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Zobrazit e-mail ve Vašem
prohlížeči

Ústavní soud rozhodl
Ústavní soud na podnět senátorů Parlamentu ČR 7. června 2017 rozhodl o tom, že k datu 31. 12. 2018 bude zrušena část
zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Zákon č. 48/1997 Sb. v § 15, odstavci 12 hovoří o tom, že z veřejného zdravotního pojištění jsou hrazeny pomůcky ve výši
ceny zdravotnického prostředku "v provedení nejméně ekonomicky náročném, v závislosti na míře a závažnosti zdravotního
postižení; cenu nejméně ekonomicky náročného provedení zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna
průzkumem trhu...". Příloha č. 3 tohoto zákona dále v oddíle C definuje symboly "A" a "B", kterými je určena výše úhrady
zdravotnického prostředku...

Zubař s bezbariérovým přístupem
Na základě klientského dotazu na bezbariérové zubní ordinace jsme hledali ordinace stomatologie, které uvádějí
"bezbariérový přístup". Našli jsme tyto kontakty...Obecně lze očekávat přístupné zubní ordinace v budovách poliklinik a
nemocnic jednotlivých měst. Česká stomatologická komora uvádí seznam registrovaných poskytovatelů stomatologické
péče, nenabízí však informace o bezbariérovém přístupu.
Jaké jsou Vaše zkušenosti? Je Váš zubní lékař na vozíku dostupný (bezbariérový přístup, WC pro vozíčkáře), jak řešíte
způsob ošetření (přesouváte se na ošetřovací křeslo nebo Vás lékař ošetřuje na vozíku)? Napište nám na
czepa@czepa.cz.

Píšete? Fotíte?
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlašuje XXIV. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma
zdravotního postižení a fotografickou soutěž Život bez bariér. Cena je udělována za publicistické práce na téma zdravotní
postižení ve třech kategoriích - televizní, rozhlasové a tiskové. Přihlásit lze dílo publikované od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017.
Publicistická díla lze přihlásit do termínu 30. 9. 2017. Dílo se předkládá ve 3 kopiích. Do fotografické soutěže mohou být
přihlášeny fotografie, které zobrazují rovnocenné zapojení lidí se zdravotním postižením do společenských aktivit. Termín
přihlášení fotografií je do 15. 10. 2017. Bližší informace zde.

Partneři a partnerky
ráda bych Vás požádala o pomoc při sběru dat do mé diplomové práce věnující se partnerům jedinců po míšním úrazu.
Tomuto tématu se v České republice zatím nedostalo mnoho pozornosti a tak jsem se to rozhodla změnit. Jedná se o
krátký dotazník určený partnerům/partnerkám jedinců po míšním úrazu, jeho vyplnění nezabere více než 15 minut.Více,
dotazník...

Soutěž pokračuje i přes prázdniny
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

Tip na výlet: Rezervace Smraďoch
Místo s příznačným názvem. Přírodní rezervace vyhlášena roku 1968, nechte se provést naučnou stezkou. Tato unikátní
naučná stezka lesním vrchovištním rašeliništěm přivádí návštěvníky do míst, která jsou v České republice tak výjimečná,
že může litovat každý, kdo neviděl a hlavně necítil „na vlastní nos“.
Značená stezka sjízdná na vozíku vede od parkoviště, u jezírek jsou dřevěné chodníky.
Místo naleznete na webu a v aplikaci VozejkMap.
Zdroj: marianske-lazne-info

Průvodce leteckou dopravou pro OZP
Odbor civilního letectví Ministerstva dopravy ČR zpracoval informativní text Průvodce leteckou
dopravou pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace. Text je k dispozici na webu ministerstva dopravy na platném odkazu: mdcr.cz

Nabídka zaměstnání vhodných pro OZP

Hledáte práci? Spojte se s CZEPA
Sháníte práci? Pracujete, ale uvažujete o změně? Na asociaci CZEPA se obrací zaměstnavatelé, kteří nabízejí práci vhodnou
pro osoby na vozíku. Dostáváme nabídky administrativní i manuální práce, můžeme nabídnout práci pro mimopražské s
ubytováním v Praze. Abychom Vám mohli aktuální nabídky přímo zprostředkovat, nabízíme Vám možnost zapsat se do
databáze zájemců o práci, kterou CZEPA pro vlastní potřeby vytvořila. Více...

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, motivaci 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:
možný
ihned. Poznámka: zaměstnavatel nebude čerpat (na zaměstnance se ZP) příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním
postižením. V případě zájmu pište na e-mail jancikova@czepa.cz., bližší informace obdržíte na tel. 608 124 252.

CZEPA hledá koordinátora VozejkMap
VozejkMap je mobilní aplikace a webové rozhraní, která nabízí mapu bezbariérových míst
s navigací, Projekt získal řadu prestižních ocenění. Náplň práce: ověřování a vyhledávání
bezbariérových míst, komunikace s uživateli a spolupracujícími organizacemi, spolupráce
s vývojáři a programátory na inovacích projektu, prezentace projektu, komunikace na sociálních
sítích, prezentace na akcích. Požadavky: samostatnost, zodpovědnost, kreativitu, práce
s počítačem a smartphony, nadšení pro moderní technologie a cestování, možnost čerpat na OZP
zaměstnance příspěvek od Úřadu práce. Nástup: možný ihned. Pracovní úvazek 0,5. V případně
zájmu zašlete profesní životopis na e-mail jancikova@czepa.cz. Bližší informace obdržíte na tel.
608 124 252.

Dispečer/ Dispečerka OZP
Společnost OFFICE DEPOT s.r.o. se řadí ke světovým leaderům v oblasti prodeje kancelářských potřeb. V České republice je
již řadu let jedničkou v oboru prodeje kancelářských potřeb koncovým firemním zákazníkům, patří k nejrychleji rostoucím
společnostem v oboru v Evropě. Nyní pro svůj tým hledá schopného kolegu či kolegyni do oddělení dispečinku.
Požadavky: Pouze základní znalost práce na PC a komunikativnost. Náplň práce: Koordinace denních přeprav. Aktivní
komunikace s interními zákazníky a se všemi dalšími odděleními napříč naší společností. Přijetí potvrzených dokladů od
řidičů. Reporting a sledování dat o denní distribuci zásilek zákazníkům, jedná se pouze o posílání emailu. Pracovní doba
11:00 – 17:00 možnost flexibility a zkráceného úvazku. Místo výkonu práce: Hostivice. Mzda při 6 hodinovém úvazku až 10
440,-. Kontakt...

Podporované zaměstnávání FORMIKA - nabídka podpory
Cílem společnosti Fosa je usilovat o začlenění lidí se znevýhodněním zejména v důsledku zdravotního postižení do
společnosti, o dosažení maximální možné míry jejich soběstačnosti a o to, aby kvalita jejich života odpovídala kvalitě života

lidí bez tohoto znevýhodnění. Aktuálně jsou volné kapacity ve službách:
Podporované zaměstnávání Formika a Osobní asistence Osa. Kontakt...

Práce pro OZP: Operátor vymáhání - Olomouc
Náplň práce: obsluhujete příchozí linku pohledávek, budete telefonicky kontaktovat klienty s pohledávkou po splatnosti,
zpracujete klientské požadavky, budete využívat bankovní aplikace, MS Office a internet. Požadavky: SŠ s maturitou, práce
s PC, velmi dobré komunikační schopnosti, orientace na výsledek, časová flexibilita, možnost částečného pracovního
úvazku, práce na směny – ranní/odpolední a 1-2 víkendy v měsíci, AJ výhodou.Místo výkonu práce: Olomouc.
Nástup: ihned nebo dohodou. Množství benefitů. Kontakt...

Hledá se asistent pro Jakuba
pro našeho mladého klienta Jakuba, vozíčkáře, hledáme asistenta na týdenní pobyt v Chorvatsku
u moře. Jakub by se rád zúčastnil zájezdu pro vozíčkáře, který pořádáme v termínu 2. – 9. září
2017
v
Umagu
(Chorvatsko,
Istrie).
Informaci
je
uveřejněna
na
komunitním
portále Vozejkov.cz. Doprava mikrobusem pro přepravu vozíčkářů, polopenze, vstup do moře
nájezdovou rampou, vozík do vody k dispozici,. Předpokládá se společné bydlení asistenta
s Jakubem ve dvoulůžkovém bezbariérovém bungalovu. Cenu zájezdu pro asistenta hradí Jakub.
Vhodné pro asistenta, který má týden volna k dispozici a

má zkušenosti s poskytováním

asistenčních služeb.
Reference a zkušenosti prosíme doložit. Kontakt pro zájemce...

Ergotep, družstvo invalidů je poskytovatelem služby sociální rehabilitace. Posláním této služby
je podpora samostatnosti a soběstačnosti klienta, prostřednictvím zajištění pracovních
dovedností k uplatnění klienta na chráněném nebo volném trhu práce. V rámci zaměstnávání
OZP společnost přináší několik zajímavých pracovních nabídek.

PRACOVNÍK SÁZKOVÉ KANCELÁŘE
Oblast výkonu práce: OC Nisa, Liberec. Nejnižší požadované vzdělání: střední odborné s
maturitou. Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva. Pracovní úvazek: zkrácený. Náplň
práce: prodej obchodních produktů a služeb SAZKA, obsluha prodejního terminálu SAZKA, práce s finanční hotovostí, úklid
a vedení interních agend prodejny. Požadavky: SŠ s maturitou nebo praxe na obdobné pozici, příjemné vystupování,
komunikativnost, spolehlivost a poctivost, základní znalost práce na PC. Vstupní důkladné zaškolení na produkty i
používaný obchodní systém (zajistíme Osvědčení o absolvování školení pro provoz a obsluhu prodejních a herních systémů
společnosti SAZKA). k základní mzdě odměny dle výsledků a plnění obchodních parametrů . Práce na směny: 1 směna 12
hod. Nástup od 6/2017. Kontakt...

Pracovník obchodu - Karlovy Vary a Pracovník obchodu - Plzeň
Ergotep hledá příjemný personál pro prodejnu s kompletním sortimentem potřeb do kuchyně v Karlových Varech a Plzni.
Náplň práce: obsluha zákazníků a pokladny, odborné poradenství při prodeji, nabídka zboží zákazníkům, doplňování zboží a
údržba čistého prostředí prodejny. Požadavky: dobré komunikační schopnosti a příjemné vystupování, spolehlivost a
pečlivost, min. stupeň vzdělání - vyučení bez maturity, trestní bezúhonnost, výhodou uživatelská znalost práce na počítači.
Práce na hlavní pracovní poměr, zkrácený úvazek. Vstupní školení a trvalá podpora nejen v začátcích je samozřejmostí.
Stabilní výdělek + podíl na tržbách a bonusy. Kontakt. Karlovy Vary, kontakt Plzeň....

Zobrazit všechny pracovní nabídky

Vysmáté léto Kadaň
Oblíbený festival v podhradí Kadaně se uskuteční 24.06.2017. Pod městskými hradbami
a na břehu řeky Ohře nás čeká jednodenní festival nabitý českými a slovenskými
hvězdami. Na dvou pódiích se blýsknou stálice i čerstvá krev hudebního nebe. Vyrazte
s partou, s rodinou, s pivkem v ruce na No Name, MIG 21, Xindla X, Mandrage, Marpa &
Troublegang, Lenny, Krucipüsk a další…mnohé další. Více se dozvíte na webu
festivalu www.vysmateleto.cz.
Pokud se registrujete na oficiálním webu předem (nebo stačí kliknout na: "Jeď na
festival“), bude mít doprovod držitele průkazu ZTP/P vstupné za polovinu. V případě, že jedete autem, pořadatelé vám
zajistí parkování v blízkosti areálu.

Lázeňský veletrh, Senior – Handicap: aktivní život

Návštěvníky čekají pomůcky a zařízení pro handicapované a rady od subjektů sociální péče. Lázeňský veletrh, Senior –
Handicap: aktivní život se koná 22.- 25.6.2017. Tento veletrh proběhne s dalšími třemi výstavami – Šikovné ruce seniorů,
Lázeňský veletrh a Růžová zahrada. Během výstavy probíhá bohatý doprovodný program. Více...

Dan Přibáň / Trabantem napříč Tichomořím
Host pod Parapletem - 26.06.2017 začátek v 18 hodin. Vstupné je zdarma. Zábavné i strhující vyprávění o nejnáročnější
cestě Dana Přibáně a jeho
Asií. https://www.facebook.com
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Kino bez bariér již po sedmnácté!!
Od 30. 6. do 8. 7. probíhá v Karlových Varech 52. ročník mezinárodního filmového festivalu. Jeho nedílnou součástí bude již
po sedmnácté projekt Kino bez bariér – servis, který se snaží po všech stránkách usnadnit vozíčkářům návštěvu filmového
festivalu. Handicapovaným a jejich doprovodu jsou k dispozici zdarma vstupenky do bezbariérových kin, asistenční služby,
doprava po Karlových Varech, parkovací místa u hotelu Thermal, rozsáhlý informační servis, který pomůže s orientací ve
festivalovém dění. Více na www.kinobezbarier.cz. Veškeré informace o chystaných filmech, programu, doprovodných akcích
sledujte na www.kviff.com.

Akce - zobrazit celou nabídku

Invalidní vozík Progeo Joker NOIR
Prodám invalidní vozík Progeo Joker NOIR. Pevný odlehčený carbonový rám o vaze cca 3,5kg. Nosnost vozíku je do 125kg.
Carbonové blatníky i stupačka. Výškově stavitelná zádová opěrka se sklopnými madly. Šířka sedu 42cm, hloubka sedu cca
45cm, výška od stupačky 42cm. Standardní kola, plaste opotřebené. Vozík byl používán cca 2 roky drobné oděrky od
nakládání do auta. Upřednostňuji osobní odběr, kdy si zájemce vozík prohlédne a odzkouší. Pořizovací cena vozíku byla
přes 100tis.Kč. Nyní požaduji cenu 35tis.Kč. Kontakt...

Prodám invalidní vozík
Prodám elektrický invalidní vozík - velmi zachovalý, rychlý, spolehlivý, 1,5 roku užívaný. Elektrický ovládání sklápění
sedačky, vertikální zdvih i opěrky zad. Vhodný na doma i na ven. Otočí se na místě. 20000 Kč - dohoda možná v případě
zájmu kontakt...

AUDI A6 2.5TDi Avant quattro, 132KW
Rok.v. 2000 (modelový rok 2001), datum první registrace v ČR 2004, původ Německo, STK do 7/2018, kosmetické vady. K
vozu přidám náhradní turbo a naftové čerpadlo. cena 49.000,-. Výbava: automat Tiptronic, 132KW (180K), ruční řízení
Carospeed® na pravé straně (montované API), modrý kožený interiér, vyhřívaná sedadla, tempomat, ABS, ESP, 4x4, 2zónová klima, el. sedačky, el. zrcátka, xenony, tažné. Další info a foto na dotaz. Kontakt...

Vyprodej Action Chair model 2016 , 35 000,MOVE TECH / ACTION CHAIR Jednoduchý a funkční design. Extrémně odolný. Nenáročný na servis. Tichý provoz.
Jednoduše nastavitelné základní parametry. Pouze nerezová ložiska, nerezový spojovací materiál a nerezové paprsky.
Karbonová, vakuovaná sedačka. Karbonová opěrka a stupačka. Voděodolný a plovoucí! Ruční výroba rámu z alu slitin.
Kompletní vozík 12kg. Záruka 2 roky. První rok servis zdarma. Tvrdě testováno po celém světě. www.move-t.com

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: Jiří Kadeřávek, 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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