433, 736 509 866
Vedoucí pracovník: Bc. Olga Böhmová
czpp6@czppraha.cz

CZP pro Prahu 5, 13
Praha 5, Zborovská 46
Tel. 257 315 430, 724 654 100
Vedoucí pracovník: Ing. Stanislav Slamiak
czpp5@czppraha.cz
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ěeditelka: Mgr. Jana Zavadilová
czp@czppraha.cz

CENTRUM PRO ZDRAVOTNċ POSTIŽENÉ KRAJE PRAHA

ZamČstnanci a dobrovolníci poraden CZP kraje Praha

Po celý rok 2009 jsme se vám snažili poskytnout zázemí, podporu a pomoc pĥi
ĥešení vašich problémĭ, poskytnout vám prostor i pro nové Ćinnosti v rámci sociálnĕ
aktivizaĆních služeb i volnoĆasových aktivit - a dĕlali jsme to rádi. Doufáme, že i
v roce 2010 pro vás budeme ostrĭvkem pomoci, jsme tu právĕ pro vás, naše
klienty. PĥijĐte, tĕšíme se na vás.

SLOVO ZÁVċREM

Vĕĥíme, že naše služby podpoĥí i v roce 2010.

kteŐí pravidelnĘ pŐispívají, nejen na úhradu ýasopisu, ale i na provoz CZP.

které poskytly finanýní pŐíspĘvek na ýásteýnou úhradu tohoto ýísla, ale i všem ostatním,

PODėKOVÁNÍ PATŏÍ VŠEM MėSTSKÝM üÁSTEM,

Mgr. Jana Zavadilová
Ĝeditelka Centra pro zdravotnČ
postižené kraje Praha

Lidské štČstí, to je taková šĖĤrka,
na kterou navlékáme malé korálky,
taková malá štČstí - þím jsou drobnČjší
a þím je jich víc, tím je to jejich štČstí
Jan Werich
vČtší.

doufáme, že se Vám toto þíslo našeho
þasopisu
dostane
do
rukou
v pĜedvánoþním þase. Ke sváteþní náladČ
bychom rádi pĜispČli i my, proto jsme pro
Vás vedle nezbytných
„úĜedních“
informací pĜipravili
i nČco navíc.
PĜedstavíme Vám rubriku o bylinkách,
þlánek o „vánoþním tvoĜení„ na jednom
z našich center a ukázku hraþek pro dČti
z dČtských domovĤ.
Dovolte nám popĜát Vám všem pĜíjemnČ
prožité vánoþní dny, hodnČ zdraví,
pohody, štČstí a dostatek energie do
pĜíštího roku
na každodenní „zápas“
s realitou. Ze zkušeností víme, že to
nebývá vždy snadné…..Pokud to bude
v našich silách, rádi Vás podpoĜíme a
podle možnosti i pomĤžeme. Konec roku
vždy tak trochu svádí k bilancování, tak
Vám pĜejeme hodnČ položek v kolonkách
plus a co nejménČ v tČch minusových. A
na závČr pár slov o štČstí, které všichni
hledáme…..

Vážení þtenáĜi,

Pár slov…

MĚSÍC: 12
ROK: 2009
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V rámci workshopu jsme seniory seznámili
s tím, co jim mĭžeme nabídnout v našich
„otevĥených centrech“. Nejvĕtší zájem byl o
pĭjĆování kompenzaĆních pomĭcek a odborné
sociální poradenství.

1.10.2009 jsme se zúþastnili slavnostního
odpoledne, které poĜádala MČstská þást
Praha 5 pro své obþany. Nad tímto
skvČlým
odpolednem
pĜevzala
záštitu
Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D., zástupce
starosty Mý Praha 5, která se také stala
kmotrou našeho þasopisu Popularis.

POKěTILI JSME POPULARIS

ČTVRTLETNÍK NEJEN PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORY

2 POPULARIS
VYDÁNÍ

Wilhelm Von Humboldt

StáĜí mĤže být nešĢastné a neradostné právČ tak jako mládí. Srovnávám-li,
nezdá se mi stáĜí i se všemi slabostmi, které pĜináší, bez radosti, jen
zabarvení a zdroje tČchto radostí jsou jiné.

(parametrické zmČny- první fáze dĤchodové reformy)
Dochází k úpravČ dĤchodového vČku, potĜebné doby pojištČní a koncepce invalidity
a mČní se podmínky nároku na dávky a parametry pro výpoþet jejich výše. Zákon þ.
306/2008 Sb., mČní stávající zákon o dĤchodovém pojištČní þ. 155/1995 Sb., v
platném znČní. Získané nároky v oblasti dĤchodového pojištČní budou zachovány
kromČ dílþích omezení dĤchodových nárokĤ vzniklých v budoucnu. Mĕní se i uzavírání
smluv na dobu urĆitou.
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Zdroj:http://www.tlc.cz/personalistika/persona
listika-pomoc-podpora; 10.11.2009

Stejnou ohlašovací povinnost má i
poživatel dávek dĤchodového pojištČní.
Jeho
povinnost
se
považuje
za
splnČnou
spolupodepsáním
hlášení,
které zasílá organizace, pokud tak
neuþiní, mĤže jí být uloženo nahradit
neprávem vyplacené þástky dĤchodu.

Ke všem typĤm hlášení se používá
tiskopisĤ vydaných orgány sociálního
zabezpeþení.

Hlášení se podává plátci dĤchodu,
nejþastČji je to ýSSZ v Praze, je-li
plátce jiný napĜ. ministerstvo obrany,
vnitra þi spravedlnosti podává se
hlášení
tČmto
plátcĤm
dĤchodu.
Výjimku tvoĜí hlášení u poživatelĤ
plného nebo þásteþného invalidního
dĤchodu, kdy se hlášení podává na
OSSZ (MSSZ) dle místa trvalého
bydlištČ dĤchodce.

má povinnost hlásit do 8 dnĤ
Ĥ ((není-li
í li
urþeno jinak) ukonþení výdČleþné
þinnosti, aby obþan mohl opČt požádat
o výplatu dĤchodu.

TELEGRAFICKY: ZmČny v dĤchodovém pojištČní platné od 1. ledna 2010

Pokud nastoupí do zamČstnání poživatel
starobního dĤchodu dle § 29 zákona
155/1995 Sb. na dobu neurþitou plní
organizace ohlašovací povinnost vždy.
UzavĜe-li poživatel starobního dĤchodu
pracovnČ
právní
vztah
na
dobu
neurþitou,
nenáleží
mu
výplata
starobního dĤchodu od vstupu do
zamČstnání, avšak tato organizace

Organizace je povinna vést záznam a
dále ohlašovací povinnosti dle § 41
zákona 582/1991 Sb. o tom, zda obþan,
který je u ní zamČstnán, pobírá starobní
dĤchod, plný invalidní nebo þásteþný
invalidní dĤchod. O nástupu poživatele
starobního dĤchodu podává hlášení jen v
pĜípadČ, kdy starobní dĤchodce dle § 37
zákona 155/1995 Sb. v platném znČní,
nesplĖuje
podmínky
pro
výplatu
dĤchodu. PracovnČ právní vztah se
sjednává pouze na dobu urþitou, což je
maximálnČ na
dobu jednoho roku,
pokud lze dle zvláštních právních
pĜedpisĤ na tuto dobu sjednat. Po
skonþení pracovního pomČru na dobu
urþitou mĤže být uzavĜen nový pracovní
pomČr za stejných podmínek.

PRACOVNÍ POMċR S POŽIVATELEM STAROBNÍHO,
HO
INVALIDNÍHO DģCHODU
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PěEJEME VÁM KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOýNÍCH SVÁTKģ A ŠġASTNÝ
VSTUP DO NOVÉHO ROKU.

Adresa: Balbínova 6, Praha 2
Tel.: 224 255 010, 777 231 093
E-mail: bugifit@volny.cz
www.bugifit.cz

Cviþíme: PILATES, KALENETIKU, POWER JOGU, P-CLASS, AEROBIK, CVIýENÍ PROTI BOLESTI
ZAD

Rodinné fitcentrum v centru Prahy
Cviþení pro všechny generace

Fitcentrum BUGIFIT

www.mibproduction.cz

Tento časopis sponzoruje
agentura M.I.B. PRODUCTION
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ZmČny v oblasti pomoci v hmotné nouzi jsou v zásadČ dvojího typu. Souvisí se zmČnČnou
terminologií invalidity, což nepovažuji za podstatné. Daleko závažnČjší jsou pak zmČny ve
vymezení þástky živobytí a zpĤsobu vyplácení dávek. Pokud jde o þástku živobytí, je
vymezena v § 24 takto:
ýástka živobytí osoby a þástka živobytí spoleþnČ posuzovaných osob
(1) ýástka živobytí osoby þiní
a) u nezaopatĜeného dítČte þástku životního minima, popĜípadČ zvýšenou podle § 29,
b) u osob, u kterých se nezkoumá snaha zvýšit si pĜíjem vlastní prací (§ 11 odst. 3), s
výjimkou nezaopatĜených dČtí a osob, které jsou invalidní ve tĜetím stupni, ale nemají
nárok na invalidní dĤchod pro invaliditu tĜetího stupnČ, þástku existenþního minima
zvýšenou o polovinu þástky rozdílu mezi životním minimem osoby §31 a existenþním
minimem, popĜípadČ zvýšenou o þástky uvedené v § 26 až 29,
c) u osoby, pokud není uvedena v písmenu a) nebo b), která nesplnila povinnost uvedenou
v § 12 odst. 3, þástku existenþního minima; zvýšení þástky živobytí podle § 25 až 30 této
osobČ nenáleží,
d) u osoby, která není uvedena v písmenech a) až c), e) až h), þástku existenþního minima,
popĜípadČ zvýšenou o þástky uvedené v § 25 až 30,
e) u osoby, která není uvedena v písmenu a) nebo b) a dluží na výživném pro nezletilé dítČ
þástku vyšší než trojnásobek mČsíþní splátky stanovené rozhodnutím soudu, nebo vyšší
než þástku, která by pĜipadala na 3 mČsíce, je-li plnČní vyživovací povinnosti stanoveno
jiným zpĤsobem, þástku existenþního minima, nejde-li o osobu, které vznikl dluh na
výživném až po podání žádosti o pĜíspČvek na živobytí, a která z dĤvodu nedostateþného
pĜíjmu podala soudu návrh na zrušení nebo snížení výživného; zvýšení þástky živobytí
podle § 25 až 30 této osobČ nenáleží.
f) u osoby, která vykonávala dobrovolnickou službu §21 nebo veĜejnou službu v rozsahu
alespoĖ 30 hodin v kalendáĜním mČsíci, þástku existenþního minima zvýšenou o polovinu
rozdílu mezi životním minimem osoby a existenþním minimem, popĜípadČ zvýšenou o
þástky uvedené v § 25 až 30,
g) u osoby, která pobírá pĜíspČvek na živobytí déle než 6 kalendáĜních mČsícĤ, þástku
existenþního minima; zvýšení þástky živobytí podle § 25 až 30 této osobČ nenáleží. Toto
ustanovení se nevztahuje na osobu, u které se nezkoumá snaha zvýšit si pĜíjem vlastní
prací (§ 11 odst. 3), osobu pobírající podporu v nezamČstnanosti nebo podporu pĜi
rekvalifikaci, osobu, která má pĜíjem z výdČleþné þinnosti, a osobu, která vykonává
dobrovolnickou službu § 21nebo veĜejnou službu v rozsahu alespoĖ 20 hodin v
kalendáĜním mČsíci,
h) u osoby, která je uznána invalidní ve tĜetím stupni, ale nemá nárok na invalidní dĤchod pro
invaliditu tĜetího stupnČ, þástku existenþního minima; zvýšení þástky živobytí podle § 25
až 30 této osobČ nenáleží.
(2) V pĜípadČ, že osoba v hmotné nouzi v pĜedcházejících 12 kalendáĜních mČsících pobírala
pĜíspČvek na živobytí a ode dne odejmutí naposledy pĜiznaného pĜíspČvku na živobytí
neuplynuly více než tĜi kalendáĜní mČsíce, zapoþítávají se do lhĤty 6 mČsícĤ uvedené v
odstavci 1 písm. g) i pĜedchozí doby þerpání pĜíspČvku na živobytí.
(3) ýástka živobytí spoleþnČ posuzovaných osob þiní souþet þástek živobytí osob, které jsou
osobami spoleþnČ posuzovanými.
Poznámka: V §§ 25 – 30 je upraveno zvýšení þástky živobytí z dĤvodu
- Snahy o zvýšení pĜíjmu vlastní prací §25
- Využití majetku nebo nemajetnosti § 26
- UplatnČní nárokĤ a pohledávek § 27
- Využívání majetku nezaopatĜeného dítČte § 28
- Zvýšení þástky živobytí osoby z dĤvodu dietního stravování § 29
- Zvýšení þástky živobytí osoby hledající zamČstnání § 30
Osoby invalidní ve tĜetím stupni nemají podle ustanovení v písm. h) žádnou možnost zvýšení
þástky živobytí nad existenþní minimum.

ZMċNY V POMOCI V HMOTNÉ NOUZI
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veškeré výhody I. a II. stupnČ;
u úplnČ a prakticky nevidomých je nárok na bezplatnou dopravu vodícího psa,
pokud je nedoprovází prĤvodce.

MimoĜádné výhody III. STUPNċ (PRģKAZ ZTP/P)

anatomická nebo funkþní ztráta dvou konþetin,
ztrnutí páteĜe i velkých kloubĤ v koneþném stádiu BechtČrevovy nemoci
závažné mentální postižení stupnČ imbecility nebo idiocie,
úplná nebo praktická slepota obou oþí,
úplná nebo praktická hluchota u dČtí do skonþení docházky do základní školy,
trvalé nebo dlouhodobé tČžké multiorgánové selhávání, pokud podstatnČ omezuje
pohybové nebo orientaþní schopnosti obþana.

III. STUPNċ se pĜiznávají zejména v tČchto pĜípadech postižení (ZTP/P):

veškeré výhody I. stupnČ;
nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veĜejné hromadné
dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), vyhrazené místo k
sezení ve veĜejných dopravních prostĜedcích pro pravidelnou hromadnou dopravu
osob kromČ autobusĤ a vlakĤ, v nichž je místo k sezení vázáno na zakoupení
místenky a na pĜednost pĜi osobním projednávání záležitostí;
slevy 75 % jízdného ve druhé vozové tĜídČ osobního vlaku a rychlíku ve
vnitrostátní pĜepravČ a 75 % sleva v pravidelných vnitrostátních spojích
autobusové dopravy.

MimoĜádné výhody II. STUPNċ (PRģKAZ ZTP)

vrozené nebo získané defekty odpovídající stavĤm po amputaci v obou bércích nebo
(u jednostranného postižení) v kloubu kolenním a výše,
funkþní ztráta jedné dolní konþetiny, napĜ. na podkladČ úplného ochrnutí (plegie)
této konþetiny, souþasné amputaþní ztráty podstatných þástí jedné dolní a horní
konþetiny,
tČžší funkþnČ významné parézy dvou konþetin,
pakloub stehenní kosti,
stav po implantaci endoprotézy kyþelního nebo kolenního kloubu s výraznČ
porušenou funkcí operované konþetiny,
stavy po úrazech, nemoci páteĜe s následnými tČžkými poruchami hybnosti,
tČžké obliterace cév dolních konþetin s výrazným trofickým postižením a s
výrazným funkþním postižením hybnosti,
tČžké kyfoskoliózy spojené s kardiopulmonální nedostateþností,
vady a nemoci srdce s provázanou chronickou obČhovou nedostateþností trvající pĜi
zavedené léþbČ, objektivnČ prokázaná dechová nedostateþnost tČžkého stupnČ,
pokroþilá stádia BechtČrevovy nemoci (poþínaje IV. stádiem), úplná nebo praktická
hluchota chronické vady a nemoci interního charakteru trvale znaþnČ stČžující
pohybovou schopnost.

II. STUPNċ se pĜiznávají zejména v tČchto pĜípadech postižení (ZTP):

MIMOěÁDNÉ VÝHODY
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Zdroj: www.cssz.cz/; Ĝíjen 2009

Zákon již nerozeznává plný a þásteþný invalidní dĤchod, ale jedinou dávku, kterou
je invalidní dĤchod s tĜístupĖovou invaliditou. Dle ust. § 39 zdp je pojištČnec
invalidní, pokud z dĤvodu dlouhodobČ nepĜíznivého zdravotního stavu nastal pokles
jeho pracovní schopnosti nejménČ o 35%, (vyšší stupeĖ poškození viz. níže)
I. stupeĖ: nejménČ o 35 %, avšak nejvíce o 49 %,
II. stupeĖ: nejménČ o 50 %, avšak nejvíce o 69 %,
III. stupeĖ: nejménČ o 70 %, jedná
PotĜebná doba pojištČní pro nárok na invalidní dĤchod se zjišĢuje z období pĜed
vznikem invalidity a u pojištČnce ve vČku nad 28 let z posledních deseti rokĤ pĜed
vznikem invalidity. U pojištČnce staršího 38 let se podmínka potĜebné doby pojištČní
pro nárok na invalidní dĤchod považuje za splnČnou též, byla-li v období posledních
20 let pĜed vznikem invalidity získána doba pojištČní alespoĖ 10 rokĤ. Zdravotní stav
posuzují okresní správy sociálního zabezpeþení svými lékaĜi. Pro získání nároku na
invalidní dĤchod je tĜeba rovnČž splnit podmínku potĜebné doby pojištČní:
do 20 let …………………………………… ménČ než 1 rok
od 20 let do 22 let …………………… 1 rok
od 22 let do 24 let …………………… 2 roky
od 24 let do 26 let …………………… 3 roky
od 26 let do 28 let ……………….… 4 roky
nad 28 let ……………………………………5 rok
PĜíjemce i žadatel o tuto dávku má povinnost pĜedložit na výzvu orgánu sociálního
zabezpeþení lékaĜské nálezy ošetĜujících lékaĜĤ, které má ve své evidenci a sdČlit
údaje o dosaženém vzdČlání, zkušenostech a znalostech, pĜedchozích výdČleþných
þinnostech a o zmČnách ve sdČlených skuteþnostech, k nimž došlo v dobČ od
pĜedchozího posouzení poklesu pracovní schopnosti. PĜi nesplnČní této povinnosti
mĤže být výplata dĤchodu zastavena.

TRANSFORMACE INVALIDNÍCH DģCHODģ OD 1.1. 2010

PĜi zmČnČ stupnČ invalidity se zmČní i výše invalidního dĤchodu (souþin procentní
výmČry invalidního dĤchodu a koeficientu). Koeficient se stanoví s pĜesností na þtyĜi
platná desetinná místa.
PĜíklad: invalidní dĤchod pro invaliditu prvního stupnČ (sazba 0,5 %) a zdravotní
stav se zmČní tak, že pojištČnec je invalidní pro invaliditu druhého stupnČ (sazba
0,75 %), výše jeho dĤchodu se znásobí jedenapĤlkrát, u tĜetího stupnČ (sazba 1,5
%) se ztrojnásobí.
PĜi zlepšení zdravotního stavu se výše invalidního dĤchodu sníží na dvČ tĜetiny, na
polovinu, popĜ. na jednu tĜetinu.
PĜi zmČnČ stupnČ invalidity se nezkoumá, zda je splnČna podmínka potĜebné doby
pojištČní, jako tomu bylo za úþinnosti dosavadní právní úpravy.

Výše procentní výmČry invalidního dĤchodu za každý celý rok doby pojištČní þiní:
a) 0,5 % výpoþtového základu mČsíþnČ, jedná-li se o invalidní dĤchod pro invaliditu
prvního stupnČ,
b) 0,75 % výpoþtového základu mČsíþnČ, jedná-li se o invalidní dĤchod pro
invaliditu druhého stupnČ,
c) 1,5 % výpoþtového základu mČsíþnČ, jedná-li se o invalidní dĤchod pro invaliditu
tĜetího stupnČ.

VÝŠE INVALIDNÍHO DģCHODU

NEJýASTċJŠÍ
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ýeská pošta s.p. se pĜi dodávání zásilek Ĝídí ustanoveními vyhlášky MDS þ.
28/2001 Sb., (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence).
Pokud od pĜíjemce dle § 57 až 66 vyžaduje, aby pĜevzetí poštovní zásilky nebo
poukázané penČžní þástky potvrdil svým podpisem a není tohoto aktu schopen,
musí pĜíjem zásilky potvrdit jiným zpĤsobem. Jednou z možností je, že
podpisem pĜevzetí zásilky potvrdí jiná vhodná osoba, která je pĜítomna, napĜ.
ošetĜující osoba, a tato osoba doplní doklad doložkou "svČdek pĜevzetí". Stejný
postup se
zachovává i pĜi výplatČ dĤchodu. ýástka dĤchodu je vyplácena
dĤchodci a svČdek svým podpisem stvrzuje, že dĤchod byl vyplacen ve správné
výši. Ke svému podpisu uvede doložku "manžel, manželka" nebo "ošetĜující" a
doložku "podmínky trvají". Ve všech pĜípadech je nutné, aby adresát i svČdek
prokázal doruþovateli svoji totožnost prĤkazem totožnosti (obþanský prĤkaz,
cestovní pas).

DOPORUýENÁ POŠTA PRO BEZMOCNÉ OSOBY

Manžel má plný invalidní dĤchod pro praktickou nevidomost. Na jaké
sociální dávky má nárok?
MĤžete požádat o:
a) prĤkaz mimoĜádných výhod (prĤkazky ZTP) a dle výsledkĤ šetĜení je možné
získat až prĤkaz III. stupnČ - ZTP/P.
b) pĜíspČvek na péþi, což je dávka dle zákona þ. 108/2006 Sb. o sociálních
službách
c) další dávky dle vyhlášky þ. 182/1991 Sb. - pĜíspČvek na individuální dopravu
nebo na provoz motorového vozidla. Je možno uvažovat i o pĜíspČvku na auto,
jehož držitel se zaváže, že bude tuto osobu pĜepravovat.

Když není mé postižení uvedené ve vyhlášce a mimoĜádné výhody mám
pĜiznané, naþ mám nárok?
MimoĜádné výhody I., II. nebo III. stupnČ je možné pĜiznat i v pĜípadech nemocí a
vad, které nejsou neuvedené ve vyhlášce, pokud podstatnČ omezují pohybovou
nebo orientaþní schopnost. Skuteþnost, že se tČžce zdravotnČ postižený obþan z
hlediska svého postižení ve vyhlášce nenajde, neznamená, že mu nemohou být
mimoĜádné výhody pĜiznány.

Mohu nČjakým zpĤsobem uplatnit slevu do divadla, jestliže ano, jaký
stupeĖ mimoĜádných výhod musím mít? Má nárok na slevu i mĤj prĤvodce
bez kterého nedokážu pĜekonávat žádné bariéry?
Na slevu do divadel mají nárok nositelé prĤkazĤ ZTP nebo ZTP/P (mimoĜádné
výhody II. a III. stupnČ) ve výši poloviny vstupného. Tato sleva mĤže být
uplatnČna také na filmová pĜedstavení, koncerty a jiné kulturní a sportovní podniky.
Sleva poloviny vstupného se poskytuje prĤvodci pouze v pĜípadČ, že osoba, kterou
doprovází, má pĜiznány mimoĜádné výhody III. stupnČ. PĜi mimoĜádných výhodách
II. stupnČ nemá prĤvodce na slevu nárok.

VY SE PTÁTE, MY HLEDÁME ODPOVċDI NA
DOTAZY
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Dvoustranu pĜipravil: JUDr. Jan HutaĜ; 12/2009; pokraþování v pĜíštím þísle

U vdovského þi vdoveckého dĤchodu dochází ke zmČnČ ve vymezení vČkové hranice, od
kdy náleží vdovský (vdovecký) dĤchod. Hranice 55 let, která platila pro vdovy a 58 let pro
vdovce, je nahrazena jednotnou hranicí, která je shodná pro muže i ženy a þiní vČk alespoĖ
o þtyĜi roky nižší než dĤchodový vČk muže stejného data narození. Ustanovení o
dĤchodovém vČku, je-li nižší a o obnovČ nároku pĜi dosažení vČkové hranice do pČti let
zĤstává zachováno.

Pozor na nový zpĤsob výpoþtu invalidních dĤchodĤ!
Pokud doba do vzniku invalidity, která není kryta dobou þeského pojištČní, je kratší než
- 1 rok a vznikla-li invalidita pĜed 28. rokem vČku pojištČnce,
- 2 roky a vznikla-li invalidita od dosažení vČku 28 let do 40. roku vČku pojištČnce,
- 3 roky a vznikla-li invalidita od dosažení vČku 40 let pojištČnce, zapoþítá se doba do
dĤchodového vČku plnČ a za každý rok bude náležet pĜíslušné procento výpoþtového
základu. V pĜípadČ plné invalidity osoby ve vČku 28 let, dĤchodového vČku 65 let a
nepojištČné doby kratší než rok bude dopoþtená doba þinit 37 let. Tato doba se pĜiþte k 9
letĤm pojištČní pĜed 28. rokem. CelkovČ tedy bude procentní výmČra poþítána ze 46 let
pojištČní. V pĜípadČ, že nepojištČná doba bude delší, dojde k dopoþítání doby jen v pomČru
pojištČné a nepojištČné doby pĜed vznikem invalidity. Pokud by ve výše uvedeném pĜípadČ
þinila pojištČná doba jen 5 let, tak pomČr pojištČné doby þiní jen 50 %. Z 37 let zbývajících do
dĤchodového vČku by byla zapoþítána jen polovina tj. 18 a pĤl roku a pĜipoþetlo by se 5 let
pojištČní pĜed 28. rokem a procentní výmČra by se poþítala jen z 23 a pĤl roku.

Pozor pĜi pĜedþasném odchodu do starobního dĤchodu!
Od roku 2010 se mČní procenta, o která se snižuje výše procentní výmČry. Zatímco do konce
roku 2009 to bylo o 0,9 % za každých zapoþatých 90 dnĤ až do 3 let pĜed dosažením
dĤchodového vČku, od roku 2010 bude snížení o 0,9 % jen za prvních 720 kalendáĜních dnĤ
a od 721. kalendáĜního dne se bude snižovat výpoþtový základ o 1,5 %. PĜi odchodu do
dĤchodu tĜi roky pĜed dosažením dĤchodového vČku by místo dosavadních 11,7 % snížení
þinilo 14,7 % výpoþtového základu. PĜi zamČstnávání starobních dĤchodcĤ odpadne
podmínka pracovního pomČru na dobu urþitou. Možnost zvýšení procentní výmČry o 1,5 %
za každých 90 kalendáĜních dnĤ bez pobírání starobního þi invalidního dĤchodu pro
invaliditu tĜetího stupnČ zĤstává zachována a novČ se umožĖuje pobírání starobního
dĤchodu ve výši jedné poloviny pĜi soubČhu s výdČleþnou þinností. Zvýšení zde þiní 1,5 %
za každých dovršených 180 kalendáĜních dnĤ.

2) DoplnČk zmČn v dĤchodovém pojištČní od roku 2010
Základní zmČny v dĤchodovém pojištČní pro rok 2010 jsou uvedeny na stránkách 21 až 25
minima. K tČmto zmČnám doplĖujeme nové informace. Pro rok 2010 byl stanoven naĜízením
vlády þ. 339 všeobecný vymČĜovací základ za rok 2008 a výše pĜepoþítacího koeficientu.
Všeobecný vymČĜovací základ za rok 2008 þiní 23 280 Kþ, pĜepoþítací koeficient 1,0184. Z
tČchto údajĤ mĤžeme získat dvČ dĤležité informace:
1. Minimální þástku pojistného osoby dobrovolnČ úþastné dĤchodového pojištČní. Ta bude
þinit mČsíþnČ 1660 Kþ.
2. Druhou je pak výše invalidního dĤchodu pro invaliditu III. stupnČ, v pĜípadČ, že invalidita
nastala pĜed osmnáctým rokem vČku a osoba nebyla úþastna pojištČní potĜebnou dobu. Ta
þiní 8 678 Kþ.

1) V dĤsledku zmČny koncepce invalidních dĤchodĤ je tĜeba všude tam, kde se mluví o plné
invaliditČ nebo plném invalidním dĤchodu rozumČt tímto pojmem invaliditu tĜetího stupnČ.
Tam, kde se mluví o þásteþné invaliditČ nebo o þásteþném invalidním dĤchodu, pak jde o
invaliditu prvního nebo druhého stupnČ.

AKTUALIZACE SOCIÁLNċ PRÁVNÍHO MINIMA NA STAV OD 1. 1. 2010

08.00-12.00

ýt - Pá

13.00-15.00

13.00-17.00

zdravotnČ

postižené kraje

Praha zároveĖ

zajišĢuje pĜepravu

„ŠESTKY“
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Švadlenky ze „ŠESTKY“ šijí každoroĆnĕ pĥed vánoĆními svátky dárky pro dĕti z dĕtských
domovĭ a také panenky pro UNICEF, z jejichž prodeje jsou získávány finanĆní prostĥedky na
oĆkovací látky pro africké dĕti.

ŠVADLENKY ZE

tel. 724 654 007
e-mail: pujcovna.czp@centrum.cz

Luboš KĤstka

E-mail: mar.jav@atlas.cz
Telefon: 224 323 433; 723 347 806; 724 654 090; (251 815 123 – domĤ)

Marian Javor

KONTAKTNÍ PRACOVNÍCI:

StanovištČ tzv. sociálního auta je na adrese Wuchterlova 11, 160 00 Praha 6. Do
výsledné ceny je zahrnuta jízda auta z tohoto stanovištČ.

Za každý ujetý km je úþtována þástka 10,00 Kþ.

Centrum pro
pomĤcek.

Kompenzaþní pomĤcky jsou doplĖovány dle požadavkĤ klientĤ. SouþasnČ je
nabízena i možnost odprodeje kompenzaþních pomĤcek za zvýhodnČné ceny.

08.00-12.00

Po - St

Osobní návštČvy jsou možné na adrese: CZP Praha 6, Wüchterlova 11

Centrum pro zdravotnČ postižené kraje Praha nabízí všem zájemcĤm
možnost zapĤjþení kompenzaþních a rehabilitaþních pomĤcek pro obþany
se zdravotním postižením.

PģJýOVNA KOMPENZAýNÍCH POMģCEK
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Obec zjišĢuje potĜeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám
osob na svém území (§ 94),

zajišĢuje dostupnost informací o možnostech a zpĤsobech poskytování
sociálních služeb na svém území,

spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb pĜi
zprostĜedkování pomoci osobám, popĜípadČ zprostĜedkování kontaktu mezi
poskytovatelem a osobou,

mĤže zpracovat stĜednČdobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s
krajem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za úþasti osob, kterým
jsou poskytovány sociální služby.

Stát
urþuje podmínky pro poskytování sociálních služeb, avšak nebude
poskytovatelem sociálních služeb (výjimkou jsou zaĜízení sociálních služeb, které v
souþasné dobČ zĜizuje MPSV). Znamená
to,
že
stát již
není majoritním
poskytovatelem sociálních služeb. Novou a efektivní úlohou státu je podporovat
regionální a místní samosprávy v tom, aby se v nastávajícím období nauþily zjišĢovat
a vyhodnocovat poptávku, tedy hodnotit souhrn potĜeb jejich obyvatel a na základČ
tohoto výstupu se pokoušely „nastavit /nastavovat“ typovČ a územnČ dostupné
sítČ sociálních služeb. Základním nástrojem v daném území je strategické plánování
rozvoje sociálních služeb.

V oblasti sociálních služeb je orgány veĜejné správy vykonávána tzv. státní správa,
která je vedena ministerstvem, úĜady práce, krajskými a obecními úĜady a þinnosti
v kompetenci tzv. samostatné pĤsobnosti obcí a krajĤ.

Kompetence orgánĤ veĜejné správy v oblasti sociálních služeb
VeĜejnou správu v oblasti pĤsobnosti státu vykonávají Ministerstvo práce a sociálních
vČcí, krajské úĜady, obecní úĜady obcí s rozšíĜenou pĤsobností (tzv. obce III. typu) a
úĜady práce.
VeĜejnou správu v oblasti samostatné pĤsobnosti samosprávných celkĤ vykonávají
obce a kraje.

Každý má právo na to, aby žádal o pomoc a podporu ze strany veĜejné správy a
poskytovatelĤ sociálních služeb v pĜípadČ, že není schopen Ĝešit svoji nepĜíznivou
sociální situaci.
Toto právo je založeno na obecném principu solidarity a zákonem, který Ĝíká, že
poskytnutá pomoc a podpora musí zachovávat lidskou dĤstojnost, musí vycházet z
individuálních potĜeb jedince s trendy
posilování jeho schopnosti opČtovného
sociálního zaþlenČní.
Obþané mají nárok na bezplatné sociální poradenství, které se vztahuje k možnostem
Ĝešení jejich nepĜíznivé sociální situace, které v obecné rovinČ musí poskytnout
každý poskytovatel sociálních služeb.
Na poskytnutí sociální služby není (právní) nárok, její rozsah a charakter je vždy
urþen smlouvou mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby. OprávnČné osoby
v tomto pĜípadČ jsou obþané ýR a obþané ostatních þlenských zemí EU, ale jsou
jimi i obþané jiných státĤ, pokud mají na území þlenské zemČ EU legální dlouhodobý
pobyt..

ZAJIŠġOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DIKCI ZÁKONA ý.
108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

prevenci cévních komplikací
prevenci dechových komplikací
prevenci inkontinence
posílení svalového korzetu (bez zátČže na klouby)

x
x
x
x
x
x
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GeRi - Ostrovského 22, Praha 5 - tČlocviþna rehabilitaþního centra
Fakultní základní umČlecká škola Music Art - Barrandov - V remízku 7/919
FTVS UK Jose Martiho 31, Praha 6
Sokol Dejvice I. Bubeneþská ul. Praha 6
Sokol BĜevnov Heleny MalíĜové 14, Praha 6
Bazén Radlice

Tréninkový program
Program je koncipován pro zlepšení fyzického a psychického zdraví seniorĤ a
zdravotnČ
postižených. Intenzita cviþení a náplĖ lekce je vždy pĜizpĤsobena
fyzickému i psychickému stavu cviþencĤ. Tréninkový program probíhá dle možností
uživatele 1x až 2x týdnČ pod vedením vysokoškolsky vzdČlaného fyzioterapeuta.
Každému uživateli je stanovena tréninková tepová frekvence na základČ zátČžového
vyšetĜení þi dle metody Karvonen, dále jsou zjištČny rizikové faktory, užívané léky,
namČĜen krevní tlak a tepová frekvence a jsou zjištČny další faktory ovlivĖující zátČž
pohybového a kardiovaskulárního aparátu. Dle tČchto hodnot a faktorĤ je stanoven
tréninkový program, který se odehrává na rĤzných tréninkových trenažerech
(bicyklový ergometr, veslaĜský trenažer, tréninkový chodecký trenažer – trefil a
posilovací stroje v rehabilitaþní posilovnČ). PĜed a po každém cviþení je mČĜena
tepová frekvence, krevní tlak, je zjištČn aktuální subjektivní stav a reakce na minulý
trénink. PĜi vlastním tréninku je monitorována srdeþní frekvence a udržována na
urþitých hodnotách, aby bylo dosaženo žádaného úþinku (zvyšování kondice
kardiovaskulárního a pohybového aparátu, redukce hmotnosti, snižování glykémie,
apod.).
Každý uživatel se mĤže rozhodnout pro urþitou formu cviþení þi pro kombinaci
skupinového cviþení a tréninkového programu. To je závislé na jeho þasových
možnostech a preferencích.

x
x
x
x

Seniorfitnes o.s. je nezisková organizace, která navazuje na aktivity Kardio klubu
Motol a organizuje pohybové aktivity pro cviþence stĜedního a staršího vČku. Hlavním
cílem je zapojování seniorĤ a zdravotnČ postižených do aktivního plnohodnotného
života, zejména udržením a prodloužením jejich mobility a stabilizací nemocných
s chronickým onemocnČním, kdy je prostĜedkem odbornČ vedená zdravotní
tČlesná výchova, kterou lze považovat za:

SENIOR FITNES, O.S. SE PěEDSTAVUJE
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Rozumný þlovČk se pĜizpĤsobuje svČtu kolem sebe. Nerozumný se
vytrvale snaží pĜizpĤsobovat svČt sobČ. Proto veškerý pokrok závisí na
nerozumných lidech.
George Bernard Shaw

Proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpeþení ve vČcech dĤchodového pojištČní lze
jako Ĝádný opravný prostĜedek podat písemné námitky do 30 dnĤ ode dne jeho
oznámení úþastníku Ĝízení. Podání námitek nemá odkladný úþinek, nejde-li o
rozhodnutí, týkající se plnČní sankþní povinnosti pĜíjemcĤ dávek þi zamČstnavatelĤ.
Námitky se podávají orgánu sociálního zabezpeþení, který rozhodnutí vydal, a ten o
nich také rozhoduje. Pokud je takovým orgánem ýSSZ, lze námitky v uvedené lhĤtČ
uplatnit u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpeþení. PrvostupĖová rozhodnutí
ýSSZ tedy nenabývají právní moci doruþením, ale až uplynutím lhĤty k podání
námitek, resp. doruþením rozhodnutí ýSSZ o námitkách. Orgán sociálního
zabezpeþení pĜezkoumává rozhodnutí, proti nČmuž byly podány námitky, v plném
rozsahu; není pĜitom vázán podanými námitkami. ěízení o námitkách musí být
vedeno oddČlenČ od rozhodování orgánu sociálního zabezpeþení v prvním stupni –
nemohou se na nČm podílet ani v nČm rozhodovat osoby, které se úþastnily Ĝízení o
vydání napadeného rozhodnutí.
Podání námitek je Ĝádným opravným prostĜedkem ve správním Ĝízení a absolvování
námitkového Ĝízení, aĢ již úspČšné nebo neúspČšné, je proto nezbytným
pĜedpokladem k tomu, aby se vČcí mohl zabývat soud v rámci pĜípadné pozdČji
uplatnČné správní žaloby.
Zdroj: www.cssz.cz/; Ĝíjen 2009

NÁMITKOVÉ ěÍZENÍ VE VċCECH DģCHODOVÉHO POJIŠTċNÍ

Související právní pĜedpisy:
x zákon o zamČstnanosti (základní právní úprava)
x zákon þ. 155/1995 Sb., o dĤchodovém pojištČní
x zákon þ. 582/1991 Sb., o organizaci a provádČní sociálního zabezpeþení

UpozornČní: þásteþná invalidita, která trvá k 31. 12. 2009 se od 1. 1. 2010
považuje za invaliditu 2. stupnČ byl-li dĤvodem þásteþné invalidity pokles nejménČ o
50 %, za invaliditu 1. stupnČ v ostatních pĜípadech

od 1. 1. 2010 jsou za osoby se zdravotním postižením považovány
x osoby invalidní ve 3. stupni (osoby s tČžším zdravotním postižením)
x osoby invalidní v 1. nebo 2. stupni
x osoby zdravotnČ znevýhodnČné

Podnikání zdravotnČ postižených obþanĤ má stejná pravidla jako podnikání obþanĤ
jiných, avšak platí v jejich prospČch vyhláška MPSV ýR þ. 115/1992 Sb. Mohou
požádat o pĜíspČvek až do þástky 100 000 Kþ. Tohoto pĜíspČvku mohou využít i
obþané se zmČnČnou pracovní schopností, kteĜí zaþnou samostatnČ podnikat za
podmínky, že jsou vedeni na ÚĜadu práce jako uchazeþi o zamČstnání. PĜíspČvek je
urþen na vybavení nezbytnými prostĜedky pro výkon „podnikatelské“ þinnosti.

PODNIKÁNÍ ZDRAVOTNċ POSTIŽENÝCH OBýANģ

Do vlastních rukou: žaloba, rozsudek
Není-li adresátem vyzvednuta do deseti dnĤ, je považována za doruþenou,
pĜesto je jedenáctý den vložena do schránky.
Do vlastních rukou bez fikce doruþ.ení: platební rozkazy
Není-li adresátem vyzvednuta do deseti dnĤ, vrací se jedenáctý den soudu,
avšak nadále platí jako nedoruþená.
Ostatní soudní zásilky: usnesení, pĜedvolání, výzvy
Není-li adresát zastižen, budou doruþovatelem vloženy do poštovní
schránky a považovány za doruþené.
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Láska, to jediné, Ćím mĭžeš pĥikrýt své srdce, až bude i hvĕzdám zima z lidského
sobectví...
Markéta Procházková

Zdroj: NP 11/2009, zpracovala Mgr. Magdalena Musilová

Pokud se lidé rozhodnou, mohou za urþitých podmínek požádat o dĤchod pĜed
dosažením svého dĤchodového vČku. Existují dva druhy pĜedþasného starobního
dĤchodu: trvale krácený (ST) a doþasnČ krácený (SD). V obou pĜípadech je
podmínkou získání 25 let pojištČní. Do pĜedþasného starobního dĤchodu (ST)
mohou lidé odejít až tĜi roky pĜed dosažením dĤchodového vČku. Tento typ
pĜedþasného dĤchodu je využíván þastČji. Nevýhodou je, že již nikdy nebude
pĜepoþítán a zĤstane trvale krácen. Ke krácení dochází za každých, i zapoþatých 90
kalendáĜních dnĤ doby pĜedþasnosti. To znamená ode dne pĜiznání pĜedþasného
dĤchodu do dne dovršení dĤchodového vČku. Nárok na doþasnČ krácený
pĜedþasný starobní dĤchod (SD) mají lidé, kteĜí pobírali alespoĖ 5 let nepĜetržitČ
plný invalidní dĤchod, nárok na tento dĤchod jim zanikl nejpozdČji ke dni 31.
12. 2006 a ke dni odnČtí tohoto dĤchodu do dosažení dĤchodového vČku jim chybí
nejvýše 5 let. Procentní výmČra tohoto typu pĜedþasného starobního dĤchodu je
doþasnČ krácená. Ode dne dosažení dĤchodového vČku lze tento dĤchod
pĜepoþítat, tedy pĜiznat Ĝádný starobní dĤchod.

VYPLATÍ SE ODEJÍT DO PěEDýASNÉHO STAROBNÍHO DģCHODU?

x

x

x

Ve znČní obþanského soudního Ĝádu je zapracováno 143
zmČn provedených zákonem þ. 7/2009 Sb. Tyto zmČny
nabývají úþinnosti dnem 1. 7. 2009. OdpovČdnost za
doruþení písemnosti je pĜenesena na Adresáta. Co to
v praxi znamená? Nebude-li adresát zastižen na doruþovací
nahlásíte
adrese, bude soudní zásilka považována za doruþenou pĜi
splnČní zákonných podmínek, i když ji nepĜevezme. Za
doruþovací adresu je považována adresa trvalého
bydlištČ þi adresa nahlášená soudu.
NovČ mĤže být doruþovací adresou také datová schránka, což lze uþinit
prostĜednictvím Czech pointu a pĜi zĜízeném elektronickém podpisu mĤžeme
využít i e-mailového doruþování. Zdržujete-li se na jiné adrese, než je vaše
trvalé bydlištČ, nahlaste tuto skuteþnost na obecním úĜadČ spoleþnČ s adresou
pro doruþování. Rozlišujeme následující typy zásilek:

ZMċNY V DORUýOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

POPULARIS_zdroj.indd 8
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PĜíspČvek na individuální dopravu
Je poskytován dle zákona þ. 100/1988 Sb., provádČcí vyhláškou þ. 182/1991 Sb..
Žádost podáváte na pĜíslušný obecní úĜad s rozšíĜenou pĤsobností. Zdravotní stav
od 1.7. 2009 posuzuje OSSZ.
Podmínkou je, že se žadatel o pĜíspČvek pravidelnČ individuálnČ dopravuje a není
vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla. PĜíspČvek nebude pĜiznán
žadateli, který je dopravován motorovým vozidlem, na jehož provoz je pĜiznán
pĜíspČvek a nezaváže se pĜedem písemnČ, že vrátí pomČrnou þást vyplaceného
pĜíspČvku - pĜestane plnit podmínky pro pĜiznání pĜíspČvku na individuální dopravu.
Dávka se poskytuje na období kalendáĜního roku.
Odvolání ve správním Ĝízení: provádí krajský úĜad, zdravotní stav v tomto pĜípadČ
posuzuje posudková komise Ministerstva práce a sociálních vČcí.

PĜíspČvek na provoz motorového vozidla
Je poskytován dle zákona þ. 100/1988 Sb., provádČcí vyhláškou þ. 182/1991 Sb..
Žádost podáváte na pĜíslušný obecní úĜad s rozšíĜenou pĤsobností. Zdravotní stav
od 1.7. 2009 posuzuje OSSZ.
Odvolání ve správním Ĝízení: provádí krajský úĜad, zdravotní stav v tomto pĜípadČ
posuzuje posudková komise Ministerstva práce a sociálních vČcí.

PĜíspČvek na zakoupení motorového vozidla
Je poskytován dle zákona þ. 100/1988 Sb., provádČcí vyhláškou þ. 182/1991 Sb..
Žádost podáváte na pĜíslušný obecní úĜad s rozšíĜenou pĤsobností. Zdravotní stav
od 1.7. 2009 posuzuje OSSZ.
Odvolání ve správním Ĝízení: provádí krajský úĜad, zdravotní stav v tomto pĜípadČ
posuzuje posudková komise Ministerstva práce a sociálních vČcí.

SOCIÁLNÍ DÁVKY SPOJENÉ DOPRAVOU A PěEPRAVOU OSOB

Osoba, která je pĜíjemcem oznaþena, že bude zabezpeþovat péþi, si pak mĤže od
pĜíslušného obecního úĜadu vyžádat potvrzení o této skuteþnosti. Potvrzení mĤže
uplatnit vĤþi pĜíslušné okresní správČ sociálního zabezpeþení pro úþely zápoþtu doby
péþe jako náhradní doby pro úþely výpoþtu dĤchodu a vĤþi pĜíslušné poboþce
zdravotní pojišĢovny pro úþely uznání statutu tzv. „státního pojištČnce“, kdy zdravotní
pojištČní hradí za osobu stát. PĜíspČvek na péþi není považován za pĜíjem a tudíž
nelze pĜedpokládat, že z jeho hodnoty pak bude vypoþítáván dĤchod pro osobu,
které péþi zajišĢuje.

PĜíjemcem pĜíspČvku je vždy osoba, která potĜebuje péþi, avšak fakticky jeho
hodnotu „spotĜebovává“ osoba, která péþi zajišĢuje. NejþastČji to bývá rodinný
pĜíslušník, jiná blízká osoba nebo i jiná osoba, která je schopna tuto péþi zajistit
(napĜ. soused). V tomto pĜípadČ je nezbytné, aby pĜíjemce pĜíspČvku tuto skuteþnost
písemnČ oznámil.

POSTAVENÍ RODINNÉHO PěÍSLUŠNÍKA NEBO JINÉ OSOBY,
KTERÁ POSKYTUJE PÉýI
OTEVÍRÁME PRO VÁS BYLINKÁěSKÉ OKÉNKO

16.12.2009 8:47:10
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Ájurveda
Složení slov: ájur = život a véda = vČdČní
Je považována za tradiþní indickou všeléþící metodu se zamČĜením nejen na fyzické
tČlo, ale i na ducha þlovČka. Zabývá se pĜedevším prevencí, aby se stav nemoci
vĤbec neprojevil. Rozeznáváme tĜi základní ájurvedy:
I.
Váta - podobá se vČtru, je stále v pohybu a Ĝídí nervový systém.
II.
Pitha - patĜí Slunci, je zdrojem energie. ěídí trávicí systém a biochemické
procesy.
III. Kapha - je spojována s rovnovážností kapalin v tkáních. ěídí rĤst bunČk a
pevnost tČla.

LÉýEBNÉ METODY VE ZKRATCE OD A PO Z

Stévie sladká, neboli Stevia rebaudiana, je sladivá
rostlina obsahující látku steviosid.
Ve své pĤvodní domovinČ, kterou jsou Paraguay,
Brazílie a Amanbayská hornatina, jí domorodci
pĜisuzovali léþivé úþinky, a to už v dobČ, kdy ŠpanČlé,
Portugalci a jiní dobyvatelé ještČ zdaleka nevstoupili
na jejich území.
Ameriþtí indiáni používali lístky
stévie nejen k oslazení nápojĤ a
pokrmĤ, ale dobĜe znali i jejich léþebné úþinky. Mnohem pozdČji vČdci zjistili, že
sledovaná populace témČĜ netrpí kazivostí zubĤ. Vysloužila si tedy právem oznaþení
„léþivá bylina“.
Z jihoamerického kontinentu byla importována do asijských zemí, kde se pĜedevším
jejímu výzkumu a uvedení na trh vČnovali Japonci, ýíĖané, Indové a Korejci. PozdČji
si také našla své místo i v EvropČ. DobĜe se jí daĜí v nadmoĜské výšce od 200 do
600 m, mnohdy roste i na velmi vlhké, až bahnité pĤdČ, ale úspČšnČ se zaþala
pČstovat i v hornatČjších oblastech. Od dob, kdy se zaþala pČstovat v EvropČ, si
zvykla na odlišné podmínky a úspČšnČ se adaptovala.V našich pomČrech na zimu
usychá a rostlina pĜezimuje v koĜenech se zemitým balem.
Steviosid nezpĤsobuje zvýšení hladiny cukru v krvi, ale naopak ho pomáhá udržovat
v rovnováze v krvi a játrech. Podporuje þinnost pankreasu a léþí diabetes II. typu.
Léþebné úþinky má i jako desinfekce ústní dutiny, kde úspČšnČ uklidĖuje afty a jiné
zánČtlivé procesy. Látky obsažené ve stévii pomáhají uklidnit pokožku po spálení
sluncem, stévie umí
ochránit pĜed vysokým tlakem, podporuje dobré trávení,
odtuþĖuje a zároveĖ se podílí na zhutnČní svalové hmoty.
Jako nízkokalorické sladidlo je vhodná jak pro diabetiky a hypoglykemiky, tak pro
všechny, kteĜí chtČjí svou váhu udržet na uzdČ. Její listy i naĢ mají až 200x vyšší
sladivost než cukr. Steviosid se v mnoha zemích na svČtČ používá ke slazení
potravin, nápojĤ, v cukráĜství, konzervárenském prĤmyslu, pĜi výrobČ zubních past a
žvýkaþek
HojnČ se používá i v kosmetice, kde funguje napĜíklad jako skvČlá pleĢová voda.. JE
ALE DģLEŽITÉ VEDċT, že úĜady EU považují tuto rostlinu za tzv. potravinu nového
typu a zatím ji nepovolily zaĜadit jako sladidlo, ale pouze jako kosmetikum. Jako
takové se také oficiálnČ prodává v rĤzných bylinkárnách, prodejnách þajĤ a zelených
lékárnách.
UVÍTÁME I VAŠE ZKUŠENOSTI!

SERIÁLY

Praha 1, Rybná 24
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oznámení do aktualit: http://www.bibliohelp.cz/tip-na-aktualitu.

þi poslali svĤj tip na knihu/knihy http://www.bibliohelp.cz/tip-od-odbornika þi

Vedoucí projektu vyzývají, pokud máte chuĢ, abyste do portálu také pĜispČli

z oblasti biblioterapie (léþba knihou): http://www.inflow.cz/bibliohelp.

Byl spuštČn nový portál BiblioHelp. Webové stránky zpĜístupĖují knižní tituly

NOVÝ PORTÁL BIBLIOHELP

LIGA VOZÍýKÁěģ, Bzenecká 23, 628 00 Brno, e-mail: info@ligavozic.cz

ZELENÁ LINKA 800 100 250

program Poradenství a informace,
jehož
Liga
vozíþkáĜĤ
realizuje
prostĜednictvím usiluje o zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením.
Poradenský servis je pĜístupný pro celou ýR díky zelené lince (viz níže).
Cílem tohoto programu je poskytovat odborné informace a rady, které mohou
pĜispČt k Ĝešení klientovy aktuální životní situace, napĜ.: pĜíspČvky a výhody
pro osoby se zdravotním postižením, hmotné zabezpeþení, legislativa,
odstraĖování bariér, kompenzaþní pomĤcky, pracovní uplatnČní, volný þas,
kontakty a informace o jiných subjektech atd..

PORADENSKÝ SERVIS PO TELEFONU

PĜesídlily na adresu:

Bezplatná právní poradna
a
TvĤrþí dílna

Praha 1, Rybná 24
Praha 4, Filipova 2013
Praha 5, Zborovská 46
Praha 6, Wuchterlova 11
Praha 9, Lovosická 40

V pĜípadČ potĜeby využijte našich služeb v ostatních poradnách:

Praha 2, Balbínova 6

PORADNċ

Dne 3.12.2009 byl ukonþen provoz v

UPOZORNċNÍ

OZNÁMENÍ

SOCIÁLNċ AKTIVIZAýNÍ SLUŽBY
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Zdroj:
http://www.ceske-hradyazamky.wz.cz

web: www.asiaedu@ngprague.cz

E-mail: asiaedu@ngprague.cz
Telefon: 257 921 638;
257 921 639

Zámek Zbraslav
Expozice asijského umČní,
Sbírka orientálních umČní
U Národní galerie 1
Praha 5 – Zbraslav

PĜejeme hezké poþasí a plno nových zážitkĤ!

Pro hezké zážitky nemusíte jezdit kraj svČta…
Zbraslavský zámek, pĭvodnĕ cisterciácký klášter, byl
založen r. 1292 Václavem II., který tam nechal umístit
pohĥebištĕ panující pĥemyslovské dynastie.
PĜízemí zámku je bezbariérové,
jsou zde
umístČné expozice umČní z Japonska a sbírka
Rainera Kressla. 1. a 2. patro je pĜístupné
pouze
za
doprovodu
asistenta (a
díky
instalované schodišĢové plošinČ). Ve druhém
patĜe si mĤžete prohlédnout umČní z ýíny,
Indie, Jihovýchodní Asie, Tibetu a také Koreje.
Za slunného poþasí je
pĜíjemná procházka
zámeckým
parkem,
kde
jsou
umístČny
plastiky
z 19. a 20. století. Na
bývalém
Rajském dvoĜe kláštera je možné navštívit
bezbariérový
altán,
kde
je
lapidárium
barokních soch a stĜedovČkých až novovČkých
náhrobních desek.
Doporuþujeme
Vám,
abyste svoji návštČvu
ohlásili, pokud máte specifické požadavky
spojené s prohlídkou zámku. Pak je napĜ.
možné dojet vozem až do parku ke kostelu,
kde je zamČstnanecký vchod.

TIPY NA VÝLETY A VYCHÁZKY – ZBRASLAVSKÝ ZÁMEK

aneb šikovné ruce pod vedením Renaty Koštelové (viz. CZP Praha 4)

KDY SE JEDNÁ O PěEDýASNÝ STAROBNÍ DģCHOD

POPULARIS_zdroj.indd 10
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Zdroj: ŠtČpánka Filipová (kráceno) , vedoucí odd. stykĤ s veĜejností a tisková mluvþí;

9.10.2009

ObecnČ platí procentní výmČra dĤchodu za každých (i zapoþatých) 90 kalendáĜních
dnĤ, které chybČjí do dosažení dĤchodového vČku, snižuje. U doþasnČ sníženého
pĜedþasného starobního dĤchodu se jedná o 1,3 % výpoþtového základu, u trvale
sníženého je to 0,9 %.
Každý dĤchod se skládá z tzv. základní výmČry, která je pro všechny dĤchody
stejná a v letošním roce þiní 2170 Kþ mČsíþnČ, procentní výmČra závisí na dobách
pojištČní a poþtu odpracovaných let. U starobního dĤchodu je aktuální nejnižší
procentní výmČra 770 Kþ mČsíþnČ. Dále platí, že trvale snížený pĜedþasný starobní
dĤchod není možné pĜiznat zpČtnČ.
Pokud poživatel pĜedþasného starobního dĤchodu, který nedosáhl dĤchodového
vČku, pracuje zpĤsobem a v rozsahu zakládajícím úþast na dĤchodovém pojištČní,
výplata dĤchodu mu v danou dobu nenáleží. DĤchodce i jeho zamČstnavatel musí
tuto informaci nahlásit plátci dĤchodu, a to do osmi dnĤ.
Doba výdČleþné þinnosti se danému þlovČku finanþnČ zhodnocuje – zapoþítává se
mu do doby dĤchodového pojištČní a rovnČž se mu zkracuje doba, za kterou mu
byla dĜíve snížena procentní výmČra.

3. Tzv. trvale snížené pĜedþasné starobní dĤchody
PrimárnČ platí podmínka získání potĜebné doby dĤchodového pojištČní, která se
bude postupnČ prodlužovat. Na rozdíl od pĜedchozího typu pĜedþasného starobního
dĤchodu má na trvale snížený pĜedþasný starobní dĤchod nárok každý, komu do
dosažení dĤchodového vČku chybí maximálnČ tĜi roky pojištČní. Zatímco dĤchod
popsaný ve 2. bodČ se po dosažení dĤchodového vČku lidem, kteĜí ho pobírají, mĤže
pĜepoþítat na výši tzv. Ĝádného starobního dĤchodu (dĤchodce si musí o úpravu
požádat a pĜepoþítaný dĤchod se mu pĜizná jen v pĜípadČ, že je pro nČj výhodnČjší),
tento typ starobního dĤchodu zĤstává snížen trvale.

2. Tzv. doþasnČ snížené pĜedþasné starobní dĤchody
Platí pouze u tČch, kteĜí pobírali nepĜetržitČ alespoĖ pČt let plný invalidní dĤchod.
Ten jim byl pĜed 1. lednem 2007 odebrán a od data odnČtí plného invalidního
dĤchodu daným osobám chybČlo do dĤchodového vČku maximálnČ 5 let. Další
podmínkou nároku bylo získání 25 let dĤchodového pojištČní. Pouze pro pojištČnce,
kteĜí splnili všechny uvedené podmínky nejpozdČji do 31. prosince 2006.

1. Tzv. Ĝádné starobní dĤchody
Jde o dĤchod, do kterého je možné odejít po dosažení dĤchodového vČku. Jednat se
mĤže o „bČžný“, tj. obecnČ platný, dĤchodový vČk nebo o dĤchodový vČk urþitých
speciálních kategorií, u nichž hraje roli zpravidla doba zvláštního zamČstnání þi
služebního pomČru. Jedním z pĜíkladĤ nižšího dĤchodového vČku u tzv. Ĝádných
starobních dĤchodĤ budou dĤchody nČkterých horníkĤ: více na
http://www.mpsv.cz/files/clanky/7690/06102009.pdf.
Od roku 2010 se bude postupnČ prodlužovat až na cílových 35 let pojištČní, resp. 30
let pojištČní (bez náhradních dob pojištČní).

Ministerstvo práce a sociálních vČcí vydalo následující informaci: ýeský dĤchodový
systém rozlišuje tĜi základní okruhy dĤchodĤ – starobní, invalidní a pozĤstalostní.
Invalidní dĤchody mohou být plné þi þásteþné; pozĤstalostní dĤchody (vdovské,
vdovecké a sirotþí).
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Lidem se témČĜ nikdy nedaĜí být šĢastní, protože stále vidí minulost lepší,
než byla, pĜítomnost horší, než je, a budoucnost rĤžovČjší, než bude.
Marcel Pagnol

Vánoce jsou svátkem narození PánČ - pĜipomínají
narození Ježíše Nazarethského, dle Nového Zákona
narozeného v BetlémČ, i když datum narození není
pĜesnČ
známo.
Roku 354 byly Vánoce jakožto
kĜesĢanský
svátek
oficiálnČ
uznány
papežem
Liberiusem a to k datu 25. prosince. PonČvadž se
pravoslavná církev Ĝídí juliánským kalendáĜem, který
pĜedstavuje
14ti
denní
posun
od
kalendáĜe
gregoriánského, slaví pravoslavní Vánoce až 7. ledna
(tzn. 25. prosince dle gregoriánského kalendáĜe).

Zdroj: kpss5.cz; 10/2009
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HISTORIE VÁNOC

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ REFERENýNÍ RÁMEC
Zpracování Národního strategického referenþního rámce ýR 2007-2013 vychází z
povinností þlenského státu definovaných v NaĜízení Rady (ES) þ. 1083/2006 ze dne
11. þervence 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální
rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení naĜízení (ES) þ.
1260/1999. Východiskem pro zpracování návrhu byl Národní rozvojový plán ýeské
republiky, jenž byl vzat na vČdomí usnesením Vlády ýeské republiky þ. 175/2006.

Národní rozvojový plán (NRP) 2007-2013
Definuje strategii rozvoje ýeské republiky pro období 2007-2013. Vychází z textĤ
naĜízení ke strukturálním fondĤm a Fondu soudržnosti. Jeho strategie se opírá o
klíþové evropské a domácí dokumenty. Popisuje nastavení systému koordinace
politiky hospodáĜské a sociální soudržnosti. Klíþové body tohoto systému se
promítají do Národního strategického referenþního rámce a
NRP
zajišĢuje
návaznost Strategických obecných zásad Spoleþenství a národních strategických
dokumentĤ tj. povinnosti vyplývající z textu. Prioritní osy a cíle NRP vycházejí z
definované strategie a následnČ jsou promítnuty do struktury operaþních programĤ.

NÁRODNÍ PROGRAM REFOREM ýR
V roce 2005 byl zpracován první Národní program reforem. ýinnost je hodnocena v
roþní periodicitČ. Dokumenty vznikají v gesci ÚĜadu vlády ýR a dotýkají se
pĜedevším konkrétních sociálních služeb:
x Odborné sociální poradenství
x Sociální rehabilitace
x SociálnČ aktivizaþní služby pro rodiny s dČtmi

RÁMEC PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ýR

