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Vážené čtenářky a čtenáři, 
rádi bychom Vás pozvali 
na naše detašovaná 
pracoviště v rámci Dne 
otevřených dveří 

u příležitosti desetiletého výročí našeho Centra. Již 
deset let jsme tady pro Vás a nabízíme služby 
odborného sociálního poradenství, občanské 
poradny, osobní asistence, sociálně aktivizačních 
služeb a osobní dopravy. 

Den otevřených dveří proběhne v pátek 22.6.2012 
od 9:00 do 13:00 hodin. Budete mít možnost 
prohlédnout si prostory pracovišť, výrobky uživatelů,
shlédnout prezentaci naší činnosti z předchozích 
období, získáte propagační materiály a rádi 
zodpovíme Vaše dotazy. Rádi si s Vámi vyměníme 
zkušenosti a připomeneme si naši vzájemnou 
spolupráci. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

pracovníci
Centra pro zdravotně postižené  
Moravskoslezského kraje o.s.

Vzájemnou podporou k integraci na trh 
práce
Jak jsme Vás informovali již v dřívějších 
Zpravodajích, Centrum pro zdravotně postižené 
realizuje Evropské projekty zaměřené 
na zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Projekt Vzájemnou podporou k integraci na trh 
práce běží již více než půl roku, v této době se do 
projektu přihlásilo přes sto osob z různých 
koutů Moravskoslezského kraje. Navázali jsme 
spolupráci se zaměstnavateli, kteří už zaměstnali 
více než 15 účastníků a další pracovní místa se 
budou vytvářet.

Účastníkům projektu nabízíme aktivity vedoucí 
k nalezení pracovního uplatnění, jako jsou
rekvalifikační kurzy, kurzy na PC, motivační aktivity, 
pracovní poradenství, pracovní skupiny a jiné.

Pokud Vás to zaujalo, kontaktujte pracovníky 
na našich pracovištích. 

Jak lépe zvládat své závazky!
Moravskoslezský kraj v rámci 
dotačního programu na podporu 
neinvestičních aktivit z oblasti 

prevence kriminality na rok 2012 podpořil projekt 
s názvem Jak lépe zvládat své závazky!

Cílem tohoto projektu je provést vzdělávací aktivity 
v rámci Poradny pro osoby se zdravotním 
postižením v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory, kteří se dostali do nepříznivé 
sociální situace spojené se zadlužením nebo jsou 
touto situací ohroženy tak, aby tyto aktivity 
poskytovaly podporu při sociálním začlenění 
a prevenci před sociálním vyloučením. Výstupem 
tohoto projektu bude i informační brožura, kterou 
obdrží každý účastník projektu.

Témata přednášky jsou:
 Jak se nezadlužit
 Co se děje, když nesplácím své závazky řádně 

a včas
 Institut oddlužení, jeho možnosti a mantinely

Termíny nejbližších přednášek:
 23.5. v 8.00 ve Frýdku-Místku - zasedací 

místnost DP F-M, Kolaříkova 653
 24.5. v 9.00 v Opavě - zasedací místnost DP 

Opava, Liptovská 21
 24.5. ve 14.30 v Kobeřicích - zasedací místnost 

Obecního úřadu, Kobeřice 195
 30.5. ve 13.00 v Ostravě-Zábřehu - Charitní 

středisko Gabriel, Čujkovova 40a
 14.6. v 9.00 v Bruntále - kongresový sál, Dr. E. 

Beneše 1497/21
 21.6. ve 13.00 v Krnově - místnost Armády 

spásy, Opavská 26
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. 
Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál

 tel.: 554 718 068

Dluhové poradenství
Trápí Vás dluhy? Rozhodujete se zda si půjčit 
peníze? Půjčili jste si peníze? Hrozí Vám exekuce. 
Bojíte  se tuto situaci řešit? 

Od 1.6.2012 na to  nebudete sami, můžete využít 
bezplatnou poradnu zaměřenou na problematiku 
dluhu a exekucí. Poradna bude součástí Poradny 
pro osoby se zdravotním postižením Bruntál. 

Poradna bude poskytovat služby osobám se 
zdravotním postižením a seniorům, kteří se ocitli 
v obtížné finanční situaci, nebo jsou touto situací 
ohrožení. Bude pomáhat se orientovat v dluhové 
problematice a nalézat řešení, informovat klienty 
o jejich právech a povinnostech, podporovat je 
v samostatném zvládání problémů. 

Návštěvní hodiny :

Čtvrtek  9:00-12:00 13:00-15:00 pro objednané   
              Dr. E. Beneše 1497/21, Bruntál

Z vrcholu Pradědu se podívají 
i handicapovaní
Až na samý vrchol Pradědu budou moci vyjet 
autobusy s cestujícími. Tato výjimka ale nastane 
nanejvýš čtyřikrát do roka a těšit se na ni mohou jen 
zdravotně handicapovaní. Dopravce Veolia 
Transport Morava požádal Správu chráněné 
krajinné oblasti Jeseníky (SCHKOJ) o povolení 
výjimky pro výjezd autobusu na vrchol Pradědu. 
Důvodem žádosti bylo zpřístupnění lokality také 
handicapovaným.

Postižení mají o výjezd do Jeseníků velký zájem, 
v jejich silách není se tam dopravit „po svých“. 
Ochranáři proto vyhověli přání dopravce, a povolili 
výjimku pro vjezd na území národní přírodní 
rezervace v úseku od stanice horské služby 
na Ovčárně po televizní vysílač na vrcholu Pradědu. 

K prosazení výjimky přispěla vytrvalost, s jakou 
žádali zdravotně postižení o příležitost podívat se 
na místa, kam by jinak neměli šanci se vůbec 
dostat.

Dopravce musí dodržet několik podmínek. 
V kalendářním roce budou na vrchol Pradědu 
uskutečněny nejvíce čtyři výjezdy, a to v těchto 
termínech – 24.5., 14.6., 25.9., 9.10.2012. Autobus 
bude vyjíždět vždy v 10:52 z Karlové Studánky –
dolní parkoviště a zpět ve 12:20 z Pradědu. Výjezdy 
budou určeny výhradně osobám zdravotně 
postiženým (TP, ZTP a ZTP/P) a pro jejich nezbytný 
doprovod, proto je nutná rezervace na tel. čísle 
597 827 730 v pracovní dny od 8:00 do 14:00.  
Dobrou zprávou jistě je, že tato služba bude 
držitelům průkazů ZTP a ZTP/P poskytnuta zcela 
zdarma.

Zdroj: Deník, 2. května 2012

Volný čas a sportovní akce

OS Praděd ZP osob okresu Bruntál

Vás zve na




Kde: Koliba, Vrbno pod Pradědem
Kdy: sobota 23. června 2012 od 9:00

Občerstvení zajištěno!
Bohatý kulturní program a tombola!

Město Krnov pořádá

Kde: Hlavní náměstí, Krnov
Kdy: čtvrtek 7. června 2012

Bohatý kulturní program, velký počet                                                                                           
prezentujících a vystavovatelů. 

Občerstvení zajištěno!
Jste srdečně zvaní!

Ing. Aleš Šupina
Vedoucí detašovaného pracoviště

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

Den otevřených dveří
U příležitosti desetiletého výročí 
vzniku Centra se bude 
na detašovaných pracovištích 
konat Den otevřených dveří.  

Pracoviště se otevřou veřejnosti v pátek 22. 6. 2012. 

Ve Frýdku-Místku se hosté budou moci seznámit 
s aktivitami Centra, bude zde probíhat výstava 
výrobků kroužku ergoterapie a šití, budou zde 
přítomni i zástupci některých svazů, kteří rádi sdělí 
informace o svých aktivitách. Zájemci si budou moci 
také nechat změřit tlak a podobně. Všechny srdečně 
zveme ke strávení příjemného dopoledne.

Přednáška „Jak lépe zvládat své závazky“
Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o. s., detašované 
pracoviště Frýdek-Místek zve na přednášku 
o dluhové problematice, která se bude konat 
23.5.2012 od 8:00 do 12:00 hodin v prostorách 
Centra, Kolaříkova 653, Frýdek-Místek. 

V dnešní době jde o velmi aktuální a zajímavé téma, 
účastníci přednášky se například dozví, jak zvládat 
své závazky, co se stane, když nebudou splácet své 
závazky včas nebo se seznámí s institutem 
oddlužení. Přednášet budou odborníci, kteří rádi 
zodpoví i případné dotazy. 

Přednáška je zcela zdarma, pro účast je však lepší 
se objednat z kapacitních důvodů. Zájemci mohou 
kontaktovat pracovníky Centra na tel.: 558 431 889 
nebo na e-mailu czp.hajflerova@czp-msk.cz.

Rekondiční cvičení
Rekondiční cvičení bylo zahájeno v roce 1992  
pod hlavičkou Sdružení zdravotně postižených 

v Brušperku. Cvičení probíhá v úterý v tělocvičně 
základní školy, jednou měsíčně - první úterý cvičíme 
v hasičárně na židlích. Vedení se ujala p. Věra 
Moravcová až do roku 1997. V tomto roce převzala 
cvičení p. Alena Špačková a obě cvičitelky se 
střídaly. Od roku 2010 vedou cvičení p. Božena 
Krupníková a p. Věra Moravcová.

Cvičení je zdravotní, s prvky jógy, cvičení s gumou, 
s overbaly, a čínské cvičení s prvky tai-tchi. Není 
určeno jen pro zdravotně postižené a seniory, ale 
i pro všechny ostatní, kteří chtějí udělat něco 
pro své zdraví. V tomto roce oslavíme 20 let trvání.

Relaxační a rekondiční pobyty v roce 2012

Svaz  postižených civilizačními
chorobami:

 Rekondiční pobyt ONKO od 12.-
19.6.2012, cena není ještě určena, cca 
3.500,-Kč.

 Relaxační pobyt se cvičením od 19.–
26.6.2012, cena 3.800,-Kč.

 Ozdravný pobyt od 20.-26.9.2012, cena 
3.300,-Kč.

Svaz tělesně postižených:

Ozdravné pobyty :

 od 15.–21.7.2012, cena 3.300,-Kč.

 od 21.7.-27.7.2012, cena 3.400,-Kč.

 od 8.-14.9.2012, cena 3.300,-Kč.

Rekondiční pobyt od 14.-20.9.2012, cena 
neurčena.

Všechny pobyty jsou na Horní Bečvě - hotel Kahan, 
v ceně zahrnuto: ubytování, stravování 3x denně, 
společná doprava a bazén. Přihlásit se můžete 
ve svých základních a místních organizacích.

Bc. Hana Hajflerová, DiS.
Sociální pracovnice

Detašované pracoviště 
FRÝDEK-MÍSTEK

mailto:czp.hajflerova@czp-msk.cz


Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.

Zpravodaj 2/2012 4

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

Nadace OKD podpořila náš projekt
Nadace OKD v rámci programu Pro zdraví 2012 
schválila projekt pod názvem ,,Osobní asistence 
na Novojičínsku“. Posláním Osobní asistence je 
individuálně pomáhat osobám se zdravotním 
postižením a seniorům překonávat jejich 
nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou 
zdravotního stavu nebo vysokým věkem, a to 
prostřednictvím kvalifikovaného osobního asistenta. 
Ten uživatele podporuje a provází v jeho 
přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti 
a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného 
života.

Díky přiděleným finančním prostředkům můžeme 
tedy přijímat další zájemce o službu, kteří se mohou 
hlásit na shora uvedeném telefonním čísle.

Nadaci OKD tímto mnohokráte
děkujeme za poskytnuté finanční 
prostředky.    

Individuální doprava pro ZP na Novojičínsku
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo 
usnesením č. 23/2063 poskytnout účelovou dotaci
na projekt ,,Rozvoj individuální dopravy 
pro osoby se zdravotním postižením 
na Novojičínsku“, a to v rámci Programu realizace 
specifických opatření Moravskoslezského krajského 
plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se 
zdravotním postižením na rok 2012. Podmínkou 
poskytnutí této dotace byla ovšem finanční 
spoluúčast obce minimálně ve výši 20 %. Tuto 
spoluúčast nám Rada města Nový Jičín na svém 
32. zasedání schválila.

Díky této finanční podpoře došlo  od dubna 2012 
k zahájení tohoto projektu. Individuální doprava je 
určena osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP, 
ZTP/P, nebo mají přiznaný invalidní důchod nebo 

seniorům nad 64 let. Dopravu lze poskytnout 
i zájemcům, kteří se stanou krátkodobě imobilními 
např. v důsledku úrazu nebo choroby. Doprava je 
částečně hrazená klientem a   zajišťují ji vyškolené 
osobní asistentky, které garantují kvalifikovaný 
přístup k osobám se zdravotním postižením 
(podpora klienta při nastupování/vystupování, 
komunikace, apod.).  

Pro občany města Nový Jičín včetně jeho místních 
částí, je cena za ujetý km 4,- Kč, plus 30,- Kč/hodina 
za osobní asistenci, která se účtuje podle skutečně 
spotřebovaného času. Pro občany jiných měst 
a obcí v okrese Nový Jičín je stanovena cena 5,- Kč 
za ujetý km, plus výše uvedená cena za osobní 
asistenci.

V případě zájmu o službu nás můžete kontaktovat 
na shora uvedeném telefonním čísle. 

Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje 
a městu Nový Jičín tímto mnohokráte 
děkujeme za poskytnuté finanční 
prostředky.

Spolupráce s Odborným učilištěm 
a Praktickou školou v Novém Jičíně

Dne 11.4.2012 byla provedena v prostorách Centra 
přednáška spojená s prezentací služeb pracoviště 
pro žáky posledních ročníků Odborného učiliště 
a Praktické školy v Novém Jičíně. V uvedeném 
školském zařízení jsou vzděláváni žáci se 
zdravotním postižením, lehkým mentálním 
postižením. 

Přednáška byla zaměřena na otázky zaměstnanosti 
(zejm. vybrané oblasti zákona o zaměstnanosti, 
zákoníku práce - práva a povinnosti), zodpovězeny 
byly i dotazy účastníků. Celkem byly postupně 
během dne proškoleny tři třídy žáků třetích ročníků 
učebních oborů: kuchařské práce, zámečnické 
práce a údržba. Po dohodě s vedením školského 
zařízení budeme v těchto aktivitách pokračovat 
i v následujícím období.

Mgr. Richard Pešat
Vedoucí detašovaného pracoviště

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

Individuální bezbariérová doprava 
na Opavsku

Asistovaná individuální 
bezbariérová doprava 
handicapovaných osob je rychle 

se rozvíjející službou Centra pro zdravotně 
postižené Moravskoslezského kraje o.s., kterou 
finančně podporuje Moravskoslezský kraj 
a Statutární město Opava, a zároveň službou, která 
byla ze strany zdravotně postižených na Opavsku 
dlouhodobě poptávána.

Cílem této služby je zvýšit mobilitu osob 
na Opavsku, které jsou odkázány při dopravě 
na pomoc rodinných příslušníků, známých, nebo 
nemají svá vlastní vozidla. Individuální doprava je 
určena zdravotně postiženým občanům, zejména 
s tělesným a kombinovaným postižením. 

Provoz je zajišťován vozidly Citroen Berlingo 
a Škoda Roomster. Klienti na invalidním vozíčku 
jsou přepravováni speciálně upraveným vozem 
Citroen Berlingo s výklopnou rampou. Vozíček je 
možné si u nás i zapůjčit. V případě, že má klient 
problémy zvládnout schody, máme k dispozici 
schodolez. Přepravujeme i vodící a asistenční psy.
Fakticky jde o dopravu ode dveří ke dveřím, kterou 
klienti nejčastěji využívají k dopravě 
do zdravotnických zařízení a speciálních škol. 
Služba nabízí klientům možnost objednat si 
přepravu také k vyřizování osobních záležitostí 

na úřadech, za nákupy, do divadla, kina 
nebo na výlet.

Doprava je zajišťována v rámci okresu Opava, 
v mimořádných a odůvodněných případech 
i do okolních okresů. Služba je provozována 
v pracovní dny od 7:00 do 16:30 hodin. Po dohodě 
lze dopravu zajistit i v jiném čase či ve dnech 
pracovního klidu.

Cena služby je od 1. dubna stanovena na 4 Kč/km 
pro občany Opavy (vč. městských částí), resp. 
5 Kč/km pro občany jiných měst a obcí na Opavsku, 
plus 30 Kč/h za osobní asistenci, která se účtuje 
podle skutečně spotřebovaného času, tj. od výjezdu 
asistenta ke klientovi, včetně pobytu s klientem 
a čekání na klienta, až do dovozu na cílové místo 
a vyložení klienta, počítaje v to související dopomoc.

Zájemci o přepravu, kteří nemají s poskytovatelem 
dosud uzavřenou smlouvu, mohou požádat 
o dopravu nejméně 10 kalendářních dní před první 
jízdou koordinátora (tel. 553 734 109), který se 
zájemcem dohodne termín osobního jednání, 
při kterém budou zájemci vysvětleny podmínky
smlouvy, provozní řád a upřesněny detaily přepravy. 

Tato služba je finančně podporovaná Moravskoslezským 
krajem a Statutárním městem Opava.

Den otevřených dveří
U příležitosti 10 let od vzniku naší 
organizace bude v pátek 
22. června probíhat v rámci 
všech pracovišť Centra 

pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje 
o.s. Den otevřených dveří, v rámci kterého bychom 
se rádi otevřeli jak odborné, tak laické veřejnosti 
a blíže ji seznámili se širokým spektrem činností 
našeho občanského sdružení.

Program opavského pracoviště:

09:00 prezentace služeb (včetně prohlídky prostor 
a speciálně upraveného vozidla pro dopravu 
osob na vozíčku)

09:30 přednáška na téma Sociální reforma I

11:00 ukázková hodina canisterapie

12:00 prezentace volnočasových aktivit 
organizovaných OV SZdP, OkO STP, OO 
SPCCH

Pro všechny návštěvníky bude připraveno 
občerstvení a malý dárek.

Těšíme se na Vaši účast.

Bc. Dagmar Slaninová
Vedoucí detašovaného pracoviště

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

„Jak lépe zvládat své závazky“
V rámci projektu financovaného z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje připravilo Centrum 
pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje 
o.s. přednášku na téma „Jak lépe zvládat své 
závazky“. Přednáška proběhne dne 30.5.2012 
od 13.00-17.00 hodin v Charitním středisku Gabriel, 
Čujkovova 40a, Ostrava-Zábřeh. Program 
přednášky: Jak se nezadlužit, co se děje když 
nesplácím své závazky řádně a včas, institut 
oddlužení a prostor bude také na Vaše dotazy. 
Přednáška je zdarma. Těšíme se na Vaší návštěvu. 

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Detašované pracoviště Ostrava rozšířilo půjčovnu 
kompenzačních pomůcek o elektronický bidet. Tuto 
pomůcku je možné zapůjčit maximálně po dobu 
dvou měsíců. Cena za pomůcku je 5 Kč za každý 
započatý den. Výrobek nabízí bublinkové mytí, 
sedací koupel, střídavé mytí teplou a studenou 
vodou, nastavení pro děti apod. V blízkosti WC mísy 
je nutné mít elektrickou zásuvku. Bližší informace 
Vám rádi sdělíme telefonicky na tel. čísle 
596 115 318. 

„Čaj o páté“ a výroba šperků
V měsíci dubnu proběhla na našem pravidelném 
setkání výroba šperků. Uživatelky měly možnost 
vyzkoušet si výrobu náramků, náušnic a náhrdelníků 

z korálku a perliček. K vidění byla také ukázka již 
vytvořených šperků. Aktuální program a nabídka 
aktivity je na našich webových stránkách 
www.czp-msk.cz. V případě Vašeho zájmu o aktivity 
klubu „Čaje o páté“ Vám informace sdělíme také 
telefonicky na tel. čísle 596 115 318 nebo emailem 
na czp.kupcokova@czp-msk.cz. 

Plánované akce, které můžete navštívit 
na Ostravsku 

Společenský dům v Ostravě-Bartovicích, Bartovická 

459/8, 717 00 Ostrava-Bartovice pořádá HANDICAP 
ART FESTIVAL, na kterém se představí umělecká

i neumělecká tvorba osob se zdravotním postižením 
a prezentovat se zde budou i neziskové organizace. 
Proběhne 7.6. od 10.00 hod., vstupné je 80 Kč.

Na festival navazuje Charitativní koncert „JEDEME 
TAKY!!!“ – který začne od 16.00 hod., vstup je 

zdarma. Na koncertě mimo jiné vystoupí Josef 
Laufer a Martin Maxa. Akci bude moderovat 
zpěvačka a herečka Genny Ciatti.

Letní knižní veletrh se bude konat 15. a 16. června. 

Připravuje se bohatý doprovodný program 
pro čtenářskou veřejnost - knižní festival, který bude 
probíhat v několika prostorách na Černé louce 
i jinde. Více info na http://www.cerna-louka.cz. 

Slezskoostravský hrad nabídne od 2.-3. června

hradní slavnosti k 8. výročí otevření 

Slezskoostravského hradu. Můžete se těšit 
na programy na několika scénách, zajímavá 
vystoupení, přehlídky a pestrý doprovodný 
program. Návštěvníkům se představí vojáci 
v uniformách Rakouska-Uherska, Pruska 
a Carského Ruska, budou moci sledovat ukázku 
vojenské techniky a zbraní, výcvik vojsk, malou 
bitevní ukázku a vojenské ležení. Na programu se 

bude podílet více než 200 účinkujících včetně koní.

Otevírací doba: 2.6. 10:00-21:00 hod., 3.6. 10:00-
18:00 hod.

Vstupné: Dospělí 70 Kč, děti, důchodci, studenti 
a ZTP  40 Kč

Jana Kupčoková, DiS.
 sociální pracovnice

Detašované pracoviště 
OSTRAVA

mailto:czp.kupcokova@czp-msk.cz
http://www.cerna-louka.cz/
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PORADNA

Jak se změnil příspěvek na zvláštní 
pomůcku

Od 1.1.2012 upravuje příspěvky 
pro zdravotně postižené osoby zákon 
č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek 
osobám zdrav. postiženým. Nově 
existují 2 typy příspěvků -  příspěvek 

na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku.

Do příspěvku na zvláštní pomůcku (§ 9-13) se nově 
sloučili také příspěvek na zakoupení a úpravu 
motorového vozidla a příspěvek na úpravu bytu. 
V tomto článku se blíže podíváme na podmínky 
čerpání tohoto příspěvku, zaměřím se především 
na to, co se oproti roku 2011 změnilo.

Příspěvek na zvláštní pomůcku lze čerpat 
na základě těžkého pohybového, zrakového 
či sluchového postižení charakteru dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu. Příspěvek 
na zvláštní pomůcku, poskytovaný na zakoupení 
motorového vozidla lze nově čerpat také na základě 
hlubokého či těžkého mentálního postižení.

Jednotlivé zdravotní indikace a k nim příslušné 
možné zvláštní pomůcky přesně stanovuje vyhláška 
č. 388/2011 Sb. V tomto článku shrnu pouze 
pomůcky, které lze nově žádat na základě 
tělesného postižení (tzv. těžkých vad nosného 
a pohybového ústrojí):

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.)

c) speciální komponenty osobního počítače, např. 
uzpůsobená klávesnice, myš, speciální programové 
vybavení

d) nájezdové ližiny

e) přenosná rampa (srovnatelnou pomůckou je dle 
vyjádření MPSV roštová rampa (rampa „napevno“ 
spojená se zemí)

f) stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě.

Upozorňuji, že výše uvedené „pomůcky“ lze žádat 
na základě konkrétních zdravotních indikací 
uvedených ve vyhlášce.

Hlavními změnami oproti stavu v roce 2011 je
vyřazení zdravotnických pomůcek (např. toaletní 
židle či elektrického vozíku), tyto pomůcky však 
i nadále hradí zdravotní pojišťovna. Nově tedy nelze 
požadovat ani dofinancování elektrického skútru, 

který byl dříve pomůckou srovnatelnou 
s „motorovým vozíkem pro invalidy“.

Nově bohužel nelze žádat ani na speciální  tříkolku, 
což byla do 31.12.2011 srovnatelná pomůcka 
s „dvoukolem“.

Negativní změnou je jistě zúžení oblasti úprav bytu 
– dříve bylo možné žádat na úpravu bytu v rámci 
speciálního příspěvku např. i na speciální 
kuchyňskou linku, sanitární techniku atd.

Dnes je možné čerpat příspěvek pouze na stavební 
práce a s nimi nezbytně související materiál (viz 
výčet výše).

Příspěvek je vždy poskytován max. do výše 
350 000,-Kč, úřad práce hradí pouze 90% z ceny 
pomůcky, pokud finanční situace osoby neumožňuje 
spoluúčast 10% z ceny, může úřad snížit spoluúčast 
na min. částku 1000,-Kč.

Pokud je však cena pomůcky nižší než 24 000,-Kč 
a příjmy společně posuzovaných osob přesahují 8-
mi násobek životního minima těchto společně 
posuzovaných osob, příspěvek se až na zvláštní 
případy neposkytne. Zde se bohužel předpokládá, 
že si jej osoba může uhradit sama z vlastních 
finančních prostředků.

Osoby s některými těžkými vadami nosného 
a pohybového ústrojí a osoby s těžkou nebo 
hlubokou mentální retardací a stavy na rozhraní 
těžké mentální retardace pak mohou žádat také 
o příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný 
na zakoupení motorového vozidla. Tento 
příspěvek je možné získat v maximální výši 
200 000,-Kč na období 10-ti let (bez nutné 
spoluúčasti 10%).

Na některé dražší pomůcky nelze od 1.1.2012 
získat příspěvek, nicméně je lze vypůjčit od úřadu 
práce na základě smlouvy o výpůjčce dle 
občanského zákoníku. Jedná se o schodolez, 
schodišťovou plošinu a stropní zvedací systém. 
Vyjádření z MPSV uvádí, že v tomto případě není 
srovnatelnou pomůckou schodišťová sedačka, 
MPSV argumentuje tím, že schodišťová plošina se 
využívá spíše v exteriéru či ve společných 
prostorách bytového domu, kdežto schodišťová 
sedačka slouží spíše k úpravě interiéru bytu či 
domu.

Zdroj: Vozíčkář

Handicapovaní budou moci žádat 
o příspěvek na auto už po pěti letech 
od předchozí dotace

Handicapovaní mohou žádat 
o příspěvek na koupi motorového 
vozidla po pěti letech 
od poskytnutí předchozí pomoci, 
nikoliv až po uplynutí 

http://vozickar.com/jak-se-zmenil-prispevek-na-zvlastni-pomucku-od-1-1-2012/
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v současnosti platné desetileté lhůty. Příslušný 
zákon podepsal prezident Václav Klaus.

Předloha napravuje chybu v zákoně, který začal 
platit od začátku letošního roku.

Zdravotně postižení, kteří žádají o příspěvek
na auto, se potýkají s nerovnoprávným přístupem, 
který závisí na tom, v jakém termínu si žádali 
o peníze naposledy.

Do konce loňského roku totiž platila úprava, 
na základě které si mohli lidé se zdravotním 
postižením požádat o příspěvek na zakoupení 
motorového vozidla jednou za pět let. Na vůz pak 
dostali sto tisíc korun.

Podle nové právní normy, která je účinná 
od letošního 1. ledna, nárok na příspěvek vzniká 
jednou za deset let, a to ve výši 200 tisíc korun. 
V praxi tak došlo k tomu, že lidé, kteří si zažádali 
o pětiletý příspěvek například v loňském roce, by si 
podle nové legislativy mohli znovu zažádat 
až za devět let.

Zdroj: Mediafax.cz

Upozornění pro příjemce příspěvků na péči
V souvislosti s jednáním poskytovatelů sociálních 
služeb informoval ministr práce a sociálních věcí 
Jaromír Drábek, že vydal pokyn Úřadu práce, aby 
při každé návštěvě klienta na ÚP byl příjemce 
příspěvku na péči požádán, aby prokázal využívání 
příspěvku na péči na poskytování služeb. To 
znamená, že každý příjemce příspěvku na péči by si 
měl vést deník, ve kterém velmi stručně napíše 
úkony, které mu osoba poskytující péči poskytla 
a jakým způsobem byla provedena úhrada za tuto 
službu.

U rodinných příslušníků je nezbytné mít alespoň 
výčet služeb, které jsou prováděny. Způsob platby 
asi není tak důležitý, neboť je zřejmé, že rodinný 
rozpočet je společný. Pokud je péče poskytována 
jinou osobou, v takovém případě je nezbytné, aby 
byl zřejmý i způsob platby za službu. Považuji 
za důležité, aby příjemci příspěvku na péči si tyto 
věci dali urychleně do pořádku, neboť úřady práce 
tuto činnost začnou vykonávat.

Zdroj: Bc. Václav Krása, NRZP ČR

Co přinese zdravotnická reforma - desatero 
významných novinek pro pacienty

Dne 1. dubna 2012 vstoupila
v účinnost zdravotnická 
reforma, která podstatným 
způsobem mění některé 
oblasti práv pacientů. Liga 

lidských práv při této příležitosti provedla kompletní 
aktualizaci obsahu internetových stránek projektu 
Férová nemocnice www.llp.cz. Návštěvníci stránek 
zde najdou přehledný seznam hlavních změn 
ve zdravotnických zákonech a ucelené informace 
o právech pacientů. Liga také vydala desatero změn 
v právech pacientů.

„Konečně jde o ucelenou právní úpravu, která 
nahrazuje nesčetněkrát novelizovaný zákon o péči 
o zdraví lidu z roku 1966. Na druhou stranu má ale 
i svá negativa. Obsahuje nejednoznačná 
ustanovení, která mohou být zneužita v neprospěch 
pacientů,“ říká ke zdravotní reformě Zuzana 
Candigliota z Ligy lidských práv, která se na tvorbě 
a připomínkování zákonů podílela.

Zdravotnická reforma v praxi přinese pacientům 
a rodičům větší respektování jejich soukromého 
a rodinného života. Zdravotníci již například 
nebudou moci omezovat nepřetržitý kontakt rodičů 
a dětí, ani vyžadovat peníze za doprovod rodičky 
u porodu. Nově jsou upraveny podmínky pro platné 
sepsání tzv. dříve vyslovených přání, i když jsou 
příliš svazující. Nová úprava také značně omezuje 
možnost nezletilého samostatně vyslovit souhlas 
s léčbou, je nejednoznačná a vyžaduje po lékařích 
nadměrné „papírování“, což se setkalo s odporem 
lékařské i právnické veřejnosti i voláním 
po okamžité novelizaci.

Jelikož reforma komplexně mění právní úpravu 
zdravotnictví, byl třeba kompletně pozměnit obsah 
internetových stránek Férová nemocnice, aby mohly 
i nadále efektivně poskytovat srozumitelné, ucelené, 
a především aktuální informace o právech pacientů 
a medicínském právu. Přibyly nové sekce a staré 
dostaly nový obsah. Celkově jsou tak stránky 
připraveny na novou legislativu.

Zdroj: Férová nemocnice

Poskytujete slevu pro připojení na internet 
držitelům průkazů ZTP?
Vodafone
Vodafone poskytuje znevýhodněným osobám tzv. 
zvláštní cenový plán. Jedná se o speciální balíček 
50 volných minut za zvýhodněný měsíční poplatek 
50 Kč vč. 20 % DPH. Osobám se sluchovým
postižením pak nabízíme balíček 250 SMS
za zvýhodněný měsíční poplatek 100 Kč vč. DPH.
Tarify jsou určeny pro zdravotně postižené 
zákazníky, kteří se v souladu se zákonem 
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o elektronických komunikacích prokážou potřebnými
doklady o zdravotním postižení, dále pro držitele 
průkazu ZTP pouze z důvodu úplné nebo praktické 
hluchoty, držitele průkazu ZTP/P a osoby závislé
na pomoci jiné fyzické osoby (dříve se těmto 
osobám říkalo osoby bezmocné) ve stupni II., III., 
a IV. Nárok na zvýhodněný tarif mají i osoby 
bezmocné. 

Přemysl Filip, Vodafone, PR

UPC
Naše společnost sice neposkytuje speciální slevu 
pro handicapované zákazníky, dlouhodobě však 
usilujeme o konkurenceschopnou cenu
za vysokorychlostní internet. V případě objednání
přes web momentálně nabízíme bez datových limitů 
UPC Fiber Power 10 (download 10 Mb/s) již za 299 
Kč měsíčně. Nejvýhodnější je pak UPC Fiber Power 
100 (download 100 Mb/s) za 500 Kč na první čtyři 
měsíce. Instalace je přitom za jednu korunu
a modem pronajímáme zadarmo. 

Juraj Gerbery, UPC Česká republika, tiskový mluvčí

T-mobile
Speciální nabídku týkající se jen datových služeb 
v tuto chvíli nemáme. Momentálně nabízíme 
pro handicapované zákazníky zvýhodnění ve formě 
200 minut a 200 SMS zdarma k jejich standardnímu
hlasovému tarifu. Osobou oprávněnou k čerpání 
zvýhodnění je držitel průkazu ZTP/P, držitel průkazu 
ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, osoba
závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni
II. (středně těžká závislost), stupni III. (těžká
závislost) nebo stupni IV. (úplná závislost) nebo jde-
li o nezletilou osobu, účastník, který o ni osobně 
pečuje, a také osoba, která vychovává nebo která 
osobně pečuje o nezletilou osobu, která jí byla 
svěřena do péče nahrazující péči rodičů, nebo 
osoba závislá na pomoci jiné osoby, a to v I. stupni 
závislosti, jestliže u T-Mobile čerpala původní státní 
příspěvek do 1. 7. 2008 včetně. 

Martina Kemrová, T-Mobile, senior manažerka 
firemní komunikace

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením v roce 2012

Od 1. července 2012 se změní 
podmínky poskytování příspěvku 
na podporu zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením. Cílem změn 
je zamezit nekalým praktikám 

ze strany některých zaměstnavatelů při zneužívání 
tohoto příspěvku.

Podle současné právní úpravy (tj. do 30. 6. 2012) 
náleží příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím 
více než 50 procent osob se zdravotním postižením 
měsíčně ve výši skutečně vynaložených mzdových 
nákladů na každého zaměstnance v pracovním 

poměru, který je osobou se zdravotním postižením, 
včetně pojistného na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které 
zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího 
základu tohoto zaměstnance, nejvýše však 8 000 Kč 
za měsíc.

Nekalé praktiky některých zaměstnavatelů
V praxi se však množí případy, kdy někteří 
zaměstnavatelé uzavírají se zaměstnanci dohodu 
o srážkách ze mzdy podle § 327 zákoníku práce, 
například na úhradu nákladů spojených se školením 
zaměstnanců. Tato školení pořádají buď sami, nebo 
jejich konání zajišťují u jiného subjektu. Školení 
se buď nekonají vůbec, nebo jejich obsahová náplň 
neodpovídá ceně, kterou zaměstnavatel 
za zaměstnance uhradil a kterou mu zaměstnanci 
následně splácejí. 

Změny, které zamezí zneužívání příspěvku
S přihlédnutím k faktu, že mzda nebo plat 
zaměstnance jsou zaměstnavatelům plně nebo 
částečně refundovány příspěvkem poskytovaným 
Úřadem práce ČR z prostředků státního rozpočtu, je 
nutné těmto nežádoucím praktikám zaměstnavatelů 
zamezit. Proto se nově stanoví, aby příspěvek byl 
poskytován pouze na ty zaměstnance, kteří pracují 
na chráněných pracovních místech zřízených nebo 
vymezených na základě dohody s ÚP ČR.

Dalším novým 
opatřením směřujícím 
k zamezení výše 

uvedených 
negativních jevů 
je stanovení výše 
příspěvku. S ohledem 
na nařízení komise 

(ES) č. 800/2008 se měsíční výše příspěvku stanoví 
na 75 % prostředků skutečně vynaložených 
na mzdy nebo platy na zaměstnance v pracovním 
poměru, který je osobou se zdravotním postižením, 
včetně pojistného na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které
zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího 
základu tohoto zaměstnance, nejvýše však 
8 000 Kč. 

Nezapočítávat do mzdových nákladů pro účely 
stanovení výše příspěvku náhrady mzdy nebo platu 
poskytované zaměstnanci při překážkách v práci 
na straně zaměstnavatele vychází z potřeby zamezit 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
za účelem získání příspěvku, aniž by pro ně měl 
zaměstnavatel práci. Z poznatků z praxe vyplývá, 
že i toto jednání je propojeno s prováděním srážek 
ze mzdy nebo platu.

Zabránit dvojímu financování
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením nebude poskytován na ty 
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zaměstnance se zdravotním postižením, kteří 
pracují na chráněných pracovních místech, na něž 
je poskytován příspěvek na částečnou úhradu 
provozních nákladů chráněného pracovního místa. 
Cílem tohoto opatření je zajistit, aby provozní 
náklady zaměstnavatele nebyly financovány 
duplicitně.

Zaměstnavatelům s více než 50 % osob se 
zdravotním postižením na chráněných pracovních 
místech je totiž garantováno zvýšení příspěvku 
o částku vynaložených dalších dodatečných nákladů 
spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním 
postižením, a to nejvýše o 2 000 Kč měsíčně. 
O zvýšení příspěvku bude moci zaměstnavatel 
požádat po uplynutí 12 měsíců ode dne obsazení 
zřízeného chráněného pracovního místa nebo 
ode dne vymezení chráněného pracovního místa. 
Tato podmínka bude moci být splněna i zápočtem 
doby před nabytím účinnosti této nové právní 
úpravy.

O příspěvek žádá písemně zaměstnavatel
Příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně na základě 
písemné žádosti zaměstnavatele, která musí být 
krajské pobočce Úřadu práce ČR doručena 
nejpozději do konce kalendářního měsíce 
následujícího po uplynutí příslušného kalendářního 
čtvrtletí. Příspěvek se poskytuje za podmínky, že 
k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí 
zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny 
daňové nedoplatky vedené příslušným finančním 
nebo celním úřadem, nemá nedoplatek 
na pojistném a na penále na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
a na pojistném a na penále na veřejné zdravotní 
pojištění.

Doklady, které jsou třeba k žádosti o příspěvek
Součástí žádosti je:

 doložení celkového průměrného přepočteného 
počtu všech zaměstnanců, kteří jsou osobami se 
zdravotním postižením, a zaměstnanců, kteří jsou 
osobami s těžším zdravotním postižením,

 jmenný seznam zaměstnanců, kteří jsou osobami 
se zdravotním postižením, a zaměstnanců, kteří 
jsou osobami s těžším zdravotním postižením, s 
uvedením rodného čísla, data vzniku a skončení 
pracovního poměru, kódu zdravotní pojišťovny, 
prostředků vynaložených na mzdy nebo platy 
včetně odvedeného pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění, a

 doložení skutečnosti, že zaměstnanec, na kterého 
je příspěvek požadován, je osobou se zdravotním 
postižením. Při opakovaném poskytování 
příspěvku je toto doložení součástí žádosti pouze 
v případě změny této skutečnosti.

Příspěvek nelze poskytovat na zaměstnance se 
zdravotním postižením:
a) za čtvrtletí, ve kterém je na tohoto zaměstnance 

Úřadem práce ČR poskytován jiný příspěvek, 
jehož výše se stanoví na základě skutečně 
vynaložených prostředků na mzdy nebo platy 
na zaměstnance, včetně pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z 
vyměřovacího základu tohoto zaměstnance,
nebo příspěvek při přechodu na nový 
podnikatelský program,

b) za čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnanec, který je 
osobou se zdravotním postižením, poživatelem 
starobního důchodu,

c) za čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnanec 
zaměstnán na chráněném pracovním místě, 
na které je poskytován příspěvek 
na částečnou úhradu provozních nákladů 
chráněného pracovního místa, nebo

d) za čtvrtletí, ve kterém zaměstnanec, s nímž 
nebylo v pracovní smlouvě sjednáno jako místo 
výkonu práce pracoviště zaměstnavatele, 
nesouhlasil s provedením kontroly v místě 
výkonu jeho práce (§ 126 odst. 3 zákona 
o zaměstnanosti).

Aktuální příručky ČSSZ poradí a provedou
Česká správa sociálního 
zabezpečení (ČSSZ) vydala tři 
praktické příručky s aktuálními 
informacemi a radami pro budoucí 
důchodce, osoby samostatně 
výdělečně činné (OSVČ) 

a o dávkách nemocenského pojištění. Příručky jsou 
řešeny formou otázek a odpovědí, nechybí v nich 
příklady a důležité kontakty. Všechny tři brožurky 
jsou zdarma v tištěné podobě k dispozici 
na okresních správách sociálního zabezpečení 
a elektronicky na webových stránkách ČSSZ
(www.cssz.cz).

Příručka budoucího důchodce v roce 2012 obsahuje 
vše, co je dobré vědět o starobním důchodu. Přináší 
odpovědi na 41 nejčastějších dotazů, které si lidé 
kladou, když přemýšlejí o odchodu do starobního 
důchodu. Přibližuje postup podání žádosti o starobní 
důchod, seznamuje s možnostmi výplaty starobního 
důchodu, je v ní i tabulka důchodového věku 
občanů narozených mezi lety 1936 až 1977.

V Průvodci dávkami nemocenského pojištění v roce 
2012 najdou lidé odpovědi na otázky, jaké dávky 
náleží z nemocenského pojištění, kdo a kdy dávky 
vyplácí, co je to dočasná pracovní neschopnost, 
a řadu dalších z celkem 39 frekventovaných otázek.

Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení 
v roce 2012 pomůže nalézt správnou orientaci 
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v dané problematice nejen začínajícím OSVČ. 
Na 32 stranách je připraveno 56 vytipovaných 
otázek, které si OSVČ pokládají.

Zdroj: ČSSZ

Částky životního minima platné od 1. 1. 
2012 v Kč za měsíc

pro jednotlivce 3 410

pro první dospělou osobu v domácnosti 3 140

pro druhou a další dospělou osobu 
v domácnosti

2 830

pro nezaopatřené dítě ve věku

do 6 let 1 740

6 až 15 let 2 140

15 až 26 let (nezaopatřené) 2 450

Životní minimum je součtem všech částek životního 
minima jednotlivých členů domácnosti.

Částka existenčního minima platná od 1. 1. 2012 v Kč 
za měsíc

existenční minimum 2 200

Příklady životního minima různých typů domácností
v Kč za měsíc

jednotlivec 3 410

2 dospělí 3 140 + 2 830 = 5 970

1 dospělý, 1 dítě 
ve věku 5 let

3 140 + 1 740 = 4 880

2 dospělí, 1 dítě 
ve věku 5 let

3 140 + 2 830 + 1 740 = 
7 710

2 dospělí, 2 děti 
ve věku 8 a 16 let

3 140 + 2 830 + 2 140 + 
2 450 = 10 560

2 dospělí, 3 děti 
ve věku 5, 8 a 16 let

3 140 + 2 830 + 1 740 + 
2 140 + 2 450 = 12 300

Společně posuzované osoby
 rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, 

 manželé nebo registrovaní partneři, 

 rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, 
pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou 
posuzovány s jinými osobami, 

 jiné osoby společně užívající byt, pokud 
písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí 
a společně neuhrazují náklady na své potřeby. 

Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které 
se přechodně, z důvodů soustavné přípravy 
na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních 
(včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt.

Započitatelné příjmy
S životním minimem se porovnávají všechny čisté 
peněžní příjmy jednotlivce nebo společně 
posuzovaných osob (z pracovní činnosti, z podnikání, 
z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky 
nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory 
a ostatní sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti 
a při rekvalifikaci, výživné atd.) s výjimkou:

 příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení 
a jednorázových sociálních dávek, 

 příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného 
za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů 
na uspokojení bytové potřeby, 

 náhrady škody a finančních prostředků 
na odstranění následků živelní pohromy, 

 peněžní pomoci obětem trestné činnosti, 

 sociální výpomoci poskytované 
zaměstnavatelem, 

 podpory z prostředků nadací a občanských 
sdružení, 

 stipendií, 

 odměn za darování krve, 

 daňového bonusu, 

 příspěvku na péči (v okruhu společně 
posuzovaných osob), 

 části příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který 
náleží ze zdravotních důvodů, 

 příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní 
pomůcku, 

 zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky 
národního boje za vznik a osvobození 
Československa, 

 příjmů plynoucího na základě rozhodnutí 
Evropského soudu pro lidská práva z titulu 
spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu 
smírného urovnání záležitostí. 

Zdroj: MPSV odbor 65

Cestovní náhrady (platnost k 1.4.2012)
Výše stravného za každý kalendářní den pracovní cesty
 5-12 hod. 64 – 76 Kč
 12-18 hod. 96 – 116 Kč
 déle než 18 hod. 151–181 Kč

Náhrada za použití vlastního auta (spotřeba PH +
sazba za 1 km jízdy)
 jednostopá vozidla a tříkolky 1 Kč
 osobní motorová vozidla 3,70 Kč

Průměrné ceny PH
 benzin 95 oktanů 34,90 Kč
 benzin 98 oktanů 36,80 Kč
 motorová nafta 34,70 Kč

Zdroj: Práce a sociální politika č. 4, 11.4.2012






