Znovu se Vám do rukou dostává další číslo našeho výborného, praktického,
zajímavého, informačního Oběžníku. V tomto čísle se dovíte co se v naší organizaci
událo a přihodilo nového a zajímavého.
Ti z Vás, kteří jsou našimi členy a nebyli na Valné hromadě se dočtou o čem se
jednalo a jaké závěry z toho vyplynuly. Dále se dozvíte několik informací z CI, něco
z kultury, sociálně právní oblasti a další.
Přejeme Vám hezké počteníčko a kdybyste měli chuť přispět do dalšího čísla, neváhejte a přispějte!
Verča

OsA během
letních prázdnin
Jak už to tak bývá, léto přichází a spousta
asistentů odjíždí. Chtěla jsem Vás proto
poprosit, abyste se domluvili se svými
OsA, jak tady budou či nebudou během
období června až září a dali nám vědět
pokud možno co nejdříve.
Je to z toho důvodu, abychom se mohli
připravit na nedostatek pracovní síly a
vymysleli tak dostatečně účinný a
náhradní plán.

Výzva

Výběrové řízení

Ti z Vás, kteří pravidelně
sledují
vydávání
našeho
Oběžníku vědí, že v dalším
měsíci je na řadě vydání
speciálního čísla ZpravOběž.
Od několika z Vás tu máme již
uschované příspěvky do něj,
ale klidně se zapojte více a
zahlťte nás Vašimi zážitky,
radostmi i smutky.
Termín uzávěrky je 28.6.,
takže do toho data nám
věnujte své příspěvky poštou,
e-mailem, osobně, … .

Někteří z Vás si jistě ještě pamatují, že v úterý
10.5.2005 se uskutečnilo v CI výběrové řízení.
Našim cílem bylo vybrat toho nejkvalitnějšího
a nejlepšího sociálního pracovníka z pozvaných
uchazečů. Zájemců o toto místo bylo celkem
56, 25 z nich splňovali alespoň částečně naše
požadavky. Z těchto 25 jsme vybrali 10
uchazečů, které jsme pozvali na ústní pohovor.
Vítězem se stala RADKA ZAPLETALOVÁ,
kterou již většina z Vás zná, neboť u nás
pracuje již déle než 1 rok jako osobní
asistentka. Gratulujeme jí a již předem jí
přejeme ať se jí u nás líbí !!!
Verča

Souběh plného invalidního důchodu s výdělečnou činností
Objevila jsem zajímavé a hlavně pro některé z Vás i aktuální informace, týkající se souběhu plného invalidního důchodu
s výdělečnou činností. Pokud se člověku, který pobírá plný invalidní důchod podaří najít možnost zaměstnání, většinou se zároveň
objevují pochybnosti a otázky: Nepřijdu o důchod kvůli tomu, že si začnu vydělávat? Mohu si vůbec najít práci, nezakazuje to
zákon? Nevezmou mi bezmocnost? ....atd.
Cituji přímo stanovisko JUDR. Heleny Pelikánové, vedoucí metodického oddělení úseku sociálního pojištění České správy sociálního
zabezpečení.
Podle ust. § 67 odst. 2 zák. č. 435/2004 Sb.
se za osoby se zdravotním postižením
považují osoby, které jsou orgánem
sociálního zabezpečení uznány plně nebo
částečně invalidními, případně osoby, které
jsou rozhodnutím orgánu sociálního
zabezpečení uznány za osoby zdravotně
znevýhodněné. Všem těmto třem skupinám
osob je podle odst 1 cit. ust. poskytována
zvýšená ochrana na trhu práce. Zákon o
důchodovém pojištění neváže nárok na
výplatu plného invalidního důchodu na
žádné omezující podmínky související s
výkonem výdělečné činnosti (určitá omezení
zákon stanovuje pouze u částečných
invalidů) což znamená, že poživatel plného
invalidního důchodu může svůj zbylý
pracovní potenciál využívat podle svého

vlastního uvážení. Orgánům sociálního
zabezpečení nepřísluší rozhodovat o tom,
zda se může jednat o zaměstnání trvalé
nebo pouze o příležitostné zaměstnání
formou občasné brigády. Pochopitelně
problémem je otázka, zda zvolené
zaměstnání je pro zdravotní stav vyhovující,
což by měl, v souladu s ust. § 133 Zákoníku
práce mít případný zaměstnavatel před
nástupem ověřeno. Postačující přitom je,
aby způsobilost k výkonu sjednaných prací
posoudil v rámci vstupní prohlídky lékař
nebo zdravotnické zařízení, zajišťující pro
zaměstnavatele závodní preventivní péči.
Na závěr ještě uvádíme, že případný nástup
poživatele
invalidního
důchodu
do
zaměstnání je zaměstnavatel povinen podle
ust. § 41 zák. č. 582/1991 Sb. orgánům

sociálního zabezpečení oznámit. Hlášení se
podává na OSSZ (PSSZ) podle místa
bydliště. Samotný výkon zaměstnání nemůže
mít za důsledek odnětí nároku na plný
invalidní důchod. K jeho odnětí může dojít
pouze po oduznání plné invalidity na
základě nového zhodnocení zdravotního
stavu lékařem OSSZ (PSSZ) v rámci
kontrolní lékařské prohlídky. Obecně lze
říci, že k oduznání plné invalidity dochází
zejména
v
případech
posudkově
významného zlepšení zdravotního stavu
anebo dlouhodobě příznivé stabilizace
zdravotního stavu spojené s obnovením
výdělečné schopnosti ve stanoveném
rozsahu.

Z vyjádření JUDr. Pelikánové je tedy jasné, že se poživatel plného invalidního důchodu, ať již mu byl důchod přiznán podle zákona
č. 155/1995 Sb., 39, písm. a) nebo b), nemusí obávat nastoupit do jakéhokoliv zaměstnání a jeho výdělek není limitován žádným
stropem. O důchod ho může připravit pouze "významné zlepšení zdravotního stavu".
Verča

Středeční setkání
na Peškové 1

Dálniční známka a ZTP
V poslední době se Vás několik zajímalo o to, jak je to s využíváním bezplatné jízdy po
dálnicích plynoucích z kartiček ZTP v cizině. Vězte tedy, že:
Výhody bezplatné jízdy po dálnicích mohou využívat jen invalidé s autem
registrovaným v Česku a pouze v Česku. Pozor ale na to, že pokud někoho z vašich
blízkých přistihnou policisté, jak jede po dálnici bez známky a bez vás, riskuje pokutu
jako každý jiný, kdo jede bez zaplacení dálničního poplatku, tedy na místě do 5.000 a ve
správním řízení až 15.000 Kč.
Verča

Pravidelná
setkání
v jídelně
s pečovatelskou službou na Peškové 1
se v měsíci červnu ruší, neboť právě
v termínu, kdy by se mělo uskutečnit
(15. 6. 2005) budeme na dovolené na
Orbitě. Další setkání bude až v měsíci
září. Přejeme krásné léto!

Oslovte také okruh svých známých, osobně, v dopise, e-mailem. Pomozte šířit tuto zprávu o sbírce.
Stačí vyťukat na svém mobilu dárcovskou SMS ve tvaru:

DMS TKANICKA (DMSmezeraTKANICKA)
a poslat ji na číslo 87777. Stát vás to bude 30 Kč + 19% DPH a na účtu sbírky, kterou pořádá
Trend vozíčkářů Olomouc společně s Ligou za práva vozíčkářů Brno přibude něco více
jak 27 Kč. Výtěžek bude rozdělen vozíčkářským organizacím v celé ČR.

Valná hromada
spolku
Dne 28.5. 2005 se uskutečnila
valná hromada spolku Trend
vozíčkářů
Olomouc.
Vedle
obvyklých procedur schválení
Zprávy o činnosti a hospodaření za
rok 2004, Zprávy revizní komise;
Schválení rozpočtu a Plánu
činnosti spolku na rok 2005
proběhlo
doplnění
námitkové
komise o Libora Brázdu a
schválení nové Definice cílové
skupiny služeb osobní asistence
Trendu vozíčkářů.
DEFINICE CÍLOVÉ SKUPINY
TRENDU VOZÍČKÁŘŮ
Cílovou skupinu služeb OsA
poskytovaných spolkem Trend
vozíčkářů tvoří osoby splňující
současně všechna následující
kritéria:
1.
fyzický handicap nebo fyzický
handicap v kombinaci s jiným
zdravotním handicapem
2.
využívají invalidní vozík ke
svému pohybu a používají jej na
základě lékařského doporučení
3.
nejsou schopny v důsledku
handicapu uspokojit své
základní životní potřeby bez
pomoci druhé osoby, OsA
přitom nenahrazuje odbornou
zdravotnickou péči
4.
hranice pro přijetí nového
uživatele a poskytování služeb
OsA je věk od šesti let do
dosažení důchodového věku a
mimo tento věk povoluje výjimky
představenstvo

Zvýšení příspěvku při péči o osobu blízkou
Radostnou novinou pro některé z Vás může být právě tato zpráva. Konečně
alespoň někteří politici pochopili, že takhle už to dále nejde.
Na základě tohoto zákona se zvýší příspěvek při péči o jednu blízkou osobu ze
současných 3776 Kč na 5310 Kč měsíčně. Pokud občan pečuje o dvě a více osob,
bude pobírat místo současných 6490 Kč 9086 Kč měsíčně. Novela zákona pamatuje
také na případy, kdy si občané při pobírání tohoto příspěvku přivydělávají. V
současné době si mohou maximálně přivydělat 3540 Kč čistého příjmu měsíčně,
aniž by o příspěvek přišli. Nová právní úprava zvyšuje tuto částku na 5900 Kč.
Novela podpoří i rodiny, které mají dítě v pěstounské péči. Tyto rodiny budou moci
pobírat příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu a zároveň dostávat odměnu
pěstouna, aniž by ztratili nárok na jednu z dávek. Oproti současnému stavu budou
moci pobírat příspěvek i ti, kteří pečují o osobu blízkou (například babičku) a
zároveň pobírají rodičovský příspěvek při péči o dítě ve věku do čtyř (případně
sedmi let). I v tomto případě novela umožní souběh těchto dávek. Podmínkou je,
aby se oba příspěvky neposkytovaly z důvodu péče o tutéž osobu. Nová právní
úprava zároveň umožňuje souběh pobírání příspěvku s vdovským a vdoveckým
důchodem.
Občanům, kteří pobírají vedle příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu dávky
sociální péče (jsou vázány na sociální potřebnost), budou úřady při hodnocení
jejich příjmu započítávat tento příspěvek pouze z poloviny, což opět povede ke
zlepšení jejich finanční situace.
K tomu, aby rodič mohl pobírat příspěvek při péči o osobu blízkou, musí splňovat
mimo jiné podmínku celodenní péče. Aby mohla být péče kvalitní, musí rodiče také
odpočívat. S ohledem na tuto potřebu rodičů pečujících o postižené dítě se
podmínka celodenní péče považuje za splněnou i v případech, kdy takové dítě
bude ve školní družině, školním klubu nebo středisku zájmové činnosti.
Náklady ze státního rozpočtu na výše uvedené úpravy by neměly překročit 1 mld.
Kč ročně.
Novela zavádí do systému dávek státní sociální podpory novou dávku - „příspěvek
na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“. Tu bude dostávat
dítě pobývající v uvedeném zařízení, dokud příslušné orgány nerozhodnou o jeho
dalších výchovných poměrech. Výše měsíčního příspěvku odpovídá devítinásobku
příslušné částky na výživu a ostatní osobní potřeby dítěte podle zákona o životním
minimu. Jedná se o přibližně 15 - 22 tis. Kč měsíčně, a to podle věku dítěte. Za
předpokladu, že by děti v těchto zařízeních měly pobývat v průměru maximálně tři
měsíce, náklady na novou dávku nepřekročí 30 mil. Kč ročně.
Novelu zákona musí ještě podepsat prezident republiky. Nová právní úprava by
měla nabýt účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po
dni jejího vyhlášení, což bylo 6.5. 2005.
Verča

Ostatní akce

Naše akce
1.

V termínu 12. - 17. 6. 2005 jedeme na
dovolenou
na
Orbitě
na Dolní
Bečvě.
Přihlášeným dáme včas vědět přesný čas a místo
odjezdu. Již můžete přijít zaplatit částkou
2.000,- Kč za pobyt.

nezbytnou podmínkou k příjemnému pobytu
je mít s sebou
REPELENT PROTI HMYZU!!!
2.

3.

V termínu 5. – 10. 9. 2005 jedeme na letošní
druhý psychorehabilitační pobyt, tentokrát do
již ozkoušeného Březejce. V tomto čísle najdete
přihlášku, kterou poštou nebo osobně doručte
k nám do kanceláře. Opět rozhoduje pořadí
došlých přihlášek. Ovšem jak již bylo uvedeno,
ti, co se řádně přihlásili na Orbitu a nedostali se
z kapacitních důvodů
dostanou přednost
pobytu na Březejci (neplatí samozřejmě pro ty,
kteří se dodatečně odhlásili). Podmínkou však
je, že doručí řádně vyplněnou přihlášku do CI
do 10. 6.! Včasné doručení je podmínkou pro
včasné informování dalších zájemců!
Permanentní lístek do Moravského divadla si
na tento měsíc můžete vypůjčit na úterý 21. 6.,
kdy se hraje opera Čertova stěna od Bedřicha
Smetany. Začátek představení je v 19.00, cena
za jeden pár lístků je 112 Kč, můžete si je
vyzvednout, případně rezervovat v CI.

Už jsme se zabývali jednorázovými
nárokovými i nenárokovými dávkami a
opakovanými nárokovými, zbývají nám tedy
už jen opakované nenárokové dávky.
1.
Příspěvek na zvýšené životní
náklady - tento příspěvek (běžně
nazýván jako ošatné) vyplácí Pověřený
obecní úřad občanu, který trvale používá
ortopedické, kompenzační nebo jiné
pomůcky. Je určen na zvýšené výdaje
související s používáním těchto pomůcek
a jeho výše je až 200 Kč.
2.
Příspěvek na provoz telefonní
účastnické stanice – vyplácí ho také
Pověřený
obecní
úřad
sociálně
potřebnému těžce zdravotně postiženému
nebo občanu staršímu 70 let, který žije
osaměle. Jeho výše je až do plné úhrady
základní měsíční sazby za používání
telefonní stanice.
3.
Příspěvek na úhradu za
užívání bezbariérové garáže - opět
ho vyplácí Pověřený obecní úřad občanu
s těžkou vadou nosného nebo pohybového
ústrojí a to až do 200 Kč.
4.
Příspěvek
na
společné
stravování – sociálně potřebnému těžce
zdravotně postiženému nebo starému
občanovi může obec poskytnou příspěvek
až do výše 12 Kč za oběd, v mimořádných
případech ho může ještě zvýšit až o 15%.

1.

2.

3.

4.

V termínu od 20. 6. - 20. 9. 2005 bude probíhat 12. ročník
Olomouckého kulturního léta. Na nádvoří radnice,
v Moravském divadle, v Redutě, Domě armády a na Horním
náměstí budou probíhat vždy ve čtvrtek koncerty, výstavy,
divadelní představení, literární večery atd. Podrobný program
se mi ještě nepodařilo nikde najít .
23. – 25. 6. 2005 se na výstavišti Flora Olomouc (Smetanovy
sady) konají DNY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH – VIVAT
VITA. V rámci jubilejního 15. ročníku veletrhu novinek
v oblasti pomůcek, potřeb a služeb pro handicapované se
představí desítky vystavovatelů – výrobců a prodejců z celé ČR,
jejich nabídku doplní prezentace aktivit humanitárních
organizací a občanských sdružení. Dále módní přehlídka,
kavárna zdraví, přehlídka aktivit pro volný čas
handicapovaných, hry a soutěže atd. Otevřeno bude denně 10-18
hod (poslední den výstavy pouze do 17 hod).
Ve dnech 24. – 25. 6. pořádá Prexpo v Salesiánském
středisku mládeže v Pardubicích první ročník celostátní výstavy
rehabilitační a protetické techniky ABI-REHA, která se
uskuteční jako součást 13. národní abilympiády. Podrobnější
informace naleznete na internetu na www.parexpo.cz/abireha,
kde si můžete stáhnout nomenklaturu i přihlášku.
V Pelhřimově se 11. 6. 2005 uskuteční Mezinárodní festival
rekordů a kuriozit ČR. Pro vozíčkáře bude zajištěna speciální
doprava vlakem ze Žďáru nad Sázavou. Na místě bude mezi
nádražím ČD a náměstím také zajištěno spojení nízkopodlažním
autobusem. Na náměstí je bezbariérový hotel včetně
bezbariérového WC.

Přibližně koncem června 2005 vyjde v nákladu minimálně 700 ks číslo 2/2005
zpravodaje VOZKA. 5x ročně na 60 stranách A4 vydávaného periodika,
zaměřeného na plnohodnotný život s těžkým tělesným handicapem, zejména
vozíčkářů, jehož čtenáři jsou nejen z oblasti severní Moravy, ale také z celé ČR!
Vozku vydává Ostravská organizace vozíčkářů.
Máte-li co sdělit čtenářům, neotálejte! Čekají na info o všem, co se
týká života s handicapem, zejména na vozíku:
- problémy, související s životem s těžkým zdravot. handicapem;
- zážitky, příhody,
- rady, zkušenosti;
- připomínky, návrhy, upozornění,
- tipy na ubytování a pobyty v bezbariérových objektech;
- tipy na instituce a komerční firmy poskytující své služby v bezbar. objektech;
- doprovodné obrázky, fota, loga;
- a další zajímavosti, které mohou být čtenářům k užitku.

Uvítáme Vaše nápady do rubrik:
- BER-NEBER, tj. drobné maličkosti, zpříjemňující život v bytě i na cestách;
- VAŘÍME S VOZKOU, tj. recepty na jednoduchou a rychlou přípravu levných
jídel,
- UPRAVUJEME BYT: informujte nás o zajímavých úpravách ve Vašem bytě!
Přijedeme k Vám a uděláme reportáž.

Pokyny:
- pokud budete elektronicky zasílat textové dokumenty obsahující fotografie, je-li
to možné, fotografie zašlete i zvlášť jako samostatné soubory.
- materiály, které budete požadovat vrátit (fotografie, negativy, elektronická média
apod.), Vám budou zaslány zpět po vydání zpravodaje.
- nezapomeňte na kontaktní adresy, telefony, e-maily, internet. stránky, Vaše
jména.
- pokud zašlete převzaté informace (z tisku, Internetu, informačních materiálů),
uveďte název a datum vydání těchto zdrojů.

Uzávěrka podkladů:
11. června, event. podle domluvy později!

Zamáčkni vozíčkáře
Pokud se budete nudit, můžete si zkusit zahrát hru, na kterou jsme narazili na internetu na portále „kvadrouš“. Tato hra
se jmenuje „Zamáčkni vozíčkáře“ a je inspirovaná skutečnou událostí. Je to speciální hra pro vozíčkáře, která má za úkol
naučit se ovládat myš a přitom nenápadně připravit pro život. Cílem je zamáčknout vozíčkáře Ž., který překáží na ploše
před LDN návštěvníkům v zaparkování tím, že si na rovné ploše před léčebnou čte. Náhodně kličkuje po ploše po
volných místech, nikde se dlouho nezdrží a občas i někam úplně zmizí. Navíc stále znovu ožívá. Pokud se nechcete
zdržovat hledáním hry, napište si rovnou odkaz: www.volny.cz/kvadrous/zabava/vozik/mackej
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