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IV.ročník

Nové číslo ve znamení změn
Od 1.1.2007 platí úplně nový systém
v poskytování sociálních služeb a tedy také
osobní asistence v naší organizaci. Snažili jsme
se na vše připravit v dostatečném předstihu a již
v prosinci jsme vás seznámili s novými pravidly
v poskytování OA. Jelikož však tato změna byla
natolik zásadní, nemohli jsme v době přípravy
pravidel znát všechny potřebné informace a
samozřejmě již v průběhu prvních dvou měsíců
poskytování služby jsme narazili na několik věcí,
které je potřeba upravit, či přímo změnit.
V sobotu
24.2.2007
zasedalo
představenstvo naší organizace, které jsme

zásobili řadou návrhů a podnětů týkající se
poskytování
služby
osobní
asistence.
Představenstvo
se
k nim
vyjádřilo
a
v poskytování OA nastala opět řada změn,
některé vás potěší, některé méně. Jejich hlavním
účelem však je zajistit poskytování kvalitní
služby osobní asistence.
V průběhu měsíce března se se všemi
uživateli služby OA osobně spojí pracovníci
sekce OA a všechny změny s vámi probereme.
Věříme, že změny budou sloužit k vaší
spokojenosti a k hladkému fungování služby OA.
Marcela Hornová

Důležitá změna v systému poskytování OA - Ceník služby osobní
asistence
poskytované Spolkem Trend vozíčkářů Olomouc
platnost od: 1.3.2007

(Rozhodnutí ředitele č. 2/2007)
Povinná finanční spoluúčast na službách osobní asistence (dále jen OA) spolku Trend vozíčkářů je v souladu se
zákonem 108/2006 Sb. stanovena dle formy poskytované služby OA.

Minimální počet odebraných hodin za měsíc

8 hod/měsíc

1 hod OA poskytovaná na základě řádně uzavřené Smlouvy
o
poskytnutí
služby
placeným
asistentem
nebo
dobrovolníkem v rozsahu do 130% hodin dle podepsané
smlouvy

55,- Kč

1 hod OA poskytovaná na základě řádně uzavřené Smlouvy
o poskytnutí služby při překročení 130 základě % hodin dle
podepsané smlouvy

85,- Kč

1 hod OA poskytovaná na řádně uzavřeného dodatku ke
Smlouvě o poskytnutí služby praktikantem

27,50 Kč

1 hod krizové OA poskytovaná na základě řádně uzavřené
Smlouvy o poskytnutí služby

85,- Kč

1 hod OA poskytovaná bez řádně uzavřené Smlouvy o
poskytnutí služby nebo u osoby, které nebyl přiznán
příspěvek na péči

85,- Kč

Pokud uživatel vyčerpá za měsíc méně než 70% hodin dle uzavřené smlouvy o poskytnutí služby bez závažného
důvodu (hospitalizace, dlouhodobá nahlášená nepřítomnost, ...), považují se hodiny do 70% za klientem odebrané a
budou mu vyfakturovány k úhradě dle ceníku.
Při testování potencionálních osobních asistentů se povinná spoluúčast za odpracované hodiny budoucími asistenty
neplatí a hodiny se nezapočítávají do hodin uvedených ve smlouvě s uživatelem.
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Odebrané hodiny OA je nutno platit pravidelně – měsíčně, a to vždy následující měsíc ve dnech, které jsou určeny
poskytovatelem na kalendářní rok dopředu. Platit spoluúčast je možno v určené dny u účetní spolku nebo
bezhotovostně převodem na účet organizace, který je veden u ČSOB č.ú. 377803743/0300. Jako variabilní symbol
používejte číslo, které Vám bylo sděleno při podpisu smlouvy.
V případě, že uživatel nedodrží tuto podmínku a v jejím naplnění mu nebránily objektivní překážky, bude vyrozuměn
písemnou upomínkou. Pokud dojde během jednoho kalendářního roku k této situaci 3x, nebo uživatel neuhradí dlužnou
částku ani po 2. upomínce, může organizace vypovědět uzavřenou Smlouvu o poskytnutí služeb z důvodu porušování
základních pravidel a povinností.
V Olomouci dne 27. 2. 2007

Mgr. Milan Langer, ředitel Centra integrace, Trendu vozíčkářů Olomouc

Mzda osobních asistentů
I zde dochází k velké a pozitivní změně, kdy se mzda osobních asistentů zvyšuje a to tak, že od
1.2.2007 je to 65,-Kč

hrubého za hodinu.
Proběhl masopust a cikánka vás zdraví!

Je den po Matějsko-masopustní zábavě a já
se cítím nádherně. Nepamatuji se, kdy jsem si nějaký
ples tak skvěle užila a ještě se výborně pobavila. (Už
samotné vymýšlení masky a pak společné
„hastrošení“ s cikánkou Marikou stálo za to!) Mám
dobité baterky (a utancované nohy) nejméně do léta.
Pevně věřím, že všichni ostatní jsou na tom podobně
a kromě vybitých baterek u električáků teď mají
energie na rozdávání.
I když nevím, kam mě příští rok vítr zavane,
budu šťastná, pokud mě alespoň na pár hodin
odfoukne mezi Vás, protože s nikým jiným se mi
nikdy tak dobře netančilo jako s cikánkou Marikou a s
drsným kovbojem, s rozkvetlou loukou s motýlem,
s kočičkou nebo s kouzelníkem Potterem, s Pipi
Dlouhou punčochou, s madam Šu-Šu nebo
s uklízečkou na jejím vysavači a také s
„maskovaným“ Liborem a s dalšími.

Moc Vám všem děkuji! A poděkování patří i
všem organizátorům celé akce, protože bez nich
bychom sobotní večer strávili doma u televize.
Vaše cikánka – asistentka Jitka

Pravidelné setkání na … Lužické
Další pravidelné středeční setkání uživatelů s pracovníky proběhne opět v našich prostorách v učebně na
Lužické 7.
Toto setkání se uskuteční obvyklou třetí středu v měsíci, to znamená 21.3.2007 od 15 hodin.
Program si pro vás tentokrát připraví naše šikovná praktikantka slečna Magda. Nachystá si zábavné odpoledne
plné her a dalších zajímavých činností. Všichni jste zváni!!!
Marcela Hornová
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Další zajímavé akce:
8.-10.3.2007 LIBRI - Knižní veletrh a literární festival
Pořádá Výstaviště Flora Olomouc a. s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc, tel.: 585 726 111, fax: 585 413 370, email: info@flora-ol.cz, www.flora-ol.cz
Kde: Pavilony A, E; kongresový sál RCO; Moravské divadlo; Umělecké centrum UP; hospoda Ponorka; Té & Café
Kratochvíle. Na internetových stránkách Flory si však můžete přečíst celý program festivalu LIBRI 2007.

Informace poskytnutá dostatečně dopředu :
17.4. – 20.4.2007 NON-HANDICAP
co: Výstava, která se specializuje na osoby se zdravotním postižením, různé druhy handicapů a snaží se
napomáhat překonávat problémy spojené se zdravotním postižením. Každoročně se stává místem setkání
výrobců, dovozců a prodejců pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, dobrovolných organizací, osob se
zdravotním postižením, odborné veřejnosti, ale i široké laické veřejnosti. Svou činnost zde představují mimo jiné
různá sdružení, nadace, chráněné dílny, výrobní družstva a další organizace. Součástí každého ročníku
specializované výstavy pro zdravotně postižené NON-HANDICAP je i odborný doprovodný program.
kde: Výstaviště Praha, Praha-Holešovice, společně s 29. ročníkem mezinárodního zdravotnického veletrhu
PRAGOMEDICA-PRAGOLABOR-PRAGOFARMA-PRAGOOPTIK 2007.
Pořadatelem výstavy a veletrhu je INCHEBA PRAHA spol. s r.o. Záštitu převzalo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

25.-26.5.2007 Národní abilympiáda
Kdo rád soutěží, může se i letos vydat do Pardubic na národní abilympiádu. Významná přehlídka pracovních i
volnočasových schopností a dovedností zdravotně postižených lidí se bude konat ve dnech 25.--26.
května. Většina disciplín se odehraje v malé hale ČEZ arény.
Vyhlášené soutěžní obory: 1. Košíkářství, 2. Výroba nábytku, 3. Montáž počítače, 4. Tvorba www stránek, 5. Počítačová
editace textu, 6. Počítačová sazba a grafika, 7. Řízení automobilu, 8. Keramika, 9. Malba na hedvábí, 10. Šití dámského
oděvu,
11.
Vyřezávání
ovoce
a
zeleniny,
12.
Mechanická
montáž,
13.
Elektronická
montáž,
14. Návrh plakátu, 15. Technická ilustrace, 16. Dřevořezba, 17. Cukrářství, 18. Studená kuchyně,
19. Aranžování květin -- západní styl, 20. Aranžování květin – ikebana, 21. Aranžování suchých květin, 22. Vyšívání, 23.
Háčkování, 24. Pletení, 25. Drhání, 26. Batika, 27. Zdobení kraslic, 28. Paličkování, 29. Malba na sklo, 30. Výroba svíček, 31.
Studiová fotografie, 32. Drátování, 33. Malování na kameny, 34. Zpracování dat, 35. Patchwork.

Zájemce si může vybrat pouze jeden hlavní obor a jeden náhradní. Přihlášku je nutné zaslat poštou či e-mailem
do pátku 20. dubna na adresu *Česká abilympijská asociace, Rokycanova 2654, 530 02 Pardubice,
e-mail: abilinfo@abilympics.cz. Více informací naleznete na www.abilympics.cz, telefonu 466 304 366.
Pro všechny účastníky bude samozřejmě připraven bohatý doprovodný program.

á

Aktuální informace k pobírání příspěvku na péči a souběhu
s ostatními dávkami

– informace z MPSV

1. Souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči je možný takto:

- je-li dítěti přiznán příspěvek na péči ve stupni závislosti II, III nebo IV aspoň po část kalendářního měsíce, náleží rodiči
rodičovský příspěvek ve výši poloviny rodičovského příspěvku, tj. v roce 2007 ve výši 3.791 Kč.
- v případě, že dítěti je příspěvek na péči přiznán v I. stupni závislosti ve výši 3.000 Kč, náleží rodiči rodičovský příspěvek ve
výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a příspěvkem na péči, tj. v roce 2007 ve výši 4.582 Kč.
POZOR - pokud je vaše dítě ve školce či v jiném zařízení, je bohužel nutné se řídit limitujícími podmínkami pro pobírání
rodičovského příspěvku.
2. Prokazování příspěvku na péči jako příjmu pro účely dávek podle zákona o pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí):
- pro příjemce příspěvku na péči není v případě, že budou žádat o příspěvek na živobytí, tento příspěvek započítáván do

příjmu. Jiná situace nastává v případě, že příspěvek na péči, nebo jeho část, je poskytnut osobě, která o příjemce příspěvku
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na péči pečuje. V takovém případě jde již z hlediska pečující osoby o jiný opakující se příjem. Jeho výši tato osoba sdělí
orgánu pomoci, pokud bude žádat o příspěvek na živobytí. Výše tohoto příjmu nemusí být shodná s výší vyplaceného
příspěvku na péči, protože z něj může být hrazen a ještě další služba, popřípadě výdaje, spojené s náklady na péči.
3. Prokazování příspěvku na péči jako příjmu pro účely dávek státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, sociální příplatek,
přídavek na dítě, příspěvek na bydlení..):

- při žádosti o dávky státní sociální podpory není příspěvek uváděn jako příjem - ani ze strany osoby, která ho pobírá, ani ze
strany osoby, které je příspěvek na péči za péči vyplácen.

Žhavá aktualita: Lidé pečující o blízké za příspěvek na péči mohou ztratit
dávky
Lidé, kteří se starají o své
postižené či nemohoucí blízké a
dostanou za to od nich jejich příspěvek
na péči, by mohli ztratit nárok na sociální
dávky. V některých obcích jim totiž
úředníci sdělili, že se jim obdržené
peníze za péči při posouzení nároku na
podporu od státu započtou do příjmu.
Finanční pomoc by pak už nemuseli
získat. Národní rada osob se zdravotním
postižením s tímto postupem nesouhlasí.
Systém sociálních dávek i péče o
postižené změnily od ledna zákony o
hmotné nouzi a sociálních službách.
Lidé, kteří se starají o své blízké, dosud
pobírali příspěvek při péči. Nyní by měli
za opatrování získat vyšší příspěvek od
svého postiženého či nemohoucího

příbuzného, kterému ho dal na zaplacení
služeb stát. Z pokynu ministerstva práce
k zákonu o hmotné nouzi vyplývá, že by
se příspěvek rodinným pečovatelům měl
započítávat
do
jejich
příjmu.
Podle rady postižených je tento
výklad ale v rozporu se zákonem. "Je to
pro nás nepřijatelné. Většinou se jedná o
nejchudší rodiny," řekl ČTK předseda
rady Václav Krása. Připomněl, že pokud
lidé celodenně pečují o své postižené
děti či nemohoucí rodiče, nechodí do
práce a nevydělávají. Kdyby ztratili nyní
nárok na příspěvek na živobytí od státu,
ocitli by se ve stejné situaci jako před
letošní změnou systému. "Nové zákony
měly přitom jejich situaci zlepšit," podotkl
Krása.

Podle stanoviska rady postižených
ze zákona o životním minimu vyplývá, že
příspěvek na péči nelze v případě dávek
za příjem považovat. Zákon o hmotné
nouzi na zákon o minimu odkazuje,
žádná
ustanovení
o
příspěvku
neobsahuje.
Na
právní
poradnu
rady
postižených se obrátilo již několik osob,
které úředníci informovali o tom, že
příspěvek na péči jim započítají do
příjmu a nároku na dávky. Pokud by
lidem úřady příspěvek do příjmu zahrnuly
nebo jim zamítly přidělení dávek, měli by
se podle rady odvolat. Představitelé rady
postižených chtějí o řešení situace jednat
s ministerstvem práce. Schůzka by se
měla
uskutečnit
příští
týden.

Zdroj informací: ČTK 22.1.2007 a Duhový kruh pomoci zdravotně postiženým, Hana Valová DiS. – 9.1.2007

Nový portál: Burza práce pro handicapované
Tentokrát vám nepřinášíme konkrétní pracovní
nabídku, ale zajímavou informaci, která by zájemcům o
zaměstnání mohla hodně pomoci při hledání vhodného
pracovního místa.
Jedná se o nový portál Burza práce, který má
přispět k lepšímu uplatnění osob se zdravotním
postižením na trhu práce a který spustila Nadace Charty
77. Portál obsahuje databázi pracovních nabídek,
zájemci si mohou nechat aktuální nabídky zasílat mailem.
Najdou zde i praktické rady, třeba jak správně napsat
životopis.
Celkem
se
Nadaci
Charty
77,
která
prostřednictvím svých nejznámějších projektů Konto
BARIÉRY a Počítače proti bariérám již řadu let usiluje o

zlepšení života handicapovaných spoluobčanů, o jejich
plnohodnotné zapojení do společenského dění a také o
uplatnění na trhu práce, podařilo zaměstnat již více než
100 osob
Nabídka zaměstnání na portálu Burza práce je
zaměřena zejména na oblast informačních technologií. Je
členěna podle oborů na Programování, Administrativa s PC, Administrativa - manuální, Telefonní podpora,
Tvorba webu, DTP, Grafické práce, Účetnictví, Databáze a
Ostatní.
Burzu práce najdete na adrese:
http://www.bariery.cz/burzaprace/Default.aspx
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