Dovolte abychom Vám představili Zajímavosti z CZEPA č.
7/2017

Zobrazit e-mail ve Vašem
prohlížeči

Den poranění míchy @SCI Day 2017
Den poranění míchy vyhlásila Mezinárodní společnost pro míšní léze (ISCoS) poprvé v roce 2016 a jeho cílem je pomoci
zvýšit povědomí mezi širokou veřejností, usnadnit začleňování lidí s handicapem a zároveň pomoci zajistit větší úspěch
preventivních programů. 5. září 2017 proběhne tento den podruhé a zapojí se do něj všechny subjekty spinálního systému
v České republice (spinální jednotky, spinální rehabilitační jednotky a neziskové organizace).

Přijďte diskutovat 5. 9. 2017
Na téma zaměstnávání osob se zdravotním postižením – aneb proč nemám práci? Jedním z hlavních témat letošního Dne
poranění míchy je problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Na panelové diskuzi, která proběhne od 13
hodin v Centru Paraple, budete mít možnost diskutovat se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Úřadu práce a
samotnými zaměstnavateli osob se zdravotním postižením.
Svou osobní přítomnost ohlaste na kontaktech České asociace paraplegiků - CZEPA – tel.: 775 980 952 či
email: czepa@czepa.cz.

Zmapování situace nezaměstnaných osob po poškození míchy
Nemáte pracovní uplatnění nebo máte problémy s hledáním vhodného pracovního uplatnění? Pomozte nám zmapovat tuto
situaci vyplněním krátkého dotazníku. Předem děkujeme za Vaši spolupráci a aktivitu. Odkaz na dotazník: zde.

Konference na téma dekubity
Pozvánka na odbornou konferenci na téma "Prevence a časná léčba dekubitů u pacientů s poškozením míchy". 4. září 2017,
den před Mezinárodním dnem poškození míchy, proběhne v hotelu Pyramida v Praze odborná konference na téma dekubity,
na kterou jsou zváni nejen samotní odborníci, ale i vozíčkáři. Máte-li v okolí zdravotníka, lékaře nebo pečujícího, kterého
tato problematika zajímá, pozvěte ho na tuto konferenci s mezinárodní účastí. Vzhledem k omezené kapacitě, je nutná
předchozí registrace...

Senát schválil novelu zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby
se zdravotním postižením
Senát dne 17.8.2017 na svém zasedání schválil novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením. Zvýšení příspěvku na mobilitu a změna v přiznávání příspěvku na nákup motorového vozidla začne
platit od ledna 2018, pokud novelu podepíše prezident. Co vše se od ledna změní, se dočtete zde...

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 ubytování: hotel Relax, Bělá pod
Bezdězem
Od našeho člena jsme obdrželi tip na bezbariérový hotel v Bělé pod Bezdězem, který byl otevřen letos v červnu. Hotel je
plně bezbariérový s dvěma pokoji pro vozíčkáře. Vzhledem k jeho poloze, je tento hotel dobrým výchozím místem pro
výlety do okolí - ať už do přírody, na hrady, do muzea automobilky Škoda v Mladé Boleslavi nebo například na
Ještěd. Informace o hotelu včetně fotek od našeho člena, najdete na stránkách VozejkMap.

Dům paraplegiků u moře ve Slovinsku,
neDOPORUČUJI
Přečtěte si subjektivní dojmy a hodnocení Honzy Boštíka, který se rozhodl se svou
rodinou na základě dobré recenze Vašíčkových z webu Paracentra Fénix o jejich pobytu u
moře ve Slovinsku, strávit dovolenou v zařízení "sesterské" organizace paraplegiků ze
Slovinska - Dom Paraplegikov...

Nabídka zaměstnání vhodných pro OZP

Práce pro OZP: Administrativní pracovník Praha - Běchovice
Náplň práce: administrativní podpora vedoucího expedice, vystavování faktur, objednávání zboží, kompletace dokladů k
zakázkám, telefonní komunikace s dodavateli, kontrola dokumentů. Požadavky: SŠ vzdělání, znalost MS Office, předchozí
praxe v administrativě výhodou. Práce na HPP, pracovní doba 8.00 - 14.30 hodin, mobilní telefon, notebook. Nástup: ihned.
Kontakt...

Společnost PRONIX s. r. o. se zabývá projektováním a dodávkami technologické infrastruktury pro datová centra (nonIT). Firma má zkušenost se zaměstnáváním osob ochrnutých po poškození míchy. Sídlo společnosti v Praze 9 - Hloubětíně
je přístupné nájezdem, má bezbariérové WC pro vozíčkáře, vč. madel.
Společnost nabízí dvě pracovní pozce:

Nabídka práce - Projektant elektro a Nabídka práce - Projektant
chlazení
Náplň práce: Zajímavá pracovní výzva v oddělení, které přetváří vize investorů ve špičková centra za použití neustále se
zdokonalujících technologických systémů z celého světa. Rrozmanité úkoly, od základního projektování silnoproudých
rozvodů, přes automatické rozvaděče a rozvodny s vysokou inteligencí, až po zodpovědné návrhy klíčových generátorových
zdrojů, elektronických UPS velkého výkonu či sofistikovaných bateriových systémů. V týmu budete spolupracovat se
specialisty mnoha dalších profesí. Požadavky: VŠ nebo SŠ vzdělání v elektrotechnice, znalost práce na PC, zkušenosti v
elektro projekci s CAD nástroji pro průmyslové projekty výhodou, schopnost samostatné i týmové práce, zodpovědnost a
spolehlivost, pečlivost, časová flexibilita, ochota vykonávat pracovní cesty v tuzemsku i zahraničí, AJ výhodou, řidičský
průkaz skupiny B. Velké množství benefitů, vzdělání, kurzy, zahraniční certifikáty.
Výuka AJ. Možnost práce z
domova. Nástup možný ihned nebo dohodou. Místo výkonu práce: Praha, Práce na částečný či plný pracovní úvazek.

ZZ Palas Athéna hledá telefonistu/telefonistku na plný úvazek
Pracovní náplní je vyřizování příchozích telefonních hovorů, objednávání pacientů do našeho systému. Požadavky:
nejdůležitější při styku s pacienty je empatie a asertivita, stejně jako výtečné komunikační schopnosti. Znalost práce na
PC, ochota a chuť se učit novým věcem, spolehlivost a zodpovědnost. Bezva kolektiv, odpovídající platové hodnocení,
zaměstnanecké benefity. Kontakt...

Ekonom OŠKS
Zaměstnavatel: Městská část Praha 6 – Úřad městské části, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6. Místo výkonu práce:
Praha. Pracovní poměr na dobu určitou nejdéle do 25.04.2019. Pružná pracovní doba. Náplň práce: Zadávání, zpracování
platových inventur příspěvkovým organizacím ve školství a analýza výstupů, modifikace krajské soustavy normativů na
jednotlivé školy, zpracování návrhu rozpisu rozpočtu, organizace a provádění rozpočtových řízení s řediteli a ekonomy škol.
Zaměstnanecké benefity. Předpokládaný nástup od 01.09.2017. Požadavky : VŠ v bakalářském studijním programu nebo
vyšší odborné vzdělání, dobré komunikační schopnosti, - velmi dobrá znalost práce na PC, výhodou znalost programu
GINIS, problematiky příspěvkových organizací. Písemné nabídky se strukturovaným profesním životopisem nejpozději do
21.08.2017. Kontakt...

Zobrazit všechny pracovní nabídky

Dotazník životních rytmů a spánkového režimu pro
respondenty
Prosím o vyplnění dotazníku, týkajícího se Vašeho denního a spánkového režimu. Zkoumání
vybraných cirkadiálních determinant u paraplegiků a kvadruplegiků vychází k kontinuálního

výzkumu dle standardizovaného testu cirkadiálních rytmů (Krejčí, Harada 2000). Výsledky dotazníkového šetření budou
podkladem mé diplomové práce dalších vědeckých prací. Odkaz na dotazník zde...

Česká hip hopová legenda PSH
14. září na hlavním dvoře pivovaru Staropramen na Smíchově vystoupí česká hip hopová
legenda PSH. Vladimir 518, Orion a DJ Mike Trafik nabídnou průřez (R)repertoárem a
připomenou počátky rapu v ČR. Registrovat se je možné standardně na webu Festivaly
bez zábran.

Dny českého piva
Již tradičně v září, přesněji v sobotu 23.9 v srdci smíchovského pivovaru Staropramen., proběhnou Dny českého piva oslavy piva, pivních speciálů a chutného jídla. I letos bude možné se zúčastnit prohlídek pivovaru, výroby a okusit pivo
přímo zpod tanku. Více o akci, přesný časový harmonogram, registrace - vše na Festivaly bez zábran.

Akce - zobrazit celou nabídku

Velký výprodej handbiků
Z důvodu zajištění financí pro nákup handbiku nejvyšší svět. kvality jsou k mání tyto značky handbiků: Schmicking ROAD cena 65.000,-, Sopur Shark - cena 44.000,-, Carbonbike - cena 95.000,-, Schmicking MTB - cena 120.000,-. Všechny
handbiky jsou udržované a v dobrém stavu. Kontakt...

Prodám Renault CLIO kombi (grandtour), 1,2
1,2 55kw benzín,r.v. 2010, 2 majitel, servisní kniha, automatická převodovka, automatická klimatizace, automatické
svícení, tempomat, el. okna a zrcátka, rádio mp3,najeto poctivých 106 000 km, STK do 7-2018, nebouráno. Při rychlém a
solidním jednání přidám originál sadu zimních kol vč. pneu Vredestein vzorek 7mm. Auto je upraveno na ruční řízení, ruční
elektronická brzda-plyn, blinkry napravo, 2x přesedací deska, zavírací popruh u kufru, úprava ruční brzdy – ruční řízení lze
deaktivovat – vše zapsáno v TP. Cena 98 000 Kč . Kontakt...

Prodám Škoda Octavia combi - řízení kvadru
Octavia combi 1,9TDI, DSG; rok výroby: 2007; stav tachometru: 293000 km; obsah motoru: 1896ccm; výkon:77 kW;
barva: šedá metalíza; STK: 11/2018; pravidelné kontroly - servisní kniha; letní litá kola + zimní plechová; příčníky na
hagusy; ruční kvadru řízení JPservis + el.sedadlo řidiče; více info kontakt...

Chrysler Grand Voyager 3,3 LPG G3 speciál pro invalidy
r.v. 2002, automatická převodovka, tempomat, klimatizace, 128 kW (174 koní), tažné, ABS, vše v el., montáž ZTP úprav v
Nizozemsku (2800€), vše zapsáno v TP - možnost získání příspěvku, 2 funkce pod volantem (brzda + plyn), 2x boční
posuvné dveře, možnost jednoduché demontáže sedaček. V zavazadlovém prostoru nákladní rameno na DO s nosností
120kg, zesílená zadní náprava, 4x zimní kola, rezerva. Vozidlo je v TOP stavu, po celkovém servisu, nová STK + ME,
garážované, dovoz z Nizozemska, najeto 298 000km, 1. majitel, servisní knížka - pravidelný servis. LPG G3 generace, po
revizi, nádrž 75l místo rezervy. Cena 99 000,-Kč. Více info, kontakt...

Prodám rehabilitační lužko MULTI GYM
Prodám rehabilitační lužko MULTI GYM, prodej z důvodu nevyužití, vlastní přeprava. Cena dohodou. Kontakt...

E-shop FZWear
Firma FZWear nabízí oblečení pro vozíčkáře, které má speciálně navržený střih tak, aby perfektně pasovalo v sedě na
vozíku. Kalhoty se vyznačují vypracovanou zadní částí přes hýždě, zkrácenou přední částí a poutky pro jednodušší oblékání.
Nyní je již pro Vás otevřen e-shop s pánským oblečením a to na adrese www.fzwear.cz nebo na
fb https://www.facebook.com/fzwear/.

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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