Dovolte abychom Vám představili Zajímavosti z CZEPA č.
8/2017

Zobrazit e-mail ve Vašem
prohlížeči

Kampaň To dáááš přinesla dechberoucí výkon a obrovskou vlnu
solidarity
Ultramaratonec René Kujan uběhl 360 km jen s tím, co pobral s sebou nebo si k jídlu a
pití ulovil po cestě. Crowdfundingová sbírka na startovací a podporované bydlení pro
vozíčkáře s poraněním míchy, kterou svým výkonem podpořil, vynesla 614 204
Kč. Reného během vyvrcholila kampaň, ve které si každý mohl vybrat libovolnou osobní
výzvu, kterou se pokusil splnit, a úspěch oslavil, nebo neúspěch zahojil tím, že přispěl na
projekt České asociace paraplegiků Startovací a podporované bydlení. Přidalo se i velké
množství dárců...

Převod vyřazeného zdravotnického prostředku do vlastnictví
pojištěnce
Dne 30. 8. 2017 proběhla v sídle NRZP ČR schůzka se zástupkyněmi VZP ČR paní ředitelkou Odboru kontroly a revize
zdravotní péče MUDr. Emílií Bartiškovou a paní MUDr. Evou Tyblovou, vedoucí referátu revizí zdravotnických prostředků VZP
ČR. Na schůzce účastníci diskutovali několik problematických bodů vyplývajících z uplatňování zákona o veřejném
zdravotním pojištění ze strany VZP ČR v praxi. Stěžejním tématem schůzky, kvůli kterému se účastníci především sešli,
však bylo převádění již vyřazených zdravotnických prostředků, nebo těch, u kterých je podán návrh na jejich vyřazení po
uplynutí jejich směrné užitné doby, stanovené zákonem do vlastnictví pojištěnce. Jedná se především o takové
zdravotnické prostředky, u kterých si pojištěnec při pořízení hradil část jejich ceny. Nejčastěji jde o mechanické invalidní
vozíky s vysokou pořizovací cenou, v menší míře pak o elektrické invalidní vozíky a další zdravotnické prostředky...

Informace k novele zákona o zaměstnanosti
Kromě novely zákona o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, dojde taktéž ke změnám v oblasti zaměstnanosti.
Nejdůležitější již schválené změny v této oblasti jsou:
Zavedení institutu uznaného zaměstnavatele OZP
Dochází ke zvýšení příspěvku na zaměstnávání OZP dle § 78 zákona – na 12 000,-Kč
Snížení limitu pro poskytování náhradního plnění
Změny v oblasti společensky účelného pracovního místa
Zrušení možnosti tzv. nekolidujícího zaměstnání na dohodu o provedení práce

Senát schválil novelu zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby
se zdravotním postižením
Senát na svém jednání jednohlasně schválil novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením.
Co se vše od nového roku změní:
dojde ke zvýšení příspěvku na mobilitu ze současných 400,-Kč na 550,- Kč/měsíčně
sníží se cena pomůcky, na kterou lze žádat příspěvek bez dokládání příjmů z 24 000,Kč na 10 000,-Kč.
sníží se doba pro opětovné přiznání příspěvku na nákup motorového vozidla z 10 na
7 let (lhůta 7 let bude platit i u automobilů, na jejichž pořízení byl poskytnut příspěvek
před nabytím účinnosti této novely)
jediným určujícím kritériem pro přiznání výše příspěvku bude nově pouze příjem
žadatele a společně posuzovaných osob
podle doložených příjmů bude jasně odstupňována výše příspěvku na motorové vozidlo
(200 000,-Kč; 180 000,- Kč, 160 000,- Kč, 140 000,- Kč, 120 000,- Kč a 100 000,- Kč).
Nebude tedy již docházet k situacím, že byl žadateli přiznán příspěvek např. pouze 10
000,- Kč.

pokud bude žadatelem o příspěvek nezletilá osoba, bude jí automaticky přiznán příspěvek ve výši 200 000,-Kč.

Zvýšení důchodů 2018
Podle tiskové zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí budou od ledna 2018 zvýšeny důchody - základní výměra se zvýší
od 150 Kč, procentní výměra o 3,5 %. U průměrného důchodu půjde celkově o částku až 475 Kč...

Změna u příspěvku na mobilitu od ledna 2018
V souvislosti se schválením novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením,
dojde od ledna 2018 ke zvýšení příspěvku na mobilitu ze současných 400,- Kč na 550,- Kč/měsíčně...

Podpora osob se zdravotním postižením
Liberecký kraj vyhlásil Program 9. 3 - Podpora osob se zdravotním postižením. Podpora je primárně určena osobám se
zdravotním postižením, jimž jejich sociální situace neumožňuje pořízení nezbytné zdravotní/kompenzační pomůcky či by v
důsledku jejího pořízení významným způsobem klesla jejich životní úroveň...

Webová aplikace Stav bezbariérových zařízení se dočká rozšíření
Od 1. října 2017 dochází k rozšíření webové aplikace Stav bezbarierových zařízení, která rozesílá registrovaným
uživatelům informační SMS zprávy o stavu bezbarierových zařízení v pražském metru.
Původní verze aplikace, která je na webových stránkách Dopravního podniku funkční od roku 2015, umožňuje
registrovaným uživatelům zasílání informačních SMS zpráv o stavu bezbarierových zařízení v metru. Největší novinkou
oproti původní verzi, je možnost výběru konkrétních stanic v prostředí metra, včetně možnosti vybrat všechny stanice...

Nabídka zaměstnání vhodných pro OZP

Stáže pro VŠ studenty
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením spolupracuje s firmami a institucemi státní správy
a zprostředkovává stáže vysokoškolským studentům, kteří jsou registrováni v databázi zájemců o praxe a stáže. Bližší
informace zde.

Nabídka knihařské a kompletační práce
Do tiskárenské výroby hledá firma P.O.S. FACTORY, s.r.o., nové zaměstnance OZP na pracovní pozici Knihařské a
kompletační ruční práce. Náplň práce: Slepování a kompletace 3D papírových

produktů s požadavky na přesnost a

kvalitu. Počítání, kompletace, balení plakátů a drobných tiskovin. Bez manipulace těžkých břemen (max. do 5kg).
Požadavky: Chuť pracovat a učit se, manuální zručnost, spolehlivost, trpělivost, pečlivost. Místo výkonu práce: Praha 9 –
Letňany. Kontakt...

Nabídka jednoduché knihařské práce
Do tiskárenské výroby hledá firma P.O.S. FACTORY, s.r.o., nové zaměstnance OZP na pracovní pozici Jednoduché
knihařské práce. Náplň práce: Předlepovnání a slepování jednoduchých produktů. Počítání, kompletace, balení drobných
tiskovin. Bez manipulace těžkých břemen (max. do 5kg). Požadavky: Chuť pracovat a učit se, manuální zručnost,
spolehlivost, trpělivost, pečlivost. Místo výkonu práce: Praha 9 – Letňany. Kontakt...

Asistent/ka oddělení technického rozvoje
Náplň práce: administrace referencí, správa interních databází, kreslení v programu Autocad. Požadavky: v, vystudovali
jste SŠ stavebního zaměření anebo máte znalosti na odpovídající úrovni, máte možnost pracovat pravidelně 4 hodiny
denně, ovládáte AutoCAD alespoň na základní úrovni, anglický jazyk na komunikativní úrovni, min. level B1 (budete
pravidelně v kontaktu s kolegy ve Skupině VINCI).
Zaměstnání na poloviční úvazek (pravidelně 20 hodin
týdně). Nástup možný ihned nebo po vzájemné dohodě. Bezbariérový přístup: Budova je plně přístupná (vchod, kanceláře,
výtahy), jsou k dispozici bezbariérové toalety. Více info, kontakt...

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...

Pracovní nabídky - programátor CNC strojů
Společnost se sídlem v Klecanech (Praha-východ) nabízí 2 pracovní pozice na místo: programátor CNC strojů, program
DWG-AUTOCAD, nástup možný ihned. Pozice je vhodná pro osoby se tělesným zdravotním postižením. Nabízíme možnost
práce na plný nebo zkrácený pracovní úvazek. Do prostor společnosti je bezbariérový přístup, toaleta je vyhovující pro
potřeby vozíčkářů. V případě zájmu kontaktujte...

Zobrazit všechny pracovní nabídky

Kulatý stůl k sexuální asistenci
Vážení kolegové a vážené kolegyně, rádi bychom Vás pozvali na uzavřený kulatý stůl k sexuální asistenci, který pořádá
organizace Freya ve spolupráci s Klubem vozíčkářů Petýrkova a Trendem vozíčkářů Olomouc. Sexuální asistence aneb
pojďte s námi o ní mluvit a diskutovat. Datum konání: 11. 10. 2017 od 13 hodin do 16:30 hod. Místo konání: Centrum
Paraple, o. p. s., Ovčárská 471, Praha – Malešice.

RESIDOMO Havířovská desítka
Obnovujeme tradici městských běhů v Havířově s přidanou hodnotou podpory dobré věci. Benefiční myšlenkou závodu,
který se uskuteční 14.10.2017, je totiž podpora havířovských boccistů, jimiž jsou sportovci na vozíku hrající paralympijský
sport boccia. Z každého startovného putuje sto korun na podporu jejich činnosti. Boccisté nezůstávají v anonymitě a
podílejí se aktivně na organizaci a hladkém průběhu celého závodu, takže se s nim určitě osobně potkáte a budete tak
přesně vědět, koho podporujete. Závod se pyšní jedinečnou atmosférou, kterou jinde nezažijete. Pochvalují si ji běžci,
diváci i samotní boccisté. Přihlaste se a přesvědčíte se na vlastní kůži! Více...

Eleven Velkoosecká podzimní "12"
Vážení přátele, rádi bychom Vás srdečně pozvali na závod handbiků, který se uskuteční 21.10. 2017 ve Velkém Oseku u
Kolína. Závod na 14 km dlouhé trati startuje ve 12,00 a je součástí Eleven Velkoosecké podzimní "12". Vozíčkáři startovné
neplatí a pro výherce jsou připraveny hodnotné ceny. Registarce k závodům je možná on-line zde.
Částí výtěžku ze startovného běžeckých závodů podpoří organizátoři Českou asociaci paraplegiků - CZEPA.

3. Ples handicapovaných v Klatovech
Rádi bychom Vás, jménem neziskové organizace LENOX z.s., pozvali na charitativní společenskou akci s názvem"Ples
handicapovaných", která se uskuteční v rámci projektu "Pomáháme smíchem". Prostřednictvím tohoto jedinečného
projektu pořádáme kulturní akce v Klatovech. Naše nezisková organizace LENOX z.s., která se věnuje florbalu na
elektrických vozících, na podzim chystá již 3. ročník tohoto charitativního plesu v prostorách Městského kulturního
střediska Klatovy. Ples se uskuteční v sobotu 28. října 2017 od 19:00 hodin v KD Klatovy. Vstupné je 150,-Kč...

Sadílkovo motání
Opět je to tady, "Hegiho" orienťák aneb Sadílkovo motání. Pro velký úspěch letos již podruhé! Akce se koná 3. - 5.
listopadu 2017. Přihlašujte se, akce to bude parádní, je zde místo pouze pro 15 týmů. Cena více než příznivá. Stejně jako
na jaře, kdo dřív přijde, ten dřív mele ;-) Více se dozvíte ZDE.

Život bez bariér Ostrava
Šestý ročník výstavy Život bez bariér se koná 10.11.2017 na Výstavišti Černá louka Ostrava. Výstava bude probíhat s
výstavou s názvem KREATIV, která nabídne nepřeberné množství workshopů, korálků, látek, materiálů a pomůcek pro
tvoření. Na veletrhu bude i stánek České asociace paraplegiků - CZEPA, přijďte nás navštívit.

Výzva pro přednášející na konferenci INSPO 2018
V sobotu 7. dubna 2018 se uskuteční v Kongresovém centru Praha již 18. ročník konference INSPO – Internet a informační
systémy pro osoby se specifickými potřebami. Organizátoři z BMI sdružení již začínají připravovat program a uvítají návrhy
od těch, kdo nabízejí nějakou zajímavou službu, web nebo aplikaci pro uživatele se zdravotním postižením a chtěli by je
představit potenciálním zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. Návrhy příspěvků je možné zasílat do 10. prosince
2017 na adresu info@helpnet.cz. Více...

Akce - zobrazit celou nabídku

FIAT DUCATO 2.2 MULTIJET L2H2 combi + úpravy pro ruční řízení
Standardní výbava:

ABS + EBD, kotoučové brzdy na všech kolech,

vyhřívané sklo v dvoukřídlých dveří, elektricky ovládaná + vyhřívaná
(odmlžovací) zpětná zrcátka, autorádio, airbag řidiče Smart2 +

ochranný pás, prosklené zadní dveře, posuvná boční okna ve druhé
řadě, naviják rezervního kola, plnohodnotná rezerva, palubní počítač,
centrální zamykání s dálkovým ovládáním, elektrické ovládání oken
u předních dveří, vyhřívané odvětrání klikové skříně. Nadstandardní
výbava: programovatelné samostatné topení Webaso (na vodu), topení
v zadním prostoru vozu, třímístná lavice jako třetí řada sedadel pro
cestující (počet míst k sezení 3-9), mechanický brzdový asistent. Další
výbava vozu: zimní/letní pneu, tažné zařízení. Výbava pro ruční
řízení: brzda, plyn (kroužek na volantu), čidlo spojky na řadící páce,
sedátko (rampa na sedačce spolujezdce), nájezdová rampa, aretační
pásy + lišty. Cena : 350 000Kč včetně úprav pro ruční řízení vozu. Kontakt CZEPA...

Katetry k odebrání
V kanceláři CZEPA jsme dostali darem přebytečné cévky pro čistou intermitentní katetrizaci - od
různých společností, různých velikostí. Vzhledem k expiraci (doporučenému datu užití) nabízíme
zdarma níže uvedené katetry. Navíc nabízíme urinální kondomy, čistící pěnu a Mesocain Gel.
Odebrání je možné po předchozí domluvě v kanceláři České asociace paraplegiků - CZEPA.
Kontakt...

Helios
časopis pro pacienty s poruchami vyprazdňování močového měchýře přinesl dva zajímavé články - Sexualita ženy na
vozíku a Přechod z vyklepávání na ČIK.

Motorové čtyřkolky i pro postižené do terénu, možné ruční ovládaní
Motor: benzínový, čtyřtaktní, jednoválcový, vzduchem chlazený, zdvihový objem: 270 ccm, výkon: 9,0 HP, mokrá spojka,
nastavitelné sedadlo, max. zatížení: 110 kg Max, maximální rychlost: 45 km / h. Kontakt...

Mechanický vozík s pevným rámem Voyager
Prodám mechanický vozík s pevným rámem Voyager Otto Bock. Šířka sedu 44 cm, hloubka sedu 44 cm, úhel předního
rámu 75°, výška zádové opěry 35 cm, náklon osy kol 3°, zalomení předního rámu 2 cm. Rok výroby 11/2012, používaný 1
rok. Cena k jednání 5 000,- Kč. V dobrém stavu. Kontakt...

Škoda Octavia II. amb 1,6 - DSG ruční řízení
Rok výroby 2008, najeto 108 000 km, úprava pro vozíčkáře, garážované. Více, kontakt...

Prodám vstupenky Ennio Morricone
Praha O2 Aréna 16.10.2017 od 20.00. Vtupenky jsou pro vozíčkáře (pouze ZTP/P) a jeho doprovod. Původní cena 1 291,-. Sleva možná. Osobní odběr Hradec Králové, jinak jako cenné psaní přes Českou Poštu. Kontakt...

Novinka na trhu vozíky FLEXiThrone
Invalidní skládací elektrické vozíky eThrone. Lehké elektrické skládací vozíky eThrone přinášejí zcela nový standard ve
snadnosti manipulace s vozíky. Nejmodernější technologie a propracovaná konstrukce. Tyto vozíky eThrone jsou kompaktní,
přenosné, skládací a lehké. Žádné jiné elektrické vozíky nemají tak jednoduché a rychlé sklápění. Není třeba žádná
demontáž příslušenství. Tyto vozíky jsou vhodné do interiéru i exteriéru a zvládají i terénní nerovností - přípustné
stoupání/klesání je 14% (8°). Vozíky eThrone se snadno sklopí, a umožní vám snadné uložení do kufru auta nebo za
sedadla automobilu, když cestujete. Váží pouze 27 - 31 kg včetně baterie, takže jsou velmi lehké, což ulehčuje manipulaci
a skladování. Složený vozík je velmi úzký - pouze 35cm, proto je možné ho uložit např. pod postel, nebo postavit za dveře
- složený vozík stojí sám. Více...

NOVINKA !!! Kapsy u našich kalhot !!!
Neustále se snažíme vylepšovat naše produkty, podle přání našich zákazníků. Proto přicházíme s možností KAPES u všech
našich kalhot a kraťasů !!! Více...

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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