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Problematika ne/přístupnosti Úřadů práce
Úřady práce patří mezi instituce veřejné správy, se kterými přicházejí klienti po poškození míchy nejčastěji do kontaktu při
vyřizování dávek a příspěvků pro zdravotně postižené. Zcela logicky by každý, kdo si žádá o příspěvek, předpokládal, že
tyto budovy jsou bezbariérové a plně přizpůsobené pro pohyb osob na invalidním vozíku.
Na základě podnětů členů a klientů CZEPA jsme prostřednictvím stránek Úřadu práce zjistili, že více jak 30 kontaktních
pracovišť není v současné době přístupných pro osoby se zdravotním postižením. Ostatní Kontaktní pracoviště Úřadu práce
mají dle stránek úřadu bezbariérový přístup. (podrobný seznam)
Jaká je Vaše zkušenost s přístupností Vašeho místně příslušného Kontaktního pracoviště Úřadu práce? Stalo se Vám, že jste
se nemohli dostat do budovy a Vaše záležitosti byly vyřizovány na ulici, v autě, místnosti, která nebyla pro tato jednání
vhodná? Podělte se s námi o Vaše zkušenosti, piště na czepa@czepa.cz.

Grant na odstraňování bariér ve veřejném prostoru
Rada hlavního města Prahy schválila vyhlášení grantového řízení na odstraňování bariér ve veřejném prostoru. Majitelé a
provozovatelé objektů pro veřejnost tak mohou získat až 100% finanční příspěvek na odstranění bariér.
Uzávěrka žádostí je 5. května 2017, finanční prostředky je třeba vyčerpat do 31. prosince t.r.
Bližší informace: praha.eu

Chcete 200.000 Kč na auto?
Laicky řečeno "příspěvek na koupi auta, úpravu bytu, na benzín" a jiné příspěvky na zvláštní pomůcky jsou
určovány zákonem "o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením", který má číslo 329/2011 Sb. pozměňovací
návrh je označen jako sněmovní tisk č. 935.
CZEPA sleduje současné dění okolo tohoto návrhu:
Na začátku března 2017 odsouhlasil Výbor pro sociální politiku pozměňovací návrhy k novele zákona č. 329/2011 Sb., o
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Novela by měla být v průběhu dubna 2017 projednána ve druhém
čtení v Poslanecké směnovně.
Mezi návrhy změn patří navýšení příspěvku na mobilitu (ze 400,-Kč na 550,- Kč), snížení hranice ceny pomůcky, na kterou
lze žádat příspěvek (z 24 000,- Kč na 10 000,-Kč).
Nejzásadnější změnou bude nový způsob stanovování výše příspěvku na pořízení motorového vozidla. Na výši příspěvku již
nebude mít vliv důvody a četnost dopravy či majetkové poměry, ale pouze příjem osoby (a případně osob společně
posuzovaných).
Na základě doložených příjmů bude stanoveno 6 výší příspěvku na nákup motorového vozidla (200 000,-Kč, 180 000,- Kč,
160 000,- Kč, 120 000,- Kč a 100 000,- Kč).
Úplné znění usnesení Výboru pro sociální politiku naleznete zde

Analýza tělesného složení
Pro osoby s míšní lézí nabízíme bezplatnou analýzu tělesného složení a spirometrii na FTVS UK, Biomedicínská
laboratoř. Tato metoda je novinkou v oblasti analýzy tělesného složení. Poskytuje vysoce přesné, bezpečné a rychlé
výsledky měření. Metoda stanovení tělesného složení technologií “air displacement plethysmography (ADP)” měří
denzitometrii celého těla pro určení tělesného složení (tuková a beztuková tkáň). Celotělová denzitometrie je založená na
stanovení hustoty těla měřením tělesné hmotnosti a tělesného objemu. Přístroj Bod Pod je tedy určen pro měření tělesné
hmotnosti a tělesného složení (procentní a absolutní obsah tuku a svalové hmoty).Spirometrie je vyšetření plicních funkcí
aparaturou Pony - Cosmed (statické a dynamické plicní objemy, křivka průtok-objem, maximální minutová ventilace,
dechový vzor).
Více info na: ftvs.cuni.cz, kontakt...

Mimořádný rozhovor s Vladimírem Benešem

Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. (*1921) patří mezi zakladatele oboru neurochirurgie. Během své profesní dráhy se
zajímal o problematiku poranění míchy. Již od 50. let 20. století prosazoval komplexní multidisciplinární péči o spinální
pacienty jako základní prevenci druhotných zdravotních komplikací. Výrazně se tak snižovala úmrtnost pacientů s míšním
poškozením. V roce 1961 publikoval knihu "Poranění míchy", která byla vydána i v zahraničí. Předními odborníky v oboru
neurochirurgie jsou i jeho syn prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. a vnuk doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D.
Mimořádný rozhovor se všemi třemi členy rodiny Benešů, nejen o vývoji oboru neurochirurgie, vysílala ČT24 v pořadu Hyde
Park Civilizace v sobotu 25. 3. 2017.

Parkování vozíčkářů - nejen v modrých zónách
Zóny placeného stání, tzv. modré zóny, umožňují parkování pouze rezidentům s předplacenou kartou. V současné chvíli
úleva pro držitele průkazů osob se zdravotním postižením (tzv. ZTP) či parkovací karty osoby se zdravotním postižením
(O7) není. Kontrola oprávnění parkovaní v modrých zónách se neprovádí osobně (prostřednictvím policie), ale elektronicky,
prostřednicím kontrolního vozu, který při průjezdu "skenuje" jednotlivé SPZky...

Česká asociace paraplegiku - CZEPA vyhlásila soutěž pro uživatele VozejkMap. Přidávejte
bezbariérová místa a vyhrajte tablet, chytrý telefon nebo powerbanku. Podrobnosti a
pravidla soutěže na webu VozejkMap. Partnerem soutěže je společnost ŠKODA AUTO.
Podrobnosti o soutěži: vozejkmap.cz/soutez

Nabídka zaměstnání vhodných pro OZP

Hvězdný bazar hledá nové kolegy/ně
Hvězdný bazar je charitativní second-hand s kamennou prodejnou centru Prahy, v
Jungmannově ulici, který provozuje Česká asociace paraplegiků - CZEPA jako tréninkové
pracoviště pro vozíčkáře po poranění míchy.
Koho hledáme? Nabízíme práci pro mimopražské vozíčkáře (tzn. nemáte hlášený trvalý
pobyt v Praze). Pomůžeme Vám se zajištěním bydlení v Praze. Jaká bude Vaše práce?
Přímý prodej, komunikace se zákazníky a dodavateli, správa sociálních sítí a
webu, pořádaní eventů, správa účetních dokladů, tvorba merchandisingu. Co očekáváme?
Samostatnost, kreativitu, časovou flexibilitu, příjemné vystupování, motivace k práci. Co
nabízíme? Zaměstnání na poloviční úvazek na dobu jednoho roku, pestrou práci, malý,
přátelský a spolupracující tým, odpovídající fixní mzda + finanční odměny, bezbariérové pracoviště v centru Prahy, odborná
školení, možnost návazného zaměstnání. Nástup: od června 2017. Poznámka: zaměstnavatel nebude čerpat (na
zaměstnance se ZP) příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V případě zájmu kontaktujte:
Vedoucí projektu: Jaroslav Filsák, hvezdnyvedouci@czepa.cz, tel. 724 361 382
Bližší informace o projektu: www.hvezdnybazar.cz

Práce pro OZP/OZZ: Reservation Agent
Náplň práce: denní komunikace se zástupci CK, CA a rezervačních portálů, denní komunikace (e-mail, 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, zadávání pobytových balíčků a jejich aktualizace. 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, obchodního ducha a prozákaznickou orientaci. Odpovídající mzdové ohodnocení a firemní zaměstnanecké
výhody. Možný profesní růst v rámci úspěšné, expandující společnosti. Zaměstnanecké benefity v hodnotě až 10.000Kč.
Bezbariérové pracoviště. Místo výkonu práce Praha - Čestlice. Nástup: ihned nebo dohodou. Kontakt...

Letní dovolená dobrovolnicky - v Itálii, Belgii, Německu, Finsku ...
Staňte se dobrovolníkem v zahraničí - přispějete veřejně prospěšnému projektu, procvičíte angličtinu a získáte nové zážitky
a zkušenosti. To vše s podporou organizace INEX - Sdružení dobrovolných aktivit.
Mezinárodní dobrovolnické projekty v zahraničí jsou otevřené i pro vozíčkáře. Více...

Obsluha v kavárně a prodavač v obchodě
ÚČASTNÍK TRÉNINKOVÉHO PROGRAMU SE ZAMĚSTNÁNÍM
TA KAVÁRNA a obchod Borůvka hledají lidi na pozici obsluha v kavárně a prodavač v obchodě. Pozice jsou určeny pro osoby

s tělesným postižením, kteří jsou v současné době nezaměstnaní a mají chuť to změnit. Požadavky: Velká chuť
pracovat. Věk nad 18 let, nestudovat a jinde nepracovat. Vydržet pracovat min. 4h v kuse, zachovaná jemná
motorika. Pečlivost, trpělivost a samostatnost. Schopnost práce v kolektivu a příjemné vystupování. Umět si poradit
s překážkami. Souhlas s podmínkami práce a dodržování pravidel. Zdravotní průkaz pro práci s potravinami (jen do
kavárny). Kopii přiznaného důchodu + informace o zdravotním stavu. Můžete získat : Placené zaměstnání na dobu 12 ti
měsíců (66Kč na hodinu). Trénink pod vedením trenérů zdarma. Možnost absolvování praxe u dalších zaměstnavatelů a
další benefity. Kontakt...

BRIGÁDA PRO ZTP
Hledáme telefonní operátory pro naše outdoorové služby a ubytování. SUNDISK Family je projekt firmy SUNDISK s.r.o.
převážně na Malé Skále v Českém Ráji, ale také Hrádecku a Máchově jezeře. Jedná se zejména o vyřizování rezervací po
emailu a telefonu. Rezervace se týkají ubytování a půjčovny sportovních potřeb (lodě, koloběžka, lanové centrum atd.)
Výhodou je možnost práce z domova prakticky kdekoliv po ČR. Nutnost je pouze přístup k internetu. Požadavky: aktivní a
pozitivní í přístup, týmový duch, odvahu, spolehlivost, loajalitu, uživatelskou znalost PC a přístup k internetu, chuť dále se
vzdělávat a zdokonalovat, aktivní přístup k zadaným úkolům, komunikační dovednosti, příjemný hlasový projev bez vady
řeči a znalost českého jazyka, pečlivost, cílevědomost a organizační dovednosti. Práce na letní sezónu od května do
září. Nástup od 1.5.2017. Pracovní doba: po - ne 08:00 – 20:00 (na směny s více lidmi) Individuální přístup. Možnost
práce z domova. Práce vhodná pro ZTP. Zajímavé pracovní ohodnocení. Kontakt...

Osobní asistent / spolubydlící
Vozíčkář kvadruplegik (71. roč.,výtvarník, Praha 2 Vinohrady) hledá cca od 1.5. 2017 osobního asistenta
pro asistenci při všech činnostech - přesuny auto, postel-vozík, jídlo, doprovod, hygiena, jako
spolubydlícího. Práce (celkem) cca 6-8h/den i noc, 100 Kč/h netto. Zkušenosti výhodou. ŘP B výhodou.
Zašlete prosím nestrukturované CV. Klidná práce v příjemném prostředí. Kontakt...

Zobrazit všechny pracovní nabídky

NGO Market 2017
Letošní NGO Market se odehraje 12.dubna v pražském Foru Karlín a představí přes 220 neziskových organizací, které se
věnují nejrůznějším oblastem od sociálních služeb přes podporu demokracie a lidských práv, vzdělávání, výchovu či
ochranu životního prostředí až po kulturu a volný čas. Mezi vystavovateli se mimo jiné objeví i spolek DMO Pobyty...

Servisní a konzultační den v CZEPA - 19. dubna 2017
Poradenství a servis kompenzačních pomůcek nejen značky Ottobock. V případě zájmu kontaktujte: Česká asociace
paraplegiků - CZEPA...

Ples pro Fenix
Pobavte se 22. dubna 2017 na největším bezbariérovém plese v Brně a podpořte zároveň dobrou věc. Více informací
naleznete na www.plesprofenix.cz...

Jarní rybářské závody ČRS MO Kladruby 2017
Jedná se o první závod handicapovaných rybářů v roce 2017 započítávaný do klání o kladrubský Putovní pohár pořádaný na
nádrži Záhorská 29. dubna 2017. Těšte se opět na hodnotné ceny!...

"Hegiho" orienťák aneb Sadílkovo motání
Parádní akce pouze pro 15 teamů. Cena příznivá. Kdo dřív přijde, ten dřív mele ;-) . Orientační poježdění dvoučlenných
týmů vozík+choďák. Start-cíl: Příjezd - pátek 28.4. do 20.00 hod. Motání - sobota 29.4. od 8.00 do 16.00 hod. Odjezd neděle 30.4. Ubytování: Penzion Flóra- Konstantinovy Lázně, N49 53.048 E12 58.510 485 m, dva pokoje pro cca.10 vozíků
v přízemí a zbytek v patře. Bližší info, propozice...

Poněšický Survival, 9. - 11. června 2017
24 hodinový závod opět nabízí zařazení také do kategorie vozíčkář a choďák, nově může vozíčkář využít i handbike-elektro.
Nezapomeňte se přihlásit!...

Akce - zobrazit celou nabídku

Elektrický invalidní vozík Invacare Storm

Prodám elektrický invalidní vozík Invacare Storm vhodný do města i na nezpevněné cesty. Snadná ovladatelnost
joystickem, vybavený světly a 5 rychlostmi. Cena dohodou. Kontakt...

Prodám elektrickou tříkolku za cenu baterek
Prodám elektrickou tříkolku Sterling Swift. Cena 10 000Kč. Tříkolka má nové baterie a záruku. Skoro neježděná, v zimě
vůbec, pravidelné dobíjení. Kontakt...

Prodám elektrický invalidní vozík Permobil C350
Prodám elektrický invalidní vozík Permobil C350 Používaný cca 1,5 roku Ovládání pro doprovod, lze předělat na ovládání
pro uživatele. Prodejní cena 19 000 Kč. Kontakt...

Schodišťová sedačka - za odvoz
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové byla nabídnuta schodišťová sedačka pro imobilního člověka. Je k dispozici
zdarma, resp. ideálně za odvoz, z důvodu rekonstrukce domu novým majitelem, který ji nepotřebuje, ale zároveň ji nechce
vyhodit, pokud by někomu ještě mohla posloužit. Nyní je rozmontovaná v domě na Praze 5 pod Strahovem. Foto,
kontakt...

Citroen Jumper s úpravou pro převoz vozíčkářů
Prodej Citroen Jumper s osvědčeným motorem Iveco 3,0 Multijet 160PS, úprava pro převoz vozíčkářů - nájezdová hliníková
rampa, penízkové lišty v podlaze pro upevnění inv. vozíku, možnost snížení světlé výšky pro snadnější nastupování, topení i
pro zadní část, r.v. 2010, 1.majitel, najeto 189 tis. km - doloženo servisní knihou a protokoly z STK, dovoz SRN, aktuálně
je vozidlo v autobazaru okr. MB. Cena 219.000,-Kč, více informací, kontakt...

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 e-mail: 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 e-mail: 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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