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V příloze najdete novou směrnici pro odvolávání osobní
asistence poskytované z dispečinku „Centra integrace“.
Tuto úpravu si vyžádala situace, kdy někteří z nás z času
na čas zruší objednanou službu ráno nebo i jen chvíli před
příchodem asistenta a nemají k tomu opravdu pádný
důvod. Je vůči asistentům velmi nefér, když si po
prosbách našich sociálních pracovnic zruší svůj program a
pak mu zase děvčata volají, že to neplatí. Věřím, že toto
opatření nebude nutné často uplatňovat a tak se vlastně
většiny z vás netýká.
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Pravidelné setkání v jídelně
domu s pečovatelskou službou
na Peškové 1 se tento měsíc
koná ve středu 15. 3. 2006
v obvyklých 15 hodin. Program
bude překvapením

Příští číslo bychom již měli
připravovat v našich nových
prostorách na Lužické 7. Pokud
všechno klapne, začneme zde
zkušebně
fungovat
od
9.
března 2006. Telefonní čísla
zůstávají
stejná.
Cestu
najdete v přiložené mapce.
Na lepší podmínky a setkávání
s vámi v nich se těší pracovníci
Trendu vozíčkářů.

Ostatní akce

V termínu 4. – 7. dubna 2006 se v Praze na výstavišti v Holešovicích koná 10.
ročník specializované výstavy pro zdravotně postižené NON-HANDICAP 2006,
který bude probíhat ve všech Křižíkových pavilonech B, C, D a E souběžně s 28.
ročníkem mezinárodního zdravotnického veletrhu PRAGOMEDICA-PRAGOLABORAPRAGOGFARMA-PRAGOOPTIK 2006. Součástí výstavy bude i bohatý doprovodný
program (odborné přednášky, vzdělávací semináře, výcvik psů, kulturní vystoupení
atd.). Více informací získáte na
www.incheba.cz/non-handicap nebo na non-handicap@incheba.cz.

Změny v oblasti sociální v roce
2006

Zvýšení životního
minima
Od 1. ledna 2006 se zvýší životní
minimum. Částky na výživu a
ostatní základní osobní potřeby
vzrostou o 1,7 % a částky na
domácnost přibližně o 4 %.
Životní minimum samostatně
žijícího dospělého se zvýší ze
současných 4 300 na 4 420 Kč.
Schválená právní úprava se
automaticky promítne i do oblasti
dávek státní sociální podpory.
Projeví se také v úrovni dávek
sociální péče a ostatních dávek
odvozovaných od výše životního
minima.

Změna při
pobírání
rodičovského
příspěvku
Od nového roku budou moci
děti starší 3 let, o které rodič
osobně celodenně a řádně
pečuje, navštěvovat
mateřskou školu nebo
obdobné zařízení každý
den, a to maximálně na
čtyři hodiny, aniž by jejich
rodiče ztratili nárok na
rodičovský příspěvek.
Umožní to novela zákona o
státní sociální podpoře.

Příspěvek
na
individuální
dopravu
Zároveň se zvyšuje
příspěvek na individuální
dopravu těžce zdravotně
postiženým občanům,
kteří se pravidelně
individuálně dopravují a
nejsou vlastníky nebo
provozovateli motorového
vozidla. Od nového roku
tato částka vzroste o 500
Kč a bude činit 6 500 Kč
na kalendářní rok.

Příspěvek na provoz
motorového vozidla
Od ledna 2006 budou lidé, kteří pobírají
příspěvek na provoz motorového vozidla
dostávat, až o 776 Kč více. Nově bude
činit pro osoby s průkazem ZTP 6 000
Kč. Držitelé průkazu ZTP/P budou
dostávat příspěvek ve výši 9 900 Kč
ročně. Pokud jsou vlastníky nebo držiteli
jednostopého motorového vozidla, bude
příspěvek pro osoby s průkazem ZTP činit
2 300 Kč a pro držitele průkazu ZTP/P
4 200 Kč. Na zvýšení příspěvku bude
potřeba uvolnit 96 mil. Kč. Tuto částku
pokryje MPSV plně ze svých zdrojů.

Hipoterapie, je forma rehabilitace prostřednictvím koně. Nyní se nasktyla
možnost, využívat tento typ rehabilitace i v nedalékém okolí našeho města.
Konkrétně se jedná o hipoterapii v Dolanech ( za parcelou 80), kterou
provozuje MUDr. Detlachová v rámci charitativní a léčebné poradny.
Hipoterapie probíhá vždy v sobotu, od 13.00-15.00 hod a to zdarma. Na
místě je zajištěna i určitá asistenční služba, která slouží jako pomoc při
vysazování a sesazování účastníků z koně.
Pokud byste měli zájem o tento druh rehabilitace, bližší informace vám podá
přímo MUDr. Detlachová na tel.čísle 720 100 066.

Verča

Červeným křížkem je označeno naše nové působiště na Lužické ulici č. 7, v bývalém areálu
mateřské školky.
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