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Nemocenská pro poživatele invalidního důchodu ve stupni III.
Pracujete? Víte, že poživatel invalidního důchodu ve III. stupni (a stejně tak pracující poživatel starobního důchodu) má krácenou
dobu nemocenské? Podle § 28 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, je pracujícím poživatelům invalidního důchodu ve
III. stupni a starobního důchodu vyplácena nemocenská maximálně po dobu 70 dní za rok.
CZEPA tutolegislativu považuje za diskriminační a zpracovala proto interní materiál s důvody pro změnu. Národní rada osob se
zdravotním postižením (NRZP ČR) po společném jednání asociaci CZEPA podpořila zpracováním legislativního návrhu na novelu
zákona – vypuštění § 28. Pracovnice asociace CZEPA v průběhu února t.r. čeká jednání se zástupci Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR. Souběžně vyzýváme organizace, které zastupují cílové skupiny osob se zdravotním postižením a seniorů, k podpoře novely
zákona.
Máte osobní zkušenost se zkrácenou dobou nemocenské? Napište nám nebo zavolejte do CZEPA na email
czepa@czepa.cz, tel. +420 775 980 952. Případně můžete své názory diskutovat na komunitním portále Vozejkov.cz.

Zdravotní pojišťovny přestaly proplácet lék Betmiga
Na pracovníky CZEPA se obrátilo již několik klientů se stížností, že zdravotní pojišťovny přestaly hradit od
1. 1. 2017 lék na hyperaktivní močový měchýř Betmiga. V současnosti si musí klienti doplácet zhruba
3000, Kč. Informovali jsme se na ČUS, která opakovaně intervenovala na Státním ústavu pro kontrolu
léčiv a žádala nápravu.Rádi bychom jako pacientská organizace napomohli ke znovuproplácení tohoto
důležitého léku, na kterém u mnohých z vás závisí vaše každodenní aktivity.
Pokud se tento problém týká i Vás, kontaktujte nás na emailové adrese czepa@czepa.cz.

Šlachový transfer
V České republice je v současné době dobře fungující systém akutní a postakutní péče o pacienty po spinálních traumatech
prostřednictvím čtyř spinálních jednotek a následné několikaměsíční péče v rehabilitačních ústavech. Téměř 15 let je nabízena
zvláště tetraplegikům další forma rehabilitace, označována jako rehabilitace chirurgická. Ta spočívá v operačním zákroku na
horních, ale i dolních končetinách u tetraplegických či tetraparetických pacientů. Cílem je zlepšení funkce či postavení končetiny
vedoucí ke zvýšení soběstačnost v každodenním životě a také pozice sedu či ovládání vozíku...

Proces a kvalita sdělování diagnózy rodičům dítěte
Právě probíhá ojediněléý výzkum, který se snaží mapovat podmínky, které mají rodiče u nás v České republice ve chvíli, kdy se
dozvídají nepříznivou zprávu o zdravotním stavu svého dítěte (tj. sdělování závažné diagnózy).Na výzkumu se podílejí odborníci
z vysokých škol ČR a charitativních pacientských organizací, včetně samotných rodičů dětí s těžkým onemocněním. Cílem je nejen
zjistit „jaké to bylo tehdy“ – ale pokusit se, na základě Vašich zkušeností – vypracovat vhodný model pro podporu rodičů (ale i
lékařů a dalších odborníků) v těchto kritických situacích do budoucna. Pomozte a vyplňte krátký dotazník...

asistujeme.cz
Právě probíhá kampaň Asistujeme.cz, kterou pořádá pražská organizace Asistence. Cílem je rozšířit povědomí o osobní asistenci
a propojit organizace z celé České republiky s potenciálními asistenty a asistentkami...

Vyšel český překlad dotazníku WHO Disability Assessment Schedule 2.0
Na webových stránkách ÚZIS ČR byl zveřejněn český překlad "manuálu" pro snadné ohodnocení funkčního stavu pacientů  WHO
Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0)...

Zima ještě nekončí a VozejkMap má pro Vás další tip, tentokrát na dovolenou na jihu
Čech. Konkrétně jsou to dva hotely v obci Lipno nad Vltavou.
Oba se nachází v blízkosti Lipenské přehrady, Mariny, lanovky do lyžařského skiareálu
Lipno a Stezky v korunách stromů. Pro ty, kteří nejezdí na monoski, dualski nebo biski
po sjezdovkách, nabízí zamrzlá Lipenská přehrada možnost "běžkování" na sladge a pro
rodinné příslušníky nebo kamarády dráhu pro bruslaře. V případě nepříznivého počasí si
určitě každý v místě najde zábavu z nespočtu nabízených příležitostí.

Hotel Slunečná louka
Rodinný hotel nabízí ubytování ideální pro rekreaci rodin s dětmi. 2 bezbariérové pokoje (1x dvoulůžkový, 1x trojlůžkový) s vanou a
toaletou s madly zajišťují pohodlí lidem na vozíku.

Chata Lanovka
nabízí dva nově zrekonstruované bezbariérové apartmány, které poskytují příjemné zázemí přímo pod
sjezdovkou ve Skiareálu Lipno pro zimní dovolenou a v centru Active Park Lipno pro letní dovolenou. Interiér i
okolí objektu jsou plně přizpůsobené pohybu na elektrických i mechanických vozících. V okolí je velká možnost
rekreačního vyžití i pro osoby na vozíku.

Nabídka zaměstnání vhodných pro OZP

Studujte obor, který vás bude bavit!
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami. Obor je přístupný každému, kdo má kladný vztah ke sportu a
po absolvování oboru by rád pracoval jako odborník v oblasti pohybové a zdravotní výchovy, rekreačního, výkonnostního a
profesionálního sportu pro specifická edukační prostředí na různých stupních státní a veřejné správy i v privátním sektoru. Obor je
otevřený uchazečům s úplným středoškolským vzděláním s maturitou včetně uchazečů se specifickými potřebami. Má více jak 25
lety historie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Více info, přihlášky  kontakt...

Nabídka práce v týmu Jablotron, Praha
Společnost Jablotron se jako bezpečnostní centrum zabývá ostrahou objektů. Zejména v okamžiku, kdy klient potřebuje konzultaci,
voládo bezpečnostního centra, kde s ním problém řeší tým pracovníků. Společnost Jablotron oslovila asociaci CZEPA s nabídkou
pracovního místa v týmu pracovníků tohoto centra se sídlem na Praze 4  Chodov. Sociální pracovnice Hana Sixtová byla v sídle
Jablotronu osobně. Od bezbariérové stanice metra Chodov (výtah) je sídlo společnosti vzdáleno cca 300 m. K dispozici je firemní
parkoviště. Uvnitř budovy je výtah a toaleta vyhrazená pro vozíčkáře. Prozatím je jedinou bariérou zvýšený vstup do budovy  cca
10 cm nad úrovní chodníku, bezbariérové řešení společnost aktuálně připravuje. Školení na pracovní pozici telefonní operátor s
administrativou na PC (konzultace klientům, spolupráce v týmu) je zajištěno, pracovní úvazek může být částečný či plný. Pro
osobní pohovor se zájemcem o pracovní pozici jsou zástupci společnosti připraveni poskytnout nezbytnou asistenci. Pokud hledáte
práci v Praze, neváhejte nabídku společnosti Jablotron využít.

OZPPráce.cz pomáhá vracet do práce lidi s hendikepem
Pracovní portál pro OZP pomáhá lidem se zdravotním hendikepem najít pracovní uplatnění. Za svoji již více než tříletou historii
pomohl zprostředkovat zaměstnání řadě lidí se zdravotním postižením či znevýhodněním...

Obchodní manažer cestovní agentury
Pestrá společnost, o.p.s. je nezisková organizace, jejíž vizí je pestrý život lidí s postižením. To uskutečňuje prostřednictvím výcviku
asistenčních psů, podporou lidí s postižením v soběstačnosti a samostatnosti, poskytováním sociální služby a v neposlední řadě
zaměstnáváním lidí zejména s tělesným postižením.
Posláním projektu CA Bezbatour je všem umožnit cestovat bez bariér. Pro tento projekt přijmeme manažera, který bude mít na
starosti prodej produktů a služeb...

Specialista reportingu
Stavební společností s působností v celé ČR hledá novou posilu do oddělení reportingu. Stanete se součástí malého týmu, který
zodpovídá za finanční plánování a monitoring naší společnosti a zároveň i společností dceřiných. Vhodné pro OZP, práce na plný
úvazek...

Účetní
Firma ROS ZEFYRA s.r.o. vznikla v roce 2010 jako Chráněná dílna se záměrem působit v oblasti sociálního podnikání. Zahájila svou
činnost jako kancelářská firma, zabývající se drobnou výrobou v oblasti reklamních technologií, jako je sublimační tisk, výroba
obalů, krabiček, tvarový výsek, dokončovací práce, balení, vážení, provádíme kontrolu kvality, barvení, lepení, tisk letáků,
vizitek. Pokud jde o objem práce. Šikovná účetní by měla zvládnout vše za 34 dny za měsíc. Vhodné pro OZP, práce možno i z
domova...

Reservation Agent
Náplň práce: denní komunikace se zástupci CK, CA a rezervačních portálů, denní komunikace (email, telefon) s klienty a vyřízení
jejich objednávek, zodpovědnost za celý proces prodeje a aktualizaci dat v systémech, zadávání a kontrola rezervací do
rezervačního systému Fidelio, Požadavky: minimálně ukončené SŠ vzdělání, praxi z rezervačního oddělení hotelu minimálně 1
rok, pokročilou znalost NJ, AJ, analytické uvažování, přesnost, samostatnost, odolnost vůči stresu, časovou flexibilitu, organizační a
administrativní dovednosti. Benefity. HPP, plný úvazek, bezbariérové pracoviště. Místo pracoviště: Čestlice...

Zaměstnanci OZP do tiskárenské výroby

P.O.S. FACTORY hledá zaměstnance na pracovní pozice: manipulace a balení palet s tiskovinami (balení na jednoduchém
automatickém ovinovacím stroji, převážení palet), dběr tisků od tiskového stroje (opakující se jednoduchá ruční manipulace s cca
1m dlouhými rolemi papíru, váhy do 3kg. I noční směny), počítání, kompletace, balení plakátů a drobných tiskovin (pestrá a
různorodá činnost, náročnější na pozornost a pečlivost).
Tiskárna již třetím rokem zaměstnává osoby se zdravotním postižením, včetně osob, které se pohybují na vozíku (včetně několika
klientů asociace CZEPA)...

Zobrazit všechny pracovní nabídky

Poněšický Survival, 9.  11. června 2017
24 hodinový závod opět nabízí zařazení také do kategorie "vozíčkář a choďák".
Je vhodný čas rozhodnout se, shánět parťáka a trénovat :)

Poraz svůj hendikep i ty!
Česká paraboxerská asociace otevírá své bezbariérové dveře novým zájemcům. Akce se koná 23.02.2017 od 16 hod.
v Centru Paraple...

Servisní a konzultační den v CZEPA - březen 2017
15.03.2017 se uskuteční již tradiční Poradenství a servis kompenzačních pomůcek nejen značky Ottobock. V případě zájmu
kontaktujte Česká asociace paraplegiků  CZEPA...

Principy správného sezení, výběr a nastavení vozíku - ParaCENTRUM Fenix
Seminář se uskuteční pod vedením spinální specialistky, fyzioterapeutky a ergoterapeutky Zdeňky Faltýnkové 16.3. v Brně.V
případě zájmu se regstrujte v Česká asociace paraplegiků  CZEPA, Dygrýnova 816/8, 198 00 Praha 14  Černý Most, tel. +420
775 980 952, email: czepa@czepa.cz...

Akce  zobrazit celou nabídku

Sportovní vozík Ultina BUZOLA
První sportovní vozík vyrobený v ČR je vyroben z odolné slitiny hliníku (7020), tudíž je zaručena velmi dobrá odolnost proti
nárazům, ale zároveň zachována tolik potřebná lehkost. Celková váha rámu je individuální, průměrně se však pohybuje kolem 5 Kg
(hmotnost bez kol). Kontakt...

Prodám nový nepožívaný in.vozík ZX1

Nový inv.vozík ZX1, NC 44 000,Kč, PC 30 000,Kč, při rychlém jednání sleva. Kontakt...

Prodám čtyřkolku Masai L150
R.v. 6/2006, na SPZ, koupeno v ČR, 1. majitel, najeto 1410 km. V ceně radlice na odhrabávání sněhu, originál brašna na zadní
nosič, blástry, plachta. Nově vyměněný olej v motoru, nový akumulátor, nová technická. Velmi slušné zacházení, málo používaná,
garážovaná.Vhodná pro vozíčkáře. Vše se ovládá rukama. Není příliš vysoká a těžká. Kontakt...

Prodám schodolez
LIFTKAR PT  OUTDOOR. Téměř nový. Zdolává bariéry a schodiště, překonává schody točité i příkré. Lze s ním jezdit i venku,
Dobíjecí baterie,jednoduché ovládání. Schodolez je možné rozložit na tři části, dá se přenášet nebo vložit do kufru auta. Váha 35kg,
nosnost do 120kg. Dojezd na jedno nabití 300 až 500 schodů. Zaškolení samozřejmostí . Cena 30.000, Kč. Původní cena
131.000, Kč. Kontakt...

Prodám vstupenku na Korn
v Praze 30.3.2017, ztp/p doprovod. V případě zájmu kontaktujte...

Bazar  zobrazit celou nabídku

Mapa ambulantní péče
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.

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: Jaroslav Filsák, vozejkmap@czepa.cz.

Vozejkov
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.
Administrátor portálu: Jiří Kadeřávek, vozejkov@czepa.cz.

Hvězdný bazar přijímá zachovalé oděvy, boty a doplňky
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. Přineste do Hvězdného bazaru Vaše
nepotřebné kousky a oživte svůj šatník nově něčím originálním. Uděláte tak radost nejen sobě, ale také podpoříte tréninkové
pracoviště vozíčkářů  Hvězdný bazar.

Členský příspěvek
Příspěvek na rok 2017 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: czepa@czepa.cz.

CZEPA

czepa.cz

Podpořte nás pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku odesláním dárcovské sms DMS ROK
CZEPA na telefonní číslo 87777.
Cena jedné DMS je 30 Kč, CZEPA obdrží 28,50 Kč. Děkujeme.
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