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a k t u a l i t y …  
 
 
 
���� TURISTIKA VOZÍČKÁŘŮ  

 
Nová přepravní společnost je zaměřena na turistiku vozíčkářů 

 
Na turistiku lidí s postižením se zaměřuje společnost Accessible Transport CZ. 
Pro tyto účely společnost připravila minibus s variabilním interiérem, který převeze 
dva vozíčkáře s dalšími třemi spolucestujícími. Dopravu je možné využít při cestě 
na dovolenou, výlety po ČR i do zahraničí, ale i na transfery z letiště či běžnou 
přepravu po Praze za volným časem a za kulturou. Pro lidi s těžším postižením je 
možné si vyžádat zdravotnický doprovod. 
 
Individuální přeprava lidí s postižením je stále službou, kde poptávka dramaticky 
převyšuje nabídku. „Přepravní společnosti po Praze fungují dobře, ale je potřeba si 
objednávku vyřizovat s dostatečným předstihem. Z pochopitelných důvodů je 
upřednostňována přeprava do zaměstnání, školy či k lékaři, ale jet na výlet či 
za jinými volnočasovými aktivitami je mnohdy problematické,“ říká Michal Prager, 
vozíčkář a ředitel cestovní agentury Bezbatour, která se na cestování lidí s postižením 
specializuje. 
 
„Firma Accessible Transport CZ se rozhodla v cestování těmto lidem pomoci. Připravili 
jsme nabídku několika výletů do zajímavých lokalit po České republice a k nejbližším 
sousedům. Samozřejmostí pro nás je plné přizpůsobení požadavkům našich klientů. 
Postavíme každému přepravní plán na míru s respektem vůči jeho individuálním 
potřebám a míře postižení,“ dodává Ing. Marek Varga, majitel firmy. 
 
Pro zájemce je připraven Volkswagen Transporter vybavený nájezdovými rampami a 
možností ukotvení vozíku. Vnitřní dispozici vozu lze variabilně uspořádat 
v kombinacích 1 cestující na vozíku a 5 lidí na sedadlech či 2 cestující na vozíku a 3 
lidé na sedadlech. Samozřejmostí je možnost přepravit i domácí mazlíčky. Přepravu si 
lze objednat i prostřednictvím cestovní agentury Bezbatour, http://bezbatour.cz/ kde 
zákazníkům rádi doporučí a zařídí bezbariérové ubytování. 
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���� INKLUZIVNÍ ŠKOLSTVÍ   
 

Co by bylo, kdyby všechny děti chodily do stejné školy? 
 
Občanské sdružení Rytmus dnes spustilo internetovou stránku Co by bylo, kdyby, 
http://www.rytmus.org/inkluze/ která prezentuje výsledky ročního výzkumu, jenž si 
kladl za cíl na konkrétním příkladu menšího města v Čechách modelovat přechod 
k inkluzívnímu školství. Internetová stránka popisuje, jak by to vypadalo, kdyby 
místní speciální škola byla z nějakého důvodu uzavřena a žáci s postižením by 
nastoupili do svých spádových škol. Kolik by kde přibylo žáků a jak by byly 
naplňovány jejich speciální vzdělávací potřeby? Jaké další personální zdroje by školy 
potřebovaly, aby dokázaly tyto potřeby naplnit? A kolik by to všechno stálo? 
Model byl vytvořen s cílem posunout diskusi o inkluzívním vzdělávání v Česku dál 
od odhadů a dohadů a založit ji na empirických datech. „Často je slyšet, že inkluzívní 
vzdělávání v České republice je iluze, protože by bylo neúnosně drahé. Naší hlavní 
motivací bylo přinést konkrétní í informace o materiálních a personálních nárocích, 
proto jsme vycházeli z reálných dat jednoho českého města“, uvádí koordinátor 
výzkumu Adam Gajdoš. 
 
Výzkum byl realizován v menším českém městě, kde v současné době působí 4 běžné 
základní školy a jedna škola speciální. Počty školních dětí ve městě se pohybují 
okolo 2 tisíc, z nichž asi 50 představují děti se zdravotním postižením. 
Podle autorů nelze výsledky výzkumu zjednodušeně interpretovat. „Nejsme schopni 
říci, o kolik procent bude inkluzívní vzdělávání dražší nebo levnější na celém území ČR, 
ale díky výzkumu umíme říct, co školy s různými výchozími podmínkami potřebují 
k tomu, aby zvládly začlenit žáky i s velice komplexními potřebami.“  
 
Model nabízí informace o hlavních překážkách a o příležitostech spojených se 
změnou: třeba to, že bude nutné změnit systém rozdělování finančních 
prostředků tak, aby následovaly konkrétní dítě do školy, kterou navštěvuje, nebo 
to, že společné vzdělávání sice bude dražší, větší část peněz na jeho zavedení však 
již v systému koluje. 
 
Model přechodu k inkluzívnímu vzdělávání vznikl v rámci projektu Škola pro všechny, 
který byl financován nadací Open Society Fund a byl realizován v občanském sdružení 
Rytmus od ledna do prosince 2012. 
Posláním organizace Rytmusje umožnit lidem se znevýhodněním aktivně se 
začleňovat do běžného prostředí – ve škole, v práci, v místě svého bydliště. 
Vojtěch Zima 
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���� VOZEJKMAP  
 

VozejkMap: Databáze bezbariérových míst v ČR konečně na jednom místě 
 
Projekt VozejkMap přináší českým vozíčkářům lepší orientaci v místech, kde to dobře 
neznají nebo nemají zmapováno. Výhodou je vkládání ověřených dat samotnými 
uživateli a ověřování dat administrátorem. Informace o přístupnosti objektů lze 
vyhledávat i v chytrém mobilu, aplikace pro Android je už k dispozici, pro iOS přibude 
zanedlouho.  
 
V současné době je mnoho portálů a organizací, které mapují bezbariérovost 
v jednotlivých regionech. Avšak doposud chyběly lidem s pohybovým postižením 
dostupné informace na jednom portále. To nabízí webové rozhraní www.vozejkmap.cz. 
Díky mobilní aplikace VozejkMap do „chytrých“ telefonů budou imobilní občané moci 
sami vkládat nebo vyhledávat dostupná zařízení. Aplikace také nabízí možnost 
navigace do místa určení. Projekt vznikl za finanční podpory Nadace Vodafone a 
provozuje ho Česká asociace paraplegiků – CZEPA. 
„Architektonické bariéry psychicky paralyzují vozíčkáře v každém městě, je pro ně 
frustrující hledání nových zařízení a zkoušení (bez)bariérovosti,“ uvedla Alena 
Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků – CZEPA, sama je poúrazová 
vozíčkářka. „Nyní databázi plníme daty, je však důležitá spolupráce a angažovanost 
vkládání dat handicapovanými. Věřím, že aplikace bude pro ně velkým přínosem a brzy 
jejich nedílnou součástí“. 
 
Aplikace je snadno ovladatelná, doplněná o fotografie, má atributy důležité 
pro rychlou orientaci - přístup, zdali má objekt bezbariérové WC a parkovací místo 
pro invalidní osoby. Pokud informace o zařízení nejsou dostačující, stačí kliknout 
na webový odkaz s podrobnějšími informacemi. V ovládacím panelu je možné filtrovat 
body zájmu dle kategorií: Kultura, sport, instituce, jídlo a pití, ubytování, lékaři, 
doprava, veřejné WC, jiné.  
Aby nedocházelo k dublování dat a k neúplným informacím o zadaných veřejných 
prostorech, zaslaná data jsou vždy schvalována administrátorem aplikace – 
vozíčkářem. Aplikace je zdarma a pro maximální jednoduchost nevyžaduje v žádném 
bodě registraci. K jednotlivým místům lze také vkládat fotografie, pro zajištění 
nejvyšší aktuálnosti lze také přidávat komentáře a hodnocení – to vše přímo 
z telefonu či přes web. 
„Inspirací nám byly navigační aplikace ze zahraničí, které tamní vozíčkáři aktivně 
používají. Doufáme, že i Češi s handicapem budou bezbariérovou mapu v mobilu hojně 
využívat a budou zasílat své zkušenosti přímo z terénu. Sami se tak zapojí do 
neustálého vylepšování a zaplňování bílých míst na mapě aplikace,“ řekl ředitel 
Nadace Vodafone Ondřej Zapletal a dodal, že nadace projekt podpořila v rámci 
programu Technologie pro společnost, který pomáhá neziskovkám v inovativním 
využití technologií.  
"Platforma je naprogramována tak, abychom ji mohli snadno udržovat a měla 
neomezený budoucí rozvoj“, informovali vývojáři firmy COEX a BIOPORT. 
 
Alena Jančíková 
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���� AUTA BEZ BARIÉR   
 

Auta bez bariér jedou od 1. března 
 
Konto BARIÉRY zahajuje projekt Auta bez bariér. Od 1. března bude lidem 
s handicapem i partnerům projektu z řad prodejců aut sloužit webový portál, kde se 
dozví vše o pořizování auta pro člověka s postižením. Auta bez bariér pomohou řešit 
problémy, které lidi s handicapem dlouhodobě trápí. Pořízení osobního automobilu, 
jeho úpravy např. na ruční řízení, to je náročný úkol. Samostatná doprava je 
nezbytností, ale pořízení speciálně upraveného auta znamená velkou investici. 
 
„Jsem ráda, když se nám povede něco, co ještě nikdo nezkusil a navíc to vychází 
z potřeb našich klientů. Sehnat peníze, najít empatického prodejce, správně vybrat, 
vyznat se ve výhodách, které nabízí stát, ale třeba i obchodníci, firmy, které auta 
upravují, které nabízejí financování, pojištění. Navazujeme na naše dlouholeté 
zkušenosti. Od roku 2004 řešíme se společností Globus prostřednictvím společného 
fondu pořizování velkoprostorových automobilů pro organizace, a tak věříme, že 
zvládneme i toto nové pole působnosti. Opírat se budeme o zkušené partnery,“ 
vysvětluje Božena Jirků, ředitelka Konta BARIÉRY.  
 
Webové stránky www.kontobariery.cz/auta nabízejí na jednom místě informace, ke 
kterým se mnozí těžko dostávají. Pro klienty Konta BARIÉRY jsou to informace 
o platné legislativě, o tom jak postupovat, pro prodejce aut, kteří se do projektu 
postupně zapojují, i pomoc, aby se co nejvíce vžili do potřeb trošku jiného zákazníka. 
Stránky budou pravidelně aktualizované, aby byly zachyceny případné změny 
legislativy, novinky v poskytování státních příspěvků, ale také vývoj nabízených 
pomůcek, úprav aut, produktů pojišťoven, bank a leasingových společností 
pro financování nákupu auta člověkem s postižením. 
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l e g i s l a t i v a …  
 
 
���� OŠETŘOVNÉ  

 

Ošetřovné: Kdo má nárok na peníze za péči o nemocné? (Našepeníze.cz) 

Pečujete o nemocné dítě, neprohlupte a zažádejte si o ošetřovné. Je to totiž jedna z  
dávek nemocenského pojištění, na kterou přispívá každý zaměstnanec v sociálním 
pojištění. Z nemocenského pojištění se pak poskytují čtyři druhy peněžitých dávek: 
nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a 
v mateřství, a ošetřovné. 
 
Kdy máte na ošetřovné nárok? 
Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který se stará o nemocné dítě. Kromě toho o něj 
může žádat, i když ošetřuje nemocného člena domácnosti (například babičku), nebo 
pečuje o zdravé dítě mladší 10 let z důvodů, že školské nebo dětské zařízení bylo 
uzavřeno, dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama 
onemocněla. 
 
Od kdy dostanete ošetřovné? 
Ošetřovné se proplácí už od prvního dne nemoci člena domácnosti. Pokud jste 
osamělý rodič a máte v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které ještě neukončilo 
povinnou školní docházku, můžete čerpat ošetřovné 16 dní, v ostatních případech se 
proplácí 9 dní. 
Pokud se osoba, o níž se staráte, uzdraví a třeba jen po jednom dni znovu onemocní, 
můžete znovu ošetřovné čerpat celých 9 nebo 16 dní.  
 
Jak vysoké je ošetřovné? 
Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního 
vyměřovacího základu za kalendářní den. 
  
Jak uplatňovat nárok na ošetřovné? 
Nárok na tuto dávku se uplatňuje pomocí tiskopisu "Rozhodnutí o potřebě ošetřování 
(péči)", který vystavuje ošetřující lékař osoby, která onemocněla. V případě, že žádáte 
o ošetřovné za dítě do 10 let z důvodů uzavření výchovného zařízení (školy) dostanete 
tento formulář právě z výchovného zařízení či školy, do které dítě chodí. 
První díl formuláře zaměstnanec předá svému zaměstnavateli, druhý díl a potvrzení 
o trvání potřeby ošetřování (péče) jsou pak důležité pro samotnou výplatu dávky. I 
tyto tiskopisy zaměstnanec neprodleně předává svému zaměstnavateli. 
Došlo-li k vystřídání ošetřujících osob, uplatňuje zaměstnanec, který ošetřoval člena 
domácnosti (převzal péči) jako druhý v pořadí, nárok na ošetřovné tiskopisem "Žádost 
o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)". 
  

Zdroj: Našepeníze.cz 
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���� AUTO PRO VOZÍČKÁŘE  
 

Auto pro vozíčkáře 

Dobrý den,dovolujeme si Vám nabídnou vůz pro vozíčkáře Renault Master 2,5 Tdci 

rok 2007,6 míst . Vůz má el plošinu Ricon na dálkové ovládání (největší možná 

nosnost 370kg) ,otevírání zadních dveří též na dálkové ovládání Sedačka řidiče otočná 

el pohon ( Přestavba tohoto vozu za 300,000kč ) Vůz je ve výborném tech stavu. Cena 

199,000 kč Předem děkujeme za případné doporučení toho,kdo by o tento vůz měl 

zájem .... S pozdravem Radek Baxa majitel spol Brea s.r.o. tel 602625691 ps.další 

fotografie vozu na našich stránkách www.brea.cz 

 

 

 

f i n a n c e …  
 
 

���� ADVOKÁTI DĚTEM 
 

Nadační fond Advokáti dětem byl zřízen za účelem podpory a pomoci dětem se 

zdravotním postižením, dětem handicapovaným, těžce nemocným a dětem 

v domovech ústavní péče, a to v rámci celé České republiky. Fungování Nadačního 

fondu Advokáti dětem se zaměřuje nejenom na individuální pomoc, ale také 

na poskytování pomoci formou projektů v rámci spolupráce s občanskými 

sdruženími. Naším cílem je efektivně pomoci co největšímu počtu dětí, a především 

bychom chtěli rozjasnit co nejvíce dětských tváří v nelehkých životních situacích. 

http://www.advokatidetem.cz/jak-pomahame 
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