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Novinky CZEPA
Publikace Cvičení na doma – tetraplegie na webu
Česká asociace paraplegiků – CZEPA vydala ve spolupráci se Spinální jednotkou při
Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole na přelomu roku
další užitečnou publikaci. Kromě tištěné verze je Vám nyní k dispozici také elektronicky.
>> více
CZEPA vydala prohlášení k výrokům prezidenta
Česká asociace paraplegiků – CZEPA vydala prohlášení k nedávným výrokům prezidenta
ČR Miloše Zemana o integraci handicapovaných dětí mezi zdravé jako o „neštěstí pro
obě skupiny“.
>> více
Vzpomínáte také na „šakalí léta“ doby vzniku Svazu paraplegiků?
Přispějte svojí vzpomínkou na zážitky z doby, kdy byl založen Svaz paraplegiků. Kurzy,
akce, besedy, nová přátelství, ale také rehabilitace či nově vybraný vozík. Co utkvělo ve
Vašich vzpomínkách?
>> více
Ovládání polohování lůžka očima
Pro lidi s vysokou tetraplegií či pentaplegií je i sebemenší nezávislost významným
zkvalitněním života. Proto CZEPA podporuje experimentální studii Ing. Martina Kopečka,
MEng, který vyvíjí možnost ovládání polohování lůžka pohyby očí. Do studie s názvem
„Studie proveditelnosti bezkontaktního ovládání polohovacího lůžka“ se můžete přihlásit i
Vy. Kontakt: martin.kopecek@gmail.com.
>> více
Legislativa
Kompletní informace o výměně průkazů TP, ZTP, ZTP/P v roce 2015
Souhrnný přehled informací k výměně průkazů v roce 2015, zpracovaný podle pokynů
vydávaných MPSV.
>> více
Novinky jiné
Kurz finance prakticky, Praha
Příjemné prostředí bezbariérové kavárny Maňána v Praze 9 se Vám může stát ve čtvrtek
19. února od 10 do 14h učebnou. Nahlédnete do témat jako jsou finance prakticky Business plán pro Váš projekt, jak číst finanční výstupy z účetnictví, jak posoudit
investiční příležitosti, interaktivní hra cash-flow.
>> více
Rekvalifikační kurz základy obsluhy PC, Brno
Brněnská Liga vozíčkářků zve zájemce o výuku základů obsluhy osobního počítače na
rekvalifikační kurz. Pro OZP jej nabízí zdarma.
>> více
Výběrové řízení na pozici grafik junior, Praha
Maturus o.p.s. vypisuje výběrové řízení do tranzitního programu na pozice grafik – junior.
Intenzivní tréninkový program pokročilých grafických dovedností.
>> více

Ortopedický vozík z 3D tiskárny?
Rozvíjející technologie 3D tisku testuje možnosti jak by mohla pomoci také ve světě
uživatelů kompenzačních pomůcek. Prototyp vozíku z 3D tiskárny v podání izraelské
firmy Wheelchairs of hope je na světě.
>> více
Letošní dovolená u Jadranu?
Dopřejte si dovolenou 2015 v bezbariérovém ubytovacím středisku ve slovinském
Pacugu. Zástupci CZEPA jej minulý rok navštívili a Dom paraplegikov z hlediska
pohodovosti rekreace i bezbariérovosti vřele doporučují.
>> více
Motoklub vozíčkářů zveřejnil termíny letošních akcí
Nesplníte si sen a nevrátíte se letos na místa, kam to s vozíkem nejde? Akce pořádané
Motoklubem vozíčkářů Vám mohou otevřít nové obzory.
>> více
Naši sledge hokejisté vybojovali v Drážďanech zlato
Česká sledge hokejová reprezentace začala nový rok velmi úspěšně. Gratulujeme!
>> více
Dlouhodobě platné info CZEPA
Mapa ambulantní péče – váš tip
Ve spolupráci s klienty a odborníky mapuje CZEPA možnosti bezbariérové ambulantní
péče. Mapu ČR s kontakty na ambulantní rehabilitace, urologickou a domácí péči můžete
již delší dobu prostřednictvím internetu využívat. Rádi bychom zmapovali a nabídli
kontakty na další odbornou péči s bezbariérovým přístupem. Proto Vás žádáme o
zprostředkování kontaktů na Vaše odborníky v oborech: rehabilitace, chirurgie,
neurologie, urologie a gynekologie. Vaše tipy můžete zasílat na
email: faltynkova@czepa.cz. Děkujeme za spolupráci.
>> více
VozejkMap
Jednotnou databázi bezbariérových míst s názvem VozejkMap můžete využít
prostřednictvím bezplatné aplikace pro chytré telefony. I Ti z vás, kteří nemají chytrý
telefon, mohou službu využívat prostřednictvím internetové stránky www.vozejkmap.cz.
Kdokoli tak může jednoduše zadávat data o bezbariérových místech v kategoriích
kultura, sport, instituce, jídlo a pití, ubytování, lékaři, doprava, veřejné WC, jiné. Využijte
informace, stáhněte si aplikaci, zaznamenejte „vaše“ bezbariérová místa. Administrátor
projektu: Stanislav Kubík, vozejkmap@czepa.cz.
>> více
www.Vozejkov.cz
Navštivte komunitní síť Vozejkov.cz. Najdete zde články, pozvánky na akce, poradnu,
diskuzi. Informace si můžete filtrovat podle tématu či podle regionu, který vás zajímá.
Zaregistrujte se a můžete stránky aktivně ovlivnit – vkládat články, komentáře,
pozvánky, diskutovat. Kontakt: vozejkov@czepa.cz.
Hvězdný bazar přijímá použité kusy oděvů, bot a doplňků
Sympatický dobročinný obchůdek v pražské Jungmannově ulici s názvem Hvězdný bazar,
který CZEPA provozuje, uvítá i Vaše příspěvky ze sortimentu oblečení, obuvi či doplňků,
které se k tomuto účelu hodí.
Členský příspěvek
Příspěvek na rok 2015 zůstává ve výši 100,- Kč. Své členské příspěvky prosím zasílejte
na číslo účtu 238844756/0300. Pro snazší identifikaci platby uvádějte jako variabilní či
specifický symbol první šestičíslí z Vašeho rodného čísla.

S každým měsíčním výpisem z banky Vám potvrdíme přijetí Vaší platby. Samolepka na
členské kartě je Vaším dokladem, že máte příspěvek na daný rok uhrazený. Dle stanov
organizace má být členský příspěvek uhrazen předem k 1. lednu každého roku.
Děkujeme. Pokud máte v platbách nejasnosti, pište na email: sixtova@czepa.cz.
Podpořeno
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
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