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Novinky CZEPA
Jednání expertní skupiny sociálních pracovníků
Ve středu 11. 2. uspořádala CZEPA již druhé celorepublikové expertní setkání sociálních a
zdravotně sociálních pracovníků pracujících s lidmi s poškozením míchy. Na tomto
pracovním setkání se sešli zástupci spinálních jednotek, rehabilitačních ústavů a
neziskových organizací, aby společnou diskuzí hledali řešení aktuálních problémů –
tentokrát nad tématy souběhu zdravotních pomůcek a přerušení řízení příspěvku na péči.
>> více
CZEPA na MPSV ČR
Dne 11. 2. 2015 byla Česká asociace paraplegiků - CZEPA pozvána na Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR k pokračujícímu jednání, týkající se tvorby Normativní instrukce k
provádění sociálního šetření při příspěvku na péči.
>> více
Seminář správného sezení, Kladruby
Ve čtvrtek 19. 2. pořádá CZEPA v prostorách kinosálu Rehabilitačního ústavu Kladruby
další ze seminářů zaměřených na správné sezení. Dozvíte se zde mnoho užitečných
informací a po předchozí domluvě můžete individuálně konzultovat a korigovat svůj sed s
fyzioterapeutkou a ergoterapeutkou Zdeňkou Faltýnkovou. Jste vítáni; svou účast prosím
ohlaste na email: czepa@czepa.cz.
>> více
Kdo si hraje, nezlobí!
Hvězdný bazar, dobročinný obchod, který CZEPA provozuje, spustil na své webové
stránce nově také počítačovou hru. Ulovili jste si už Vy i Vaši přátelé svou hvězdu?
Sdílejte a lajkujte také prostřednictvím Facebooku.
>> více
Portál ESTAV představil VozejkMap
Portál věnovaný problematice stavebnictví představil svým čtenářům mapu
bezbariérových míst VozejkMap. I touto spoluprací CZEPA motivuje širokou veřejnost
k zohlednění bezbariérovosti staveb.
>>více
Novinky jiné
Odlehčovací služby, Žireč
Domov sv. Josefa v Žirči nabízí pobytové odlehčovací služby. Tuto službu bezbariérového
domov sv. Josefa můžete využít v době, kdy Vaši pečující dočasně asistenci poskytovat
nemohou (dovolená, nemoc apod.).
>> více
Nabídka práce ve společnosti McCarter, Praha
Společnost McCarter a.s. hledá na asistentskou pozici člověka, který bude oporou
obchodnímu teamu v ČR.
>> více
Nabídka práce, Ostrava
Městský fotbalový klub Vítkovice nabízí pracovní uplatnění v administrativě a PR.
>> více
Kurz Ateliéru Simulante bande, Praha

Od února dále jsou každé pondělí v čase od 17,30 do 19h v Divadle Archa v Praze
pořádány lekce 14ti dílného kurzu Ateliéru Simulante bande, otevřené lidem s fyzickým
handicapem.
>> více
Koncert The Tap Tap, Praha
V sobotu 21.2. vystoupí v 15h na Václavském náměstí v Praze hudební skupina The Tap
Tap s koncertem nazvaným Už jsme trochu dál.
>> více
Workshop Dobrovolnictví pro všechny, Praha a Brno
Sdružení dobrovolných aktivit INEX zve zájemce o tuto problematiku k pracovním
setkáním s názvem Dobrovolnictví pro všechny. Pořádá je v úterý 24. 2. v Praze a ve
středu 25. 2. v Brně a jsou otevřené také lidem se znevýhodněním. Přesvědčte se, že i
člověk na vozíku může být dobrovolníkem.
>> více
Inscenace SIMULANTE BANDE, Praha
V pátek 27. 2. představí soubor VerTeDance neotřelé možnosti pohybového vyjádření
zdravého a fyzicky handicapovaného člověka, relativnost pojmu handicap i křehký
kosmos mezilidských vztahů. Nevynechejte příležitost vidět představení, které získalo
Cenu Divadelních novin a cenu diváků na festivalu Česká taneční platforma.
>> více
Exodus nabízí kurzy sociální rehabilitace, Třemošná
Sdružení občanů Exodus pořádá i v letošním roce zajímavé kurzy sociální rehabilitace
v bezbariérovém středisku Třemošná. Výtvarný, relaxační, sportovní, či designérský? To
už záleží na Vaší volbě.
>> více
Ohlédnutí za lyžařskou akcí v Orlických horách
Před nedávnem jsme Vás také prostřednictvím Newsletteru zvali na zimní lyžování,
pořádané Sportovním klubem vozíčkářů (SKV). Přečtěte si, co o lednovém kurzu napsal
jeden z účastníků.
>> více
Mouthmouse má další vylepšení
Zařízení Mouthmouse umožňuje ovládat pomůcky, PC i další spotřebiče alternativním
způsobem. Ať již dotykem, ústy, hlasem nebo individuálně jinak. Může to být cesta k
větší samostatnosti také pro Vás.
>> více
Databáze sportovních asistentů pro lidi s hendikepem
Členka České asociace paraplegiků Hana Doležalová mapuje v rámci své závěrečné práce
na FTVS celorepublikově poptávku vozíčkářů po asistenci při sportovních aktivitách.
Uvítali byste ji také Vy?
>> více
Film 111h
V únoru uvedla ČT dokumentární film 111h z průběhu extrémního štafetového závodu
cyklistů napříč Českou a Slovenskou republikou. Na ten se vydali také handicapovaní
cyklisté. Film můžete shlédnout i dodatečně z archivu ČT.
>> více
Aktivní dovolená v Řecku
Surf Club Keros nabízí možnost aktivní dovolené zdravotně postižených zájemců o

kajtování, surfování a podobné aktivity.
>> více
Kiteboarding
Pavel Král, člen CZEPA, prezentuje nové zkušenosti s jedinečným konceptem pro
kiteboarding tetraplegiků.
>> více
Pěší navigace pro handicapované?
Usnadňujete si hledání optimálních pěších tras některým z mobilních zařízení či pomocí
konkrétní aplikace? Dejte o tom vědět prostřednictvím krátkého dotazníku, který mapuje,
zda Vám již taková navigace pro pěší pomáhá, nebo by Vám mohla při zohlednění bariér
usnadnit život.
>> 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 VozejkMap můžete využít díky aplikaci pro
chytré telefony. I Ti z vás, kteří nemají chytrý telefon, mohou mapu využívat
prostřednictvím internetové stránky www.vozejkmap.cz. Kdokoli tak může jednoduše
vyhledávat i zadávat nová 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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