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 DĚTI S DIABETEM

Odborníci se sešli u kulatého stolu, aby pomohli dětem s diabetem

Posuzování stupně závislosti,  určování příspěvku na péči a systémové řešení 
poskytování sociálních dávek diabetickým dětem. To byly tři hlavní oblasti, kterými se 
u kulatého stolu v úterý 23. února 2010 zabývali odborníci z Ministerstva práce a 
sociálních věcí (MPSV) a experti z řad lékařů a zástupců rodin diabetických dětí. 

Cílem jednání,  které řídil  ministr práce a sociálních věcí  Petr Šimerka, bylo 
nalézt  řešení,  jak  zajistit  diabetickým  dětem  a  jejich  rodinám  optimální  sociální 
podmínky.  MPSV  má zájem na  řešení  problémů rodin  a  dětí  s  cukrovkou.  Proto 
přijalo  už  několik  opatření,  která  by  měla  celý  systém  posuzování  zefektivnit. 
MUDr. Jiřina Ramianová, vrchní ředitelka Lékařské posudkové služby České správy 
sociálního zabezpečení  (LPS ČSSZ),  tak například informovala  přítomné o tom, že 
posuzující  lékaři  budou  věnovat  diabetickým  dětem  zvýšenou  pozornost,  v  celé 
republice  se  bude  dodržovat  jednotná  metodika  a  na  posuzování  dětí  se  zaměří 
vybraní lékaři LPS. Rovněž by se měl zdravotní stav posuzovat v přítomnosti dítěte a 
jeho rodičů, všechny posudky až do odvolání by měly projít  zvýšenou kontrolou a 
recenzí odboru metodiky LPS a veškeré případné odchylky mezi sociálním šetřením a 
konečným posudkem se budou řádně zdůvodňovat. Oblast dětí s diabetem také bude 
v roce 2011 zahrnuta do programu odborných konferencí, kterých se účastní všichni 
posudkoví lékaři ČSSZ.

Odborníci navíc považují za nutné klást větší důraz na zdravotní stav dítěte s 
diabetem,  podrobněji  rozpracovat  úkony,  na  jejichž  základě  se  odvozuje  stupeň 
závislosti,  a  zlepšit  spolupráci  mezi  posudkovými  lékaři  a  sociálními  pracovníky. 
Rovněž se debatovalo o případném doplnění přílohy č. 1 vyhlášky č. 505/2006 Sb., o 
úkonech péče o diabetické dítě a dalších zákonných možnostech.

V současné době MPSV kromě realizace výše uvedených opatření připravuje 
publikaci  určenou  mj.  pro  rodiče  dětí  s  diabetem.  Měla  by  například  obsahovat 
praktické informace o možnostech a podmínkách čerpání příspěvku na péči a jiných 
dávek. Kromě toho odborná lékařská veřejnost a sociální pracovníci obdrží informační 
materiál, který má objasnit jednotný přístup k posuzování závislosti dětí s cukrovkou.
Pracovního setkání se kromě zástupců MPSV a ČSSZ, mezi kterými byli náměstek 
ministra MUDr. Marián Hošek a vrchní ředitelka úseku lékařské posudkově služby 
ČSSZ MUDr. Jiřina Ramianová, zúčastnili doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. a doc. 
MUDr.  Zdeněk Šumník,  Ph.D.  z  Pediatrické  kliniky  Fakultní  nemocnice  v  Motole, 
MUDr. Hana Cabrnochová a MUDr. Marcela Procházková ze Sdružení praktických 

zpravodaj ARPZPD ČR, o.s. –.březen 2010
strana 1



lékařů pro děti a dorost, MUDr. Tomáš Merhaut z České diabetologické společnosti a 
JUDr. Václav Letocha ze Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí. Další jednání u 
kulatého stolu se uskuteční 18. března 2010 v budově MPSV.

V České republice je cca 2 000 diabetických dětí, z toho 850 ve věku do 14 let. 
Každý rok si diagnózu cukrovky vyslechnou rodiče přibližně 270 dětí.  Celkem trpí 
diabetem přibližně  750  000  lidí.  Více  informací  o  poskytování  příspěvku  na  péči 
diabetickým dětem naleznete na
http://www.mpsv.cz/files/clanky/8278/10022010.pdf.

Štěpánka Filipová, vedoucí oddělení styků s veřejností a tisková mluvčí MPSV

 PŘEPRAVA MEZI NEMOCNICEMI
regiony.impuls.cz, 19.02.2010

Mikrobus přepraví invalidy mezi nemocnicemi v Praze 3 a 10

Nová  mikrobusová  linka  přepraví  invalidy  mezi  pražskými  nemocnicemi  a 
sociálními zařízeními. Bude jezdit mezi náměstím Jiřího z Poděbrad do Zahradního 
Města,  zajíždět  bude například do vinohradské nemocnice,  do poliklinik  Zahradní 
Město a Malešice nebo do Domova pro seniory Malešice. 

Invalidy budou vozit dva upravené mikrobusy, vejde se do nich až devět lidí. 
Záleží  na úpravě  vnitřku vozu,  kolik  z  nich může být  na  vozíku.  Vyjíždět  budou 
každou hodinu. Platit v nich sice budou klasické jízdenky na pražskou MHD, sloužit 
ale  většinou  budou  pro  držitele  průkazek  tělesně  postižených,  kteří  mají  jízdu 
zdarma.  "V  rámci  prováděných  kontrol  se  ale  mohou  cestující  i  v  těchto  linkách 
setkat s revizorem. 

V  hlavním  městě  dosud  jezdí  dvě  podobné  linky,  ty  ale  zajišťuje  dopravní 
podnik svými autobusy. Jeden, s označením 1, spojuje Černý Most a Chodov, další 
pak Ďáblice a Prosek se Zličínem. Ten nese označení 3. Oba se potkávají na Florenci. 
Nová linka dostala číslo 2.

Hlavní město uvažuje o rozšíření nově zřízené linky do dalších částí metropole, 
zajíždět by měla kvůli ostatním spojům na Florenc. Zatím tomu ale brání technické 
potíže  se  zastávkami,  mikrobusy  totiž  mají  v  zadní  části  výklopnou  plošinu  pro 
vozíčkáře a potřebují tak více místa.
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 BEZBARIÉR V PRAŽSKÉM METRU
Právo, 19.02.2010

Chodov a Národní získají bezbariérový přístup

V dlouhodobém plánu dopravního podniku je zpřístupnění všech stanic metra 
handicapovaným, brzdí jej však finanční a technická náročnost některých projektů. 
Výtah ve dvou stanicích metra, a to Chodov a Národní třída, budou moci brzy využít 
handicapovaní lidé nebo maminky s kočárkem. Dopraví je přímo na nástupiště, aniž 
by museli překonávat schody. 

Ve stanici  metra Chodov ho zatím nahrazuje plošina,  která je vozíčkářům k 
dispozici  do  poloviny  roku,  kdy  bude  výtah  zprovozněn.  Na  Národní  třídě  zatím 
možnost dostat se na nástupiště žádná nebyla. 

„Jsme samozřejmě rádi, že handicapovaní lidé se bez problémů dostanou i do 
dříve  stavěných  stanic  metra.  Předtím  se  na  ně  vůbec  nemyslelo,“  řekl  Právu 
předseda Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky Václav Krása. 
„Nové  stanice  metra  už  se  stavějí  bezbariérově  všechny.  Bohužel  některé  nově 
vybudované  nejsou  domyšlené,  handicapovaní  se  nemohou  dostat  z  jednoho 
nástupiště na druhé. Musejí tak přejet o jednu stanici dál a poté se vrátit. Když už se 
stavějí nové stanice, tak se má přístup vyřešit do důsledků. Zpřístupnit stanici jen 
napůl a pak to někdy dodělávat může být podstatně dražší,“ dodal Krása. 

Bezbariérový přístup má v současné době 32 stanic metra, tři z nich (Černý 
Most, Pankrác, Chodov) jsou však v současné době nefunkční. V dalších třech (Háje, 
Opatov,  Roztyly)  mohou lidé na vozíčku využít  bezbariérový pohyb s  proškoleným 
doprovodem prostřednictvím nákladních výtahů ve stanicích. 

V  dlouhodobém  plánu  pražského  dopravního  podniku  sice  je  zpřístupnění 
všech  stanic  handicapovaným,  brzdí  jej  však  finanční  a  technická  náročnost 
některých projektů. V přípravě jsou realizace výtahů do stanic Můstek A i B a Háje. 
„Jde skutečně o dlouhodobý plán. Náklady na vybudování jednoho výtahu se totiž 
pohybují v řádech desítek až stovek miliónů korun. Svoji roli také hraje technická 
náročnost jejich výstavby. To se ale zlepšuje, jsou k dispozici technologie, které jsme 
třeba před deseti lety neměli,“ řekl Právu mluvčí Dopravního podniku hl. m. Prahy 
Ondřej Pečený. 

I  přes  pokrok  ve  stavebních  technologiích  však  bezbariérové  zpřístupnění 
některých  stanic  bude  trvat  dlouho.  „Po  uvedení  trasy  metra  D  bude  ze  stanice 
Náměstí Míru přestupní stanice. Výtah pro handicapované v ní vybudujeme současně 
s dalšími úpravami,“ doplnil Pečený.
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 LINKA PRAHA - PŘÍBRAM 

Vozíčkáře sveze do Prahy speciální linka

Zdravotně postižené obyvatele Příbrami čeká od 7. března pohodlnější cestování do 
Dobříše, Prahy a zpět začne jezdit nový nízkopodlažní autobus na pravidelné lince D 
98.  Spoje  označené  písmeny  BA  budou  vyjíždět  z  autobusové  zastávky  Příbram, 
Zdaboř, Brodská v časech 7.00 a 14.50 hodin. V opačném směru pak ve 12.40 a v 
16.30 hodin. 

Na  jízdním  řádu  bude  uvedena  informace  o  nutnosti  telefonického  nahlášení 
přepravy  vozíčkářů  dopravci.  To  však  neznamená,  že  bez  toho  nebudou  moci 
zdravotně postižení nastoupit. „Není to povinnost, ale je to lepší, aby dopravce počítal 
s  tím,  kolik  vozíčkářů  v  autobuse  bude.  Kapacita  je  omezená  ,“  Na  spojích 
označených BA budou upřednostněni vozíčkáři.

 FALŠOVÁNÍ PRŮKAZŮ NA PARKOVÁNÍ 
mojenoviny.cz - ČR, deníky Bohemia, 22.02.2010

Řidiči se vydávají za invalidy, falšují průkazky na parkování

Počet  lidí,  kteří  zneužívají  průkazy  handicapovaných,  stoupá.  Loni  strážníci 
řešili  přes  tři  tisíce  případů.  Před  Fakultní  nemocnicí  Motol  černý  mercedes  s 
kouřovými skly, u Ústřední vojenské nemocnice zbrusu nový superb a na parkovišti 
před obchodním centrem na Zličíně BMW, které majiteli leckdo závidí. Jedno mají 
společné. Stojí  na vyhrazených místech pro invalidy a za sklem jim leží modrobílá 
značka s piktogramem pro vozíčkáře. Že by na tom byli handicapovaní po finanční 
stránce tak dobře? To těžko. Tito řidiči zřejmě jen patří do skupiny podfukářů, kteří 
se  neostýchají  zneužívat  místa  pro  zdravotně  postižené.  A  obdobných  případů 
přibývá.

„Situace se skutečně zhoršuje. V roce 2009 jsme řešili 3264 takových případů. 
Rok předtím to bylo o dvacet procent méně. Takže nárůst je skutečně rapidní,“ říká 
vrchní analytik pražských strážníků Stanislav Kunc.

Falzifikát z kopírky
Podle  předsedy  Národní  rady  zdravotně  postižených  Václava  Krásy  má  v  Praze 
oprávnění  držet  označení  O1  třicet  tisíc  lidí,  pokud  se  ale  člověk  rozhlédne  po 
parkovištích,  musí to být alespoň tři  sta tisíc.  Ti,  co přebývají,  prostě modrobílou 
značku proženou kopírkou. Jednoho takového minulý týden zatkli pražští policisté.

Řidič Superbu měl dokonce tu drzost, že se strážníkům zfalšovaným dokumentem 
oháněl.  „Jednatřicetiletý  muž  z  Prahy  neoprávněně  užíval  vyhrazená  parkoviště  a 
prokazoval  se  falešným průkazem ZTP a O1.  Spáchal  trestný čin padělání  úřední 
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listiny, takže případ řešíme. Dotyčnému hrozí až tři roky vězení,“ upozornila mluvčí 
policistů Andrea Zoulová.

Výmluvy hříšníků jsou různorodé.
„Poměrně  častým  jevem  je  výmluva  na  invalidní  příbuzné.  Setkali  jsme  se  i  s 
případem, kdy řidič zneužíval průkaz ZTP svého příbuzného, který byl už řadu let po 
smrti,“ připojila svůj poznatek mluvčí městské policie Jana Přikrylová.

A jak to skutečně vypadá v praxi? Redaktoři Deníku se dva dny vypravili do ulic. Na 
motolském ústředním hlídaném parkovišti  obsadili  čtyři  z  šesti  vyhrazených  míst 
řidiči dokonce bez jakéhokoliv označení O1. O něco lepší byla situace ve střešovické 
nemocnici.  Zde Deník objevil  deset  vyhrazených míst.  Obsazena byla tři.  Bohužel 
všechna neoprávněnými řidiči. Jeden z nich, majitel vozu Superb měl sice za oknem 
modrobílou značku s piktogramem vozíčkáře, očividně se však jednalo o falzifikát. A 
podobná situace byla i před obchodními centry.

„Když  někdo obsadí  místo  vyhrazené handicapovaným například před obchodními 
centry, tak to takový problém není.  Míst je tu dost,  před nemocnicemi je to však 
horší.  Řidiči  si  neuvědomují,  jak  moc  handicapovaným  ztěžují  situaci,“  tvrdí 
pětačtyřicetiletý Václav Kučera z Petřin. Ví, o čem mluví. Už deset let je ochrnutý od 
pasu dolů.
„Zdraví  lidé  nemají  respekt  k  handicapovaným.  Jeďte  se  podívat  někam  před 
nemocnici nebo před úřad. Tam teprve uvidíte jak to máme těžké,“ dodává invalida 
Jan Hutař.

Správci parkovišť podvody neřeší
„Já sám mám takové  zkušenosti  právě z  Motola nebo třeba z  Homolky.  Postižení 
musejí často k lékaři. Tahle bariéra jim to neusnadní,“ potvrzuje předseda Národní 
rady osob se zdravotním postižením (NRZP) Václav Krása. Také on se s neukázněnými 
a bezohlednými spoluobčany dostal mnohokrát do sporu.

Je to přímo modelová situace. Z velkého auta vyskočí mladík a když ho upozorním, že 
stojí na vyhrazeném parkovišti, vytáhne na mě označení opravňující k parkování na 
vyhrazeném místě. Zažil jsem řadu takových konfliktů. Správci hlídaných parkovišť je 
však se mnou nesdíleli. Ani když jsem je upozornil na podezření ze zneužití průkazu 
ZTP. Tristní je vedle nemocnic také situace před úřady. Obvykle tu najdete dvě až tři 
ze zákona povinná místa. To situaci rozhodně neřeší,“ míní Krása.

Dodává,  že  v  tomto  smyslu  eviduje  také  velké  množství  stížností  z  řad 
handicapovaných, které se úřadům snaží přetlumočit. Bohužel, většinou marně.
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 TERAPEUTICKÁ DÍLNA 

Volná kapacita v sociálně terapeutické dílně

Až pro 5 klientů se zdravotním postižením na 1 až 3 dny v týdnu.

Dílny  tvořivosti  rozšiřují  kapacitu  sociálně  terapeutické  dílny  pro  absolventy 
speciálních škol a osoby, které přestály poškození či poranění mozku. Momentálně 
máme k dispozici volnou kapacitu až pro 5 klientů se zdravotním postižením, kteří se 
mohou zapojit do činností v dílně na 1-3 dny v týdnu.
 
Služba  je  určena  lidem  po  poranění  či  onemocnění  mozku  nebo  s  mentálním, 
tělesným a kombinovaným postižením od 16 let výše, kteří chtějí být samostatnější, 
získat praxi, zdokonalit se v pracovních a dalších dovednostech a celkově se aktivně 
zapojit  do  běžného  života.  Sociálně  terapeutická  dílna  pomůže  klientům  při 
zdokonalování  se  v  soběstačnosti,  v  rozvoji  schopností  důležitých pro  uplatnění  v 
zaměstnání,  při  získávání  pracovních  dovedností  a  při  hledání  informací,  které 
povedou k větší samostatnosti. 
 
Služba je poskytována bezplatně. Máte-li o službu zájem nebo víte o někom pro koho 
by byla vhodná, neváhejte nás kontaktovat! – tel. 241 083 273, 774 372 796; e-mail: 
dilny_tvorivosti@seznam.cz.
 
Dílny tvořivosti již od roku 2003 pomáhají lidem se zdravotním postižením pracovat a 
žít kvalitní  život. Realizujeme sociálně terapeutickou dílnu a v rámci aktivizačních 
služeb  nabízíme  především  -  terénní  práci  prostřednictvím  case  manažera  a 
podpůrnou skupinu pro lidi po poškození mozku; pravidelně připravujeme setkávání 
pro rodinné příslušníky lidí s postižením a bálintovskou supervizi pro pracovníky v 
pomáhajících  profesích.  Širokým spektrem odborných  služeb pomáháme lidem po 
poškození či poranění mozku navrátit se do běžného života.

Více informací najdete na www.dilnytvorivosti.cz a www.navraty.info.
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 DOPRAVA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 
Metropole - Regiony24.cz, 23.02.2010

Praha dá peníze na dopravu těžce postižených osob

Rada hlavního města Prahy na svém jednání schválila dar ve výši 1, 75 milionu 
korun Národní radě osob se zdravotním postižením. Peníze mají sloužit na speciálně 
upravené mikrobusy pro lidi, kteří nemohou používat ani nízkopodlažní autobusy a 
tramvaje.

Občanské  sdružení  Národní  rada  osob  se  zdravotním  postižením  České 
republiky  provozuje  tyto  mikrobusy  v  Praze  od  roku  2009.  Mikrobusy  mají 
přepravovat lidi tzv. "ode dveří ke dveřím," tedy například k lékaři nebo na úřad.
Řidič mikrobusu pomáhá klientům s nástupem a výstupem, případně dalšími úkony. 
Klienty mohou být jen držitelé průkazu ZTP/P a OZP. "Zájem o tuto službu, která 
dává postiženým více osobní svobody, se neustále zvyšuje," uvedl radní pro oblast 
zdravotnictví Milan Pešák (ODS), který návrh na finanční příspěvek v radě hlavního 
města podával.

 PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ 

Nového  Průvodce  sociální  oblastí  pro  letošní  rok  vydaly  České  Budějovice. 
V brožuře lidé najdou informace o všech zařízeních, která ve městě poskytují sociální 
služby.  Jejich  seznam  je  rozčleněn  podle  cílových  skupin,  například  péče  o 
bezdomovce, cizince, nemocné a zdravotně postižené či o seniory. U každé organizace 
jsou uvedeny kontakty, seznam služeb, které poskytují. Zájemci si jej mohou zdarma 
vyzvednout na magistrátu.

 VYHLÍDKOVÉ LETY 

Vyhlídkové lety pro zájemce se zdravotním postižením letos již potřetí

V sobotu 19. června proběhne na letišti Hradec Králové již třetí ročník akce 
"OPEN  SKIES  FOR  HANDICAPPED",  která  je  určena  primárně  pro  osoby  se 
zdravotním postižením. Smyslem této akce je umožnit jim nevšední zážitek z létání a 
také  možnost  strávit  hezký  den  plný  zážitků  na  letišti  Hradec  Králové.  Hlásit  se 
mohou již nyní.

V průběhu prvních dvou ročníků se uvedené akce zúčastnilo přibližně 4000 
postižených spoluobčanů z celé republiky a pro 1210 z nich se dokázalo zabezpečit 
vyhlídkové  lety.  Akce  měly  obrovský  úspěch  i  díky  celodenním  doprovodným 
kulturním programům a svou účastí akci podpořila i  politická reprezentace města 
Hradec Králové, kraje a představitelé církve.
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Akce je charitativní a veškeré finanční prostředky jsou získávány od sponzorů. 
Účastníci  si  hradí  jen  svou vlastní  dopravu na  akci.  Zúčastnit  se  mohou jednak 
organizace sdružující handicapované, ale i  jednotlivci,  kteří se prokážou průkazem 
ZTP atd. Každý účastník musí mít vyplněné potvrzení od lékaře se souhlasem k letu. 
Program pro účastníky, kteří se přihlásí v den konání akce, si uhradí pouze ve výši 
skutečných nákladů (nekomerční vstupné). Akce bude přístupná i veškeré veřejnosti 
za komerčních podmínek, výdělek z komerčního vstupného bude v plné výši použit na 
financování této akce.

Další  informace  najdete  na  http://www.lshk.cz/cs/aktuality/open-skies-for-
handicapped-2010

Pokud  máte  zájem  se  na  akci  přihlásit,  kontaktuje  Bc.  Martu  Mitiskovou, 
spoluorganizátorku akce: m.mitiskova@seznam.cz,  +420 732 807 428.
Do konce května se také můžete přihlašovat V MS Centru Roska Praha, Tusarova 10, 
Praha 7, tel.: 266712511, centrum@roska-praha.cz. Přihlášení pak zařídíme společně 
za organizaci.

Vendula Plavcová

 PARAZITÉ NA PARKOVIŠTI PRO INVALIDY 

Zahajuje projekt Parazité na parkovišti pro invalidy

Nezisková organizace Acta non verba zahájí v sobotu 13. března projekt proti 
zneužívání parkovacích míst pro invalidy zdravými lidmi. Stane se tak na konferenci v 
Kongresovém centru Praha na konferenci INSPO - Internet a informační systémy pro 
osoby se specifickými potřebami. 

Veřejnosti  bude  představen  zejména  hlavní  prvek  projektu.  Jde  o  leták  s 
textem: „Ten, kdo zneužívá výhod tělesně postižených občanů, ačkoliv je sám zdravý, 
žije jako parazit na úkor společnosti!“

Leták bude možno nalepit na okénko automobilu neoprávněně parkujícího na 
místě pro invalidy.  Na konferenci  bude 2000 letáků k dispozici  zdarma. „Leták je 
poněkud kontroverzní,  ale  nazývá věci  pravými jmény“,  dodává ředitel  společnosti 
Vojtěch Razima.

Zneužívání  označení  invalida  za  sklem  auta  k  parkování  na  vyhrazených 
místech se stalo běžným jevem. Málokdo se už pozastavuje nad tím, když z luxusního 
nového auta s protekční značkou vyskočí křepký mladík se svojí slečnou nebo vážený 
otec od rodiny. Společnost Acta non verba získala více než 100 fotografií s 37 auty 
takových „invalidů“. Ředitel Razima se domnívá: „Většina těchto zdravých nemocných 
„invalidů“ získala označení podvodem nebo úplatkem. Podali jsme proto dnes trestní 
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oznámení.  Sto  fotek  je  dost  na  to,  aby  policie  mohla  najít  společné  znaky  a 
příslušným úředníkům sdělit obvinění. Další fotografie budou přibývat.“

Společnost  Acta  non  verba  byla  založena  v  roce  2009.  Jde  o  „watchdog“ 
organizaci. Cílem je vyvolávat tlak veřejnosti, tento tlak podporovat, koordinovat a 
uplatňovat a tak dosahovat pozitivních změn ve veřejném životě. Latinský název Acta 
non verba lze přeložit: „Ne slova, ale činy.“

Leták  a  vybrané  fotografie  jsou  k  dispozici  na  adrese 
http://www.kverulant.org/invalide.html.
Další informace poskytne: Vojtěch Razima, ředitel společnosti Acta non verba, o.p.s., 
tel.  602 547 235, e-mail: info@kverulnat.org,  www.kverulant.org

 JÍZDY NA KONÍCH PRO HANDICAPOVANÉ 

Jízdy na koních pro handicapované

Jízdy na koních pro handicapované děti zdarma, pro ostatní za malý příspěvek na 
koně

• individuální  jízdy:  vození  na  koních,  projížďky,  mazlící  terapie,  dle 
individuálních potřeb klienta. 

Přihlášení a info: Veronika Náměstková: 732 978 271

• skupinové jízdy:  výchovně vzdělávací „Ekoprojekt“ pro MŠ, ZŠ, ZŠ speciální a 
praktické, DD aj., spojený s ježděním na konících. Po dohodě můžeme s celým 
programem i s koníky přijet za vámi. 

Přihlášení a info: Mgr. Bohuslava Náměstková:  732 978 271 

• víkendy v sedle: 23.-25. duben,  7.–9. květen,  11.–13. červen 2010 
• pátek -  neděle:  jízdy na koních  (3x za víkend)  a další  doprovodný program: 

ekologie, arteterapie, sportovní hry, muzikoterapie, večerní táborák. Ubytování 
ve stanech (k dispozici zdarma), strava vlastní.  Rodiny s dětmi s handicapy 
zdarma, rodiny se  zdravými dětmi: 500,-/osoba/celý víkend. 

Přihlášení a info: Markéta Šulcová: 731 009 645      
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 OSOBNÍ ASISTENCE 

Občanské sdružení Melius
z důvodu volné kapacity hledá nové klienty pro sociální péči osobní asistence.

Občanské  sdružení  Melius,  registrovaný  poskytovatel  sociální  služby  osobní 
asistence, Nušlova 2515/4, Praha 5 - Stodůlky, PSČ 158 00, tel.:+420 775 555 526 
hledá z důvodu volné kapacity nové klienty pro sociální péči osobní asistence.

Osobní  asistence  je  služba,  která  se  poskytuje  osobám  se  zdravotním 
postižením  a  seniorům,  jejichž  situace  vyžaduje  pomoc  jiné  osoby.  Služba  se 
poskytuje  v  Praze v  přirozeném sociálním prostředí  osob i  v  terénu bez  časového 
omezení při činnostech, které osoba potřebuje v předem dohodnutém rozsahu a čase.

Týká se cílové skupiny:
• osoby s tělesným postižením 
• osoby se zdravotním postižením 
• osoby s kombinovaným postižením 
• osoby s jiným zdravotním postižením 
• osoby ve zdravotní krizi 
• senioři

Věková kategorie:
mladí dospělí nad 19 let až starší senioři nad 80 let 
Pokud  máte  zájem  o  tuto  sociální  službu  osobní  asistence,  kontaktujte  nás  co 
nejdříve  na  e-mail:   asistence@melius.cz  nebo  bližší  informace  najdete  na 
www.melius.cz

f i n a n c o v á n í …

 PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU 

Národní program podpory cestovního ruchu
podprogram Cestovní ruch pro všechny

Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  podpoří  částkou  100  milionů  korun  aktivity 
podnikatelů, které umožní cestovat sociálně či zdravotně znevýhodněným skupinám 
obyvatel.

O dotace z Podprogramu s celkovou  alokací 100 mil. Kč pro rok 2010 mohou 
žádat podnikatelé působící  v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, cestovních 
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agentur a kanceláří.  Podpořena bude tvorba produktů v oblasti rozvoje sociálního 
cestovního ruchu, tzn. tvorba nabídek pro vymezené cílové skupiny, částečně bude z 
rozpočtu  projektu  možné  pokrýt  i  vybavení  potřebnou  infrastrukturou  jako  jsou 
bezbariérové vstupy, dětské koutky, bazény apod.

„Podnikatelé mohou předkládat projekty s rozpočtem od 1 do 5 mil. Kč. Podíl 
dotace  bude  činit  50%,  druhou  polovinu  rozpočtu  budou  tvořit  vlastní  finanční 
prostředky žadatele,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Realizace projektů může trvat až do konce roku 2011, ovšem přidělená dotace 
musí být vyčerpána a vyúčtována do konce letošního roku. Termín pro podání žádostí 
je 15. duben 2010, přičemž na přelom února a března je připravován seminář pro 
žadatele.

Veškeré  informace  o  podprogramu,  včetně  žádosti  a  kontaktních  osob  jsou 
umístěny na stránkách MMR - cestovní ruch - dotace a programy.

 ÚČTOVÁNÍ VĚCNÉHO DARU 
12. 3. 2010, 13:06 (ebulisova)Účetní a daňová Poradna Dotaz: 

Jak  se  účtuje  u  občanského  sdružení  přijetí  věcného  daru  např.  v  hodnotě 
2000,- Kč? Někde jsem četla, že se o tom nemusí účtovat, ale pouze evidovat v 
drobném majetku. 

Odpověď:
Není pravdou, že by se hmotné dary neúčtovaly. Stejně je musíte přiznat v přiznání k 
dani darovací, takže se to dá dost snadno zkontrolovat. Účtují se podle toho, zda je 
spotřebováváte  nebo je  použijete  jindy.  Pokud spotřebováváte  501/901,  pokud ne 
112/901.

Zajímalo by mne, na jakých principech je založeno hospodaření OS? 
Pokud vytvoří svou činností zisk, tak jej musí opět použít na cíle dané posláním 
OS, pak zřejmě rozdělení případného zisku mezi členy sdružení není možné? 
Může vést  OS dokladovou daňovou evidenci? 
Existuje pro hospodaření OS nějaká legislativa, nebo se vše řídí stanovami OS? 

Odpověď:
hospodaření OS je založeno na principu hlavní a doplňkové činnosti, kdy hlavní je z 
principu nezisková a doplňková je výdělečnou činností; 
veškerý zisk z celého hospodaření musí být vložen zpět do hlavní činnosti OS, nikdy 
nesmí být rozdělen mezi členy;

OS  vedou  do  3  mil.  celkových  ročních  příjmů  jednoduché  účetnictví,  daňovou 
evidenci nikdy, neboť ta je určena výhradně fyzickým osobám;
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OS je upravena zákonem o sdružování, dále platí všechny ostatní zákony jako pro 
jakéhokoliv účastníka právních vztahů. Hospodaření je upraveno zejm. zákonem o 
účetnictví, dále příslušnými vyhláškami Ministerstva financí. 

v z d ě l á v á n í …

 SEMINÁŘ PEČUJ DOMA 

Semináře Pečuj doma - Brno

pátek 9. dubna 2010 - pátek 30. dubna 2010 
http://pecujici.cz/kalendarakci-detail.shtml?x=2213372 
Cyklus praktických seminářů určený laickým pečujícím z rodin.
Financován  z  ESF prostřednictvím OPLZZ a  státního  rozpočtu ČR,  pro  účastníky 
zdarma.

TERMÍNY A TÉMATA
(pátky od 13 do 17 hod - 5 vyuč. hodin)
9. 4. Domácí rodinná péče 
16. 4. Ošetřovatelská abeceda 
23. 4. Umění doprovázet 
30. 4. Paragrafy v domácí péči 
Podrobnosti a přihlášky na níže uvedených kontaktech.

Místo: Knihovna Jiřího Mahena Brno, Kobližná 4
Pořádají: Moravskoslezský kruh
Kontakt: , info@pecujdoma.cz, Tel: 549213412
Akce je určena pro: 
http://www.pecujdoma.cz/kalendar/kurzy-a-seminare-ms-kruh.html
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l e g i s l a t i v a …

 O INVALIDNÍ DŮCHOD PŘIJDE MÉNĚ LIDÍ  
Jičínský deník, 12.02.2010

O invalidní důchod přijde méně lidí

Nad odpovědí, proč jí byl odebrán invalidní důchod, zřejmě paní Elišku (pozn. - 
celé její jméno je redakci známo) musel přecházet zrak. 
Plný invalidní důchod jí byl totiž snížen na částečný. Obrátila se tedy na soud. Ten 
její zdravotní stav nechal přezkoumat před novou komisí. A ta jí překvapivě odebrala i 
částečný invalidní důchod, který jí prý nenáleží. 'Můj dotaz, jak je to možné, že ještě 
před  dvěma  měsíci  tomu  tak  bylo,  byl  zodpovězen  tak,  že  jsem  prý  neměla  mít 
invaliditu žádnou už dávno. Jinými slovy, že předchozí posudkové lékařky pochybily,' 
popsala svou zkušenost. Podobný případ by se letos už neměl opakovat. Od ledna 
totiž  musí  žadatel  o  invalidní  důchod  obdržet  nejenom  rozhodnutí  komise,  ale  i 
zprávu posudkového lékaře, na jejímž základě rozhodla. Oznámil to veřejný ochránce 
lidských práv Otakar Motejl, který změnu právního řádu prosadil. 

Lepší posudky Kromě toho se změnila i vyhláška, která stanovuje náležitosti 
posudku.  Mimo  jiné  zde  musí  být  uveden  výčet  podkladů  o  zdravotním  stavu  a 
pracovní schopnosti, z nichž orgán sociálního zabezpečení vycházel, další zjištění a 
především  odůvodnění  výsledku  posouzení  zdravotního  stavu.  'Pojištěnec  se  tak 
dozví, na základě čeho a proč orgán sociálního zabezpečení dospěl k rozhodnutí, a 
může se tak účinně bránit,' sdělil Motejl. Například se proti rozhodnutí komise účinně 
odvolat. 
Po změně už dlouho volali sami zdravotě postižení občané. 'Komise často jednaly z 
pozice síly a informační bariéra mezi nimi a posuzovanými byla často veliká,'  řekl 
včera Deníku Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením. 
Podstatnými  proměnami  by  podle  Krásy  měla  projít  i  práce  posudkových  lékařů. 
'Často  člověka  ani  pořádně  neprohlédnou,'  říká  Krása.  'Pokusně  jsem  byl  na 
podobném  vyšetření  v  Rakousku,  ve  Vídni,  a  rozdíl  byl  veliký.  Lékař  podrobně 
zkoumal  například funkčnost  jednotlivých končetin,'  dodává.  Tím však změny,  ke 
kterým v lednu došlo, nekončí. Až dosud platilo, že nárok na invalidní důchod vznikl 
tehdy,  pokud byl  člověk  pojištěn  aspoň  pět  let  v  období  deseti  let  před  vznikem 
invalidity.  Nově  bylo  toto  období  rozšířeno.  Alternativně  se  tak  uplatní  podmínka 
deseti let pojištění v posledních dvaceti letech. Invalidé, kteří dosud neměli nárok na 
invalidní důchod, tak o něj mohou znovu požádat. 
'Tato nová pravidla však platí pouze pro pojištěnce starší 38 let,' říká Motejl. 
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 DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

Novela zákona o důchodovém pojištění neovlivnila příjmy
invalidů bez nároku na důchod

V poslední  době některá média přinesla nesprávné informace o tom, že lidé 
v souvislosti  s  novelou  zákona  o  pomoci  v  hmotné  nouzi  přicházejí  o  invalidní 
důchody.  To ale není  pravda.  Zákon č.  111/2006 Sb.,  o pomoci  v hmotné nouzi, 
důchody nijak neupravuje a ani upravovat nemůže a nikomu tedy invalidní důchod 
neodebírá.  O  invalidní  důchod  lidé  nepřicházejí  ani  v  souvislosti  se  změnami  v 
důchodovém pojištění od ledna 2010.

Základní  podmínkou  pro  nárok  na  výplatu  invalidního  důchodu  je  uznání 
invalidity příslušného stupně a potřebná doba pojištění. To platilo i vždy v minulosti, 
tedy i před nabytím účinnosti zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění od 1. 
1. 1996. Pokud zdravotně postižený občan tuto podmínku nesplňoval, nemohl pobírat 
invalidní důchod, a to ani před 1. 1.  2010 a nemohl mu tedy být,  jak nesprávně 
uvedla  některá  média,  v  rámci  lednových  změn  zákona  ani  odebrán.  Přehled 
nejvýznamnějších změn v důchodovém pojištění od nového roku najdete na
http://www.mpsv.cz/files/clanky/8129/30122009a.pdf.

Podle současné právní úpravy pojištěnci starší 28 let musí získat alespoň 5 let 
pojištění v období 10 let před vznikem invalidity. Kromě toho lidé starší 38 let splňují 
podmínku potřebné doby pro nárok na invalidní důchod také tehdy, pokud získali 
alespoň 10 let pojištění v období 20 let před vznikem invalidity. Toto nastavení tak od 
ledna 2010 snižuje počet případů, kdy není nárok na invalidní důchod uznán.

Pokud nárok na invalidní důchod přesto nevznikne, existuje mimo jiné systém 
pomoci v hmotné nouzi. Opatření z roku 2008 – v době klesající nezaměstnanosti - 
přitom zpřísnilo podmínky pro vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi a dotklo se i 
lidí  se  zdravotním  postižením.  MPSV  se  proto  ve  2.  polovině  roku  2009  aktivně 
podílelo  na přípravě  návrhu novely  zákona č.  111/2006 Sb.,  o  pomoci  v  hmotné 
nouzi, která je na programu březnového jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky.

Dlouhodobě  nezaměstnaní  lidé,  kteří  pobírají  ze  systému  pomoci  v  hmotné 
nouzi  příspěvek  na živobytí  déle  než  šest  měsíců,  mají  podle  současného  zákona 
nárok na dávku doplňující jejich příjem do výše existenčního minima (2 020 Kč). Výše 
dávky  se  však snižuje  pouze  za  předpokladu,  že  nevykonávají  některou z  aktivit, 
směřujících ke zvýšení tohoto příjmu, a to především vlastní prací. Částka může být 
např. navýšena zpět na původní výši u lidí, kteří projeví snahu o zlepšení své situace 
výdělečnou činností (např. z krátkodobého zaměstnání, veřejně prospěšných prací aj.) 
nebo výkonem dobrovolnické nebo veřejné služby v minimálním rozsahu 20 hodin 
měsíčně.  Zdravotně  postižení  lidé  ovšem z  objektivních  důvodů většinou pracovat 
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nemohou  a  díky  dopadům světové  hospodářské  krize  byla  také  výrazně  omezena 
nabídka pracovních míst, kde by popřípadě mohli najít uplatnění. Odstranění jejich 
znevýhodnění v systému pomoci v hmotné nouzi, ke kterému došlo,  by měla řešit 
právě výše uvedená novela.

Invalidé bez nároku na důchod,  kterým byl  příspěvek na živobytí  snížen na 
existenční  minimum,  mohou  ještě  ze  systému  pomoci  v  hmotné  nouzi  čerpat 
„doplatek na bydlení“ a ze systému státní sociální podpory „příspěvek na bydlení“. 
Mohou také požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Kromě toho 
stát  vyplácí  příspěvek  na  péči.  Jeho  výše  se  liší  podle  stupně  závislosti  a  věku 
příjemce.  Lidé  s  těžkým  zdravotním  postižením  tak  mohou  měsíčně  obdržet  až 
12 000 Kč.

Štěpánka Filipová, vedoucí oddělení styků s veřejností a tisková mluvčí MPSV
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