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Nový Opel

CROSSLAND

Již za

251 300 Kč bez DPH*
OPEL HANDYCARS

SVOBODNÝ POHYB BEZ BARIÉR

Program mobility osob se zdravotním postižením

www.opel-handycars.cz
2
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 3,6–5,4 l/100 km, 93–123 g/km.
*Uvedená cena platí pro osoby se zdravotním postižením s nárokem na státní příspěvek.
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NRZP ČR slaví
narozeniny a bilancuje

V červnu letošního roku, zcela potichu a bez fanfár, oslavila Národní rada osob se
zdravotním postižením ČR osmnáct let, to znamená, že dosáhla věku dospělosti.
Asi se sluší napsat několik slov o úloze a poslání NRZP ČR. Za osmnáct let se
mnohé změnilo a původně malá organizace je dnes nezpochybnitelným mluvčím
osob se zdravotním postižením.
V posledních několika měsících jsme se setkali s tím, že někteří jedinci zpochybňovali
činnost NRZP ČR jako představitele hnutí
zdravotně postižených a jednoho z těch,
který prosazuje a obhajuje zájmy osob se
zdravotním postižením u představitelů státu, samosprávy a dalších organizací veřejné
správy. Po tolika letech naší činnosti to bylo
překvapivé, protože pravidelně dáváme
vědět o své práci prostřednictvím informací
jak na webových stránkách www.nrzp.cz,
tak také na našem facebooku, ale hlavně
tyto informace rozesíláme na konkrétní
adresy konkrétním lidem a organizacím.
Protože víme, že lidská paměť je krátká
a na řadu věcí se zapomene, připomínáme některé důležité momenty v činnosti
NRZP ČR za uplynulý rok a půl.
Činnost NRZP ČR lze rozdělit do čtyř
základních oblastí:
•prosazování a ochrana zájmů osob se
zdravotním postižením,
•poskytování odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením,
•legislativní činnost,
•realizace různých projektů, aktivit a spolupráce s různými subjekty.
Prosazování a ochrana zájmů osob se
zdravotním postižením
První a stěžejní činností NRZP ČR je
vytváření podmínek pro integraci osob
se zdravotním postižením a svojí činností
motivovat společnost k jejich větší podpoře,
a to ve všech oblastech života. Jedním ze
způsobů vytváření vhodných podmínek jsou
změny legislativy, které by měly umožnit
větší podporu integrace OZP, a to v oblastech zlepšení zaměstnanosti, posilování
integrace ve vzdělávání žáků a studentů
s OZP, zpřístupňování veřejné infrastruktu-
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ry, včetně dopravy, kulturního a společenského života.
Spoluprací s příslušnými orgány veřejné
správy usilujeme o zlepšení systému sociálních služeb, vhodných bytových podmínek
umožňujících samostatné bydlení OZP,
dostupnost zdravotní péče, monitorování
implementace legislativy EU a plnění Úmluvy OSN o právech OZP.
NRZP ČR prosazuje na celostátní
i krajské úrovni strategické cíle v oblasti
vytváření podmínek pro vyrovnávání příležitostí pro OZP. Konkrétně se jedná o Národní
plány podpory vyrovnávání příležitostí pro
OZP, Krajské plány vyrovnávání příležitostí
pro OZP, celostátní i krajské plány rozvoje
sociálních služeb a rozvojové programy jednotlivých měst. NRZP ČR zastupuje spolky
OZP na celostátní i krajské úrovni a má
účast v různých orgánech veřejné správy –
výbory, komise, poradní sbory, pracovní
skupiny atd. Prosazuje strategické cíle OZP
svým členstvím ve Vládním výboru pro zdravotně postižené občany a společně s ním
je vyhlašovatelem Národního rozvojového
programu mobility pro všechny, ze kterého
jsou financovány projekty na odstraňování
bariér ve městech a obcích.
Důležitou náplní naší činnosti je publikační a osvětová činnost, která zvyšuje
informovanost o problematice zdravotního
postižení a zároveň informuje organizace
OZP i jednotlivé osoby o nových poznatcích,
novinkách v legislativě, vytváří veřejné
povědomí o životě a problémech lidí se
zdravotním postižením.
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR vydává časopis Mosty, provozuje
e-mailové zpravodajství na svém webovém portálu pro 98 řádných členských
organizací, distribuuje aktuální informace
o průběhu legislativních procesů, přípravě

strategických programů a další. Informace
rozesíláme na velké množství e-mailových
adres organizací osob se zdravotním postižením a jejich členů. Naše webové stránky
www.nrzp.cz mají v průměru 220 000 přístupů, přičemž počet zobrazených stránek
portálu očekáváme více jak půl milionu.
NRZP ČR se intenzivně věnuje komunikaci na sociálních sítích. V současné době
sleduje naše facebookové stránky více než
2200 lidí.
Účastníme se nejvýznamnějších výstav
a veletrhů pro osoby se zdravotním postižením. Na těchto akcích připravujeme
diskuse a semináře na zajímavá aktuální
témata, na kterých se lidé se zdravotním
postižením mohou dozvědět mnoho nových poznatků.
V zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení
OZP vyhlašuje NRZP ČR od roku 2003 cenu
MOSTY. Cena je udělována za mimořádnou
aktivitu nebo čin ve prospěch OZP. Smyslem je ocenit akt, projekt nebo čin, který
významným způsobem zlepšuje postavení
osob se zdravotním postižením.
Naší další důležitou činností je mezinárodní spolupráce. NRZP ČR zastupuje
ČR v mezinárodních organizacích osob se
zdravotním postižením, zejména v European Disability Forum, Rehabilitation
International, Disabled Peoples‘ International a FIMITIC. Jsme přesvědčeni o tom,
že posílením mezinárodní spolupráce
zlepšíme informovanost o dění v oblasti
zdravotního postižení na evropské a celosvětové úrovni.
Pro ilustraci efektivity naší práce si dovolíme uvést několik příkladů, o nichž jsme
informovali prostřednictvím pravidelných
e-mailů, na webových stránkách a na facebooku.

TÉMA
Poskytování odborného sociálního
poradenství pro osoby se zdravotním
postižením
NRZP ČR poskytuje odborné sociální poradenství jako registrovanou službu podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách. Služba je financována z grantu
MPSV ČR pro celostátní projekty. Poradenství poskytujeme v osmi krajích. Největší
poradna je v Praze v sídle NRZP ČR.
Celkem se poradenství věnuje 23 lidí, kteří
mají vesměs vysokoškolské vzdělání. Mimo
Prahy máme pracoviště v dalších sedmi
krajských městech, a to v Plzni, Liberci,
Pardubicích, Českých Budějovicích, Brně,
Olomouci a Ostravě. V současné době
připravujeme otevření poradenského střediska v Otrokovicích, které bude pomáhat
lidem ve Zlínském kraji.
Chtěli bychom mít postupně poradenské pracoviště v každém krajském městě,
abychom mohli pomáhat občanům z celé
republiky a být jim co nejblíže. Během
roku se na nás obrátí až 14 000 lidí, kteří
potřebují nějakou pomoc. Poradna v Praze
slouží všem občanům z celé republiky,
pokud v jejich blízkosti poradnu nemáme.
Poradny jsou navzájem on-line propojeny,
a pokud si některý odborník neví rady
s konkrétním problémem, může okamžitě
kontaktovat svoje kolegy a společně vždy
najdou řešení. Na poradnu se mohou občané obrátit prostřednictvím e-mailu
poradnanrzp@nrzp.cz, telefonicky
na jednotlivá pracoviště, jejichž čísla jsou
uvedena na webu NRZP ČR http://nrzp.
cz/poradenstvi-sluzby/poradna-nrzp-cr-v-regionech/1357-adresar-poraden.html,
anebo písemně na adresy, které najdete
také na našem webu.
Legislativní činnost
Začátek roku 2017 byl poznamenán
přípravou velké novely zákona o sociálních
službách. Vláda o této normě opakovaně
jednala a my jsme opakovaně upozorňovali
na zásadní chyby předkládaného zákona.
Zásadní problém představovala skutečnost, že se do návrhu zákona vložila velká
část činností spojených se sociálně právní
ochranou dětí. S tím měla řada ministerstev, ale i dalších organizací zásadní
problém a nesouhlasila s tímto postupem.
Bohužel tehdejší paní ministryně Michaela
Marksová trvala na tom, aby část agendy
sociálně právní ochrany dětí byla začleněna do zákona o sociálních službách.
Odhadovali jsme, že zákon nebude již
v předcházejícím volebním období projednán, což se stalo skutečností. Organizační
výbor Poslanecké sněmovny stanovil pořad

dubnové schůze tak, že nezařadil novelu
zákona o sociálních službách, když ji vláda
neprojednala. Tím bylo jisté, že se novela,
která s výjimkou zvýšení příspěvku na péči
ve IV. stupni nepřinášela žádné pozitivní
věci, nestihne do konce volebního období
projednat. Byl to i úspěch NRZP ČR, protože
jsme se obávali, že by návrh zákona přinesl
zvýšení administrativy a řadu problémů
spojených se zařazením problematiky
sociálně právní ochrany dětí do zákona.
Předpokládali jsme, že zvýšení příspěvku
na péči ve IV. stupni navrhnou poslanci
nebo senátoři po parlamentních volbách,
což se také stalo a dnes je tento zákon
v Poslanecké sněmovně.
V jarních měsících loňského roku se
NRZP ČR velmi energicky zapojila do projednávání zákona o elektronické evidenci
tržeb. Podnět jsme obdrželi od spolku nevidomých masérů, ale i od dalších subjektů.
V této věci jsme jednali s tehdejším ministrem financí Andrejem Babišem. U nevidomých podnikajících osob je problém v tom,
že není zařízení, které by mohly tyto osoby
používat k EET tak, aby bylo spolehlivé,
aby jej nevidomí mohli bez problémů
používat a měli i kontrolu, že doklad byl
vystaven správně. Problém je i ve vlastním
přihlášení, protože elektronické prostředí
EET na Ministerstvu financí není přizpůsobeno pro nevidomé. EET se zabýval
i Vládní výbor pro zdravotně postižené
občany, který přijal usnesení, v němž žádá
Ministerstvo financí, aby připravilo nařízení
vlády, jež vyčlení nevidomé a hluchoslepé
OSVČ dočasně z evidence tržeb. Je možné,

že do budoucna se najde systém, jak
problém evidence tržeb u těchto postižení bude řešen, proto jsme navrhli pouze
dočasné vyčlenění. Vše dopadlo dobře,
vláda na podnět NRZP ČR vydala nařízení,
kterým vyčlenila nevidomé a hluchoslepé
osoby pracující jako OSVČ z povinnosti
EET. Nakonec se toto osvobození podařilo
prosadit i do novely zákona o EET.
Po celý rok 2017 a také letos věnujeme
velkou pozornost přístupnosti železniční
dopravy, a to v souvislosti s postupnou
liberalizací trhu v této oblasti. Drážní
dopravu nyní provozuje více subjektů a je
nezbytné zajistit, aby všechny dodržovaly směrnici EU č. 1371/2007. Základní
rozpor mezi Ministerstvem dopravy
a NRZP ČR je v povinnosti zajistit přepravu osob se zdravotním postižením
na komerčních tratích. V ČR tak jako
v jiných zemích existuje přeprava, která
se jmenuje závazek veřejné služby. Stát
či kraje nakupují od dopravců množství
dopravy, aby zajistily dopravní obslužnost
pro své obyvatele. Tyto dopravní služby
v tzv. závazku musí dopravce zajistit tak,
aby mohl přepravovat i imobilní osoby.
Pokud jde o komerční tratě, to jsou jízdy,
které nenakupuje stát ani kraje, ale
provozovatelé drážní dopravy je realizují,
protože jsou pro ně ekonomicky výhodné.
Ministerstvo dopravy ČR tvrdí, že na tyto
jízdy se směrnice EU ani naše předpisy
nevztahují ve vztahu k přepravě OZP.
NRZP ČR má jiný právní názor. Tento problém jsme vznesli na jednání VVZPO, který
přijal v této věci usnesení. Doporučil ➤
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v něm Ministerstvu dopravy přijmout taková opatření, aby noví dopravci používali
vozy splňující standardy pro přepravu lidí
se zdravotním postižením. Dále VVZPO
požádal MD ČR, aby předložilo do příštího
jednání výboru jednoznačný výklad právních předpisů, zda se platnost evropských
předpisů o přepravě lidí se zdravotním
postižením v železniční dopravě vztahuje
také na komerční provozovatele železniční
dopravy. Diskuse se také vedla o meziměstské autobusové dopravě, kde většina
dopravců dosud nepoužívá nízkopodlažní
autobusy. Podle našich poznatků většina krajů, které zpravidla tuto dopravu
nakupují, chce prosadit, aby v příštích
smlouvách s dopravci uzavíraných v roce
2019 již byla zakotvena povinnost zajistit,
aby meziměstské autobusové linky měly
nízkopodlažní autobusy, a mohli se tak
přepravovat lidé se zdravotním postižením. V letošním roce jsme jednali se všemi hejtmany, ale také s Asociací krajů a je
zřejmé, že naše jednání mělo smysl a má
konkrétní výsledky. Většina krajů uzavře
smlouvu na základní páteřní síť železniční
dopravy s Českými drahami, a.s., které
mají uzpůsobené vozy a systém objednávání bezbariérové přepravy. V současné
době NRZP ČR monitoruje průběh jednotlivých výběrových řízení a hlavně kontroluje
zadávací podmínky pro tyto soutěže.
Od začátku roku 2017 NRZP ČR spolupracovala s poslancem Vítem Kaňkovským a dalšími poslanci na prosazení
novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek pro osoby se zdravotním
postižením. Jednání byla velmi obtížná.
Zákon, který iniciovala NRZP ČR,
významně změnil současnou podobu
dávek na zvláštní pomůcky a dále řešil
i zvýšení příspěvku na mobilitu. Možná
bude zajímavé seznámit čtenáře s celou
chronologií projednávání zákona. Dne
1. února 2017 byl tento návrh zařazen
pevně k projednání v prvním čtení jako
tisk 935. Poslanecká sněmovna jej
projednala v odpoledních hodinách. Již
od začátku roku probíhaly intenzivní
jednání mezi MPSV ČR, poslanci, kteří
podali zákon, a NRZP ČR o upřesnění
některých ustanovení zákona tak, aby
byl přijat co největším počtem poslanců
a nebyly komplikace při jeho projednávání. Chtěli jsme také vyhovět připomínkám
vlády, která návrh zákona nepodpořila.
Nebylo jasné, v jaké výši bude zvýšen
příspěvek na mobilitu. Shoda byla na tom,
že o konečné výši příspěvku na mobilitu
rozhodnou poslanci svým hlasováním, přičemž se předpokládalo zvýšení příspěvku
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minimálně o 100 korun. Asi nejdůležitější
věcí, kterou se podařilo napevno dohodnout, bylo, že při posuzování nároku
u příspěvku na nákup motorového vozidla
a u příspěvků na kompenzační pomůcky
se již nebude testovat majetek společně
posuzovaných osob žadatele, a to ani
při žádosti o odpuštění desetiprocentní
spoluúčasti. To jsme považovali za zcela
zásadní věc, kterou jsme také prosadili.
Nadále se již testuje příjem společně posuzovaných osob pouze v případě, kdy je
podána žádost o příspěvek na nákup motorového vozidla nebo kdy žadatel o příspěvek na kompenzační pomůcku žádá
o odpuštění desetiprocentní spoluúčasti.
Pokud nebude žádat o odpuštění této spoluúčasti, nebude se provádět ani příjmový
test společně posuzovaných osob. Návrh
zákona také obsahoval zkrácení doby
o opětovnou žádost o příspěvek na nákup
motorového vozidla z deseti na sedm
let. Toto zkrácení poslanci akceptovali
a platí i pro příspěvky, které byly schváleny
od roku 2012.
Návrh zákona projednal loni 10. března
Výbor pro sociální politiku Poslanecké
sněmovny a 16. května se jím zabývala
Poslanecká sněmovna ve druhém čtení.
Výbor pro sociální politiku 1. června 2017
projednal pozměňovací návrhy vznesené
poslankyněmi a poslanci ve druhém čtení
a vydal k nim stanovisko – doporučení,
které návrhy by měla dolní komora podpořit. Třetí čtení zákona se uskutečnilo
30. června 2017. Poslankyně a poslanci
drtivou většinou návrh zákona schválili. Poté byl schválený zákon postoupen
Senátu, kde jej projednaly dva výbory.
Ústavně-právní výbor se návrhem zákona
zabýval 9. srpna 2017 a výbor pro zdravotnictví a sociální politiku 15. srpna 2017.
Oba dva výbory doporučily návrh zákona
přijmout. Senát návrh zákona schválil
o dva dny později a postoupil jej panu
prezidentovi, který ho podepsal 4. září
2017. Schválený zákon byl vyhlášen
ve Sbírce zákonů 19. září 2017 pod číslem 301/2017 Sb. U všech jednání jsme
prakticky byli přítomni a podařilo se nám
prosadit tuto významnou změnu. Dovolil
jsem si podrobně popsat celý postup,
abychom si dokázali představit, jak složité
je prosadit nějakou změnu v zákoně a že
to opravdu vyžaduje mnoho času, vyjednávání, trpělivosti, ale také schopnost
nalézt kompromis. Zákon platí od 1. ledna
letošního roku.
NRZP ČR se dlouhodobě zabývá problémy posudkové služby a nedodržováním
lhůt při správním řízení při žádostech

o invalidní důchody, příspěvky na péči,
průkazy OZP a další. Protože se domníváme, že není dobré pouze kritizovat,
připravil odbor legislativy NRZP ČR ve spolupráci s dalšími spolupracovníky dokument Transformace posudkové služby,
který schválil Republikový výbor NRZP ČR
na svém jednání 20. dubna 2017. Účelem
dokumentu bylo vyvolat diskusi na téma
posuzování zdravotního stavu. Současný
stav, kdy je lékařská posudková služba
povinna posuzovat nejen míru invalidity
a nárok na nemocenské dávky, ale také
míru závislosti, nárok na průkaz OZP
a dávky na zvláštní kompenzační pomůcky, je dle našeho mínění neudržitelný.
Došli jsme k názoru, že je potřeba aktivně
přistoupit k řešení současné neutěšené
situace. Lékařská posudková služba tento
úkol prakticky nezvládá a je nezbytné
urychleně hledat jiná systémová řešení.
Jednou z cest je vyčlenit nepojistné systémy z hodnocení lékařskou posudkovou
službou a nastavit jiný postup posuzování
nároků jednotlivých benefitů.
Aktivně jsme se také zapojili do ústavní
stížnosti skupiny senátorů ve věci stanovení úhrady zdravotnických prostředků
zdravotními pojišťovnami. Dne 10. května
2017 se uskutečnilo ústní jednání pléna
Ústavního soudu ve věci návrhu skupiny
20 senátorů na zrušení § 15 odst. 12
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Podle tohoto ustanovení
určují zdravotní pojišťovny výši úhrady
zdravotnických prostředků. NRZP ČR
byla předvolána Ústavním soudem jako
svědek, abychom na ústním jednání
informovali soud o našich zkušenostech.
Jednak se způsobem stanovení cen jednotlivých zdravotnických prostředků, ale
také posuzování vhodnosti zdravotnického
prostředku vzhledem k rozsahu zdravotního postižení. Ve svém svědectví jsem
za NRZP ČR jednoznačně podpořil návrh
skupiny senátorů.
V průběhu celého roku jsme sledovali projednávání Evropského zákona
o přístupnosti v Evropském parlamentu.
V květnu 2017 jsme oslovili všechny
poslankyně a poslance Evropského
parlamentu zvolené za Českou republiku
a požádali jsme je o podporu projednávané normy. Tento zákon by měl regulovat
vnitřní trh služeb a zboží tak, aby bylo co
nejméně překážek pro osoby se zdravotním postižením k užívání zboží a služeb.
Podoba Evropského zákona o přístupnosti se významně negativně změnila při
projednávání zákona ve Výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu

TÉMA
spotřebitelů (IMCO). Snažili jsme se vyvíjet
tlak na naše poslance, aby při projednávání této evropské normy navrátili text zákona do původního znění tak, jak jej připravila Evropská komise. Podobou Evropského
zákona o přístupnosti se zabývalo také
Valné shromáždění EDF, které zasedalo
13. a 14. května v Madridu. Z tohoto
zasedání vyšlo mimořádné prohlášení EDF
k připravované normě. Současně jsme
oslovili tehdejšího předsedu vlády pana
Bohuslava Sobotku a ministra pro lidská
práva pana Jana Chvojku a požádali jsme
je, aby v rámci vyjednávání ČR o konečné
podobě zákona obhajovali pozici Evropské
komise a co nejvíce se snažili zabránit
změnám, které zhoršují přístupnost zboží
a služeb pro osoby se zdravotním postižením.
NRZP ČR je dlouhodobě členem úzké
pracovní skupiny, kterou vede náměstek
MPSV ČR pan Jiří Vaňásek. Tato skupina
řeší například navyšování částek příspěvků pro zaměstnavatele zaměstnávající
osoby se zdravotním postižením jako
reakci na zvyšování minimální mzdy. V loňském roce se podařilo připravit a schválit
novelu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Touto novelou došlo k jednoznačnému oddělení a pojmovému odlišení
volného a chráněného trhu práce s cílem
zabezpečit, aby do systému podpory
chráněného trhu práce vstupovaly jen ty
zaměstnavatelské subjekty, které budou
řádně prověřeny, které systém podpory
nezneužívaly. V souvislosti s touto změnou
se zavedl institut uznaného zaměstnavatele OZP, a to formou dohody uzavřené
s Úřadem práce ČR. To znamená, že se
již nevymezují jednotlivá chráněná místa
a posuzuje se pouze schopnost zaměstnavatele zaměstnávat více než 50 % OZP
(vracíme se vlastně k dříve používanému
názvu „chráněná dílna“). Znamená to
snížení byrokracie. Dosavadní 36násobek
poskytovaného náhradního plnění se
snížil na 28násobek. Povede to k eliminaci nežádoucích jevů tzv. přefakturace výrobků nebo služeb poskytovaných v rámci
limitů tzv. náhradního plnění. Zároveň
se zavedla možnost odstranění tvrdosti
zákona ve vztahu k poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením na chráněném trhu
práce. Ve výjimečných případech je možné
prominout splnění podmínky bezdlužnosti. Od 1. ledna 2018 došlo ke zvýšení
příspěvku na mzdy na 12 000 Kč. Šlo
o reakci na zvýšení minimální mzdy
od ledna 2018, která je 12 200 Kč. Dále
zaměstnavatel může využít 1000 Kč

paušálních náhrad na vyšší náklady spojené se zaměstnáváním OZP, to znamená,
že takový zaměstnavatel obdrží příspěvek
v celkové výši 13 000 Kč měsíčně, pokud
splní všechny povinnosti, které mu ukládá
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
V roce 2017 ustavil tehdejší ministr
zdravotnictví Pacientskou radu. Je samozřejmé, že NRZP ČR je součástí tohoto
poradního orgánu ministra, který má dvacet čtyři členů. Velkou výhodou Pacientské
rady je skutečnost, že může připomínkovat
zákony a vyhlášky, které připravuje ministerstvo zdravotnictví, ještě v tzv. vnitřním
připomínkovém řízení. Členové tak mají
možnost podstatně více ovlivňovat podobu
zákonů. Rada se schází nejméně čtyřikrát

byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak tento důchod jim nebyl
přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění ve smyslu zákona č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění. Roční limit by měl
být 500 Kč. Usilujeme zvýšit navržený limit
při souběhu elektrického a mechanického
vozíku při přiznání mechanického invalidního vozíku. Navržený limit se týká vozíků,
které jsou pro účel souběhu naprosto
nevyhovující. Navrhujeme také doplnit
úhradu oprav zdravotnických prostředků
hrazených ze zdravotního pojištění, které
jsou ve vlastnictví pojištěnce.
NRZP ČR před časem oznámila, že
se pokusí řešit problém snižování náhrad
za ztrátu na výdělku po skončení pracovní

Někteří jedinci v posledních měsících
zpochybňovali činnost NRZP ČR jako
představitele hnutí zdravotně postižených
a jednoho z těch, který prosazuje a obhajuje
zájmy handicapovaných u představitelů státu,
samosprávy a dalších organizací veřejné
správy. Po tolika letech naší činnosti to
bylo překvapivé, protože pravidelně dáváme
vědět o své práci na webových stránkách,
na facebooku, ale hlavně informace rozesíláme
na konkrétní adresy konkrétním lidem
a organizacím.
ročně, může zřizovat pracovní skupiny
zabývající se dílčími otázkami z oblasti její
působnosti. Zejména pak otázkami specifickými dle oblastí jednotlivých diagnóz,
skupin diagnóz, zdravotních stavů či jiných
oblastí s ohledem na specifické potřeby určitých skupin pacientů. Největším úkolem
Pacientské rady byla příprava novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění, která na základě rozhodnutí
Ústavního soudu zcela nově legislativně
upravuje problematiku zdravotnických
prostředků. NRZP ČR se podařilo prosadit
několik základních změn. Nyní je zákon
v Poslanecké sněmovně a my se snažíme
prosadit další změny, se kterými jsme neuspěli v Pacientské radě. Navrhujeme úpravu § 16b odst. 1 zák. č. 48/1997 Sb. tak,
aby se limit na doplatky za léky vztahoval
také na poživatele invalidních důchodů pro
invaliditu třetího stupně a na občany, kteří

neschopnosti z důvodu pracovního úrazu či
nemoci z povolání vlivem neustále se zvyšující se minimální mzdy. Tento slib jsme
za pomoci poslanců splnili. Na náš návrh
podali koncem listopadu 2017 páni poslanci Vít Kaňkovský a Patrik Nacher novelu
zákoníku práce, tisk 22. Po mnoha peripetiích, jako byly nesouhlas vlády a podání
konkurenčního vládního návrhu, a mnoha
jednáních se podařilo, že Senát v červenci
letošního roku zákon schválil. Schválená
novela zákoníku tudíž jasně stanoví, že i při
přerušování výplaty rent za ztrátu na výdělku, kdy osoba bude po nějakou dobu
zaměstnána, bude vždy minimální mzda
ve výši prvního přiznání renty.
Od počátku roku 2018 jsme se zabývali
zákonem č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi,
který od 1. prosince 2017 stanoví, že osobám pobírajícím dávky životního minima
déle než půl roku bude dávka částečně ➤
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vyplácena v poukázkách, a to v rozsahu
od 35 % výše dávky do 65 % výše dávky.
Paušální povinná výplata dávek pomoci
v hmotné nouzi poukázkami poškozuje
ty občany, kteří si nemohou zlepšit svou
ekonomickou situaci z objektivních
důvodů prací. NRZP ČR vytvořila tlak
na poslankyně a poslance a ti podali dva
návrhy zákonů, které používání poukázek
při výplatě hmotné nouze omezují. První
návrh, tisk 89, podala paní poslankyně
Jana Pastuchová a další poslanci z hnutí ANO. Paní poslankyně navrhuje, aby
v případě, kdy částka na výplatu v poukázkách nebude dosahovat 500 Kč, již
nebyly poukázky použity. A dále navrhuje,
aby poukázky nebyly vypláceny v případě,
že příjemce hmotné nouze je klientem
pobytové sociální služby nebo je déle než
jeden měsíc ve zdravotnickém zařízení.
Dále nebudou poukázky vypláceny u osob,
u kterých je omezena svéprávnost, anebo
v případech, kdy se jedná o důvody
hodné zvláštního zřetele. Vláda vyslovila
s tiskem 89 souhlas. To znamená, že
jej plně podpořila. Druhý návrh, tisk 99,
podal pan poslanec Vít Kaňkovský (KDU–
ČSL) a zákonodárci z dalších politických
stran. Tento návrh vyčleňuje z výplaty
dávek poukázkami daleko širší skupinu
osob. Poukázky by neměly být použity
u osob, které jsou invalidní ve III. stupni,
u osob pečujících o děti závislé na péči
v I. – IV. stupni, dále u poživatelů příspěvku na péči ve II. – IV. stupni závislosti,
osobám, kterým byl ustanoven opatrovník, a dále osobám starším 68 let. Vláda
vyslovila k tisku 99 neutrální stanovisko.
To znamená, že ponechává na Poslanecké
sněmovně, aby o návrhu zákona rozhodla.
NRZP ČR samozřejmě podporuje tento
návrh, protože je komplexnější. V září letošního roku by měla Poslanecká sněmovna zákon schválit a předat jej k projednání
Senátu. Lze předpokládat, že určitě dojde
ke zmírnění tvrdosti zákona, o což jsme
usilovali.
Realizace různých projektů, aktivit
a spolupráce s různými subjekty
NRZP ČR spolupracuje s mnoha subjekty
a má uzavřeny smlouvy a memoranda
o spolupráci s řadou významných organizací. Největší, nejdelší a nejvíce přínosná
je spolupráce s Vládním výborem pro zdravotně postižené občany, kde máme pět
členů a předseda NRZP ČR je místopředsedou. Máme podepsané memorandum
o spolupráci a řešíme konkrétní problémy
s Asociací krajů ČR, Národním muzeem,
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Národním památkovým ústavem, Českými
drahami, a. s., Nadací Emil a mnoha dalšími. Na úrovni státní považujeme za nejdůležitější úkol sledovat plnění Národního
plánu podpory rovných příležitostí pro
osoby se zdravotním postižením na léta
2015 až 2020. Na úrovni krajů jsou vytvářeny Krajské plány vyrovnávání rovných
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Jejich monitoring plnění a případně
vytváření nových plánů mají na starosti
Krajské rady zdravotně postižených, které
jsou našimi odloučenými pracovišti.
NRZP ČR se nezabývá jenom legislativou, ale řešíme i konkrétní podněty
jednotlivých občanů a snažíme se na ně
reagovat. Jedním z těchto podnětů bylo
upozornění, že obchodní řetězec Lidl, a. s.,
mění pokladny, ale nadále nemá žádnou,
která by vyhovovala lidem na vozících.
Oslovili jsme obchodní řetězec a uspěli
jsme. Na podzim 2017 byly ukončeny
práce na finálním technickém výkresu pro
bezbariérové pokladny, které odpovídají
legislativě ČR. Nově by v rámci rekonstrukce jednotlivých prodejen měla být
vždy nejméně jedna pokladna, která bude
mít snížený pult na zboží, aby vyhovovala nejen naší legislativě, ale především
lidem na vozíku. Podle našich informací
byl nákres bezbariérové pokladny rozeslán
do jednotlivých regionů tak, aby postupně
došlo k úpravě všech prodejen. Dohoda je
taková, že v případech, kdy dojde k obnově pokladen v konkrétní prodejně, bude
vždy jedna z pokladen bezbariérová.
Dovolujeme si vám také připomenout, že se nám v loňském roce podařilo
obnovit jízdu speciálního vlaku na veletrh
REHAPROTEX. Díky iniciativě NRZP ČR
byl 19. září 2017 vypraven speciální vlak
z Prahy do Brna. Unikátní bylo, že jel přímo do areálu výstaviště. Podařilo se nám
také dohodnout velmi příznivé ceny pro
držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P.
V roce 2017 byl novelizován zákon
č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci
práv. Touto změnou zákona došlo k posílení kompetencí úřadu ombudsmana o monitoring plnění Úmluvy OSN o právech
osob se zdravotním postižením. V souladu se zákonem jmenovala paní Anna
Šabatová v květnu 2018 jedenáctičlenný
poradní orgán pro plnění úkolů plynoucích
z Úmluvy o právech osob se zdravotním
postižením. Je samozřejmé, že NRZP ČR
má v tomto orgánu svého zástupce, konkrétně místopředsedu pana Jana Uherku.
Úkolem poradního orgánu je získávat
od lidí se zdravotním postižením podněty

a náměty pro činnost veřejné ochránkyně
práv. Společně s ní pak stanovuje priority
a systémová témata, na něž je potřeba
se zaměřit, podílí se na připomínkování
právních předpisů, které se dotýkají lidí
se zdravotním postižením, a zajišťuje
informovanost lidí se zdravotním postižením. Členové poradního orgánu zastupují
skupiny osob se zdravotním postižením,
organizace a osobnosti hájící jejich práva.
Mimo výše popsané činnosti realizuje
NRZP ČR řadu projektů financovaných
jak z domácích fondů, tak také z fondů
EU. Nejvýznamnější projekt je z programu
Veřejně účelných aktivit spolků OZP, který
z programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků OZP částečně financuje Vláda
ČR a nám umožňuje především legislativní, osvětovou, zahraniční a regionální
činnost, vydávání časopisu Mosty, vedení
webu a facebooku, realizaci seminářů
a samozřejmě také vést administrativu
NRZP ČR a podílet se na dalších aktivitách. Velmi důležitým projektem, který
realizujeme již od roku 2007, je projekt
Euroklíč, který je financován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a z prostředků
jednotlivých krajů, měst, ale i dalších subjektů. Do konce srpna 2018 jsme instalovali více než tisíc eurozámků a rozdali
jsme osobám se zdravotním postižením
více než padesát tisíc euroklíčů.
Každý rok realizuje NRZP ČR dva až pět
projektů financovaných z fondů EU. Jsou
zaměřeny na podporu zaměstnanosti lidí
se zdravotním postižením a jejich vzdělávání. Některé projekty učí veřejnost, jak
komunikovat s lidmi s různým zdravotním
postižením, další projekty jsou zaměřeny
například na instituce tak, aby poznaly celou šíři problémů spojených se zdravotním
postižením apod.
Vážení čtenáři, dovolili jsme si otisknout trochu delší stať o naší činnosti,
protože je mnohdy pohled na naši práci
neúplný a zploštělý. Ještě jsme se vůbec
nezmínili o tom, že jsme neustále kontrolováni, protože musíme přesně plnit
nejen podmínky jednotlivých projektů, ale
samozřejmě musíme dodržovat všechny
zákonné předpisy, které se na činnost
našeho spolku vztahují. Kontroly vnímáme
nikoliv jako nutné zlo, ale jako pomoc,
abychom nedělali chyby. Věříme, že budete lépe rozumět naší činnosti a i nadále
nás podporovat.
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TEXT: Václav Krása

Další novela zákona č. 329/2011 Sb.

v Poslanecké sněmovně
Poslankyně a poslanci napříč politickými kluby podali na začátku září další novelu
zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
a o změně souvisejících zákonů, a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci provádění
sociálního zabezpečení. Byla opět inspirována a částečně i připravena legislativním
odborem Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.
Důvodem k jejímu předložení byla skutečnost, že do původního znění zákona nebyly
vůbec zařazeny sice počtem případů neveliké, zato dopady postižení velmi závažné
skupiny osob, které mají velké problémy se
svou sebeobsluhou a s vlastním samostatným pohybem obecně. Nově se tudíž
navrhuje zařadit zdravotní postižení, které
ve výčtu velmi těžkých postižení znemožňujících osobám pohyb dosud chybí.
Nejde sice podle zařazení o „těžké vady
nosného a pohybového ústrojí“, ale fyzické
následky a faktická omezení osob trpících
těmito diagnózami jsou plně srovnatelná
s postiženími označenými jako „těžká vada
nosného a pohybového ústrojí“. Podkladem pro doplnění těchto nových postižení
do návrhu byla vyhláška č. 359/2009 Sb.,
kterou se stanoví procentní míry poklesu
pracovní schopnosti a náležitosti posudku
o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška
o posuzování invalidity). Návrh byl současně konzultován s odbornými společnostmi
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (Česká společnost kardiovaskulární chirurgie, Česká pneumologická
a ftizeologická společnost).
Jedná se o „těžké omezení pohyblivosti způsobené postižením cév dolních
končetin“. Osoby s těmito postiženími mají
výrazné problémy se samostatnou lokomocí bez pomoci druhé osoby nebo aspoň
bez výrazné kompenzace zvláštními pomůckami. Zmíněná postižení jsou léčbou
neřešitelná. Přesto nejsou zařazena mezi
taková, při kterých vzniká nárok na příspěvek na zakoupení zvláštní pomůcky. Dále
se jedná o „těžké omezení pohyblivosti
v důsledku oběhové nedostatečnosti při
onemocnění srdce“. Zde má sice osoba
„nosné a pohybové ústrojí“ zdravé, ale
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vzhledem k tomu, že trpí těmito těžkými
a velmi závažnými vadami, objektivně není
schopna většího fyzického zatížení a s tím
souvisejícího samostatného pohybu. Především pak pohybu po schodech, souvislé
chůze na delší vzdálenost než například
3 až 5 metrů a jiného vyššího fyzického
výkonu, který je nevyhnutelně nutný k běžnému pohybu člověka. Stejným způsobem
jako vady a nemoci srdce a oběhovou
nedostatečnost je možné odůvodnit
i poslední navrhované nové postižení, a to
„objektivně prokázané těžké postižení
plicních funkcí“. I zde není schopna osoba

zdravotního postižení vůbec nepamatuje.
Pokud jde o osoby s těžkým duševním onemocněním, oslovila NRZP ČR příslušnou
odbornou skupinu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Na základě jejího stanoviska potom ve spolupráci
s předkladateli zákona dopracujeme
pozměňovací návrh, který by zahrnul i lidi
s těžkým duševním onemocněním.
Osobám trpícím těmito těžkými postiženími náš sociální systém doposud
nepřiznává nárok na poskytnutí příspěvku
na zvláštní pomůcky, které jsou pro ně
velmi potřebné a bez kterých se naprosto

Důvodem k předložení novely byla skutečnost,
že do původního znění zákona nebyly vůbec
zařazeny sice počtem případů neveliké, zato
dopady postižení velmi závažné skupiny
osob, které mají velké problémy se svou
sebeobsluhou a s vlastním samostatným
pohybem obecně.
trpící těmito zdravotními problémy pro naprosté vyčerpání organismu samostatného
pohybu. Často i přes nepřetržité používání
mobilního dýchacího přístroje. Při konečné
redakci a diskusi s poslankyněmi a poslanci vyšlo najevo, že by bylo dobré, aby
do výčtu onemocnění, která budou mít
nárok na dávky podle tohoto zákona, byla
zahrnuta i těžká duševní onemocnění.
Zákon č. 329 je zaměřen pouze na osoby
s těžkým nebo velmi těžkým tělesným postižením, případně těžkým nebo hlubokým
mentálním postižením. Na další skupiny

neobejdou. A to přesto, že tito lidé nejsou
schopni žádného, většinou ani minimálního pracovního zařazení a s tím souvisejícího zvýšení příjmu vlastními silami. Všechny zvláštní pomůcky jsou si nuceni hradit
z vlastních prostředků, což často znamená, že si je výhradně z ekonomických
důvodů vůbec nemohou dovolit. Jejich
postižení tedy často zůstává zcela nekompenzováno, ačkoliv by jim vhodně zvolená
zvláštní pomůcka výrazně pomohla k větší
samostatnosti a k důstojnějšímu životu,
a to v rámci jejich individuálních možností.

LEGISLATIVA
Pro úplnost je zde potřeba dodat, že proto
aby tato úprava měla smysl, NRZP ČR připravila návrh novely vyhlášky č. 388/2011
Sb., kterou se provádí zákon č. 329/2011
Sb. K novým indikacím této vyhlášky
přiřazujeme konkrétní zvláštní pomůcky,
na které budou moci tyto osoby získat
příspěvek. Co se týče konkrétních zvláštních pomůcek pro tato zdravotní postižení,
přicházely by v úvahu například nájezdové
ližiny, svislá zdvihací plošina nebo šikmá
zvedací plošina včetně instalace, roštová
rampa včetně instalace, schodišťová sedačka, elektrický skútr, který je navrhován
jako několikanásobně levnější alternativa
motorového vozidla, a dodatečná úprava
motorového vozidla. Jedná se všeobecně
o pomůcky umožňující mobilitu.
Předkládaný návrh současně obsahuje
zvýšení příspěvku v souvislosti s některými nákladnějšími zvláštními pomůckami
(§ 10 odst. 3).
Jde o svislé zdvihací nebo šikmé zvedací plošiny. Toto zvýšení považujeme za velmi potřebné. Současná realita u zmíněných pomůcek je taková, že buď žadatel
získá nějaký další příspěvek na pořízení
od některé z nadací, nebo si prostě tuto

Kalpe

pomůcku nemůže dovolit. Zůstává tedy
z ekonomických důvodů zcela bez této
pomůcky. Jde především o vertikální
zdvihací plošiny (obdobu výtahu do patra).
Současné ceny těchto pomůcek se pohybují okolo 550 000 až 600 000 Kč v případě, že se jedná o překonání jednoho
patra. Jejich cena po celou dobu neklesla
a vývojový trend cen bude spíše opačný.
Cena stropního zvedacího systému se
pohybuje v průměru okolo 500 000 Kč
(zde záleží na počtu místností, v kterých je
budován, a na celkové délce kolejnicové
dráhy – sama navíjecí kazeta stojí okolo
100 000 Kč!). Je nutné si uvědomit, že
žadatel hradí z těchto cen navíc standard-

ně 10% ceny, jako spoluúčast, což činí cca
50 000 Kč – 60 000 Kč!!! K tomu by měl
ještě doplácet cenu, která je nad zákonem stanoveným limitem. Takové částky
většina lidí se zdravotním postižením
vůbec nemá.
NRZP ČR čeká ještě dlouhá cesta, aby
se podařilo návrh zákona prosadit a aby
ho obě komory Parlamentu podpořily.
Věříme, že se nám podaří diskusí přesvědčit jednotlivé poslankyně a poslance, aby
pro zákon hlasovali. V současné době
jednáme s MPSV ČR, aby nám pomohlo
v jednotlivých formulacích novely zákona
tak, aby mohl být bez problémů účinný
a nebyly žádné problémy s jeho užitím.

Český výrobce pohybových léčebných přístrojů
Pasivní, asistované a aktivní cvičení dolních
a horních končetin pro dospělé i děti od 3 let.
V nabídce 16 typů profesionálních přístrojů pro
pohybovou rehabilitaci končetin!
Léčba s přístroji Motren - Rotren sníží výskyt
a intenzitu spasmů, zlepší pohyblivost končetin,
podpoří krevní oběh včetně srdce, zvětší objem
svalů, podpoří trávicí soustavu i lymfatický systém
a omezí další bolestivé symptomy.
Financování přes nadace nebo na splátky bez navýšení!

Pronájem pohybových léčebných přístrojů a motodlah od 50,-Kč/den, rotopedů pro rehabilitaci od 35 Kč/den
- záruční doba 3 roky = záruka české kvality - výroba rotopedů s tradicí od roku 1990
- vyzkoušení přístroje zdarma po celé ČR a SR - profesionální záruční i pozáruční servis
- nejnižší ceny rehabilitačních přístrojů na trhu - rychlé dodání přístrojů a rotopedů

- individuální úpravy dle přání
- široká nabídka příslušenství
- tisíce spokojených zákazníků

Výroba, prodej, půjčovna, poradenství a servis pro ČR a SR: KALPE - U Rakovky 1794, 148 00 Praha 4 - Kunratice
www.kalpe.cz emal: kalpe@volny.cz

tel: +420 737 289 277

+420 737 289 275

Facebook a YouTube: Kalpe.reha
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TEXT: Václav Krása | FOTO: vláda ČR

Lidé se zdravotním
postižením mají můj obdiv,

říká v exkluzivním rozhovoru pro Mosty
premiér Andrej Babiš

Činnost Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, sociální odpovědnost
firem nebo výše podpory pro neziskový sektor včetně organizací osob se zdravotním
postižením. S premiérem jsme hovořili také o ratifikaci Opčního protokolu k Úmluvě
o právech osob se zdravotním postižením, dobročinných projektech a dalších tématech.
Vážený pane předsedo vlády, ze své
funkce jste také předsedou Vládního
výboru pro zdravotně postižené občany.
V čem spatřujete hlavní úlohu tohoto
poradního orgánu vlády?
Vládní výbor pro zdravotně postižené
občany je koordinačním, iniciativním
a poradním orgánem vlády České republiky
pro oblast podpory osob se zdravotním
postižením. Ve své činnosti usiluje o vytváření rovnoprávných příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením ve všech důležitých
oblastech života a vytváření podmínek pro
jejich začlenění do společnosti. Vzhledem
k tomu, že téma zdravotního postižení
se dotýká mnoha oblastí a působnosti
řady ministerstev (sociální zabezpečení,
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zaměstnávání, vzdělávání, bezbariérová
přístupnost prostředí, přístup k informacím,
doprava, kultura), je hlavním posláním
Vládního výboru koordinace všech těchto
aktivit a formulování celé státní politiky
vůči této skupině osob tak, aby úspěšně
pokračoval proces integrace a co nejširší
zapojení těchto osob do běžné společnosti. Vedle této koncepční práce je také
důležitou úlohou Výboru operativní řešení
konkrétních problémů, které se ukáží jako
aktuální a naléhavé.
V poslední době se hodně hovoří
o neziskových organizacích a o tom, že
vláda by měla výrazně snížit prostředky
na jejich podporu. V ČR existuje mnoho

spolků, které se zabývají problematikou
zdravotního postižení, vykonávají služby
pro osoby se zdravotním postižením
a zastupují jejich zájmy vůči státu
i veřejným orgánům. Tyto spolky
nyní žijí v obavách, že ztratí podporu
státu, bez které nejsou schopny svou
činnost vykonávat. Jak je to s úsporou
prostředků na výdaje v neziskovém
sektoru? Mají se tyto spolky bát, že
příští rok zaniknou?
Jak už bylo opakovaně řečeno, počítá se
s určitými redukcemi některých dotačních programů. Rozhodně se to nebude
týkat dotačních programů zaměřených
na podporu osob se zdravotním postižením. Činnosti, které jsou ve prospěch

ROZHOVOR
těchto osob prostřednictvím dotací ze
státního rozpočtu podporovány, je třeba
považovat za potřebné a účelné. Jsem
si dobře vědom, že státem podporované
aktivity bezprostředně napomáhají k sociálnímu začleňování osob se zdravotním
postižením do společnosti a k vytváření
rovnoprávného přístupu k základním
právům a svobodám. Za mimořádně
důležité je třeba považovat rovněž to, že
realizaci jednotlivých projektů zabezpečují
přímo sami zaměstnanci se zdravotním
postižením nebo rodiče dětí se zdravotním postižením, což pozitivně ovlivňuje
možnost jejich zaměstnávání. Spolky i některé další organizace poskytují pomoc
a podporu zdravotně postiženým a jejich
rodinám tam, kde se jí od jiných subjektů
jak neziskových, tak státních většinou
nedostává. Je důležité, že jsou podporovány i takové projekty, na základě kterých
dochází k navazování komunikace mezi
lidmi se stejnými problémy, k většímu zapojení do společenského života, což vede
nejen k prevenci sociálního vyloučení, ale
zejména k dosažení maximální možné
míry integrace do společnosti i k většímu
využití osobnostního potenciálu.

Neméně důležitá je také podpora,
která je zaměřena na zajištění participace
osob se zdravotním postižením a jejich
organizací na konzultativních procesech
v těch oblastech, které se jich bezprostředně dotýkají. Tento postup je v souladu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou ČR ratifikovala
v roce 2009.
Vládní výbor pro zdravotně postižené
občany schválil na svém posledním
jednání v červnu letošního roku
doporučení, které jste podpořil, aby
došlo k navýšení částky dotačního
programu Podpora veřejně účelných
aktivit spolků zdravotně postižených
na rok 2019. Bylo schváleno, že dojde
k navýšení částky dotačního programu
na 26 milionů pro rok 2019. Sekretariát
VVZPO však dosud nevyhlásil dotační
řízení na příští rok s tím, že čekají
na pokyn, že tak mohou učinit. Dotační
řízení trvá osm měsíců, a proto je
potřeba jej vypsat. Můžete tuto situaci
nějak odblokovat?
Termín vypsání takového programu souvisí
s přípravou státního rozpočtu na příští rok,

který je předložen na jednání vlády v září.
Hned po jeho schválení je možné začít
s přípravou tohoto programu. Celkovou
částku vypsanou na tento program vláda
rozhodně dodrží.
Co považujete za nejzásadnější problém
v politice pro osoby se zdravotním
postižením? Co byste rád ve vztahu
k těmto lidem co nejdříve změnil?
Velký problém vidím v nedostatku financí.
V České republice máme 1,2 milionu lidí se
zdravotním postižením, a proto bych chtěl
jasnou politiku, která se o ně postará. To
znamená navýšit finance a transparentně
je rozdělovat.
Česká republika ratifikovala v roce
2009 Úmluvu OSN o právech osob se
zdravotním postižením. Dosud však ČR
neratifikovala Opční protokol Úmluvy.
Usnesení VVZPO z března letošního roku
doporučilo ministryni práce a sociálních
věcí urychleně předložit ratifikaci
Opčního protokolu Parlamentu ČR.
Dosud se bohužel nic v této věci nestalo.
Můžete se, pane premiére, k této věci
vyjádřit? ➤
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Předložení návrhu na ratifikaci Opčního protokolu k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením náleží do působnosti MPSV.
Jak jsem se informoval, návrh byl již koncem
minulého volebního období vládou projednán a schválen. Následně byl projednán
Senátem, ale Poslanecká sněmovna jej už
projednat nestihla. V současné době MPSV
připravuje potřebné legislativní kroky k tomu,
aby mohl být návrh na ratifikaci úspěšně dokončen. Máme zájem na urychleném dořešení této záležitosti, proto byl tento bod zařazen
na nejbližší zasedání Vládního výboru. Opční
protokol spolu s Úmluvou o právech osob se
zdravotním postižením ratifikovala již většina
evropských států, a proto by se k nim měla
co nejdříve připojit i Česká republika.
V současné době se často hovoří
o sociální odpovědnosti firem. Jak
důležitou vnímáte tuto odpovědnost,
která se dotýká nejvíce velkých firem?
Je to určitě důležité téma, kterému je třeba
věnovat pozornost. Z hlediska osob se
zdravotním postižením by se tato odpovědnost měla projevit zejména ve větším zájmu
a motivaci pro zaměstnávání těchto osob.
Některé velké firmy se již této problematice
věnují, ale stále jsou to spíše ojedinělé
příklady, nikoliv běžná firemní praxe.
Sociální odpovědnost však nemůže být
jenom záležitostí velkých firem - sociální
odpovědnost se týká všech firem, velkých
i těch malých, protože i ony jsou součástí
naší společnosti.

V poslední době se hodně hovoří
o českém národním zájmu. Dokázal
byste jej stručně charakterizovat
a myslíte si, že se do něj „vejdou“
i osoby se zdravotním postižením?
Kdybych použil sportovní terminologii –
pak my všichni, co žijeme na území České
republiky, „jsme jeden tým“ – staří a mladí,
ženy a muži, zdraví i ti, co mají nějaký

rodičům samoživitelům. Ale projektů, kde
nadace pomáhá, je opravdu velmi mnoho.
Do aktivit spadá též pomoc přímo osobám
se zdravotním postižením, kdy jim přispívá
například na nákup rehabilitačních pomůcek, na intenzivní rehabilitace, ale i na nákup vozíků či dokonce nákup automobilů,
aby nedocházelo k sociálnímu vyloučení
těchto osob třeba při nutnosti dopravovat

V České republice máme 1,2 milionu lidí
se zdravotním postižením, a proto bych chtěl
jasnou politiku, která se o ně postará.
To znamená navýšit finance
a transparentně je rozdělovat.
handicap, my všichni chceme žít v bezpečí
a mít se dobře. To v dnešním světě není
samozřejmostí a musí se na tom každý
„z našeho týmu“, tedy i ten se zdravotním
postižením, tak jak mu to dovolují jeho
možnosti, účastnit.
Obecně je známo, že jste mecenášem
různých projektů. Podporujete také
aktivity lidí se zdravotním postižením,
a to v jaké oblasti?
Vykonávám už řadu let roli předsedy správní rady Nadace AGROFERT. Také proto jde
například celý můj plat – dříve ministerský,
nyní premiérský – do fondu na pomoc

se na delší vzdálenost za vzděláním. Dále
nadace přispívá na hipoterapii a podporuje
také široké spektrum organizací, které dále
pomáhají konkrétním jednotlivcům. Nadace
AGROFERT je specifická v tom, že organizacím často přispívá na provozní náklady
jako na nájemné nebo na platby za energie.
Navíc podporujeme organizace i tím, že jim
poskytujeme finanční prostředky na mzdové
náklady pracovníků. V současné době jsou
aktuální třeba příspěvky na mzdy zdravotních sester v mobilních hospicích a domácí
péči jako takové. To vše, co jsem zmínil,
jsou totiž vydání, která musí organizace platit, ale prakticky nikdo je nefinancuje. Proč?
Protože se to nedá vyfotit a nadace se pak
nemohou chlubit, že zaplatily to či ono. Přístup Nadace AGROFERT je v tomto ohledu
jiný a jde proti proudu. Nám je jasné, že pokud nebude mít daná organizace na nájem
a na elektřinu, tak jí jsou nové pomůcky pro
klienty k ničemu. Takže pomáháme všude
tam, kde je to potřeba.
Projekty i jednotlivé fondy najdou
vaši čtenáři na internetových stránkách
Nadace AGROFERT. Jsou tam i kontakty
na kolegyně z nadace, které dokážou
poradit s tím, jak podat žádost o podporu,
jaké má mít přílohy či jakým způsobem
o podporu žádat.
Vážený pane předsedo vlády, co byste
na závěr rozhovoru vzkázal lidem se
zdravotním postižením, kteří náš časopis
čtou nejvíce?
Že mají můj neskonalý obdiv. Za to, že bojují s nepřízní osudu. Za to, že jsou i přes
všechny komplikace inspirací ostatním.
A hlavně za to, že se nevzdávají. Za to vše
bych chtěl občanům se zdravotním postižením složit hlubokou poklonu.
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TEXT: Zuzana Dufková

PROJEKTY

Zaměstnávání OZP

v ostravské aglomeraci

Informace o projektech NRZP ČR

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR od září 2018 realizuje projekt
„Příprava OZP na zaměstnávání přednostně pro technické a řemeslné obory v ostravské
aglomeraci“, který je zaměřen na podporu cílové skupiny osob se zdravotním
postižením v ostravské aglomeraci a řeší jejich uplatnitelnost na trhu práce.
Hlavním nástrojem rozvoje lidského kapitálu jsou sociálně orientované inovace – nové způsoby práce a aktivizace,
které efektivněji než ty již zavedené řeší
aktuální potřeby zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu práce (nové služby,
přístupy, metody podpory). Pomocí přenosu
našich zkušeností bude ve vybrané lokalitě
vytvořeno Centrum podpory pro osoby
se zdravotním postižením v ostravské
aglomeraci. Projekt je určen především
pro osoby se zdravotním postižením
a zaměstnavatele. Nositelé inovací získají
s podporou projektu informace, znalosti
a využijí nové kooperační vazby pro plánování a testování zaměstnanosti osob se
zdravotním postižením.
Realizace projektu je rozdělena do tří
hlavních etap:
•Nábor cílové skupiny.
•Druhá fáze projektu je zaměřena
na vzdělávání a praktické vytváření
inovativních plánů/projektů v zázemí
NRZP ČR. Součástí této fáze jsou i motivačně vzdělávací kurzy a nácvik pracovních dovedností.
•Závěrečnou částí je šíření výsledků projektu a inspirace pro ostatní regiony pro
uplatňování inovací v rozvoji zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Inovace znamená úspěch
Když chcete v dnešním světě uspět, musíte vnést do své práce změny a novinky,
abyste byli schopni reagovat na současné
požadavky efektivnosti a úspor. Sociálně
orientované inovace nám pomohou nacházet netradiční způsoby řešení problémů.

Naše organizace se již několik let
orientuje na podporu inovativních nástrojů
aktivní politiky zaměstnanosti. Realizujeme projekty zaměřené na rizikové skupiny
ohrožené nezaměstnaností. Poskytujeme
jim nejen široké spektrum vzdělávání, ale
hlavně se snažíme pro ně nacházet konkrétní uplatnění na trhu práce.
Projekt umožní hledat nové výzvy a příležitosti k rozvoji znalostí a dovedností nejen
v této problematice, ale i uplatňovat další
osvědčené příklady sociálně orientovaných
inovací u nás.
Partnerem projektu je AV Institut s.r.o.
Pro více informací nás kontaktujete na:
tel: +420 776 261 262
e-mail: z.dufkova@nrzp.cz
web: www.nrzp.cz
Realizováno v rámci Operačního programu
Zaměstnanost.
Zároveň bychom vás rádi informovali
o pokračování projektu pro neformální
pečovatele „Podpora pečujících osob
v Praze“.
Tento projekt probíhá do 30. dubna 2021
a jeho účastníkům nabízíme pracovní
poradenství, odborné kurzy na míru dle
jejich výběru a finanční podporu na tréninkové místo.

Dalším projektem, který startuje pro osoby se zdravotním postižením, je „Job klub,
s rekvalifikací zpět do práce“. Je zaměřen
na podporu lidí se zdravotním postižením
na Uničovsku, kteří hledají své uplatnění
na trhu práce.
Připraveno máme:
PORADENSTVÍ - VZDĚLÁVÁNÍ RE/KVALIFIKACE - ZAMĚSTNÁNÍ
Jste osobou se zdravotním postižením či
znevýhodněním? Nevíte, která práce je
vhodná právě pro vás? Potřebujete pomoci
vyhledat vhodného zaměstnavatele?
Pak je tu šance pro vás. Aktuálně začíná
nábor zájemců o vstup do projektu.
Nabízíme:
•pracovní poradenství a diagnostiku,
•vzdělávání pro zlepšení orientace na trhu
práce,
•re/kvalifikační kurzy,
•podporu k vytvoření pracovního místa.
Pokud se domníváte, že by tyto informace mohly být pro vás nebo někoho z vašich
známých zajímavé, přepošlete je, prosím,
podle svého uvážení.
Děkujeme moc za spolupráci.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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TEXT: Michal
|
Dvořák | FOTO: Jan Jirouš

NRZP ČR

vyhlašuje 16. ročník

cen MOSTY
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CENA
TÉMA
MOSTY

NRZP ČR podporuje aktivity druhých přispívající ke zlepšení kvality života osob
se zdravotním postižením v České republice. Z tohoto důvodu od roku 2003
pravidelně vyhlašuje a uděluje ceny MOSTY za mimořádnou aktivitu nebo čin
ve prospěch těchto osob.
Za rok 2018 bude ocenění uděleno ve čtyřech kategoriích – cena pro instituci
veřejné správy, nestátní subjekt, osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
a zvláštní cena.
Navrhněte a nominujte na cenu MOSTY 2018 aktivity, projekt či osobnost
z vašeho okolí. Návrh na udělení ceny se podává na předepsaném formuláři,
který je společně se soutěžním řádem ceny vložen do tohoto časopisu.
Vyplněný návrh odešlete na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7.
Uzávěrka pro podávání návrhů je 31. prosince 2018. Výsledky ceny MOSTY 2018
budou slavnostně vyhlášeny a ceny uděleny příští rok v březnu v Třebíči. Podrobnosti
o akci naleznete v dalších číslech časopisu a na stránkách www.nrzp.cz.
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TEXT: Daniela Pristačová

Okénko do poraden NRZP ČR
KOMPENZAČNÍ A REHABILITAČNÍ
POMŮCKY
Kompenzační a rehabilitační pomůcky
pomáhají nahradit tělesné funkce, které
v důsledku úrazu nebo nemoci optimálně
nefungují. Cílem je co možná největší komfort klienta, aby s pomůckami co nejlépe
zvládal stejné denní aktivity a úkony jako
dříve. Výběr je určen především pro imobilní
klienty, vozíčkáře, seniory a pro pacienty
dlouhodobě upoutané na lůžko.
Kompenzační pomůcky se dělí podle
charakteru postižení (pro tělesně, sluchově, zrakově, mentálně postižené, s poruchou komunikace a pro osoby s interním
onemocněním), podle účelu (pro lokomoci,
mobilitu, přemístění, pomůcky pro oblékání, hygienu, přípravu jídla, sycení, práci
v domácnosti, orientaci a dorozumívání),
podle způsobu výroby (sériové a individuální), podle umístění (pomůcky od těla
vzdálené – nájezdová rampa a v kontaktu
s tělem – ortéza, protéza, sluchadla, brýle),
podle ADL činností, které kompenzují (oblékání, sycení, hygiena, funkční komunikace,
mobilita), a podle funkce, kterou nahrazují
(omezený rozsah a koordinace pohybu,
snížená svalová síla, mobilita a kognitivní
funkce).
POMŮCKY PRO AUTONOMNÍ LOKOMOCI
Berle jsou jednak podpažní, které umožňují
vysokou oporu a které využívají především
lidé s bolestmi páteře, jednak předloketní,
sloužící pro oboustrannou nebo jednostrannou oporu. Tato opora může být dvou-,
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tří- nebo čtyřbodová. Dále rozeznáváme
francouzské berle s otevřenou objímkou
a kanadské s uzavřenou.
Chodítka jsou vysoká, která slouží lidem
s nedostatečně silným svalstvem trupu,
a nízká, jež používají lidé s poruchou stability a chůze, přičemž svalstvo trupu musejí
mít silné. Dále jde o pevná chodítka, jejichž
příslušenství je velmi chudé, k pevnému
rámu se však dá připevnit látková úložná
kapsa. Tento typ chodítek bývá většinou
dvou- nebo čtyřbodový.
Kolová chodítka jsou určená pro zdatnější jedince bez kognitivního deficitu. Jsou vybavena dvěma brzdami a mají příslušenství.
Vozíky mohou být mechanické, které
lze využít u osob se zachovanou hybností
a svalovou silou horních končetin. Ovládají
se jednou rukou nebo obouruč, je možné
je dovybavit antidekubitním podsedákem.
Lze také dokoupit speciální pogumované
rukavice pro ovládání vozíku a stabilizační
kolečka. Druhým typem jsou elektrické
vozíky, které slouží lidem se sníženou pohybovou schopností jak horních, tak dolních
končetin nebo celkově fyzicky slabším
jedincům. Lze je využít jak v interiéru, tak
i exteriéru, indikuje je odborný lékař.
POMŮCKY PRO SEBEOBSLUHU
V KOUPELNĚ
Sedačka do vany ulehčuje vstávání poměrně zdatným osobám, sedačka na vanu
slouží jak k přesunu do vany, tak i z vany.
Sedačky do sprchy mohou být i sklopné – umožňují díky své funkci větší prostor

ve sprchovém koutě. Klasické stoličky lze
umístit dle individuálních potřeb. Dále jde
o elektrické zvedáky – u některých je ale
potřeba speciální úprava vany (otvor pod
vanou pro upevnění ramen), a elektrické
sedačky. Ty jsou vybaveny otočným sedákem, který umožní klientovi přesun z vozíku
na sedák, poté se sedák otočí nad vanu
a klient se spustí do vany.
Madla jsou určena pro prevenci pádů
u osob se sníženou stabilitou, do koupelny
jsou vhodná protiskluzová. Mezi pomůcky
patří i toaletní křesla – jejich součástí je
hygienické prkénko s plastovou nádobou
a víkem pro mobilní využití. Nabízí se několik typů – pojízdná, nepojízdná či dřevěná.
Nástavec na WC umožňuje zvýšení
toalety, usnadňuje dosedání i vstávání,
je dostupný ve třech výškách (5, 10 a 15
centimetrů).
Protiskluzové podložky jsou dostupné
v různých barevných provedeních, na spodní straně jsou protiskluzové přísavky.
ADJUVATIKA
Patří sem ortézy, které bývají zhotovené
z různých materiálů. Dají se rozdělit na kožené, kovové, termoplastové, neoprenové
či textilní dlahy nebo bandáže, které mají
zpevnit handicapovanou končetinu a napravit její poškozenou funkci. Dále jde o korzety, jejichž funkcí je především zkorigovat
vadné držení těla, a protézy, nahrazující
chybějící končetinu nebo jen její část.
Protézy lze rozdělit na pasivní, umožňující
hlavně oporu při chůzi, u horních konče-

PORADNA
tin plní funkci předmětů, a aktivní neboli
myoelektronické protézy, které se ovládají
pomocí nervových impulsů a umožňují již
přirozenější pohyb dokonalejší úchop.
KOMPENZAČNÍ POMŮCKY Z HLEDISKA
ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ
Jde buď o plně hrazené pomůcky z veřejného zdravotního pojištění, částečně hrazené
pomůcky z veřejného zdravotního pojištění,
s příspěvkem od krajského úřadu práce
nebo bez tohoto příspěvku. Dále jde o pomůcky nehrazené z veřejného zdravotního
pojištění, s příspěvkem od krajského úřadu
práce, bez tohoto příspěvku.
Nejprve je třeba se zaměřit na ZP, zda
a případně jakou částkou přispívá, poté
se obracet na „kontaktní místa“ ÚP ČR. Je
také možné se obrátit s žádostí na nadace,
sponzory nebo si pomůcku zapůjčit.
ÚHRADA KOMPENZAČNÍ POMŮCKY ZP
V číselníku ZP jsou uvedeny pomůcky hrazené pojišťovnou za účelem:
• pokračování v léčebném procesu,
• podpoření stabilizace zdravotního stavu
pojištěnce, jeho výrazného zlepšení či
vyloučení jeho zhoršení,
• kompenzace nebo zmírnění následků
zdravotní vady včetně náhrady nebo
modifikace anatomické struktury nebo
fyziologického procesu.
TYP a NÁZEV PODSKUPINY
01 Obvazový materiál, náplasti
02 Pomůcky pro inkontinenci
03 Pomůcky stomické
04 O
 rtopedicko-protetické pomůcky sériově
vyráběné
05 O
 rtopedicko-protetické pomůcky
individuálně zhotovené
06 Kompresní punčochy a návleky
07 Vozíky včetně příslušenství
08 Sluchadla včetně příslušenství
09 Brýle a optické pomůcky
10 Pomůcky respirační a inhalační
11 Pomůcky pro diabetiky
12 K
 ompenzační pomůcky pro tělesně
postižené
13 D
 ále nespecifikované pomůcky a paruky
14 K
 ompenzační pomůcky pro zrakově
postižené
15 K
 ompenzační pomůcky pro sluchově
postižené
16 Obuv ortopedická
17 Pomůcky pro laryngektomované
Některé kompenzační pomůcky
neschvaluje revizní lékař – klient jde
s poukazem přímo do prodejny a pomůcku
si vyzvedne. Jiné revizní lékař schvaluje.

Poukaz odesílá na zdravotní pojišťovnu,
která má 30 dní na vyjádření. V případě,
že je uvedeno v číselníku u předepisované
položky písmeno „Z“, je nutné schválení
revizního lékaře příslušné pojišťovny. Tyto
informace se klient dozví od lékaře, který
pomůcku předepisuje. Pomůcky na poukaz předepisuje lékař odbornosti neurologie, ortopedie, rehabilitace či vnitřního
lékařství dle potřeb klienta. Vybrané
prostředky podléhají schválení revizním
lékařem příslušné pojišťovny.
Poukaz vyplněný lékařem musí obsahovat jméno a příjmení, číslo pojištěnce,
adresu pojištěnce, kód zdravotní pojišťovny, u které je klient registrován, kód ZP,
pod kterým je předepisovaný ZP uveden
v číselníku. Dále údaj o typu úhrady - plná
úhrada pojišťovnou / částečná úhrada
pojišťovnou / hradí klient. Musí zahrnovat
i diagnózu, podpis předepisujícího lékaře
a datum vystavení poukazu, čitelný otisk
razítka zdravotnického zařízení a jmenovky lékaře a vyplněné čestné prohlášení pojištěnce stvrzující nárok úhrady
ZP z prostředků veřejného zdravotního
pojištění. V případě schválení žádosti se
pomůcka uhradí.
V případě zamítnutí je možné se
prostřednictvím odborného lékaře, který
pomůcku předepisoval, proti tomuto rozhodnutí odvolat.
Odvolání se adresuje k rukám ředitele
odboru zdravotní péče regionální pobočky
ZP – www.statnisprava.cz/ebe/redakce.
nsf/i./zdraví.
V případě přechodu k jiné ZP je třeba
podat informace o tom, odkdy a jakou
pomůcku máte zapůjčenou. V případě
úmrtí osoby, které byla pomůcka zapůjčena, je nutné domluvit se s příslušnou
ZP na podmínkách vrácení, dle zákona
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění, příloha č. 3. (zdrav. prostředky).
PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU
Umožňují osobám s tělesným postižením
sebeobsluhu nebo realizaci pracovního
uplatnění, přípravu na budoucí povolání,
získávání informací, vzdělávání anebo styk
s okolím, patří sem i zakoupení a úpravy
motorového vozidla a úpravy bytu. Příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky Úřadem
práce ČR se řídí z. č. 329/2011 Sb.,
a v. č. 388/2011 Sb., o provedení zákona. V případě, že není pomůcka hrazena
ZP, je možné zažádat o příspěvek na určité typy pomůcek Úřad práce ČR (ÚP) –
Příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky.
Jedná se o jednorázovou a nárokovou
dávku, která je určena osobám s těžkou

vadou nosného nebo pohybového ústrojí,
těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postižením nebo těžkým mentálním
postižením. Za dlouhodobě nepříznivý
zdravotní stav se pro účely tohoto zákona
považuje nepříznivý zdravotní stav, který
podle poznatků lékařské vědy trvá nebo
má trvat déle než jeden rok. Okruh zdravotních postižení odůvodňujících přiznání
příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní
stavy vylučující jeho přiznání jsou uvedeny
v příloze k zákonu o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením.
Podmínkou pro poskytnutí příspěvku
na zvláštní pomůcku dále je, že osoba
je starší 3 let (motorové vozidlo, úprava bytu), 15 let (vodicí pes), od 1 roku
(všechny ostatní pomůcky). Zvláštní
pomůcka umožní osobě sebeobsluhu
nebo ji potřebuje k realizaci pracovního
uplatnění, k přípravě na budoucí povolání,
k získávání informací, vzdělávání anebo
ke styku s okolím. Osoba může zvláštní
pomůcku využívat.
Zvláštní pomůcka není zdravotnickým
prostředkem, který je hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě
zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou.
Také nesmí jít o zdravotnický prostředek,
který nebyl osobě uhrazen z veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčen zdravotní
pojišťovnou z důvodu nedostatečné zdravotní indikace. Pokud je pomůckou motorové vozidlo, je také podmínkou, že se osoba
opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje
a že je schopna řídit motorové vozidlo
nebo je schopna být vozidlem převážena.
Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek,
pro které je dávka určena, je obsažen
ve vyhlášce č. 388/2011 Sb. Příspěvek se
poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce
uvedena není, a to za podmínky, že ji krajská pobočka ÚP považuje za srovnatelnou
s některou z pomůcek, která ve vyhlášce
uvedena je.
Zdravotní postižení odůvodňující přiznání
příspěvku na zvláštní pomůcku – za těžkou vadu nosného nebo pohybového
ústrojí se považuje:
a) a
 natomická ztráta obou dolních končetin
v bércích a výše,
b) f unkční ztráta obou dolních končetin
na podkladě úplné obrny (plegie) nebo
těžkého ochrnutí,
c) a
 natomická ztráta podstatných částí
jedné horní a jedné dolní končetiny
v předloktí a výše a v bérci a výše,
d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní
končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí, ➤
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e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo
obou kolenních kloubů nebo podstatné
omezení hybnosti obou kyčelních nebo
kolenních kloubů pro těžké kontraktury
v okolí,
f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým
omezením pohyblivosti alespoň dvou
nosných kloubů dolních končetin,
g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků
pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním
celkem se přitom rozumí trup, pánev,
končetina,
h) disproporční poruchy růstu provázené
deformitami končetin a hrudníku, pokud
tělesná výška postiženého po ukončení
růstu nepřesahuje 120 centimetrů,
i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s krátkým pahýlem bez možnosti
protézování nebo exmatrikulace v kyčelním kloubu,
j) anatomická nebo funkční ztráta končetiny,
k) anatomická nebo funkční ztráta obou
horních končetin (z. č. 329/2011 Sb.).
Na základě tělesného postižení
(tzv. těžkých vad nosného a pohybového
ústrojí) lze žádat o:
a) dodatečnou úpravu motorového vozidla;
jedná se o úpravy vyžadující montáž,
např. ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku,
b) stavební práce spojené s uzpůsobením
koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál
(nikoli o obklady, podlahové krytiny,
sanitu apod.),
c) s peciální komponenty osobního počítače,
např. uzpůsobená klávesnice, myš,
speciální programové vybavení,
d) nájezdové ližiny,
e) přenosnou rampu (srovnatelnou pomůckou je roštová rampa – rampa „napevno“
spojená se zemí),
f) stavební práce spojené s rozšířením dveří
v bytě.
Řízení o příspěvku:
• Žádost se podává na krajské pobočce
ÚP ČR – „kontaktní pracoviště“ – vzor
žádosti ke stažení na: www.portalmpsv.
cz/upcr/kp.
• Doložit výši ¼ příjmu, předpokládanou
cenu pomůcky nebo cenu konečnou,
v případě kdy je již zakoupená (doklad,
faktura).
• Pobočka ÚP již sama kontaktuje příslušnou OSSZ – o posouzení zdravotního
stavu posudkovým lékařem. Posudkový
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lékař si vyžádá dokumentaci o aktuálním
zdravotním stavu posuzované osoby.
Na základě dalších funkčních vyšetření je
zpracován posudek zdravotního stavu –
uvedeno, zda je indikace požadovaná pro
nárok na dávku.
• Stejnopis se zasílá jak žadateli, tak
kontaktní pobočce ÚP ČR. Pobočka ÚP ČR
pak určí výši příspěvku. Pobočka ÚP vyzve
žadatele o vyjádření k podkladům - může
proběhnout nové posouzení zdravotního
stavu, doložení nových aktuálních lékařských zpráv.
• Lhůta pro vyřízení dávky je 60 dnů, řízení
je přerušeno po dobu vystavení posudku
LPS (45 dnů, v případě potřeby prodloužení o dalších 30 dní). Celková lhůta tedy
činí 105 dní (v případě závažných důvodů
se lhůta prodlužuje až na 135 dnů).
• Při zamítnutí žádosti o dávku je možnost
odvolání.
Odvolání je třeba podat do 15 dnů
od data doručení rozhodnutí z MPSV
prostřednictvím krajské pobočky ÚP. Pobočka může sama rozhodnutí přehodnotit,
změnit, v opačném případě se odvolání
předává MPSV. Odvoláním se zabývá lékař
posudkové komise MPSV. Lhůta pro vydání
rozhodnutí je 90 dnů, lhůta pro posouzení
LPS MPSV je 60 dnů, dohromady tedy
lhůta činí 150 dnů (180 dnů v závažných
případech).
Stanovení výše příspěvku na zvláštní
pomůcku
Zákon o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením rozlišuje, zda jde
o pomůcku v ceně do nebo přes 10 000 Kč
a speciální úpravu má pro motorové vozidlo.
Na pořízení zvláštní pomůcky v ceně
nižší než 10 000 Kč se příspěvek na zvláštní pomůcku poskytne jen osobě, která má
příjem (příjem s ní společně posuzovaných
osob) nižší než 8násobek životního minima
jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob.
Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se
stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 %
z předpokládané nebo již zaplacené ceny
zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč.
Z důvodů hodných zvláštního zřetele,
zejména žádá-li osoba opakovaně o příspěvek na různé zvláštní pomůcky v ceně
do 10 000 Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i když příjem osoby a příjem osob s ní
společně posuzovaných přesahuje výše
uvedený násobek životního minima.
Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 10 000 Kč,

se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí
10 % z předpokládané nebo již zaplacené
ceny zvláštní pomůcky. Jestliže osoba
nemá dostatek finančních prostředků
ke spoluúčasti, krajská pobočka ÚP určí
nižší míru spoluúčasti (s přihlédnutím
k míře využívání zvláštní pomůcky a k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně
posuzovaných), minimálně však 1 000 Kč
(§10, z. č. 329/2011 Sb.).
Výše příspěvku na zvláštní pomůcku
poskytovaného na pořízení motorového
vozidla činí:
• 200 000 Kč při příjmu nižším nebo
rovnajícím se 8násobku částky životního
minima jednotlivce (rodiny) nebo je-li
příspěvek poskytován nezletilé osobě,
• 180 000 Kč při příjmu vyšším než
8násobek částky životního minima, ale
nižším nebo rovnajícím se 9násobku,
• 160 000 Kč při příjmu vyšším než
9násobek částky životního minima, ale
nižším nebo rovnajícím se 10násobku.
• 140 000 Kč při příjmu vyšším než
10násobek částky životního minima, ale
nižším nebo rovnajícím se 11násobku,
• 120 000 Kč při příjmu vyšším než
11násobek částky životního minima, ale
nižším nebo rovnajícím se 12násobku,
• 100 000 Kč při příjmu vyšším než
12násobek částky životního minima.
Limity pro úhradu:
• Maximální výše příspěvku na zvláštní
pomůcku činí 350 000 Kč; 400 000 Kč
v případě příspěvku na zvláštní pomůcku
na pořízení „plošiny“.
• Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních
měsících po sobě jdoucích přesáhnout
částku 800 000 Kč; 850 000 Kč,
pokud v této době byl poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení
plošiny. Odečítají se vratky (§10,
z. č. 329/2011 Sb.).
Povinnost vrátit příspěvek na zvláštní
pomůcku
Osoba, které byl vyplacen příspěvek
na zvláštní pomůcku, je povinna tento
příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit,
jestliže:
• nepoužila příspěvek do 3 měsíců ode
dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou ÚP na pořízení
zvláštní pomůcky,
• nepoužila vyplacený příspěvek v plné
výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou
pobočkou ÚP,
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• v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne
vyplacení příspěvku nebo v období před
uplynutím 84 kalendářních měsíců
po sobě jdoucích od dne vyplacení
příspěvku poskytnutého na pořízení
motorového vozidla pozbyla vlastnické
právo ke zvláštní pomůcce,
• v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne
vyplacení příspěvku nebo v období před
uplynutím 84 kalendářních měsíců
po sobě jdoucích ode dne vyplacení
příspěvku poskytnutého na pořízení
motorového vozidla přestala zvláštní
pomůcku užívat,
• přestala se opakovaně dopravovat nebo
přestala být schopna převozu motorovým vozidlem, byl-li vyplacen příspěvek
na pořízení motorového vozidla,
• použila příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání nebo se prokáže, že
uvedla v žádosti o příspěvek na zvláštní
pomůcku nepravdivé nebo zkreslené
údaje.
Osoba není povinna vyplacený příspěvek
na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou
část vrátit, jestliže:
• v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne
jeho vyplacení přestala užívat zvláštní
pomůcku z důvodu změny zdravotního
stavu nebo v období před uplynutím 84
kalendářních měsíců po sobě jdoucích
ode dne vyplacení příspěvku poskyt-

nutého na pořízení motorového vozidla
se z důvodu změny zdravotního stavu
přestala opakovaně dopravovat nebo
pozbyla schopnost být převážena motorovým vozidlem.
• Povinnost vrátit poměrnou část příspěvku
nevzniká, jestliže tato částka nepřesahuje 100 Kč. Krajská pobočka Úřadu
práce může z důvodů hodných zvláštního
zřetele rozhodnout o prominutí povinnosti
vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část (§ 12,
z č. 329/2011 Sb.).
NADACE
Pokud stále chybějí finance nebo nějaká
část k pokrytí úhrady, je možno se obrátit
na konkrétní nadaci. Ta má již své vlastní
formuláře pro sepsání žádosti a příslušné
kroky. Je vhodné si konkrétní informace přečíst, zavolat si a navštívit webové
odkazy.
Žádost by měla obsahovat
základní údaje, stručný popis životní situace, zdravotního stavu, na co konkrétně se
příspěvek žádá, co se tímto zlepší, popřípadě vyřeší, dále doklady totožnosti, průkazy
OZP a potvrzení diagnózy.
SPONZOŘI
Sponzory je třeba vyhledat mezi firmami
a podnikateli. Hodnotu sponzorského daru
lze odečíst na základě daní z příjmu, je
třeba informovat se na finančním úřadě
(z. č. 586/1992, o daních z příjmu).

PŘIPOMÍNKY NRZP ČR K NOVELE
ZÁKONA Č. 48/1997 SB.
Platná novela od 1. 1. 2019
• Nová kodifikace zdravotnických prostředků.
• Je třeba rozlišit zdravotnický prostředek
od léčiv, někdy pomůcka nemůže být
zaměnitelná, nemůže poté plnit své
funkce, rozhodnutí přenechat odbornému lékaři.
• Již dříve využívaný zdravotnický prostředek by neměl být hrazen novým uživatelem stejným doplatkem (zvlášť pokud byl
využíván dlouhodobě, denně).
• Zdravotní pojišťovna by neměla mít
hlavní slovo při souhlasu se vstupem
nových zdravotnických prostředků na trh
ČR, také při hodnocení kvality prostředků, zařazování do kategorií, vyřazování.
Je potřeba, aby byla součástí těchto
procesů také odborná veřejnost, lékaři,
pacienti, jejich spolky a asociace –
pevná pracovní skupina s pravidelnými
schůzkami.
• Změna v doplatcích za užití inkontinenčních pomůcek, pro pacienty trpící inkontinencí 3. stupně.
• Je potřeba doplnit v kategorizačním
stromě také kompenzační pomůcky typu
sprchová křesla, sedačky do sprchy apod.
• Návrh nároku na opravy invalidních
vozíků ve vlastnictví pojištěnce po dobu
směrné užitné doby, na opravy nelze
žádat příspěvek od nadace.
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Přibylová

REFORMA PSYCHIATRIE

jako dlouhý, náročný a složitý proces
„Hlavním cílem (reformy psychiatrie) je zlepšit kvalitu života psychicky nemocných
a jejich rodin, zajistit jim sociální zázemí a stabilitu, pomoci včlenit do komunitního
života. Součástí reformy by mělo být i průběžné informování odborné a laické
veřejnosti o psychiatrické problematice, která je médii (i odbornými) mnohdy
zjednodušována a nesprávně interpretována. A nesmíme zapomínat ani na samotné
psychiatry a psychiatrické sestry, kterým by v jejich práci pomohlo administrativní
a sociální zázemí center duševního zdraví.“
Tak odpověděl 16. července docent Martin
Anders, předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP, na dotaz redaktorky Marty
Šimůnkové (Medical Tribune) po smyslu
reformy psychiatrie. (Celý rozhovor „Ostrý
start reformy psychiatrické péče“ viz
www.psychiatrie.cz)
REFORMA V PRAXI
Tři věty charakterizují tři hlavní směry
reformy – zlepšení léčby, které povede
ke zlepšení života nemocných, potřebnou
osvětu české společnosti i zlepšení pracovních podmínek a postavení profesionálů v oboru.
Humánní i rozumné, jistě. Hlavní ovšem
bude skutečnost, praktické výsledky.
Na jiné otázky – a stejné téma - odpovídá
na uvedených stránkách autorce také současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Oba pánové se shodují, že postupují
jednání se zdravotními pojišťovnami, že se
začíná dařit dialog s MPSV, ale i v tom, že
jde o složitý a dlouhodobý proces, který
může trvat i desetiletí.
Podle mého názoru je v tomto (složitém a dlouhodobém) procesu zapotřebí
především práce a postup vpřed na všech
úrovních – té profesionální a odborné (v oblasti zdravotní i sociální), politické a rezortní, ale samozřejmě i „dole“, mezi řadovými
pracovníky, nejrůznějšími organizacemi
a spolky a aktivními uživateli a rodinnými
pečujícími. (Pokud možno alespoň trochu
koordinovaně.)
Jak je možné hodnotit situaci dnes
na přelomu léta a podzimu?
Červnový sjezd Psychiatrické společnosti
ČLS JEP, jak zdůraznil její předseda Martin
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Anders, se zabýval především reformou.
Vystoupení zástupce MPSV a podrobnější
zpráva o možnostech úhrad ze zdravotního pojištění prokazovaly pokrok v jednání
a nezbytné spolupráci. Sjezd snad přispěl
i k ústupu některých kritických názorů
na směřování reformy v řadách samotných
psychiatrů.
VIZE DNES
Událostí léta bylo samozřejmě oficiální
odstartování pilotních projektů pěti
Center duševního zdraví (CDZ) – v Brně,
Přerově, Havlíčkově Brodě, v Praze 9 a Praze 10. Tato centra musela naplnit standardy stanovené MZ a po dobu 18 měsíců
mohou čerpat příspěvky z evropských
dotací. Zároveň ale nesou odpovědnost
za prokázání smyslu existence těchto
služeb a jejich celkového přínosu pro
systém i pro klienty. Pokud budou v závěrečném hodnocení úspěšná, bude to
velmi významné pro celý průběh reformy,
zejména pro její budoucí financování. Není
pravděpodobné, že by CDZ nebyla v budoucnu financována, důležité je, v jakém
rozsahu. Uspějí?
Jedním z velkých úkolů při dnešní personální krizi v celém zdravotnictví i sociální
sféře je udržet požadovaný počet pracovníků. (Už předem tak ztratil svoji možnost
zahájit činnost CDZ Ústecký kraj, původně
vybraný mezi českými regiony pro pilotní
projekt.) Naplní se představy MZ, že vyšší
odměny budou zároveň znamenat i vyšší
prestiž oboru?
Ve všech diskusích i mediálních vystoupeních od počátků úvah o reformě zaznívá
zřetelně: „Reforma nejsou jen CDZ!“ (I když

ji na ně řada neznalých redukuje.) CDZ jsou
jen nová a nejviditelnější.
Jedním z deklarovaných cílů byla také
humanizace péče. Jistě, ale myslím, že
ruku v ruce s ní jde také její optimalizace.
Optimalizace samozřejmě především v zájmu nemocných (každý by měl dostat pokud
možno takovou léčbu a sociální podporu,
která je nejlepší právě pro něho), ale také
v zájmu společnosti, v zájmu pomáhajících a v neposlední řadě v zájmu ekonomickém.
Nástrojem se má stát deinstitucionalizace – přiblížení péče co nejvíc přirozenému
prostředí nemocných, ale také co nejčasnější akutní léčba při propuknutí potíží
a pak adekvátní sociální pomoc od podpory u zaměstnání a bydlení až k zajištění
těch nemocných, kteří samostatného života
už nikdy schopní nebudou. Dalšími významnými cestami (nebo cíli?) jsou destigmatizace, rehabilitace a osobní rozvoj a předcházení chronifikaci nemocných. Psychiatrie
by měla spolupracovat s praktickými lékaři
i dalšími specialisty. Může se někdo divit,
že takové změny budou trvat velmi dlouho
a vyžádají si roky práce?
ŘÍZENÍ ROZHODUJE
Po různých prodlevách a pauzách začala
být potřeba činů jasná i na MZ. V roce 2017
byla obnovena činnost Výkonného výboru
(pro řízení reformy), byla ustavena Odborná
rada, jmenováni regionální garanti a koordinátoři reformy a garanti jednotlivých
klíčových projektů. Vznikla odpovídající
metodika. Garantem projektu Deinstitucionalizace byla na počátku roku 2018 jmenována zkušená a angažovaná doktorka Dita
Protopopová a MZ přijalo kolem 150 pra-
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covníků pro realizaci reformy. Zároveň
vznikly transformační týmy v jednotlivých
psychiatrických nemocnicích a od letošního
jara v nich byl speciálními týmy zvnějšku
prověřován skutečný stav prostředí i léčby.
Je to postačující?
Ano, v případě, že takto nastavené
předpoklady budou odpovídat rozsahem
i kvalitou. Nelze zapomenout také na záměr
co největšího zapojení uživatelů.
Možná že takové vize opravdu „nemají
chybu“. A praxe?
KDYŽ LÉČBA NESTAČÍ
Následná péče sama o sobě není přežitek,
naopak – jen je třeba hledat její adekvátní
podobu. A ta je nepochybně zcela rozdílná
u prvohospitalizovaných pacientů, jiná
u těch, u kterých dochází k občasným recidivám, a ještě jiná u těžce a dlouhodobě
nemocných. Je ale otázka, jestli je dostatečně jasno v terminologii. Následná péče,
rehabilitace, úzdrava (recovery), terapie,
poskytování sociálních služeb…. Kde se tyto
pojmy překrývají a kde odlišují?
Ve chvíli, kdy se od teorie přechází
k praxi, by obsah jednotlivých pojmů měl
být vyjasněný. Právě tím si ale nejsem příliš
jistá. Ani tím, jestli je vždycky brána v úvahu
existence přinejmenším dvou skupin psychiatrických pacientů: těch, kteří jsou sice
více či méně nemocní a potřebují zdravotní
péči trvale nebo dočasně, ale zároveň jsou
schopní zcela samostatného života - a těch,
kteří se ani při běžné existenci bez pomoci
a podpory neobejdou. Diagnóza přitom
není rozhodující, rozhodující je závažnost
zdravotního stavu, zachovaná výkonnost
a sociální potenciál.

NESTEJNÉ ZKUŠENOSTI
V sociální oblasti se často používá termín
„člověk se zkušeností“ (duševního onemocnění). To jsou sice psychiatričtí pacienti
bez rozdílu - ti, kteří onemocněli jen jednou
na základě nějakého vnějšího vlivu, i ti,
které přivedly opakované akutní stavy třeba
k dvaceti a dalším a dalším hospitalizacím.
Je možné dva lidi s tak odlišnou „zkušeností“ zařazovat do jednoho celku - do jedné
cílové skupiny? V oblasti léčby, v oblasti
potřeb, v oblasti pomoci?
Jenže právě k tomu v posledních
měsících dochází. K diskusím o zdravotně - sociálních službách jsou zváni ti, kdo
o nich nic nevědí a možná je nikdy v životě
nebudou potřebovat, ale jsou to „lidé se
zkušeností“. Vzorem (pilotem) pro ostatní
regiony měla být květnová diskuse u kulatého stolu. Nepodařilo se ji zorganizovat
tak, aby přinesla objektivní výsledky. Měla
být základem k vytvoření dotazníku pro
průzkum mezi stovkami uživatelů. Na konci
prázdnin byla proto svolána další diskuse
pacientů a rodinných příslušníků a dotazník
pak vznikl.
Podle mého názoru je k jeho kvalifikovanému vyplnění zapotřebí alespoň maturita
na sociálně právní škole. Předpokládá
totiž znalost jednotlivých typů rehabilitace
a systému služeb podle příslušného zákona (108/2006 Sb.) Komu bude předložen?
Těm, kdo se s těmito formami pomoci
míjejí, nebo těm, kdo je vzhledem ke své
sociální závislosti potřebují, využívají je
v jednom konkrétním zařízení a o systému
zpravidla vůbec nic nevědí? Nechápu.
Na můj dotaz mi organizátorka akce
z MZ, Mgr. V., ani po týdnu neodpověděla.

Zkušenější kolegové se diví nebo zaujímají obdobně kritický názor jako já.
Obdobnou situaci představuje názor
některých uživatelů (organizací), že pacienti jsou snad skoro jedinou skupinou,
která psychiatrii a jejím změnám opravdu
rozumí, a že by tedy měli mít i zásadní
slovo v rozhodování. Jistě, jako příjemci
péče mají zkušenost s utrpením (například) psychózy, s prožitkem své vlastní
léčby a prostředí při hospitalizaci. Část
těchto zkušeností se dá zobecňovat,
všechny ne. A právě to je velké úskalí
a riziko „zapojení pacientů“. Od osobního
příběhu k pochopení systému může být
velmi daleko.
CO CHYBÍ REFORMĚ
„Kritika je přátelská služba“, učili nás
kdysi v kurzu sociálních pracovníků.
Zahrnula bych do ní tedy ještě přetrvávající roztříštěnost akcí v reformě,
nedostatek informací, nepostačující komunikaci, nedodržování termínů a slibů…
O dolaďování komunikační strategie jsme
byli informováni ze strany MZ už zjara,
aktualizace stránek reformy byla ohlášena
na „už brzy“ v polovině července. Pracovní
skupina Pacientské rady sestavuje své
priority ve spolupráci s Oddělením podpory pacientů od června, zápis ze srpnového setkání k jejím členům nedoputoval
ani po měsíci. Myslím, že bych mohla
ještě pokračovat, ale nechci být natolik
jednostranná.
Jsou i světlé zprávy, odehrávají se nejrůznější zajímavé akce a události. ➤
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TEXT: |
AKCE, ZPRÁVY, UDÁLOSTI
*Připomeňme, že na sjezdu Psychiatrické
společnosti byla udělena i Novinářská
cena, kterou za rok 2017 získal pan Jeroným Janíček za dokumentární cyklus Za zdí.
*10. září byl zahájen 29. ročník Týdnů pro
duševní zdraví, letos ve spolupráci Fokusu
ČR a Národního ústavu duševního zdraví
i s účastí (destigmatizační) iniciativy Na rovinu. Členové Studia 27 budou 10. října moderovat veřejnou diskusi o lidských právech
v dnešním systému psychiatrické péče.
*30. srpna znovu zasedala rada pro zdravotně postižené zřízená při úřadu veřejného
ochránce práv. Na programu bylo volební
právo osob s omezením svéprávnosti
a zajímavé téma obrazu lidí se zdravotním
postižením v médiích.
*Spolek Dialogos plánuje v nové sezoně
další diskusní setkání uživatelů, dokonce
obohacená o vzdělávací program. Podruhé

se letos na podzim uskuteční i pacientská
konference.
*Velké setkání pro pracovníky poskytovatelských organizací se konalo 22. srpna
ve Fokusu Praha. Jeho smyslem bylo zvýšení informovanosti o postupu reformy i pro
řadové zaměstnance v sociálních službách.
*Dva programy zářijové odborné schůze
Psychiatrické společnosti zajišťovaly Psychiatrické oddělení Vojenské nemocnice
Brno a sekce sociální psychiatrie (lektoři:
E. Dragomirecká, P. Winkler, M. Dudová).
*V samostatném textu se dnes představuje
spolek začínajících psychologů Meetina.
*K posledním zprávám patří i (nepravomocný) rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1
nad dvěma policisty, kteří v roce 2016
zanedbali své povinnosti při šetření pokusu
o vraždu a bez odpovídající informace

předali pachatelku k dobrovolné hospitalizaci Psychiatrické nemocnici Bohnice. Ta
po propuštění ve zcela příčetném stavu
zavraždila v obchodním centru náhodnou
oběť. Policisté byli 30. srpna odsouzeni
k osmiměsíčním podmíněným trestům.
*V roce 2019 můžeme očekávat další šetření Českého statistického úřadu o počtech
osob se zdravotním postižením a sestavení
nového Národního plánu podpory rovných
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením pro období po roce 2020.
*Setkání pacientských organizací na Národní radě už od letošního února nepokračovala, i když přinášela možnost pohledu
z jiného zorného úhlu hlavně na situaci
dlouhodobě duševně nemocných (tedy
zdravotně postižených). To je jistě škoda,
ale aktivita našich členských organizací v NRZP ČR představuje dlouhodobý
problém.

MEETINA, z.s.

Kdo vlastně jsme a proč

Studium psychologie jsme končili s intenzivními vzpomínkami na naši studentskou
partu, která nám byla oporou nejen kamarádskou, ale i pracovní a kolegiální. Velmi
brzy totiž přišlo poznání, že jsme na tuhle krásnou, ale nelehkou profesi zůstali tak
trochu sami. Pro jednotlivce není snadné začít se psychoterapeutickou praxí bez
řádného zázemí.
TEXT: Klára Matějíková
Rozhodli jsme se tedy takové zázemí vytvořit. Proč ho ale rovnou
nesdílet s kolegy v podobné situaci? Proč se rovnou také společně
nepokusit přispět k boření mýtů o naší profesi? Proč se nepokusit
přiblížit lidem, jak důležitá je péče o duševní zdraví a jak normální
je využít služeb psychoterapie, když si nevíme v životě rady nebo
nás něco tíží?
Na samém počátku jsme stály tři – Šárka, Aneta a Jana. Brzy
se Meetina rozrostla o Kláru, Verču, Pepu a Evu. Kolem sebe ale
máme mnoho dalších lidí, kteří nám pomohli a nebo stále pomáhají. A dveře máme stále otevřené. Tak tohle je naše Meetina.
Naše zázemí a domov pro Meetinu jsme nalezli v nově otevřeném Prostoru39 na pražském Žižkově. V současné době již sdílíme meetinovské prostory s dalšími kolegy a nabízíme psychoterapeutické služby klientům všech věkových kategorií. Každý měsíc
též pořádáme tematické přednášky a workshopy, kde si mohou
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přijít na své jak studenti či kolegové z oboru, tak i zájemci z řad
širší veřejnosti, kterým je tematika duševního zdraví nějakým
způsobem blízká. V brzké době se chystáme zaměřit na otevření
skupinových terapeutických sezení. Ve vizích delšího časového
horizontu bychom rádi své působiště rozšířili o kavárensko-výstavní prostor. Ale nepředbíhejme!
Naším snem je, aby byla psychoterapie vnímána jako běžná
a dostupná služba, které není proč
se bát. Péče o duši je důležitější,
než si mnohdy uvědomujeme. Proto
je terapie normální.
Kontakt:
Facebook:
www.facebook.com/meetinaterapie/
E-mail: jana@meetina.cz

TEXT: Sabrina Plisková | FOTO: archiv Michaely Zikové

ROZHOVOR
TÉMA

Ředitelka Nadace ČEZ

Michaela Ziková:
Společensky odpovědné
chování firem by mělo být
samozřejmostí
Paní ředitelko, Nadace ČEZ v roce 2017
podpořila 1015 projektů v celkové hodnotě
185,9 milionu Kč. Za celou dobu její
existence je to již více než 8600 nadačních
příspěvků v hodnotě 2,37 miliardy korun.
Domníváte se, že je takový rozsah činnosti
běžnou záležitostí u společností velikosti
Skupiny ČEZ, anebo jste v tomto ohledu
skutečně výjimeční?
U nás v České republice není tento rozsah
úplně obvyklý, ale firmy si stále více uvědomují potřebu společenské odpovědnosti
a vyvíjejí v této oblasti stále více aktivit.
Jsme velice rádi, že Nadace ČEZ již 16 let
pomáhá tam, kde je to třeba. Řadíme se
mezi největší nadace a dovolím si říci, že
v tomto směru udáváme trend, proto zároveň cítíme velký závazek.
Nadace ČEZ je v podstatě samostatnou
složkou Skupiny ČEZ. Proč vlastně
Skupina ČEZ vyvíjí tuto aktivitu, navíc
v takovém rozsahu?
Společensky odpovědné chování by mělo být
přirozenou součástí každé firemní kultury.
Víme, že význam a velikost Skupiny ČEZ
vyvolává řadu očekávání nejen od našich
akcionářů, obchodních partnerů, zaměstnanců, ale především od veřejnosti. Energetika je koneckonců odvětví, které má velký
vliv na celé české a evropské hospodářství,
na své okolí a na životní prostředí i naši
budoucnost. Cítíme se být součástí běžného
života v jednotlivých regionech a vnímáme,
jak moc je aktivní podpora a pomoc důležitá.
Ředitelkou Nadace ČEZ jste od roku 2013.
Jak vnímáte vývoj sociální odpovědnosti
firem z pohledu poskytovatele nadačních
příspěvků, z hlediska formy a počtu
přijatých žádostí o nadační příspěvky?

Počet přijatých žádostí o nadační příspěvky napříč všemi vyhlašovanými granty se
pohybuje zhruba na stejné nebo podobné
úrovni. Hlavní posun však vnímám v tom, že
subjekty, které o nadační příspěvky žádají,
mají více reálné požadavky, než tomu bylo
dříve. Konkrétně mám na mysli požadované
částky nadačních příspěvků, které se již
nepohybují v řádech milionů, ale v řádech
desetitisíců až statisíců. Je vidět, že subjekty
věnují větší péči financování projektů z více
zdrojů, což je ve výsledku efektivnější cesta.
Díky tomu je z naší strany možné podporovat
více projektů, a to nám dělá velkou radost.
Podle jakého klíče se rozhoduje
o přidělování nadačního příspěvku?
Vyhledáváte příležitosti i vy sami, anebo je
to pouze na žádost potenciálních příjemců?
O tom, jaké projekty budou podpořeny,
rozhoduje Správní rada Nadace ČEZ při pravidelných zasedáních, v rámci kterých jsou
všechny správně podané žádosti důkladně
posuzovány. Jedním z důležitých rozhodovacích parametrů je například prospěšnost
projektu pro veřejnost.
Jak si myslíte, že by se měla dále vyvíjet
sociální odpovědnost firem? Co budou
podle vás klíčová témata například
v horizontu následujících pěti let nejen pro
Skupinu ČEZ, nebo lépe Nadaci ČEZ, ale
také pro další firmy?
Koncept udržitelného rozvoje je pro podnikání tak velké a významné společnosti, jako
je Skupina ČEZ, zcela zásadní a daleko přesahuje aktivity společenské odpovědnosti.
Za posledních několik let jsme v této oblasti
udělali velký krok kupředu. Skupina ČEZ má
dokonce útvar udržitelného rozvoje, který
se této tematice naplno věnuje. Tam vznikla

naše dlouhodobá strategie udržitelného
rozvoje s názvem „Energie pro budoucnost“
– v rámci celé Skupiny ČEZ tak bylo již v roce
2016 zformulováno pět strategických priorit
udržitelného rozvoje. Jsou projevem našeho
odpovědného chování a plně odrážejí strategii podnikání Skupiny ČEZ. Patří do nich
například odpovědnost za životní prostředí, technický rozvoj i společenský pokrok
v komunitách. V tomto snažení chceme
pokračovat i nadále, protože to má mysl.
Je nějaký konkrétní příběh pomoci Nadace
ČEZ, na nějž jste speciálně pyšní?
Velmi pyšní jsme na náš nejúspěšnější
projekt posledních let, kterým je mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem. Díky té má
každý možnost pomáhat vlastním aktivním
pohybem nejen sobě k lepšímu zdraví, ale
také druhým, kteří naší pomoc potřebují.
O tom svědčí i čísla, která nám dělají velkou
radost. Prostřednictvím EPP bylo podpořeno
již téměř tisíc projektů a za něco málo přes tři
roky své existence si získala téměř 390 tisíc
aktivních uživatelů. Ti věnovali již téměř
19 milionů nasportovaných kilometrů a dokázali vydat tolik energie, že by to vystačilo
na 473 oběhnutí zeměkoule. A to není málo.
Jak vnímáte Národní radu osob se
zdravotním postižením ČR a proč jste se
rozhodli podpořit právě naši organizaci?
Činnost této organizace shledáváme velmi
důležitou. Každý z nás ví, jak je někdy těžké
potýkat se s běžnými problémy. A pro ty, kteří
jsou znevýhodněni zdravotním postižením
či omezením, mohou být nepřekonatelným
problémem právě ty věci nejběžnější. Je
důležité mít se kam obrátit pro pomoc a podporu a tuto roli zastává Národní rada osob
se zdravotním postižením na jedničku.
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Žádný lékař není Bůh.

Pokud jste nespokojeni, řešte to!
Stále ještě převládá názor, že diskutovat s lékařem
o léčbě, ptát se na to, co a proč dělá, nebo mu dokonce
odporovat, se nevyplácí. Jenže doba už je dávno jiná
a platné právní normy staví pacienta do role partnera,
který s postupy lékaře má právo souhlasit a také
nesouhlasit. Pokud tedy bohužel patříte k těm, kteří
jsou nespokojeni s přístupem lékaře k vaší léčbě,
s jeho chováním, považujete podávané informace
za nedostatečné a nekvalitní, či máte dokonce podezření
na zanedbání povinné péče, případně na pochybení při
prováděných zákrocích, nenechte to jen tak být. Zkuste
problém s dotyčným lékařem nebo jeho nadřízeným
otevřeně vyřešit. Pokud to nikam nepovede, podejte
oficiální stížnost.
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STÍŽNOST K POSKYTOVATELI
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
„Ve většině případů doporučujeme začít
stížností k poskytovateli zdravotních služeb, tj. k zaměstnavateli lékaře, na něhož
si stěžujete. Vždy ji podávejte písemně
a vyžadujte také písemnou odpověď,“
radí Mgr. Ilona Hlaváčová, LL.M., právní
poradkyně Kanceláře Ombudsmana pro
zdraví. Ve stížnosti popište, co se děje,
včetně toho, v čem spatřujete neetické
nebo neodborné jednání lékařů, jaké jsou
jeho následky a co po poskytovateli požadujete − např. nápravná opatření, omluvu
apod. Nezapomeňte také přiložit kopie
dokumentů, které dokazují vaše tvrzení
a mohly by mít nějaký význam (zdravotnické dokumentace, fotografie, záznamy
komunikace apod.). Většina nemocnic má
pro tyto případy připraveny i formuláře.
V případě potřeby můžete také využít vzor,
který je ke stažení na webu www.ombudsmanprozdravi.cz.

PRÁVA PACIENTŮ
TÉMA
STÍŽNOST KE SPRÁVNÍMU ORGÁNU
Jestliže vás odpověď poskytovatele neuspokojila, nabízí se možnost řešit celou
záležitost u správního orgánu, který mu
vydal k poskytování zdravotních služeb
oprávnění. Zpravidla je jím např. krajský
úřad, v jehož správním obvodu je zdravotnické zařízení, nebo třeba Magistrát
hlavního města Prahy. „Popište, proč
nejste s řešením poskytovatele spokojeni,
a znovu napište, co požadujete. Ke stížnosti přiložte kopie veškeré předchozí
komunikace včetně samotné stížnosti,
kterou jste poskytovateli podávali,“ říká
Mgr. Ilona Hlaváčová.
STÍŽNOST K PROFESNÍ ORGANIZACI
Při pochybnostech o odborném či etickém
postupu lékaře se můžete také obrátit
na profesní lékařské organizace, jako jsou
Česká lékařská komora či Česká stomatologická komora. A to i souběžně s předchozími možnostmi. Stížnost je třeba
podat písemně k příslušnému okresnímu
sdružení komory, nejpozději však jeden
rok poté, co k události došlo. Vaše podání

Jak máte podat
stížnost?
Komu ji podáváte:
lékaři, vedoucímu lékaři, řediteli
apod. Bližší informace získáte u poskytovatele zdravotních služeb.
Kdo ji podává:
•pacient nebo jeho zákonný
zástupce,
•osoba blízká (pokud pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav
nebo pokud pacient zemřel),
•osoba zmocněná pacientem,
•v případě nezletilých dětí či osob
s omezenou svéprávností zákonný
zástupce nebo opatrovník.

prošetří revizní komise. „Její rozhodnutí
si pečlivě pročtěte, případně se o něm co
nejdříve telefonicky či osobně s námi poraďte. Na podání námitky máte totiž pouze
15 dní,“ upozorňuje Mgr. Ilona Hlaváčová.
Pokud ji vznesete, bude o ní rozhodovat
čestná rada komory. Proti jejímu rozhodnutí se ještě může odvolat lékař, proti
kterému je řízení vedeno, nebo pověřený
člen revizní komise.
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
Přestože to zákon o zdravotních službách
vysloveně neupravuje, někdy se vyplatí
podat stížnost i zdravotní pojišťovně, se
kterou máte vy i daný poskytovatel uzavřenu smlouvu. Pojišťovna prověří prostřednictvím svého revizního lékaře odůvodněnost léčebného procesu se zvláštním
zřetelem na jeho průběh a předepisování
léků a zdravotních služeb, zda poskytnutá
péče odpovídá péči vyúčtované zdravotní
pojišťovně, jestli byly vyúčtovány pouze
potřebné výkony a služby a druh poskytnuté zdravotní péče odpovídá zdravotnímu
stavu pacienta.

PORAĎTE SE
o svých právech zdarma
Poradenské a informační služby Kanceláře Ombudsmana pro zdraví jsou poskytovány bezplatně prostřednictvím:
• Formuláře na webových stránkách
www.ombudsmanprozdravi.cz;
• E-mailu na adresu
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz;
• Telefonu na čísle 222 075 103
• Klasického dopisu
na adresu Kancelář Ombudsmana pro
zdraví, Národní 9, 110 00 Praha;
• Osobní návštěvy na výše uvedené
adrese v úředních hodinách každou
středu od 9:00 do 11:30 a od 13:00
do 17:00.

Na zdravotní pojišťovnu se můžete také
obrátit v situaci, kdy lékař či jiný pracovník
odmítl provést zdravotní výkon, který spadá
do hrazené péče. ➤

Pozor na lhůty
Správní orgán má na vyřízení stížnosti od dne jejího obdržení:
•30 dnů, tuto lhůtu však může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dní.
•90 dnů, pokud je potřeba k vyřízení ustanovit nezávislého odborníka.
•120 dnů, pokud je potřeba ustanovit nezávislou odbornou komisi.
Obě tyto lhůty se počítají ode dne, kdy je ustanoven nezávislý odborník nebo komise.
Lze je rovněž odůvodněně prodloužit o dalších 60 dnů.
Poznámka:
Pokud není správní orgán příslušný k vyřízení stížnosti, musí ve lhůtě do 5 dnů od obdržení stížnost postoupit věcně příslušnému subjektu.

Lhůta poskytovatele na odpověď:
•do 30 dnů,
•v odůvodněných případech je
zákonnou lhůtu možné prodloužit
o dalších 30 dnů, avšak stěžovatel
o tom má být informován.
Poznámka:
V případě neetického či neodborného
postupu lékaře je možné obrátit se
souběžně na profesní organizaci.
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Dříve vyslovená přání umožňují rozhodnout o sobě
pro budoucnost
Každý lékařský zákrok musí být proveden se souhlasem pacienta, avšak mohou nastat
situace, ve kterých není možno tento souhlas získat. I tak je pacientovi ponechána možnost
svobodně rozhodovat o své léčbě, a to prostřednictvím tzv. institutu dříve vyslovených přání.
V praxi tedy může pacient dopředu vyslovit souhlas nebo nesouhlas s lékařským zákrokem
pro případ, že se v budoucnu dostane do stavu, kdy ztratí schopnost o sobě rozhodovat. Nahrazuje se tím tak samotný souhlas či nesouhlas se zákrokem, pokud jej nebude moci udělit
přímo. V dříve vysloveném přání je uvedena situace a postup lékaře, který si v ní pacient
přeje realizovat (např. „v případě, že mě potká autonehoda, nepřeji si, aby mě byla podána
krevní transfuze“).
Je povinností kteréhokoliv zdravotnického pracovníka, aby respektoval dříve vyslovené přání
pacienta, a přizpůsobil mu léčbu. Výjimku tvoří pouze tyto čtyři situace:
•respektování přání by vyžadovalo aktivní způsobení smrti,
•nebylo k dispozici před započetím léčby a už byly započaty úkony, jejichž přerušení by
znamenalo aktivní způsobení smrti,
•jeho respektování by ohrozilo další osoby,
•úroveň lékařské vědy a poznatků od doby vyslovení přání pokročila natolik, že se dá důvodně předpokládat, že by pacient nyní se zákrokem souhlasil.
Dříve vyslovené přání můžete uzavřít:
•U svého registrujícího praktického nebo ošetřujícího lékaře v oboru, s nímž přání souvisí.
Musí být vyhotoveno písemně, váš podpis musí být úředně ověřený a součástí je poučení
lékaře o jeho důsledcích.
•Při přijetí do péče nebo kdykoli v průběhu hospitalizace, ale jen pro poskytování zdravotních služeb poskytovatelem, u něhož se právě nacházíte. Takové přání se zaznamená
do zdravotnické dokumentace a podepíše ho pacient, zdravotník a jeden svědek (například člen rodiny).
Dříve vyslovené přání má neomezenou časovou platnost, ovšem názor pacienta, který je schopen o sobě rozhodovat, je vždy silnější.
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SOUDNÍ ŘEŠENÍ A MEDIACE
Soud je skutečně to poslední, co
bychom asi všichni chtěli. Poškození pacienti se na něj obracejí
především, požadují-li náhradu
újmy a nepodařilo se jim jí s poskytovatelem žádným z předchozích
způsobů dohodnout. V takovém
případě lze podat občanskoprávní
žalobu. Nabízí se proto také zvážit
formu mediace. Neodehrává se
před soudem, není veřejná a obě
strany vyjde levněji. Je prováděna
důvěrně za účasti nestranného
a nezaujatého zapsaného mediátora, kterého si obě strany vyberou
a kterému uhradí jedna z nich nebo
obě dohodnutou odměnu. Úkolem
mediátora není soudit, na které
straně je právo, ale aktivně pomoci
najít to nejlepší řešení, s nímž by
mohli všichni souhlasit. Na rozdíl
od soudního řízení však k mediaci
nelze nikoho přinutit. Je to dobrovolný proces, na němž se účastníci
musí dohodnout.
Někdy může být pochybení
konkrétního zdravotníka nebo
zdravotnických pracovníků natolik
závažné, že by se mohlo jednat
o trestný čin (zejména ublížení
na zdraví podle § 146 trestního zákoníku). Pak je možné podat trestní
oznámení Policii ČR nebo státnímu
zastupitelství.

TEXT: Petr Běhunek

PROJEKT

Kraj Vysočina

podpoří Euroklíč i bezbariérovou
železniční dopravu

V prostorách želivského kláštera se 11. května uskutečnilo výjezdové zasedání
předsednictva Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Jako host se jednání
účastnil pan Ing. Martin Kukla, náměstek pro oblast ekonomiky Kraje Vysočina.

Setkání s vedením NRZP ČR hodnotil velmi
kladně. Ocenil, že si mohl s představiteli
NRZP ČR ujasnit řadu záležitostí třeba
z oblasti služeb pro zdravotně postižené
občany kraje, a to právě v kontextu své
kompetence coby náměstka přes krajské
finance. Z projednávaných záležitostí
vyjádřil osobní podporu zejména dvěma
diskutovaným tématům.
Prvním byla dlouhodobá podpora projektu Euroklíč, který NRZP ČR realizuje již
od roku 2007. „Přirozeně mě napadlo, že
tyto veskrze lidské záležitosti má zdravot-

ně postižený člověk složitější, ale vlastně
jsem si nikdy nedokázal uvědomit rozsah
nepřístupnosti této infrastruktury v naprosto běžných situacích, kdy se třeba vracíte
někdy pozdě večer,“ uvedl Martin Kukla.
Podotkl, že zdravotně postižení a malé děti
potřebují ke své hygieně a mobilitě snadno
a rychle přístupné, dostatečně prostorné,
náležitě vybavené, funkční a čisté prostředí, což jistě jednotný přístup k zařízením
pomocí euroklíče zajistí lépe než stávající,
běžně používané modely provozu.
S panem náměstkem jsme projednali
možnosti podpory projektu Euroklíč v následujících letech. S největší pravděpodobností budou nejprve eurozámky osazeny
čerpací stanice Benzina a supermarkety
Kaufland, protože to jsou místa, která
lidé se zdravotním postižením navštěvují
nejčastěji.
Druhým tématem byly podmínky,
za nichž bude v následujících letech v Kraji
Vysočina zajišťována železniční doprava.
Dohodli jsme se, že budeme společně

prosazovat v prvé řadě dopravce stabilního
a takového, který disponuje dostatečným
množstvím nízkopodlažních a bezbariérových vozů.
„Nechceme dopustit, aby člověk se
zdravotním postižením zůstal v noci,
v zimě nebo v dešti bez pomoci na opuštěném nádraží. Chceme tomu zásadně
a dlouhodobě předcházet. Soutěž mezi
jednotlivými dopravci zaměřená pouze
na cenu dopravního výkonu je ze své podstaty špatná,“ upozornil Martin Kukla.
Pana náměstka také zaujala příprava výstavby multifunkčního spolkového
domu pro zdravotně postižené občany,
který připravuje město Jihlava ve spolupráci s NRZP ČR. Považuje takovou oblast
spolupráce i projekt samotný za přínosné
i za příklad dobré praxe pro další regiony.
Předsednictvo NRZP ČR velmi oceňuje
spolupráci, která se nyní povedla v Kraji
Vysočina. Věříme, že se nám ji podaří ještě
prohloubit. Když se lidé chtějí domluvit,
tak se domluví.
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FOTOSTORY CYKLOMARATON
Metrostav Handy cyklomaraton, který pořádá Cesta za snem, je po pěti letech svého
konání známý jak v médiích, tak u handicapovaných sportovců i široké veřejnosti.
Jedná se vcelku o šílenou záležitost, která představuje necelých pět dní bez spánku,
v totálním nasazení pro všechny zúčastněné týmy i jejich podporu. V podstatě by si
ten, kdo to nezažil, asi řekl, že není o co stát. I když je únava a psychické vysílení
v cíli extrémní, závodu se každý rok účastní více a více lidí a maraton si získává
další příznivce. Jak sám Heřman Volf, zakladatel Cesty za snem a otec myšlenky,
vždy na startu připomíná, je to ve skutečnosti benefice, není to závod a hlavní je se
zúčastnit a něco společně zažít.
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MOTIVACE

Každý tým jede za patrona, kterým je handicapovaný člověk a kterému chtějí cyklisté
pomoci. Finančně či psychicky. Mnohdy se
totiž jedná o osoby po úraze, kterým svou
aktivitou chtějí týmy ukázat, že život s handicapem nebude nikdy stejný, ale rozhodně
úrazem nekončí. Každý cyklomaraton je
protkaný zážitky a příběhy a mnohdy se
stává, že handbiker, který jede v závodu, byl
svému týmu v loňském roce patronem.
Touha dostat se do formy a ujet společně
za 111 hodin neuvěřitelných 2222 kilometrů
je tím správným hnacím motorem, který dostává handicapované zpátky do sedla, nebo
naopak nově ke sportu a aktivitám, které
nedělali ani před úrazem. Nejdůležitější je
najít motivaci a chuť něco změnit. A i když
se jedná o benefici, opravdovou motivací
může být i touha vyhrát a vynahradit si třeba
nepovedený minulý rok. Zdravé soupeření
a stanovené cíle jsou tím správným motivačním základem, který například u týmu společnosti ASEKOL způsobil, že z cyklistů, kteří
skončili na posledních příčkách, se tento rok
stali ti, kteří se dostali „na bednu“.
Ve skutečnosti byli do cyklomaratonu
v téhle vcelku malé firmě zapálení všichni
tak moc, že ASEKOL musel postavit hned
dva týmy, aby nebylo nikomu líto, že nejede.
Patrony týmů byli paralympionici Jan „Mates“ Matoušek a Zdenda „Šafi“ Šafránek,
sledge hokejisté, kteří si říkají „brácho“.
Člověk tak nabývá dojmu, že jsou příbuzní,
i když to tak opravdu není. ➤
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Šafi i Mates ještě před začátkem cyklomaratonu propagovali s Cestou za snem
benefici skvěle připraveným sociálním
experimentem, který měl obrovský ohlas
na sociálních sítích. Video s handicapovanými stěhováky, kteří přijeli stěhovat nic
netušící lidi, vidělo během prvního týdne
přes půl milionu diváků, a proto jel tento
rok ASEKOL za stěhováky.
Společnost ASEKOL se zabývá tříděním vysloužilého elektra, které je možné
vhodit do jejích červených kontejnerů nebo
odevzdat ve sběrných dvorech, což nemá
se sledge hokejem ani s handicapovanými
sportovci nic společného. Nicméně ASEKOL
se také věnuje charitě, ochraně přírody
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a podpoře vybraných organizací a jednotlivců a při prvním cyklomaratonu se seznámil
se Zdeňkem Šafránkem, kapitánem národního sledge hokejového týmu, díky němuž
poznal i Jana Matouška.
Mates jako patron ASEKOL týmu s č. 20
v době příprav cyklomaratonu sháněl
finance na sportovní vozík, a tak bylo jasné,
že i společnosti ASEKOL na nákup vozíku,
který se musí vyrábět na zakázku, přispěje. Aby byl závod napínavější, dohodlo se,
že věnovaná částka bude odstupňovaná
pozicí, na které se tým č. 20 umístí. V týmu
měl jet totiž Matesův „brácha“ Zdenda Šafi,
který byl tak motivován do toho pořádně
šlápnout. Bohužel Zdendu Šafiho začal

na jaře trápit dekubit, jenž mu nakonec nedovolil cyklomaraton jet. A tak se karta obrátila a v týmu, který měl jet pro Šafiho, jel
nakonec Mates. A v týmu, jehož patronem
byl Mates, tedy který jel pro Matesa, se
role handicapovaného sportovce dokonale
zhostil ironman Zbyněk Švehla, který je známý tím, že na handbiku dojel i na havajskou
sopku Mauna Kea.
Po loňském cyklomaratonu, kdy ASEKOL
Zdendu Šafiho téměř adoptoval, způsobila
zpráva o jeho zdraví, které mu nedovolilo se
cyklomaratonu účastnit, opravdový smutek.
Bohužel i takové jsou příběhy kolem této
benefice. Kromě příprav na maraton probíhaly i bojové porady na téma, jak Zdendovi

MOTIVACE

pomoci. Léčba dekubitů známých jako proleženiny není nic jednoduchého a levného,
a jak se po několika týdnech telefonování
a hledání rychlé pomoci ukázalo, tak někdy
ani finance nebo ochotní sponzoři nestačí. V České republice bohužel neexistuje
soukromá klinika, která by mohla zákrok
vykonat, především z důvodu postoperační
péče, na kterou bohužel nejsou soukromé

ce přijel všechny cyklisty podpořit jak
na startu, tak při vyhlášení výsledků, které
proběhlo na Kampě. Společnost ASEKOL
tento rok nepodporovali pouze kolegové
a rodiny cyklistů, ale také spřátelené
organizace a jednotlivci. Se vzkazem se
vyfotili zaměstnanci Národní rady osob se
zdravotním postižením ČR, nadace Dejme
dětem šanci, nadace Partnerství a také

Touha dostat se do formy a ujet společně
za 111 hodin neuvěřitelných 2222 kilometrů je
tím správným hnacím motorem, který dostává
handicapované zpátky do sedla, nebo naopak
nově ke sportu a aktivitám, které nedělali ani
před úrazem. Nejdůležitější je najít motivaci
a chuť něco změnit.
plastické chirurgie vybavené. Zdendovi
bohužel nezbývá než čekat, až se dostane
na řadu na jednom z několika málo pracovišť, kde se dekubity zabývají, a doufat, že
nebude pozdě.
I přes obtíže, které dekubity přinášejí,
fandil Zdenda oběma týmům společnosti
ASEKOL po celou dobu závodu, a dokon-

Moci se cyklomaratonu účastnit, zažít
spolupráci, týmového ducha, vyčerpání
i krizové situace je nezapomenutelným
zážitkem pro každého, ať už se jedná
o handicapovaného sportovce, zkušeného cyklistu, support nebo patrona, který
drží celou dobu palce a ve dne v noci
sleduje pohyb cyklisty ve webové aplikaci.
Benefice 111hodin/2222km se může
zdát opravdu zběsilou akcí, ale s ohledem
na počet těch, kterým již pomohla a které
ovlivnila, je to akce, kterou doporučujeme
příští rok sledovat. A pokud máte odvahu,
přihlaste se. Nemusíte mít tým, můžete se
k někomu přidat. Tak jak to udělal minulý
rok Zdeněk „Šafi“ Šafránek, když se přidal
k týmu společnosti ASEKOL.

jazykové školky Tommy, kterou ASEKOL
stejně jako výše zmíněné organizace
podporuje. Jet cyklomaraton s takovou
podporou byl pro všechny závazek, který
zároveň všem dodal vítr do pomyslných
plachet, i když po celou dobu závodu bylo
bezvětří a teploty opět dosahovaly rekordních výšin.
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TEXT: Václav Krása | FOTO: Nadační fond Emil

Dáváme sportovcům

možnost zažít velkolepost
mezinárodních závodů,
říká prezident organizačního výboru Evropských
her handicapované mládeže Pavel Zbožínek
Přinášíme malé ohlédnutí
za Evropskými hrami handicapované
mládeže Emil Open, jejichž v pořadí již
sedmý ročník se uskutečnil začátkem
června v Brně. Vyzpovídali jsme
vedoucího projektů pořadatelského
Nadačního fondu Emil a zároveň
prezidenta organizačního výboru her
Pavla Zbožínka.
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SPORT
I když o vašich hrách pravidelně
informujeme a Národní rada osob se
zdravotním postižením ČR je jejich
pravidelným partnerem, mohl byste
našim čtenářům jak hry, tak pořadatele
představit?
Začnu pořadatelem, kterým je Nadační
fond Emil. Ten se zabývá podporou mladých
sportovců se zdravotním postižením.
Podporu realizujeme formou přímé finanční
pomoci – škála podpory je poměrně
široká - od malé holčičky, které zaplatíme
celoroční bazén, až například po sportovní
klub a jeho vybavení. Žádat o podporu
mohou děti a mladí lidé do 30 let, a to vždy
ve spojitosti s nějakou sportovní aktivitou.
Další formou podpory je vytváření různých
sportovních příležitostí – pořádáme například kurzy bruslení, podařilo se nám v Brně
iniciovat vznik workoutového hřiště pro vozíčkáře, snažíme se založit sledge hokejový
a curlingový klub. A v neposlední řadě pořádáme různé charitativní akce a sportovní
události. A právě tou nejvýznamnější jsou
evropské hry. Jde o mezinárodní sportovní
a společenské setkání mladých lidí se
všemi druhy zdravotního postižení ve věku
od 10 do 26 let.
Závodí se ve třech kategoriích. První
kategorie Open je otevřená všem – začínajícím i pokročilým sportovcům bez ohledu
na to, zda jsou nebo nejsou registrováni
ve sportovních klubech. Stačí jisté tréninkové zkušenosti v různých typech sportovních
soutěží. Druhá kategorie Masters je určena
pro sportovce se zdravotní klasifikací v daném sportu. Třetí je Mixed, která zahrnuje
zvláštní program určený pro společné aktivity handicapovaných a intaktních sportovců.
Tato kategorie je jednou ze součástí inkluzivního poslání her. Ve všech kategoriích se
soutěží podle modifikovaných mezinárodních pravidel, která jsou uzpůsobena této
sportovní úrovni.

V České republice bohužel prakticky
neexistuje systémová podpora sportovních
aktivit mladých handicapovaných sportovců
a my jsme po výpadku podpory museli
přistoupit na limit jak pro účast jednotlivých
zemí, tak sportovců z jednotlivých krajů.
Říkal jste, že hry jsou sportovním
a společenským setkáním. Hádám
správně, že se na nich jenom
nesportuje?
Ano, součástí Emil Open je bohatý doprovodný program včetně slavnostního
zahájení, při němž stejně jako na paralympiádě vyjde průvod týmů v čele s vlajkonoši.
Prostě dáváme našim sportovcům možnost

zažít velkolepost mezinárodních závodů.
V rámci her pořádáme i celou řadu akcí pro
veřejnost. Zviditelnění sportu handicapovaných je jedním z cílů Emil Open. Ukázat
jejich dovednosti, zapojit do hry veřejnost,
to je určitě jedna z dobrých příležitostí, jak
bořit mýty a zároveň ukázat, jací to jsou frajeři, které není potřeba litovat, ale naopak
podporovat. ➤
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sportovních aktivit mladých handicapovaných sportovců a my jsme po výpadku
podpory museli přistoupit na limit jak pro
účast jednotlivých zemí, tak sportovců
z jednotlivých krajů. Je nám líto, že akce,
která je schopna přivést v dnešní době
na jedno místo tolik mladých zájemců
o sport a zapojit tolik evropských zemí, je
nuceně limitována.

Můžete nám více přiblížit zmiňovaný
sedmý ročník? Kolik účastníků se
přihlásilo, v jakých sportech se závodilo?
Sportů bylo letos pět. Atletika čítala šestnáct disciplín, plavání devět. Dalšími sporty
byly boccia, venkovní bocce a golf. Nejpočetněji zastoupeným sportem byla i letos
atletika. Ale pozornost si určitě zaslouží
také golf. Jednalo se sice o sport s nejmenším počtem účastníků, ale oproti loňskému
ročníku, kdy patřil golf mezi soutěžní sporty
poprvé, se počet hráčů navýšil a zastoupeny byly hned tři země.
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Odpověď na počet přihlášených musím
rozdělit na dvě části, a to kolik účastníků
se přihlásilo a kolik jich mohlo skutečně
přijet.
Přihlášených bylo letos rekordní
množství. Laťku jsme oproti předchozímu
ročníku posunuli o 200 účastníků na 917
a o dvě evropské země, celkem na 18 států. Z toho máme samozřejmě obrovskou
radost a vzrůstající zájem o Emil Open nás
mimo jiné velmi povzbuzuje.
Bohužel u nás v České republice
prakticky neexistuje systémová podpora

I přes komplikace jste letošní ročník
uspořádali. Jak to vypadá s plány
do budoucna? Odradily vás letošní
problémy?
Neodradily. My totiž nebrečíme, bojujeme!
Bojovat a nevzdávat se, to jsou totiž slova,
která od nás „naši“ mladí sportovci neustále
slyší. Já bych jim rád i touto cestou vzkázal,
že se nevzdáme a uděláme maximum pro to,
aby příští rok nemusel nikdo „zůstat doma“.
Takže nám držte palce. A jestli mohu
pozvat i vaše čtenáře, osmý ročník se bude
konat v Brně od 12. do 16. června 2019.
A závěrem si dovolím prozradit malé
tajemství. Jestli se vše podaří, rádi bychom
v Jihočeském kraji uspořádali ve dnech
23. až 27. ledna 2019 i první ročník zimní
verze Emil Open.

ŽIVOT

BEZ BARIÉR
Senior • Handicap

9.–11. listopadu 2018
pátek–sobota 10.00–18.00 hod.
neděle 10.00–16.00 hod.

Výstaviště Černá louka
Ostrava
Zároveň probíhá výstava KREATIV

www.cerna-louka.cz
Záštita:

Mediální partneři:

ČASOPIS PRO INTEGRACI 37

TEXT: Petra Hanušková | FOTO: archiv Jiřího Němečka

Absolvent
Metropolitní
univerzity
Praha
Jiří Němeček:

Důležité je
být užitečný

Smysl pro humor a nezdolný optimismus – tak by se dala charakterizovat
nepřehlédnutelná osobnost Jiřího Němečka. Nejčastěji ho najdete v recepci
Metropolitní univerzity Praha, kde se s ním často zastavují na kus řeči studenti
i zaměstnanci. Ať máte náladu jakoukoliv, Jirka vás zaručeně rozesměje. „Často si
dělám legraci, že mi tohle místo ušili na míru. Jsem takový humanoidní tlampač,
vždycky dostanu nějakou informaci a musím ji vyhlásit mezi lidi, aby to všichni
hned věděli, což mě baví,” říká se smíchem o svém zaměstnání. S humorem se dívá
také na všechno, co ho v životě potkalo.
Jiří Němeček přišel na svět s dětskou
mozkovou obrnou. „Narodil jsem se mamince v osmém měsíci. Jela tenkrát autem
na dovolenou a v Německu do nich vrazilo
druhé auto a maminka se vykulila mezi sedačky. Nejdřív ale nikdo nepoznal, že by se
mnou bylo něco v nepořádku. Až ve dvou
letech, kdy jsem se nedokázal sám postavit, se zjistilo, že mám infarkt na mozku,”
popisuje Jiří Němeček svůj handicap. Hned
ale dodává, že má velké štěstí, že se narodil zrovna do své rodiny. Oba rodiče totiž
věnovali Jiřímu veškerou péči a dávali mu
naději. „Rodiče se mnou docházeli na různá cvičení v dobré víře, že mě rozchodí.
Nakonec se to nepodařilo, přestože mám
za sebou asi pět operací. Ale díky tomu
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jsem schopný se o sebe do jisté míry sám
postarat,” vysvětluje Jiří.
Dětství strávil v Liberci, kde jeho rodina
žila v bytovém domě z první republiky. „Bylo
to krásné prostředí, narodil se zde i můj
tatínek, rád na to vzpomínám. Neměl jsem
ale moc kamarádů, protože všichni jezdili
na tábory a lezli po stromech, zatímco já
jsem trávil dětství s tátou v garáži,” popisuje Jiří. Zde se zrodila jeho velká láska k autům a sen stát se v dospělosti automechanikem. Nejlépe závodním. „Táta mi vždycky
říkal, že když budu pořádně cvičit, tak se
mi můj sen splní. To se bohužel nestalo,
protože jsem kvůli zpomaleným reflexům
nedostal řidičský průkaz, ale láska k autům
už ve mně bude navždy,” dodává Jiří.

Po úspěšném absolvování základní
a střední školy stála před Jiřím otázka,
kam se vydat dál. Na vysokou školu

INSPIRACE

nejdřív vůbec nepomýšlel, protože kvůli
mozkové obrně špatně psal a ještě hůře
četl. Jeho kamarádka ho ale přemluvila,
aby zkusil přijímací zkoušky na Metropolitní univerzitu Praha do programu Škola
bez bariér. „U zkoušek jsem byl hrozně
nervózní, zkoušejícím jsem popisoval, že
mám problémy se čtením i psaním a že
mě kvůli tomu nevezmou. Nakonec jsem
ale zkoušky úspěšně složil a domů jsem si
nesl potvrzení o přijetí na obor Mezinárodní vztahy a evropská studia. V životě jsem
neviděl tatínka tak šťastného,“ popisuje
Jiří. S dokončením vysoké školy mu opět
velmi pomohla rodina. „Maminka kvůli
mně zůstala doma a předčítala mi skripta,
protože si věci mnohem lépe zapamatuji,
když je slyším. Také díky tomu jsem potom
úspěšně složil státnice a jsem jí za to
velmi vděčný,“ vypráví Jiří.

Díky zaměstnání
se o sebe dokážu
finančně postarat,
ale především si
připadám užitečný,
což je pro mě zásadní.
Dalším velkým mezníkem v jeho životě
bylo studium v Německu v rámci programu Erasmus+. Němčina bavila Jiřího
od základní školy, a to se nakonec stalo
jeho velkou výhodou. „Studium bylo velmi
náročné, skripta byla v angličtině, musel
jsem z toho pak dělat výtah v němčině,
abych to byl schopen adekvátně prezen-

tovat. Zkoušky byly písemné, což jsem
v daném časovém termínu nemohl zvládnout, proto jsem obešel vyučující a oni
kvůli mně nakonec svolali komisi, kde mě
zkoušeli ústně. Nakonec jsem všechno
zvládl a byl to pro mě obrovský přínos, začal jsem si potom mnohem víc důvěřovat,“
popisuje Jiří svou zkušenost z Německa.
Po absolvování studia stála před
Jiřím otázka, co dál. „Chvíli to vypadalo
špatně, práci automechanika jsem sehnat
nemohl a nevěděl jsem, co dál se životem.
Nakonec ale zakladatelka Metropolitní
univerzity Praha Anna Benešová přišla
s nabídkou, abych pracoval v budovách
univerzity na recepci. Už to dělám osmý
rok a díky zaměstnání se dokážu o sebe
finančně postarat, ale především si připadám užitečný, což je pro mě zásadní,“
uzavírá Jiří Němeček.

Metropolitní univerzita Praha poskytuje studentům s pohybovým postižením
nejen stipendium ve výši školného, ale také profesionální poradenství i pracovní
uplatnění. Za svůj projekt Škola bez bariér získala řadu ocenění: HANNDINOV
EUROPE 2008 za nejlepší projekt ve prospěch mladých lidí s handicapem,
ocenění Výboru dobré vůle − Nadace Olgy Havlové za nejlepší projekt zaměřený na vysokoškolské studenty se zdravotním postižením, první místo v soutěži
Stejná šance − Zaměstnavatel roku 2014 za zaměstnávání lidí se zdravotním
postižením, cenu MOSTY 2014 za mimořádnou aktivitu ve prospěch občanů se
zdravotním postižením, cenu v kategorii „projekty“ v celostátní soutěži pořádané
Moravskoslezským krajem Rekordy handicapovaných hrdinů 2017.
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TEXT: Petr
| Pošta | FOTO: archiv ČD

Zájem handicapovaných

o cestování po železnici roste
Kalendářní léto skončilo, i když to tak chvílemi alespoň podle teplot nevypadalo.
Desítky horkých letních dnů za sebou byly pro mnohé lidi vyčerpávající, nicméně snad
každý si během uplynulých měsíců udělal prostor pro dovolenou, respektive si našel
čas na výlet.
A na výlet se jezdí čím dál častěji vlakem.
Výsledky počtu přepravených lidí vlaky
národního dopravce za první pololetí jsou
velmi potěšující. Jednalo se o téměř 90
milionů osob, což představuje meziroční
nárůst převyšující 3 %. Rostoucí trend
přinesly i nedávno uplynulé prázdninové
měsíce.
Ve vlacích přibývá handicapovaných
Zájem o železniční přepravu je dán
především výrazným zlepšením kvality
vlakových souprav Českých drah a také
služeb poskytovaných na palubě vlaků.
„V prvních osmi měsících jsme zaznamenali také významný nárůst počtu přepravených osob s handicapem, což nás velmi
těší,“ říká Michal Štěpán, člen představenstva Českých drah odpovědný za úsek
osobní dopravy, a pokračuje: „V naší
evropsky unikátní webové aplikaci pro
rezervaci přepravy handicapovaných osob
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jsme za období leden až srpen odbavili
přes 5700 žádostí, většina byla vyřízena
kladně. Cestu do zahraničí si u nás objednalo necelých 600 zdravotně postižených
zákazníků.“ Osoby se sníženou schopností
pohybu a orientace však jezdí vlaky Českých drah čím dál častěji i bez potřeby využití webového objednávkového systému,
neboť na mnoha linkách jezdí pravidelně
nízkopodlažní soupravy, ať už v příměstské nebo v dálkové dopravě. Samostatný pohodlný nástup a výstup umožňují
zejména elektrické a motorové jednotky.
„Do konce srpna jsme díky tomu mimo
objednávkový systém přepravili více než
5 000 osob se zdravotním postižením,“
doplňuje Michal Štěpán.
Nové slevy přilákají další cestující
Od září vstoupily v platnost nové slevy
v rámci zvláštního jízdného pro cestování ve veřejné dopravě. Nově mohou se

slevou 75 % cestovat z rozhodnutí státu
děti a mládež do 18 let, studující do 26 let
a senioři od 65 let věku. To určitě přiláká další lidi do veřejné dopravy, vlaky
nevyjímaje. Národní dopravce nicméně
poskytoval v době, kdy se zvláštní jízdné
vybraných skupin obyvatel netýkalo, své
vlastní slevy. „České dráhy některé z nich
zachovaly i po 1. září 2018. Například
slevy pro důchodce mladší 65 let, a to
podle dosud platných tarifních podmínek,“ upřesňuje Michal Štěpán. “Cestujícím, kteří mají nově nárok na zvláštní
jízdné a jízda vlakem je s ním vyjde levněji
než podle tarifních podmínek platných
do 31. srpna 2018, ale poměrnou část
dříve zakoupené aplikace vrátíme.“ Podle
podmínek vydaných národním dopravcem
nebylo nutné chodit uplatnit nárok na vrácení příslušné zakoupené aplikace hned
1. 9. 2018, protože ČD přijímají žádosti
o návratky až do konce dubna 2019

CESTOVÁNÍ
a automaticky příslušnému držiteli provedou návratek vážící se k datu 1. 9. 2018.
„Jedinou výjimkou je nabídka IN Senior.
Tu již nabízet nebudeme, ale doběhne
její platnost až do vyčerpání příslušného
období, na kterou je kupón zakoupen. Pokud by však cestující nechtěl tuto nabídku
využívat, umožníme mu návratek zbývající
části do konce platnosti beze srážky, ale
výše návratku se bude počítat ke dni, kdy
cestující o návratek požádá,“ doplňuje
komentář k problematice nových státních
slev Michal Štěpán.
S novým jízdním řádem vyjedou další
bezbariérové vlaky
Nedávno ministerstvo dopravy uvedlo, že
České dráhy uspěly při dvouletém kontraktu na zajištění výkonů rychlíků mezi Pardubicemi a Libercem. Národní dopravce
tak pro rok 2019 uhájil stejné výkony jako
má v letošním roce.
Jaké změny tedy přinese nový jízdní
řád od letošního 9. prosince? „Rozsah
vlakové dopravy se mírně navýší díky

Výsledky počtu přepravených lidí vlaky
národního dopravce za první pololetí jsou
velmi potěšující. Jednalo se o téměř 90 milionů
osob, což představuje meziroční nárůst
převyšující 3 %.
objednávce krajů i ministerstva dopravy. Osobám s handicapem České dráhy
nabídnou opět větší počet vlaků umožňujících jejich přepravu. Nově totiž na lince
Plzeň–Horažďovice předměstí nasadíme
nízkopodlažní RegioPantery a dále se
na hlavní trati Praha–Olomouc–Ostrava
objeví více souprav Pendolino. To proto,
že se do provozu vrací sedmá vlaková
souprava, která byla tři roky odstavena
po tragickém neštěstí u Studénky, kdy
na trať při spouštěných závorách vjel
polský kamion s vlekem plně naložený
plechy,“ upozorňuje na některé novinky
Michal Štěpán a uzavírá: „Desítky nových

vozů jsme pro cestující objednali a jsou
ve výrobě. O prázdninách se nám povedlo
odkoupit od Rakouských spolkových drah
41 starších vagonů kategorie EuroCity,
které nyní procházejí odbornými technickými pracovišti. Část z nich půjde do provozu postupně ještě na podzim, část
projde modernizací a objeví se po Novém
roce na některých dalších rychlících,
jež jsou dosud řazeny ze zhruba 30 let
starých vozů. Jde o modernizované vozy
s klimatizací a uzavřeným systémem WC,
vybavené také zásuvkami 230 V 50 Hz
a také s možností připojení k internetu
pomocí Wi-Fi technologie“.
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TEXT: Vratislav
|
Výborný

Město Jihlava

připravuje ve spolupráci s krajskou radou

výstavbu spolkového domu

Město Jihlava dlouhodobě podporuje spolkovou činnost organizací zdravotně
postižených občanů a zároveň se finančně podílí i na poskytování sociálních služeb.
Za hlavní motiv této podpory spolkům
osobně považuji fakt, že právě takovéto,
byť mnohdy i velmi malé organizace jsou
životem tepajícím rodinným stříbrem města.
Jejich provoz – a je jedno, zda se jedná
o malé kluby či velké poskytovatele služeb –
přináší celou řadu nákladů ať už finančního
či jenom morálního charakteru. K tomu je
nutno zmínit ještě jedno specifikum města
Jihlavy a tím je jeho přirozená spádovost
coby statutárního a krajského města.
U spolků a klubů velmi podstatným,
zpravidla největším nákladem je pochopitelně nájemné, které je hrazeno nejvíce
z prostředků poskytovaných městem z rozpočtu. Zpravidla je toto nájemné hrazeno
komerčním subjektům. Tento stav si město
dlouhodobě uvědomuje a není s ním spokojeno. Proto jsme uvítali iniciativu krajské
rady zdravotně postižených, která nás oslovila s nabídkou spolupráce při možné přípravě investiční výstavby spolkového domu.
Ze strany krajské rady byl hlavním motivem
pro takovouto iniciativu stav „sídelní roztříštěnosti“ členských a dalších organizací
zdravotně postižených, což pochopitelně
třeba i s ohledem na častou kombinaci typů
handicapu činní při poskytování zázemí pro
aktivity i služby řadu problémů.
Mezi městem Jihlava a krajskou radou
proběhla celá řada pracovních jednání.
Hledali jsme vhodné objekty a počítali
náklady, až jsme ve shodě došli k závěru,
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že nejlepším řešením by bylo začít, jak se
říká, na zelené louce. Ve věci obsazenosti
a související ekonomické udržitelnosti jsme
pak společně oslovili organizace, které by
měly být budoucími uživateli, a vyjednávali
s nimi. Zaměřili jsme se v zásadě na dva
typy uživatelů. Prvním typem jsou organizace zdravotně postižených, které jsou poskytovateli registrovaných sociálních služeb.

organizací coby budoucích uživatelů nám
vychází provozně i ekonomicky smysluplně.
Místo zvolené pro stavbu se nachází
v areálu jihlavské nemocnice a tvoří určité
prostorové a komunikační rozhraní mezi
areálem nemocnice, zástavbou bytových
domů, obchodním centrem a zejména
zelenou plochou s připravovanou stavbou
domova pro seniory. Je také velmi dobře

Mezi městem Jihlava a krajskou radou proběhla
celá řada pracovních jednání. Hledali jsme
vhodné objekty a počítali náklady, až jsme
ve shodě došli k závěru, že nejlepším řešením
by bylo začít, jak se říká, na zelené louce.
Důvodem pro jejich výběr je pochopitelně
určitá míra jistoty dotačních prostředků
poskytovaných na jejich činnost (a jejich
o řády jiný, vyšší objem). Tedy se jedná
o organizace, které potřebují celotýdenní
zázemí pro poskytování svých služeb. Druhým typem uživatelů jsou organizace „hlasu
lidu“, kdy se jedná o malé spolky, kluby,
pacientské i zájmové organizace lidí se
zdravotním postižením. Jde tedy o organizace, které se občas potřebují někde sejít,
k čemuž jistě žádné top kanceláře nepotřebují. A právě kombinace těchto dvou typů

dopravně dostupné, včetně pěší dopravy
a nároků na bezbariérový pohyb. Studií
předpokládané náklady se pohybují lehce
nad 50 miliony korun a aktuálně se bude
zadávat prováděcí dokumentace. Finální
cena se bude odvíjet od výběrového řízení
a aktuální situace ve stavebním odvětví.
Osobně věřím, že se velmi přiblížil stav,
kdy budeme moci položit nejen základní
kámen, ale zejména uvést stavbu v život. Podstatné je, že na potřebě výstavby
spolkového domu panuje v zásadě i široká
politická shoda.

TEXT: Hana Gřešková | FOTO: Jiří Birke

AKCE

Na Sdílku v Ostravě-Porubě
se diskutovalo o veřejném prostoru

Od 10. do 31. května se na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě konala akce Sdílko 2018.
Jednalo se o netradiční pop-up expozici, na níž se prezentovala padesátka místních
nejzajímavějších výrobců, designérů a prodejců. Součástí byla i výstava mapující
proměny porubského veřejného prostoru, doplněná sérií přednášek na téma veřejný
prostor a architektura.
Zájemci mohli navštívit šest prezentací spojených s diskusemi
s architekty, historiky nebo odborníky na veřejný prostor. V rámci Sdílka se 22. května uskutečnila také debata na téma (Ne)
viditelné elementy veřejného prostoru. Kateřina Frejlachová na ní
představila zkušenosti pražského Institutu plánování a rozvoje.
Druhou účastnicí byla Hana Gřešková, krajská koordinátorka
NRZP ČR pro Moravskoslezský kraj, která ukázala specifika
veřejného prostoru, s nimiž se musejí každodenně potýkat osoby
se zdravotním postižením. Zaměřila se především na využívání
přechodů pro chodce pro handicapované (např. změny v umístění
přechodů, kdy pro osoby se zrakovým postižením zůstává na zemi
dlažba vedoucí k již neexistujícímu přechodu), na pohyb osob se
zrakovým postižením po porubských ulicích (chybějí vodicí pruhy
na přechodech pro chodce pro osoby se zrakovým postižením),
na překážky, které musejí překonávat lidé upoutaní na invalidní
vozík (vysoké obrubníky chodníků, špatně na sebe navazující
sjezdy a nájezdy na chodník pro invalidní vozík).
V porubských ulicích není pohyb osob s různými zdravotními
postiženími vůbec jednoduchý. Velkým problémem (nejen) pro lidi
s handicapem jsou chybějící veřejná WC. Zástupci porubské radnice oponovali tím, že je již navázána spolupráce s podniky, které
poskytují restaurační služby (kavárny, restaurace, kluby) a disponují
toaletami. Měly by umožnit veřejnosti včetně osob se zdravotním
postižením tyto toalety používat.
Porubská radnice letos zrealizovala již druhý ročník akce Sdílko.
Téma veřejný prostor je pro představitele Poruby zásadním. Postupně se řeší a „vychytávají“ i nejmenší maličkosti, aby byl veřejný
prostor přístupný všem. Včetně osob se zdravotním postižením.
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TEXT: Petr Uličný | FOTO: archiv Petra Uličného a Jiřího Jambora

Chytrá česká pomůcka

MouthMouse

Alternativní ovládání přístrojů v domácnosti – ústy, jazykem, hlasem apod.
Handicapovaní lidé využívající inteligentní kompenzační pomůcky MouthMouse si nyní
mohou nechat nastavit konfiguraci těchto zařízení na dálku pomocí internetu.

Týká se to například inteligentních počítačových myší ovládaných ústy, tzv. „inteligentních ústních myší“, dále nejrůznějších
pomůcek pro ovládání televize, rádia,
klimatizace, osvětlení, pomůcek pro komunikaci s okolím apod. pomocí doteku,
hlasovými příkazy, pohybem rtů-úst, jazyka
nebo prostřednictvím dechu. Firma nové
možnosti představila novinářům a záznam
jste mohli zhlédnout v České televizi,
přečíst si o tom v tisku, na internetu nebo
jste mohli reportáže slyšet v rádiích.
Jeden z dlouholetých uživatelů těchto
pomůcek pan Jiří Jambor z Hustopečí
nad Bečvou, kvadruplegik, pomáhá tyto
přístroje konfigurovat přes internet –
na dálku, a to uživatelům, kteří si pomůcky MouthMouse pořizují. Uživatelé jsou
lidé s pohybovým omezením. Možnost
nastavit pomůcku na dálku přes internet
v praxi znamená, že si lidé přenastavení
pomůcky mohou zajistit zcela sami, což
zvyšuje míru jejich samostatnosti a nezávislosti. Uživatel nemusí čekat na rodinu
nebo pečovatele, než si přečtou návod
nebo než bude na čtení návodu čas – sám
si může pomůcku nastavit na míru, a to
vedle jiných možností nově také zasláním
požadavku panu Jiřímu, který toto přání
zpracuje a zrealizuje jej pro uživatele
na dálku v rámci technické podpory.
Sám pan Jambor má diagnózu svalové
atrofie a dokáže jen mírně hýbat hlavou.
I tak dovede prostřednictvím inteligent-
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ních pomůcek MouthMouse pomáhat
ostatním lidem. Díky zařízení si pan Jiří
dokáže obstarat řadu běžných činností – ovládat počítač, tablet, telefonovat,
ovládat televizi, světlo, spotřebiče, topení,
může studovat nejnovější techniku a užívat si samozřejmě také zábavy. Pomůcky
může klient ovládat ústy, jazykem, rty,
dechem, dotykem nebo třeba hlasovými
příkazy.
„Já osobně pro svoji potřebu nejvíc
využívám hlasové ovládání MouthMouse,
to je pro mě úplně nejjednodušší. Pro
ovládání počítače používám ústní tyčinku
MouthMouse, takže díky ní jsem prakticky
většinu dne on-line,“ řekl pan Jiří novinářům. Zařízení pomáhá jemu a jeho rodině
získat větší samostatnost a nezávislost.
„Nemusím třeba volat mamku, aby mi
přepnula televizi. Když sedím na vozíku,
jsem u počítače a ovládám domácnost
z něho, ale když ležím na posteli, počítač
u sebe nemám a v tu chvíli ovládám vše
v domácnosti hlasem,“ dodal.
Podle kybernetika Petra Uličného, který koncept MouthMouse vyvinul a který je
průkopníkem inteligentních kompenzačních pomůcek v ČR, lze touto technologií
ovládat téměř veškeré běžné domácí
zařízení – počítač, tablet, televizi, rádio,
větrák, světlo, klimatizaci, topení nebo
třeba vrata garáže. Pomůcka ulehčuje
život jak samotným klientům, tak i jejich
rodinám. „Ve chvíli, kdy člověk získá více
samostatnosti a nezávislosti tím, že si
mnoho rutinních činností realizuje zcela
sám, tak rodina nebo zdravotnický personál mají více času na odbornou péči.
Je potřeba se zamyslet důkladně také
nad rodinnými příslušníky a personálem,
stejně jako nad místem, kde se uživatel
nachází. To je nesmírně důležité k tomu,
aby se i malý detail, každá i malá mož-

nost přetvořila v uživatelovu výhodu,“ řekl
novinářům Uličný.
Možnost nastavení zařízení na dálku je
podle něj obrovská výhoda a je to jeden
ze směrů, kterým se budou kompenzační
pomůcky vyvíjet v blízkém budoucnu.
„Představte si, že mají uživatelé možnost
zavolat technickou podporu přes e-mail,
skype nebo telefonicky, pokud zrovna
nejsou u počítače, a oznámí, že například kvůli změně zdravotního stavu došlo
k omezení pohybových možnosti a že
chtějí nastavit pomůcku třeba mnohem
citlivěji. Přizpůsobení pomůcky se provede
na dálku odkudkoli na světě a provede se,
ať je uživatel kdekoli ve světě. Člověk získá znovu větší samostatnost – nezávislost
a s ním i jeho rodina. Maminky, babičky
ani zdravotnický personál nemusí číst návody, nemusí odbíhat od svých primárních
– odborných činností, kterými jsou v prvé
řadě zdravotnická péče a ošetřovatelství.“
Pomůcka navíc prostřednictvím dalších
nástrojů, jako je on-line support, dále
třeba klientské diskusní fórum, vytváří sociální síť klientů bez ohledu na jejich diagnózy a zdravotní stav. „To pak umožňuje
nastavení konkrétního zařízení na dálku
třeba na základě určité zkušenosti s určitou diagnózou. To v praxi umožňuje poslat
nastavení přístroje, které už je několik let
vyzkoušené u určité diagnózy, směrem
k novému uživateli se stejnou diagnózou,
který si přístroj teprve zakoupil. Máme
za 10 let činnosti v tomto oboru širokou
databázi takovýchto konfigurací a nastavení. Proto je zařízení MouthMouse
schopno pomoci člověku rychle a pružně
– dle změny zdravotního stavu,“ uvedl
Petr Uličný.
Václav Herzinger z Přerovska, který
po úrazu ochrnul a rukama téměř nemůže
hýbat, si pochvaluje rychlost, s jakou se

TEXT: Lenka Gajdová | FOTO: archiv MHMP

Z TÉMA
PRAHY

Nemocnice Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského

má nový přístroj
Podrobnější informace o chytré ústní
myši MouthMouse a dalších inteligentních pomůckách této unikátní
technologie, jako je třeba hlasové
ovládání, naleznete na internetu
(www.ustnimys.cz).
V případě, že si přejete získat další
informace a zajímají vás osobní zkušenosti uživatele tohoto zařízení pana
Jirky, poskytl nám e-mail a je možné
mu napsat na jirkaonline@post.cz.

sžil s ovládáním zařízení. „Vlastně ovládám počítač, jako když jsem byl zdravý.
Dnes dokonce pracuju pro jednu společnost,“ řekl novinářům. Uvedl, že na počítači díky ústní myši zvládá prakticky vše.
„S touhle myší jsem se setkal už na začátku, když se mi stal úraz. Padla mi do oka
a od té doby ji používám pořád, i několik
hodin denně,“ dodal Václav.
Díky neustálým inovacím inteligentních pomůcek MouthMouse je možné
si namíchat takovou konfiguraci, která
pomůže člověku vrátit se ke své práci,
komunikovat se světem pomocí počítače, telefonu, tabletu, a to v poloze vleže
i vsedě, dále je možné užívat si zábavy
a obstarat si řadu běžných činností zcela
samostatně. V dnešní době jde technika
kolem nás rychle dopředu, stále se proto
vyvíjejí nové funkcionality k inteligentním
pomůckám a tyto funkcionality lze dle verze zařízení přikupovat. Protože se jedná
o ryze ČESKÉ zařízení, je k dispozici uživatelům pružná technická-odborná podpora, například na telefonu – v českém
jazyce. Zařízení je možné si samozřejmě
vyzkoušet. Specialista přijede po domluvě
přímo za vámi domů nebo kamkoli jinam.
S pomůckami se tak snadno seznámíte
a navíc s odborným výkladem, což umožní
namíchat si tu správnou konfiguraci i dle
technických možností, které jsou u vás
doma nebo ve zdravotnickém zařízení
k dispozici.

pro sledování životně
důležitých funkcí
Radní hlavního města Prahy pro oblast zdravotnictví
Radek Lacko předal zástupcům Nemocnice
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského nový
přístroj v hodnotě 100 000 korun. Takzvaný
kompaktní monitor vitálních funkcí byl pořízen díky
dotaci poskytnuté hlavním městem a bude sloužit
na oddělení ARO.

Nový monitor bude součástí
celkového vybavení oddělení, jež
se stará o pacienty po operacích
nebo o pacienty v závažném
zdravotním stavu, kteří vyžadují
nepřetržité sledování a léčbu.
Monitor umožňuje bezprostředně
reagovat na případné změny či poruchy životních funkcí, a zabránit
tak ohrožení života nebo zhoršení
zdravotního stavu.
„Ultramoderní přístroj pořízený z dotace hlavního města ulehčí a zefektivní práci lékařům a zdravotnímu personálu. A co hlavně, bude pomáhat zachraňovat životy pacientů.
Skrze promyšlenou a cílenou dotační politiku hlavního města chceme pomoct zvyšovat
kvalitu a dostupnost zdravotní péče pro ty, kteří ji potřebují. Nemocnici jsem již předtím
navštívil a mohu konstatovat, že je v mnoha ohledech unikátní. I proto zájem o její služby
roste. Věřím, že nové vybavení
pacienti i personál ocení,“ uvedl
při předání přístroje Radek Lacko.
„Děkujeme Praze za poskytnutí dotace pro přístrojové vybavení, které je zásadní součástí intenzivní péče o pacienty. Dotace
je mimo jiné i výrazem podpory
naší nemocnice a její pozice
v pražském zdravotnictví ze
strany hlavního města,“ doplnil
ředitel Nemocnice Milosrdných
sester sv. Karla Boromejského
Jiří Veselka.
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TEXT: Martina Jechortová | FOTO: Jan Traxler

Svatá Hora také bez bariér
Svatá Hora v Příbrami je jedním z nejstarších mariánských poutních míst v Čechách.
Je to raně barokní perla Čech, hlavní poutní místo Pražské arcidiecéze, častý cíl
turistů nejen českých, ale mnoha zahraničních.
V roce 2015 prošel areál velkou rekonstrukcí, za což získal titul Stavba roku Středočeského kraje 2016. Nyní tak můžeme
rozšířit naši nabídku služeb nejen po duchovní stránce (mše svaté, poutě atd.),
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ale i pro turisty je otevřeno mnoho nových
možností. Nové prostory, které dosud
nebyly přístupné veřejnosti, lze využít pro
přednášky, semináře i koncerty.
Kromě klasické prohlídky areálu Svaté
Hory s průvodcem, která trvá asi 50 minut,
můžeme nabídnout zcela nově zpracované muzeum umístěné částečně v bývalé
jezuitské kryptě. Vystaveny jsou zde
exponáty ze sbírek Svaté Hory, předměty,
jež nalezli archeologové při nedávné rekonstrukci, některé ze šatiček Panny Marie
Svatohorské. V rámci expozice lze zhlédnout i animované příběhy o Svaté Hoře.
Pro děti jsou připraveny pracovní listy. Viz:
http://svata-hora.cz/cz/article/1872/
nova-interaktivni-expozice-na-svate-hore.
Součástí našeho muzea je nyní až do konce roku 2018 výstava o požáru, jehož 40.
výročí si letos připomínáme.
Po náročné rekonstrukci areálu v roce
2015 byla také vybudována další výtahová
plošina do tohoto muzea. Protože se nachází ve dvou patrech, výtah byl potřeba.
Vstup do muzea je z prostoru prodejny
a infocentra v ambitech, naproti bezbariérovému vstupu do areálu.

Bezbariérový přístup
Vstup na Svatou Horu je od roku 2012
bezbariérový a umožňuje lidem s handicapem samostatně se pohybovat v areálu
svatohorských ambitů a také v prostoru
baziliky. Jedná se o nájezdové rampy a zdvihací plošinu, kdy je zabezpečena možnost
přístupu do prostor ambitů a baziliky bez
pomoci třetích osob.
Vstup se nachází na levém boku schodiště u Březnické brány, kde je možné zaparkovat automobil, dále se jedná o hydraulickou zdvihací plošinu napravo od jižního
schodiště terasy kostela.
Hydraulická zdvihací plošina se ovládá
pomocí tlačítek, funguje na stejném principu
jako výtah (během jízdy je ale nutné držet
po celou dobu tlačítko). Přístup k dolní stanici je po chodníku podél pravé strany schodiště. V prostoru horního ambitu, kde výtah
ústí, je ohraničen celoskleněným zábradlím.
Tento výtah je určen i rodinám s kočárky
nebo starým lidem, kteří nemohou vyjít
po schodech. Před vstupem do jižní předsíně
baziliky je umístěn masivní dubový nájezd.
Na financování tohoto bezbariérového přístupu se podílelo Ministerstvo kultury ČR.

NÁVŠTĚVA
Nutno podotknout, že pro držitele ZTP
neplatí zákaz vjezdu na Svatou Horu a mohou zaparkovat v bezprostřední blízkosti
areálu, přímo u bezbariérového nájezdu.
Vyhnou se tak zdolávání poměrně nepříjemného stoupání z hlavního parkoviště.
Klasickou prohlídku lze zakončit krátkým
koncertem na chórové varhany, které slouží
v bazilice do té doby, než budou zhotoveny
nové. V současné době jsou nové varhany
již zabudované na kůru a pan varhanář
Vladimír Šlajch z Borovan započal s jejich
intonací. Slavnostní žehnání je naplánováno na 25. listopadu.
V jedné z rohových kaplí je aktuálně
volně přístupná putovní výstava „Nemohli
jsme mlčet – lidé Charty 77“. Výstavy minimálně jednou ročně obměňujeme.
V původním klášterním barokním
refektáři nabízíme také možnost oběda či
jen svačinky s kávou a koláčem. Nemáme
klasickou restauraci, ale připravíme pro vás
to, co si předem objednáte.
Přes letní sezonu, od května do září, každou neděli ve 14 hodin pořádáme varhanní
půlhodinky. Interpreti se střídají, od místních varhaníků až po zahraniční návštěvy.
Na tento koncert je vstupné dobrovolné.
Výhoda Svaté Hory je také ta, že je otevřena každý den po celý rok.
Pokud se chcete zúčastnit prohlídky
Svaté Hory, je vhodné nejdříve kontaktovat průvodcovskou službu na Svaté Hoře
na e-mailu prohlidka@svata-hora.cz nebo
na tel. 731 619 800.
„Svatá Hora dlouhodobě pracuje na odstraňování bariér příchozím návštěvníkům
a zpřístupňování turistických atraktivit
lidem s handicapem, seniorům, rodinám
s malými dětmi, případně dalším turistům
a poutníkům se specifickými potřebami.
Proto také pro lidi s jakýmkoliv handicapem
i pro ty, co o ně pečují, pořádáme také
každý rok pouť,“ říká administrátor Svaté
Hory – redemptorista P. David Horáček.
Svatá Hora u Příbrami je místem
spojeným s mnoha zázraky Panny Marie
Svatohorské. K nejznámějším patří příběh
Jana Procházky z Nymburka, který oslepl
a ve snech, jež se mu zdály, ho vyzýval
stařec k návštěvě Svaté Hory, o níž ani nevěděl, kde se nachází. Když po mnoha dotazech konečně zjistil, kde Svatá Hora stojí,
vydal se tam v doprovodu svého osmiletého
vnuka. Na místo dorazili 10. června 1632.
Netušil, že to bude právě on, kdo bude příčinou uvedení Svaté Hory v širší známost.
Delší dobu opuštěná poustevna mu byla
příbramskou obcí svěřena i s povinností
pečovat o kapli. Po třech dnech pobytu zde
se Procházkovi zázračným způsobem vrátil

zrak. Viděl nejdříve mlhavě, ale v příštích
dnech zřetelněji a zřetelněji. Jedná se o první lékařsky doložený zázrak na Svaté Hoře.
Haptický (dotykový) model Svaté Hory
Tento model je vyrobený z kovové slitiny a má
sloužit především lidem slabozrakým či nevidomým, kteří nemají možnost vidět Svatou
Horu. Získají možnost z hmatového vjemu
velmi přesně poznat architektonické rozvržení barokního areálu i s přilehlým náměstím.
Model také poskytuje nevšední letecký pohled i všem ostatním poutníkům a turistům.
Na financování tohoto haptického modelu se
podílel spolek Matice Svatohorská.
Vodicí psi
Vstup na Svatou Horu je také možný s vodicím psem, a to i do prostor baziliky. Pokud
se chystáte na Svatou Horu s vodicím nebo
asistenčním psem, kontaktujte nejdříve
průvodcovskou službu. Jinak vstup se psy
(a jinými zvířaty) není možný.
Toaleta pro handicapované
Prostorná toaleta pro handicapované se
nachází ve spodní části Mníšecké kaple –

přístup je po silnici směrem ke klášteru.
Nabízí velký prostor, madlo, nižší umyvadlo.
Pokud je zamčená, kontaktujte průvodcovskou službu v ambitech Svaté Hory – Poutní
muzeum. Bezbariérově přístupné z prodejny
jsou také toalety ve svatohorském muzeu.
Další novinkou je prohlídka zvonice.
Dostanete se na dosah našich osmi zvonů
a dozvíte se o nich více podrobností.
S průvodcem také můžete navštívit naše
svatohorské sklepení a poslechnout si
výklad o rezidenci a plánech jezuitů, kteří
s její výstavbou započali. Je to další z prostorů, které byly při rekonstrukci opraveny
a zpřístupněny veřejnosti. Bohužel tyto dvě
prohlídky nejsou bezbariérově řešeny.
Kontakty:
Svatá Hora 591
261 01 Příbram
Tel.: +420 318 429 943
Tel.: +420 731 619 800
E-mail: prohlidka@svata-hora.cz
W www.svata-hora.cz
F facebook.com/svatahora
T twitter.com/SvataHora
Y youtube.com/user/SvataHora
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BYLINKY
PRO ZDRAVÍ
A PRO
RADOST

Bylinková sklizeň
Končí babí léto a nastal čas využít všech
darů, které nám letní příroda poskytla.
Je čas sušit, zpracovávat, zavařovat,
konzervovat, míchat bylinkové směsi –
prostě všechny přírodní produkty
uchovat tak, aby nám mohly pomáhat
až do příštího jara. O co nás ochudilo
letošní sucho při sběru rostlin a bylinek,
o to víc nás obdarovaly stromy a keře
svými plody. Využijme toho!

Pokud jsme v létě ještě nestihli některé bylinky nasbírat, máme
možnost i nyní v přírodě ledacos najít a využít. Na loukách stále
ještě kvete řebříček obecný. Jeho kvetoucí nať je vynikající nejen
na ženské obtíže, ale také čistí krev a všechny tělesné šťávy, léčí
průjem, podněcuje trávení a dezinfikuje. Pomáhá při závratích a nevolnostech. Při bolestech hlavy způsobených změnou počasí vypijte
hrnek horkého řebříčkového čaje, bolesti rychle poleví.
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Rakytník řešetlákový

ZDRAVÍ
Při výletech podzimní přírodou do dálky září červené plody jeřábu
ptačího. Používají se k léčebným účelům a tepelně upravené například ve formě sirupu jsou jedlé. Výbornou sladkou chuť mají plody
poddruhu jeřáb ptačí moravský, který poznáte podle toho, že má
listy zoubkované jen v horní třetině. Jeřabiny jsou téměř všelékem –
patří mezi nejlepší zdroje vitamínů a minerálů, jsou tedy dobrou
prevencí všech onemocnění. Jsou účinným antirevmatikem, pomáhají při bolestech končetin, kloubů, dně a jsou mírně močopudné.
Mezi typické plody, sbírané na podzim, patří kaštany – plody jírovce
maďalu. Kaštany jsou nejen oblíbenou hračkou našich dětí, ale
dají se také využít v léčbě. Pro přílišnou hořkost z plodů vyrábíme
tinkturu, kterou používáme vnitřně i zevně. Tinktura pomáhá při zánětech a otocích lymfatického původu, ovlivňuje pružnost a pevnost
cévních stěn. Využijeme ji při léčbě hemeroidů, bércových vředů
a křečových žil. Podáváme podle tělesné hmotnosti cca 20 kapek
3× denně.
Na procházkách můžeme také sbírat kopřivová semínka, která sušíme a přidáváme do jídel nebo nakládáme do medu. Kromě sběru
rostlin a semen pomalu můžeme začít vykopávat kořeny bylin, které
ukončily své vegetační období.
Na zahradě najdeme ještě poslední květy měsíčku lékařského.
Pamatujte, že léčivější jsou sytě oranžové květy. Měsíček patří mezi
ženské bylinky, ale prospívá i játrům a žlučníku. Ve formě tinktury
má také protirakovinné účinky. Jeho hojivé působení můžeme využít zevně na kožní problémy, ať už ve formě obkladů nebo masti.
Před prvními mrazíky sklízíme lichořeřišnici větší. Rostlina je jedlá
a léčivá úplně celá. Vyniká lehce pálivou ředkvičkovou chutí. Má
silné antibiotické působení, takže ji můžeme využívat i při nachlazení a zánětech močových cest. Pokud už rostlinka zasychá, můžeme
si nasbírat zelená semena a připravit z nich tinkturu. Zralá semena
uschováme na výsev v příštím roce.
Snad největší zásobárnou vitamínu C a nepřeberného množství
dalších vitamínů a biologicky aktivních látek je rakytník řešetlákový. Je to keř, který poroste v každé půdě a hodí se na každou
větší zahrádku. Mějte na paměti, že plody získáte jen tehdy, když
budete pěstovat samčí a samičí rostliny. Pokud vám rakytník plodí
jen málo, nezoufejte, keř je léčivý úplně celý a jako zásobárnu
vitamínů můžete používat i listy. Ne nadarmo je prý dával Alexandr
Veliký svým koním, aby měli krásnou srst. Jedinou vadou na kráse
jsou ostré trny rakytníku, takže vaše ruce si sklizeň plodů protrpí.
Existuje sice spousta vynálezů na usnadnění této dřiny, ale podle
mého názoru není nad pečlivý ruční sběr.
Na zahrádce můžeme nasbírat poslední aromatické bylinky a vytvořit si kořenící směs nebo bylinkovou sůl.

Měsíček lékařský

Využijme nyní na podzim bohatství toho, co nám příroda nabízí.
Nejvíce našemu zdraví prospěje, pokud budeme konzumovat to,
co právě dozrává a roste kolem nás. Užijme si sladkosti a chuti podzimního ovoce a ořechů. Zkusme se vyhnout nákupům
dovozového ovoce a zeleniny v supermarketech. Tyto produkty
jsou pěstovány za použití mnoha chemikálií a cestují k nám
často přes půl zeměkoule. Neprospívají ani našemu zdraví, ani
životnímu prostředí. A pokud nemáme vlastní zahrádku, na každé
mezi, v lesících či opuštěných zahradách najdeme spousty ovoce,
které nikdo nesbírá, ořechy, houby. Anebo si na nejbližším trhu
nalezněte „svého“ farmáře, který vám za pár korun rád přenechá
to, co sám s láskou vypěstoval. Přeji vám hodně zdraví a vitality
načerpané z darů naší přírody.
Recepty:
Bylinková sůl – použijeme aromatické bylinky, které máme k dispozici, jako je např. petrželka, libeček, česnek, koriandr, pažitka, šalvěj, dobromysl, tymián, bazalka, saturejka. Bylinky zkombinujeme
dle své chuti. Lehce je pokrájíme a postupně přidáváme mořskou
nebo himalájskou sůl. Poměr bylinek a soli by měl být 4:1. Bylinky se solí krájíme tak dlouho, dokud nedosáhneme požadované
jemnosti. Hotovou směs necháme pár dní proschnout na pečícím
papíře a uschováváme v uzavřených skleničkách.
Rakytníkový sirup – rakytník odšťavníme nebo rozmačkáme.
Přecezenou šťávu smícháme se stejným dílem medu nebo cukru
a dáme do vyvařených lahví. Zbylou drť z rakytníku můžeme dále
zpracovat nebo usušit na čaj. Sirup uchováváme v chladu a užíváme jej v zimních měsících na podporu imunity.

Řebříček obecný

Kaštanová tinktura – kaštany rozdrtíme nebo nastrouháme.
Smícháme 1 díl kaštanové drti s 5 díly šedesátiprocentního lihu
a necháme přibližně 5 týdnů vylouhovat na tmavém a teplém
místě.
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Některé situace musím se svým
hrdinou protrpět, říká autorka
knihy www.bez-bot.cz

Ivona Březinová
Mnohokrát jsme se ve svém životě
ocitli v situaci, kdy jsme sešlápli plyn,
skočili do vody nebo se pustili bezhlavě
dolů po sjezdovce, aniž bychom stihli
přemýšlet, jaké následky naše jednání
může mít. Měli jsme přece dobré důvody,
díval se na nás oblíbený spolužák nebo
hezká kamarádka z vedlejšího vchodu
anebo jsme se vsadili s kamarádem.
Skutečně jsou to ale důvody dostačující?
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Ben Braun, hlavní hrdina knihy Ivony Březinové www.bez-bot.cz,
v důsledku neuváženého chování zkomplikoval život sobě a své
rodině a mohlo to dopadnout ještě hůř. Díky citlivému rukopisu
autorky mnoha knih pro děti a mládež Ivony Březinové můžete
pár dnů sledovat jeho boj o každý krok. Kniha vznikla na podnět
Nadačního fondu Emil, ve spolupráci s nakladatelstvím Cattacan.
Část výtěžku z prodeje je věnovaná handicapovaným sportovcům
prostřednictvím Nadačního fondu Emil.
Jste autorkou mnoha knih pro děti a mládež. Odkud přišel nápad
napsat konkrétně tuto knihu?
Byla jsem k práci na knize vyzvána nakladatelstvím Cattacan a také
zástupci Nadačního fondu Emil, který se stará o handicapované
sportovce. Přečetli si knihu Řvi potichu, brácho, která je o dětech
s poruchou autistického spektra, a řekli si, že když Březinová zvládla
napsat o autistech, tak dokáže napsat i příběh o následcích těžkého
zranění. Vše další už bylo na mně. Vymyslela jsem si, že hlavní hrdina
bude kluk a že bude amputář, nikoli vozíčkář. Na vozík jsem posadila

ROZHOVOR
Benova kamaráda Emila. To proto, aby byly v knize dva různé pohledy
lidí, kterým úraz totálně změnil život. Protože i když je představa
amputace drsnější, Ben na rozdíl od Emila nakonec normálně chodí
pomocí protetických nohou, jezdí na kole, plave a běhá triatlon
a může lyžovat, a to by u vozíčkáře nešlo. Tedy šlo, ale už přece jen
jinak. Ovšem spousta lidí používá protézy a ani to nepoznáte.
Takže i název www.bez-bot.cz napadl vás?
Ano, to napadlo mne. Chtěla jsem, aby se kniha jmenovala www.
bez-bot.cz, protože jsem od začátku plánovala, že bude mít webové
stránky, které budou jakýmsi veřejným prostorem. Ačkoli je to velmi
intimní příběh jednoho kluka, v podstatě se týká spousty lidí, kteří podobný problém mají. Stránka již existuje a bude se postupně zaplňovat informacemi, články, reakcemi lidí i informacemi o jiných knihách,
které pojednávají o handicapu, a dalšími zkušenostmi a zajímavostmi
o sportovcích, kteří handicap nějakým způsobem překonají.
V anotaci knihy jste uvedla, že „Benův příběh prožíváme
od počátku tak, jako bychom mu nahlíželi přes rameno“. Existuje
nějaký skutečný představitel Bena, kterému jste se přes rameno
dívala?
Ne, neexistuje, to je mnou vymyšlený kluk. Samozřejmě že jsem se
inspirovala u různých sportovců, předem jsem sháněla co nejvíc
informací. My spisovatelé jsme jako houby a nasáváme všechno
do sebe, včetně pocitů lidí kolem, což je náročné. Ale já se pak
zbavuji té zátěže tím, že ji odevzdám textu. V naprosté většině
případů si ale vymyslím svou vlastní postavu, která v reálném životě
neexistuje, což je pro mne výhodnější, protože necítím žádný blok.
Nemusím brát žádné ohledy, rozhodovat se, co zveřejním a co ne.
Když bych měla psát o nějakém konkrétním člověku, svazovaly by
mě zábrany. Blokovaly by mne obavy, abych se toho člověka něčím
nedotkla, abych nenapsala něco, co by sám neřekl. Já si prostě
musím postavu svobodně vymyslet, ale tak, aby mi obživla v mých
představách. Takže mí hrdinové jsou mí kamarádi nebo děti a mám
je za vlastní. Ve chvíli, kdy příběh píšu, prožívám ho s nimi.

Vždycky říkám, že mě musí příběh
bavit, když ho píšu. Pak snad bude
bavit někoho, kdo ho bude číst.
Přesto byla kniha konzultována s handicapovanými sportovci
a s mnoha odborníky na danou problematiku. Jak jste vy osobně
vnímala skutečné příběhy lidí s touto životní zkušeností?
Před dvěma lety v létě jsem se setkala se zástupci nakladatelství
Cattacan a Nadačního fondu Emil, a když mi přednesli, co by chtěli,
okamžitě mě napadaly situace, ze kterých mi naskakovala husí
kůže, i když bylo horko. V první chvíli jsem nešla za konkrétními
lidmi, kteří jsou po podobném úrazu. Spolehla jsem se na to, co
jsem nastudovala z odborných příruček. Nejvíc mi pomohli ve společnosti Ottobock. Na internetu jsem si jednoduše našla informace,
že dělají protézy a jak to celé probíhá. Požádala jsem je o zaslání
příručky a oni se mnou začali jednat jako s člověkem, který je čerstvě
po amputaci. Samozřejmě jsem jim pak napsala, že jsem zdravá, ale
že o amputáři píšu knížku. Díky tomu jsem celé to bolestné období
s Benem prožívala. Na základě instrukcí jsem přesně věděla, co
mám dělat a co mě, vlastně Bena, čeká. Zvolila jsem tvůrčí cestu,
která je sice emočně obtížnější, ale dává mi větší svobodu. S odborníky a handicapovanými sportovci byl konzultován až finální text.

Proč je Ben právě lyžař?
Protože jsem od malička lyžovala, věděla jsem, jak to funguje, když
se člověk postaví na lyže, když se řítí moc rychle, když mu to ustřelí
na ledu nebo prudce vjede do hlubokého sněhu. Vím, jaké to je,
když lyžař spadne nebo když se s někým srazí. Sport jsem prostě
vybírala tak, abych se v situacích, které prožívá Ben, cítila jistá.
Původně když jsem ještě zvažovala, že Ben bude vozíčkář, jsem dokonce chtěla vyzkoušet i jízdu na monoski, ale protože jsem příběh
psala v horkém létě, nakonec jsem se na sjezdovku ani nedostala.
Navíc ani Ben nejezdí na monoski.

Při psaní se spoléhám na svou
fantazii. A některé situace musím
se svým hrdinou i protrpět, pokud
to není pohádka.
Každý čtenář si nutně musí oblíbit postavu Přemka, ortotika-protetika, který je pro Bena nadějí a motivací do dalšího života.
Vybavuji si Benovu první návštěvu Přemkova pracoviště. Skutečně jste u takového ortotika-protetika byla?
Pouze virtuálně. Každému mému psaní předcházejí hodiny a hodiny
studia. Když potřebuji konkrétní informaci, ptám se už cíleně
odborníků, ale jinak je vše vymyšlené na základě toho, co sama
nastuduji, načtu ve spoustě knih, dohledám na internetu nebo
zjistím z instruktážních videí. Benova návštěva ortotika-protetika
je schválně koncipovaná jako prohlídka v muzeu. Chtěla jsem
ve zkratce ukázat, co všechno dnešní věda svede, a schválně jsem
zmínila i další druhy protéz, aby člověk, který je handicapovaný
jiným způsobem, věděl, jak velké možnosti dnes jsou.
Za svou práci jste získala mnohá ocenění. Vnímáte psaní knih
pro děti a mládež jako poslání? Jako způsob, jak mladým lidem
vštípit určité hodnoty?
Poslání zní možná moc vzletně. Pro mě je psaní radost. A je násobená tím, že to, co napíšu, lidé opravdu čtou. Občas také dostanu
literární cenu nebo se o text zajímá zahraniční nakladatel. Pak
opravdu intenzivně vnímám, že moje práce má smysl.

Některé knížky ohodnotí literární
kritika, a čtenáři o ně moc
nezavadí. A některým knihám
naopak literární kritika něco
strhne, a čtenářsky jsou velmi
úspěšné. Jsem ráda, že u mě je to
celkem v rovnováze.
Fakt, že je moje práce i mým koníčkem, považuji za své obrovské
životní štěstí. Určitě ale cítím odpovědnost. Tím, že píšu i pro malé
děti - psala jsem třeba slabikář a podílím se na tvorbě učebnice
prvouky pro první třídu - musím hodně zvažovat, co a jak sdělím.
Knihy totiž mohou děti ovlivnit na celý život. Proto například ➤
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A ještě déle mu trvá, než si uvědomí, že Ben vlastně vrcholovým
sportovcem být může, ale v jiné kategorii anebo v jiném sportu.
Maminka má naopak právě tu tendenci být přepečlivá, ale když
vidí, že táta situaci nezvládá, tak ona je tou, která řekne dost,
jsme na dně, ale odteď už to bude jenom lepší.
Zásadní roli ovšem sehrává malý bráška, který je bezprostřední, protože vše řekne na plné pecky, jak to cítí. Nechodí kolem
horké kaše jako dospělí, ale prostě řekne, brácho, ty nemáš nohy!
Nechtěla jsem, aby kniha byla příliš uplakaná. Ani nevím, jestli
bych ji tak chtěla psát a jestli by to lidé chtěli číst. Proto je kolem
Bena pořád rušno. Nemocničním pokojem lítají drsné vtípky. Kromě pláče je v příběhu i smích.

na besedách o triptychu Holky na vodítku, který je o narkomanech, gamblerech a anorektičkách, často říkám – čtěte si o tom,
abyste podobné situace pak nemuseli zažít na vlastní kůži.
Má i Benův příběh takovou ambici?
Ano, to se týká i Bena. Než se nahoře postavíte na sjezdovku nebo
než si sednete do auta a budete pořádat závody s kamarádem,
přečtěte si o tom, jaká jsou nebezpečí a co všechno se může stát.
A jak se zranění lidé později obtížně dostávají zpátky do života, když
bojují o každý krok. Člověk by měl být informovaný. Můžeme prožít
ve svém vlastním životě na svou vlastní kůži strašně málo, ale
v knihách jsme schopní prožít spousty životů a získat mnoho zkušeností a znalostí. Já sama s každou další knihou prožívám nový život
a ono to funguje i se čtenářstvím, protože prostřednictvím knihy se
náhle můžeme ocitnout bez nohou, na vozíku, neslyšet nebo jako
gambler všechno prohrát, jako narkoman zažít hrůzu absťáku nebo
být psem či se stát princeznou... To všechno kniha umožňuje.
Kniha www.bez-bot.cz má předat podnět k zamyšlení, aby
mladí tolik neriskovali, aby nebyli tak bezohlední. Často si lidé
myslí, že jsou mistři světa, že jim každý uhne z cesty. Ale proč?
Měli bychom brát ohled na své okolí. Ačkoli často věříme, že se
nám nic nemůže stát, není to pravda. Navíc to, že se nic nemůže
přihodit nám, ještě neznamená, že nemůžeme ublížit někomu
ve svém okolí.
Dá se říci, že kniha také napovídá, jak se chovat k osobám se
zdravotním postižením?
Určitě ano. Někteří lidé mají totiž často tendenci být přepečlivě
vstřícní. Když například potkají nevidomého na ulici, cítí povinnost
k němu jít a hned ho někam vláčet. Jenže oni to nepotřebují, jsou
soběstační, a když potřebují naši pomoc, umějí si o ni říct. S vozíčkáři je to podobné.
V příběhu Bena selhává tatínek, protože situaci nezvládl
a strašně dlouho mu trvá, než si přestane dávat vinu a než se
smíří s tím, že jeho kluk už nebude vrcholovým sportovcem.
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Kniha www.bez-bot.cz vznikla ve spolupráci s Nadačním fondem
Emil. Spolupracujete i s jinými organizacemi?
Jsem již několik let patronkou Nadačního fondu Gabrielis, s nímž
spolupracuji na projektu Psaní pomáhá, a také Alzheimer nadačního fondu, který se stará o vzdělání českých lékařů a terapeutů.
Už před lety jsem napsala knížku, která se jmenuje Lentilka
pro dědu Edu. Je to příběh pro malé děti, ale čtou ho i dospělí.
Děda Eda, pradědeček malého Honzíka, má Alzheimera. A malý
Honzík pozoruje optikou pětiletého dítěte svého pradědečka, jak
se chová, co dělá, jak se o něj stará rodina a jakým způsobem
maminka řeší spoustu, často i nebezpečných situací. Pradědeček
Eda se pak stává parťákem malého Honzíka, protože se v podstatě znovu stává malým dítětem s mnoha projevy pětiletého kluka.
Takže jednou třeba pradědeček zabouchne dveře a v pantoflích

Kniha, která je napsaná tak, abyste
s jejími hrdiny žili, abyste o nich
přemýšleli, je to nejlepší, co se
může autorovi i čtenáři stát.
vyjde ven, odejde do obchodu a přiveze nákupní vozík se stovkou
rohlíků. Takových situací je v knize hodně. Veselých i smutných
a přes veškerou absurditu uvěřitelných, protože se mohou týkat
každého z nás.
Věnujete se pouze těmto tématům?
Zdaleka ne, i když teď znovu vyšel po několika letech poslední díl
triptychu Holky na vodítku. (Jmenuji se Alice: Jsem narkomanka.
Jmenuji se Martina: Jsem bulimička. Jmenuji se Ester: Jsem gamblerka.) Nyní vychází už třetí vydání. Psala jsem také o autistech
v již zmiňované knize Řvi potichu, brácho. Třeťák Julin v knize
Kluk a pes je vozíčkář, páťák Kryšpín z knihy Útěk Kryšpína N. má
silnou poruchu sluchu. Nyní chystám příběh o dětském diabetu.
Ale to je jen část mých knih, které jsou možná díky novinářům víc
vidět. Ovšem já ráda píšu i pohádky, dobrodružné knihy, příběhy
o zvířatech, prostě o všem, co svět dětí a náctiletých obnáší.
Osobně mohu knihu s klidným svědomím doporučit mládeži
i dospělým, napovíte našim čtenářům, kde je kniha
www.bez-bot.cz k dostání?
Je možno si ji objednat na stránkách www.bez-bot.cz a samozřejmě je k dostání v knihkupectvích. A já doufám, že po knize sáhnou i knihovny, do kterých ráda a často jezdím na besedy. Těším
se, že brzy na veřejných čteních představím i Benův příběh.

TEXT: Roman Lupoměský

AKTUÁLNĚ

Informace pro komunitu
neslyšících
Budou hluší či hluchoněmí pacienti
omezeni v přístupu k informacím o zdraví?
Sluchově postižení nemají dostatečný
přístup k informacím například v nemocnicích, přestože se jedná o jedno z jejich
základních lidských práv. V květnu se
v Ženevě konalo zasedání za účasti zvláštní zpravodajky OSN pro práva OZP, kde se
diskutovalo o přístupu k informacím ohledně tělesného a duševního zdraví. Delegát
za Světovou federaci neslyšících pan Colin
Allen na ni pozval dr. Petera Housera z univerzity v Rochesteru, který je odborníkem
v oblasti neuropsychologie a ředitelem
výzkumu kognitivních, jazykových a sociokulturních faktorů pro zlepšení učení,
pohody a zdraví. Dr. Houser při klinickém
výzkumu zjistil, že neslyšící jedinci mají až
sedmkrát vyšší pravděpodobnost kardiovaskulárních onemocnění či vysokého
krevního tlaku, cukrovky a mrtvice. Proto
apeloval na delegáty z OSN, aby pochopili
své závazky vyplývající z Úmluvy o právech
osob se zdravotním postižením a konkrétně z článků 14 a 17. Z těchto důvodů
vznikají problémy kolem zdravotních
údajů a nedostatky ve znalostech ohledně
prevence zdraví. Dále se jedná o vzdělávání dle článku 24, které je stále pod
vlivem nižších standardů či nedostatků
ve vzdělání neslyšících. Tito lidé se přitom
potřebují vzdělávat a mají právo na informace o svém zdraví. Dr. Hauser na zasedání v Ženevě prohlásil, že pokud nebude
neslyšícím dětem a batolatům poskytnuto
právo na přístup k jazyku v raném období
života, budou tratit kvůli své jazykové deprivaci. Chybí jim znalosti v oblasti zdraví
a gramotnosti.
Některé státy, které ratifikovaly Úmluvu, musejí přijmout opatření, jež usnadní
učení znakových jazyků a podpoří jazykovou identitu neslyšících. Já sám jsem
měl zkušenosti s neslyšícími v zahraničí,
když jsem před 20 lety navštívil Linec, kde
na poliklinice neslyšící pacienti při komunikaci s praktickými lékaři znakují. Později
alpské republiky ratifikovaly Úmluvu. Vím
dobře, že lidí s výcvikem v oblasti tlumočnictví je ve zdravotnictví málo, například
u nás v Čechách. Kdysi jsem potkal

neslyšícího pacienta v nemocnici na Vinohradech, kterému při objednání 48 hodin předem nenašli tlumočníka. Takové
situace, kdy je málo tlumočníků u lékaře,
by se daly řešit například jedním či dvěma
tlumočníky znakového jazyka pro denní či
urgentní provoz každé nemocnice. Sestra
z oddělení by mohla automaticky přivolat
tlumočníky z databáze dle objednávek pacientů se sluchovým postižením. Pokud jde
o náklady pojišťoven či příspěvek na mobilitu, byla by varianta odečíst alespoň procento pro účely zkvalitnění tlumočnických
služeb. Existují případy, kdy je lékařské
péče poskytována bez informovaného souhlasu kvůli nedostatku komunikace. Jde
o porušování lidských práv, jak je uvedeno
v článcích 14 a 17 Úmluvy.
Potřebujeme větší kapacitu kvalifikovaných tlumočníků znakového jazyka s výcvikem v oblasti zdravotnictví.
V rozvojových zemích je neslyšícím často
odepřen přístup k interakci s lékaři, kteří
pečují o rodinné příslušníky. Dr. Hauser
zdůraznil, že zdravotní informace musejí
být dostupné neslyšícím po celém světě
v přirozené komunikaci jejich znakových
jazyků. Úmluva uvádí, že neslyšící lidé
mají stejná práva jako zdraví lidé na přístup ke zdravotním informacím, ale státy
neplní opatření k tomu vedoucí. Delegát
Colin Allen spolu dr. Hauserem přednesli své argumenty k situaci neslyšících
a jejich přístupu k informacím o zdravotní
péči a zdraví. Zpracovali je do zprávy pro
zářijové 73. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.
Brusel vyzývá NNO zdravotně postižených
k diskusi o plnění cílů udržitelného
rozvoje
V létě zasedali politici z resortů životního
prostředí, pod které spadá agenda udržitelných rozvojových cílů (SDGs). Evropská
komise oživila zájem o SDGs díky zapojení
více zainteresovaných stran včetně NNO
a akademického sektoru. Brusel nechce
pouze strategii o klimatu, ale potřebuje
reagovat na mnoho otázek v aspektu
udržitelnosti. Globální problematika pro
osoby se zdravotním postižením je teprve

„na stole“. V rámci diskuse je potřeba řešit
různé oblasti, jako je sociální vyloučení,
nespravedlnost a nerovnosti, proto EK
doporučila materializovat implementaci
časového plánu s krátkodobým či dlouhodobým cílem alespoň na pět let dopředu
v rámci strukturovaných cyklů. Zástupce
Evropské unie neslyšících se společně
s Evropským fórem zdravotně postižených
zapojili do zavádění na evropské úrovni,
takže lidé se zdravotním postižením nezůstávají pozadu.
Dle Úřadu vlády nyní odbor pro udržitelný rozvoj spadá pod Ministerstvo životního
prostředí. Strategický rámec udržitelného
rozvoje pro ČR, konkrétně Agenda 2030,
by měl být připomínkován až v roce 2019.
Není známo, zda a jak se bude v nové
vládě provádět koordinace nadnárodních
politik. Důležitý je proces monitorování průniku Úmluvy a SDGs v oblasti zdravotně
postižených.
Letošní svátky v komunitě neslyšících
celého světa
Letos si připomínáme 60 let od založení
Mezinárodního dne neslyšících, který
vznikl díky iniciativě Itala V. Leralla,
slyšícího tlumočníka a tajemníka Světové
federace neslyšících (SFN), a Jugoslávce
D. Vukotiče, který byl prezidentem SFN
a žil střídavě v Bělehradě a v Římě. Tito
dva položili základní kámen tohoto svátku
v roce 1958. Tradičně se konala řada
kulturních, zábavních a sportovních akcí
včetně programu pro neslyšící.
Letos také slavíme první Mezinárodní
den znakových jazyků jako součást Mezinárodního dne neslyšících. Byl přijat Valným
shromážděním OSN a připadá na 23. září.
Cílem kampaně je zvýšit povědomí o znakových jazycích a také posílit jejich postavení.
Přemýšlel jsem nad seznamem
UNESCO pro Česko, protože tento svátek
měl být uznán jako oficiální. Ministerstvo
by se nebránilo, aby se případně rozšířil
seznam nemateriálních statků tradiční
lidové kultury ČR. Sem by pravděpodobně
mohl spadat též český znakový jazyk, ale
musel by splňovat stanovené podmínky.
Budu o to usilovat.
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zpracování osobních
údajů,zasíláním.
právo
si u Správce přístup
údajům,
jejich opravu,
jejich
rodinné
příslušníky
a vyžádat
organizace
osobk osobním
seČeské
zdravotním
m.dvorak@nrzp.cz.
pošty,
s.p. omezení
zpracování nebo výmaz, jakož i právo na vznesení námitky proti zpracování a právo podání stížnosti u dozorového úřadu.
[1]

postižením
a je platná
pro rok 2017.
Nabídka
Nabídka platí
platí pro
pro osoby
osoby se
se zdravotním
zdravotním postižením,
postižením,
jejich
rodinné
příslušníky
a
organizace
osob
jejich rodinné příslušníky a organizace osob se
se zdravotním
zdravotním
postižením
a
je
platná
pro
rok
2017.
postižením
a
je
platná
pro
rok
2017.
Nabídka platí pro osoby se zdravotním postižením,
Mosty 4|2017

[1]
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
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jejich rodinné příslušníky a organizace osob se zdravotním
postižením a je platná pro rok 2018.
2017.
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62 Mosty
Mosty 3|2017
3|2017
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UMĚLCI MaLUjÍCÍ
ÚsT Y a noHaMa
UMĚLCI
MaLUjÍCÍ
radost nejenom o vánocích | www.umun.cz
ÚsT Y a noHaMa

KOMERČNÍ PREZENTACE
TÉMA

ZDE JE OCHUTNÁVKA LETOŠNÍ VÁNOČNÍ KOLEKCE

radost
nejenom
vánocíchwww.umun.cz
| www.umun.cz
Radost
nejen ooVánocích
naŠe TIpY na VánoČnÍ DárKY

Hrníček s obrázkem

našich skládací
malířů deštníky
Dámské

stylové dárečky

dámská zástěra Zástěry
| dětská zástěra s dárkovou

Utěrky a vánočním
sada ubrusů
motivem
Set –140×140
utěrka,cmhrníček,
taška
| 80×80cm

ZDE JE OCHUTNÁVKA LETOŠNÍ VÁNOČNÍ KOLEKCE
výška: 9,5 cm | 7,4 Cena
cm 399 Kč/ks taškou | pánská zástěra s taškou na víno
cena: 199 Kč | 139 Kč + 24 Kč taška| 206 Kč (set)
cena: 164 Kč | 150 Kč za 1 ks
značka: 421 | 424 + 289| 4281
značka: 3634 | 369 | 3691 | 362Zn. 491
Zn. 493

cena: 588 Kč
65×45 cm | 45×65 cm
značka: 454
cena: 75 Kč
Zn. 2536
(kombinace 451 za 349 Kč a 452 za 239 Kč)
značka: 441 | 442 | 445

naŠe TIpY na VánoČnÍ DárKY
Hrníček s obrázkem
našich malířů
výška: 9,5 cm | 7,4 cm
cena: 164 Kč | 150 Kč za 1 ks
značka: 3634 | 369 | 3691 | 362

stylové dárečky
dámská zástěra | dětská zástěra s dárkovou
taškou | pánská zástěra s taškou na víno
cena: 199 Kč | 139 Kč + 24 Kč taška| 206 Kč (set)
značka: 421 | 424 + 289| 4281

Utěrky a vánočním
motivem
65×45 cm | 45×65 cm
cena: 75 Kč
značka:
| 442 | 445
Zn. 441
2534

Dámská – cena 209 Kč/ks, zn. 4211
Pánská (s melounem) – cena 199 Kč/ks, zn. 4281
Dětská + taštička (lze objednat i jednotlivě) – cena 155 Kč/ks

Zn. 492

sada ubrusů
140×140 cm | 80×80cm
cena: 588 Kč
značka: 454
(kombinace 451 za 349 Kč a 452 za 239 Kč)

Cena 250 Kč/ks
Lze objednat i jednotlivě; utěrka 65 × 45 cm,
hrníček 9,5 cm (výška), taška 15 × 23 × 8 cm

naŠe TIpY na VánoČnÍ DárKY

Tašky
na dárky a na víno
nástěnný a stolní
kalendář 2018

Sáčky na dárky
Vánoční tašky
na dárky nebo na víno

Krabičky
na dárky „slza“

13×21 cm |21×12 cm
cena: 80 Kč
značka: 5 | 6

24×32×8 cm | 15×23×8 cm | 12×25×8 cm
cena za kus: 29 Kč | 24 Kč | 27 Kč
značka: 285 | 283 | 284 | 287 (zleva)

25,5×19,5×4 cm
cena: 14 Kč za 1 kus
značka: 434 | 433 | 431

Kalendáře
2019
jmenovky

na vánoční dárky
10,5×16 cm Nástěnný
(rozměr aršíku)
kalendář,
cena: 9 Kč za aršík
tří jmenovek
značka: 4816 rozměr
| 471613 × 20 cm,
cena 80 Kč/kus

naŠe TIpY na VánoČnÍ DárKY
nástěnný a stolní
kalendář
Zn. 2811 2018
Zn. 288

Zn. 5
Zn. 473 Zn. 474

Zn. 471

Zn. 472

Krabičky
Vánoční tašky
471 a zn. 472 – cena 5 Kč/ks – rozměr 6 × 12 × 40 cm
na dárky „slza“
na dárkyZn.
nebo
na
víno
Zn. 473 a zn. 474 – cena 4 Kč/ks – rozměr 4 × 8 × 20 cm

24×32×8 cm | 15×23×8 cm | 12×25×8 cm
Zn.13×21
2811, zn.
cm288,
|21×12 cm
dárky
cena
29 Kč/ks,
cena za kus: Krabičky
29 Kč | 24 Kčna
| 27
Kč „slza“
cena:
80 Kč
Zn. 287
rozměr
24 ×532
značka: 285 | 283 | 284 | 287 (zleva)
značka:
| 6× 8 cm
Zn. 287,
cena 27 Kč/ks,
rozměr 12 × 35 × 8 cm
Zn. 283

25,5×19,5×4 cm
cena: 14 Kč za 1 kus
značka: 434 | 433 | 431

jmenovky
na vánoční dárky
10,5×16 cm (rozměr aršíku)
cena: 9 Kč za aršík tří jmenovek
značka: 4816 | 4716

Zn. 284
Zn. 283, zn. 284,
můžete nás
cena 26 vidět
Kč/ks,
rozměr 15 × 23 × 8 cm

OSTRAVA VÝSTAVA „ŽIVOT BEZ BARIÉR“ spojená
s prodejem
10. 434
– 12. 11. 2017 Zn. 436
Zn. 435výrobků |Zn.
ČERNÁ LOUKA
Cena|16Výstaviště
Kč/ks, rozměr
25,5 × 19,5 × 4 cm

Zn. 6JARMARK
PRAHA VÁNOČNÍ
13. 12. 2017
|
10:00 do 17:30 hod. |
Stolníod
kalendář,
Magistrát rozměr
hl. m. Prahy
Škodův
přízemí
– vestibul
cm,palác
cena– 80
Kč/kus
21 ×|13,5

naKLaDaTeLsT VÍ UMÚn s.r.o. | NAD ŠKOLOU 1289 | 463 11 LIBEREC 30
TELEFON: +420 485 161 712 (od 9 do 16 hod.) | e-MaIL: umun@umun.cz
TeL/Fax:
OSTRAVA VÝSTAVA „ŽIVOT BEZ BARIÉR“ spojená
PRAHA VÁNOČNÍ JARMARK

můžete nás vidět
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s prodejem výrobků | 10. – 12. 11. 2017
| Výstaviště
ČERNÁ LOUKA
Můžete
nás vidět:

13. 12. 2017 | od 10:00 do 17:30 hod. |
Magistrát hl. m. Prahy | Škodův palác – přízemí –4.10.2017
vestibul

Výstava TOUŽIM, 9. 11. – 19. 12. 2018 – vernisáž 8. 11. v 17 hod., Infocentrum Toužim, nám. Jiřího z Poděbrad 35
PRAHA – Vánoční jarmark, 12. 12. 2018, 10 – 17 hod., Magistrát hl. m. Prahy, Škodův palác, přízemí – vestibul

naKLaDaTeLsT VÍ UMÚn s.r.o. | NAD ŠKOLOU 1289 | 463 11 LIBEREC 30
ČASOPIS PRO INTEGRACI
TeL/Fax: +420 485 161 712 (od 9 do 16 hod.) | e-MaIL: umun@umun.cz
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ŠKOLA
BEZ BARIÉR
Stipendium ve výši školného
pro osoby s pohybovým
postižením.

www.mup.cz

Václav Uher
Absolvent oboru Mezinárodní
vztahy a evropská studia.
Organizátor sportovních
a kulturních akcí pro
handicapované.
Spisovatel, moderátor,
autor knihy Zalitý kaktus.
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