Dovolte abychom Vám představili Zajímavosti z CZEPA č.
9/2017

Zobrazit e-mail ve Vašem
prohlížeči

Snaž se a dostaneš míň aneb novela po česku
CZEPA klienty s poškozením míchy motivuje k aktivnímu přístupu k životu. Jsme přesvědčeni, že v zájmu každého
jednotlivce i celé společnosti je, aby se i lidé se zdravotním postižením vrátili k původnímu způsobu života či co nejrychleji
našli nové cesty, jak se realizovat a žít co nejkvalitnější život. Vzdělávání a zaměstnání k aktivnímu životu patří.
Člověk se zdravotním postižením v sobě musí najít motivaci a odhodlání, aby se do pracovního procesu zapojil; dlouhodobě
vyvíjet zvýšené úsilí, aby si práci udržel(a); aktivním používáním kompenzačních pomůcek (např. vozík) dochází k jejich
většímu opotřebení, dojížděním za prací vznikají zvýšené náklady na dopravu a opotřebení vozidla. Jsme přesvědčeni, že
člověk, který překonává své zdravotní postižení a svým aktivním přístupem přináší společnosti a státu výhody (odvody do
rozpočtu), by měl být podporován a motivován.
Přesto z novely zákona vyplývá, že čím více se osoba se zdravotním postižením a jeho/její blízcí budou snažit o zvýšení
životního standardu, tím menší příspěvek na koupi motorového vozidla žadatel dostane. Bez ohledu na četnost a důvody
dopravy.
Znění novely z uvedeného důvodu vnímáme jako výrazně demotivační. Nastavení systému „čím víc pracuješ – tím míň
podpory dostaneš“ nepovažujeme za férové, může způsobit sociální neklid. Zajímá nás Váš anonymní názor na
odsouhlasenou novelu příspěvku na motorové vozidlo.

CZEPA připomínkuje vyhlášku zvláštních pomůcek
V souvislosti s novelou zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (průkazy ZTP,
příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, včetně motorového vozidla) se aktuálně vyjednává o
novele vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením.
Příloha č. 1 uvedené vyhlášky uvádí "Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním
postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku". Podle tohoto seznamu v praxi Úřad
práce rozhoduje, na kterou konkrétní pomůcku bude příspěvek (na zvláštní pomůcku) poskytnut.
CZEPA jako členská organizace NRZP ČR navrhla zapracovat tyto změny:
zařadit mezi stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny také obklady, podlahové krytiny a sanitu,
nově zařadit stavební práce spojené s uzpůsobením kuchyňské linky (stavební práce, nábytek, pracovní desku),
zařadit mezi speciální komponenty osobního počítače také IT technologie - inteligentní ovládání domácnosti,
zařadit mezi stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě příspěvek na elektrické ovládání vstupních dveří,
zařadit mezi úpravy motorového vozidla úhradu automatické převodovky.
NRZP ČR většinu návrhů CZEPA akceptovala a vůči Ministerstvu práce a sociálncíh věcí ČR požaduje mimo jiné rozšíření
koupelen, zařazení úprav kuchyňské linky, úpravu elektronického ovládání domácnosti včetně dveří.
Požadavek CZEPA na zařazení automatické převodovky motorového vozidla mezi zvláštní pomůcky nebyl ze strany NRZP
ČR akceptován. Co si o rozšíření vyhlášky myslíte Vy?

CZEPA v regionech
V nedávných týdnech CZEPA vyjela podpořit své klienty do regionů. Koncem října
pořádala Zdeňka Faltýnková ve spolupráci s ParaCENTREM Fenix v Brně seminář
správného sezení. Pracovníci CZEPA Hana Sixtová a Jiří Kadeřávek také počátkem
listopadu navštívili klienty spinální rehabilitační jednotky RÚ Hrabyně a tři dny se
věnovali návštěvníkům veletrhu Život bez bariér v Ostravě. Těší nás, že jsme svou účastí
osobně poskytli informace a poradenství na regionální úrovni a děkujeme všem, kteří
služby asociace využili.

Sexualita lidí se zdravotním hendikepem - Cesta k naplnění potřeb
V prostorách České asociace paraplegiků – CZEPA z.s. na Černém Mostě v Praze, byl první prosincový den věnován kurzu
s názvem „Sexualita lidí se zdravotním hendikepem – cesta k naplnění potřeb“. Celodenního kurzu se účastnilo více jak 20
žen různých profesí – ergoterapeutky, fyzioterapeutky, tantrické masérky, speciální pedagožky i sexuální
asistentky. Lektorkami kurzu byly členky mladé společnosti Freya Mgr. Lucie Šídová spolu s Petrou Hamerníkovou.
Obě lektorky se chopily témat sexuality lidí s fyzickým hendikepem, jak se sexualita vlivem těžkého úrazu či onemocnění
mění a proč je tak důležitá, na co se zaměřit a na co dát pozor. Velmi zajímavý byl pro mnohé blok o sexuálních
pomůckách a jejich využitelnosti lidmi s fyzickým hendikepem. Třetí lektorkou byla Zdeňka Faltýnková z CZEPA, která
seznámila účastníky s důsledky a komplikacemi míšního poranění v kontextu poruchy, léčby a rehabilitace sexuálních funkcí
u ochrnutých mužů i žen, s možnostmi fertility mužů a těhotenstvím žen. Také upozornila na zdravotní komplikace lidí
s poškozením míchy, které mohou obě pohlaví ohrozit na životě.Kurz se setkal s pozitivním ohlasem všech účastníků...

Upozornění pro příjemce příspěvku na živobytí
Úřad práce ČR musí podle novely zákona o pomoci v hmotné nouzi vyplácet nově část příspěvku na živobytí
prostřednictvím poukázek. Tato změna nastane od prosince 2017 a bude platit pro každého příjemce příspěvku na živobytí,
který tuto dávku pobírá déle než půl roku. Příjemci příspěvku na živobytí dostanou část dávky vyplacenou ve formě
poukázek (na nákup potravin, drogistického a dalšího základního zboží). Toto nařízení platí i pro osoby se zdravotním
postižením...

Vyhrazená parkovací místa
V poslední době se objevila řada dotazů i stížností na počet vyhrazených parkovacích
míst pro držitelé průkazů OZP a parkovacího průkazu. Zároveň je mnoho dotazů na
postup při hrazení parkování na vyhrazených parkovacích místech a případně vjezd či
parkování na pěší zóně. JUDr. Zdeněk Žižka vypracoval ucelený materiál k parkování a
vjíždění na pěší zónu držitelů parkovacích průkazů...

Posuzování zdravotního stavu
Informační leták MPSV ČR o systému posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení je sice určen pro
rodiče dětí s duševními poruchami a poruchami chování, ale uvádí užitečné informace, které jsou obecně platné pro
všechny osoby se zdravotním postižením. V letáku najdete témata...

Másáže v Rehafitu
Nevidomá masérka Lia Kasslová provádí v Rehafitu klasické masáže. Termín masáží po domluvě v recepci Rehafitu nebo po
telefonické domluvě. Kontakt...

SONO
Hotel, restaurace, hudební klub a nahrávací studio. Všechno pod jednou střechou
futuristické budovy v srdci centra Brna. Nasávejte klubovou atmosféru v prostředí, které
je oceňované za svou výjimečnou akustiku. Podrobné informace s polohou SONA najdete
v naší aplikaci VozejkMap.

Palmovka je nově bezbariérová
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v úterý 14. listopadu 2017 zpřístupnil vchod
do západní části vestibulu stanice metra Palmovka na trase B. Cestující na vozíku a
matky s kočárky mohou využít nově zbudované výtahy, které jim zajistí bezbariérový
přístup do stanice metra. Jedná se již o 44. bezbariérovou stanici metra z celkového počtu 61. Jen tak dál! Schválený plán
investic na rok 2017 a další počítá s postupným projektováním a výstavbou bezbariérového zpřístupnění stanic metra
Karlovo náměstí, Opatov, Jiřího z Poděbrad a Flora. Současně probíhají studie proveditelnosti bezbariérového zpřístupnění
stanic Želivského, Jinonice, Pražského povstání, Radlická a Křižíkova.

Nabídka zaměstnání vhodných pro OZP

Chráněné dílny OZP
Od 30. 6. 2017 mohou zaměstnavatelé osob se zdravotním postižením nebo osoby se zdravotním postižením bezplatně
nabízet své produkty a služby na novém portálu ChraneneDilnyOZP.cz. Cílem projektu je podpořit služby a produkty
chráněných dílen, a tak osoby se zdravotním postižením na trhu práce. Každý z nás hledá často na internetu různé služby a
je jen na nás, kterou komerční službu zvolíme. Věříme, že lehce dohledatelné služby mohou přispět k integraci osob se

zdravotním postižením do společnosti a to bez negace...

Přepisovatel mluvené řeči
Sociální firma Transkript online s.r.o. (www.transkript.cz) hledá do svého týmu přepisovatele mluvené řeči, který je osobou
se zdravotním postižením. Profil vhodného kandidáta: dosahuje rychlosti psaní na klávesnici min. 400 úhozů za
minutu, výborně ovládá gramatiku českého jazyka (uvítáme i angličtinu či slovenštinu), je komunikativní, má kultivovaný
ústní i písemný projev, je trpělivý a vstřícný v kontaktu se zákazníky, ochotný učit se a respektovat komunikační specifika
klientů s postižením sluchu. Zaměstnání na hlavní pracovní poměr (0,5 úvazku) Odborné zaškolení a vedení, kurzy dalšího
profesního vzdělávání. Možnost práce z domova. Kontakt...

Specialista/-ka credit control
Náplň práce:Komunikace s klienty v zahraničí za účelem ověření platby neuhrazených faktur. Informace o dalších krocích a
poradenství. Zajištění kontroly a monitoringu pohledávek v systému. Správa otevřených položek včetně pohledávek po
lhůtě splatnosti. Příprava a odesílání upomínek. Kontrola nesrovnalostí ve fakturách. Reporting. Požadavky: Ukončené min.
SŠ vzdělání, v ekonomické oblasti výhodou. AJ slovem i písmem na komunikativní úrovni. Základní znalost MS Office. Velké
množství benefitů. Nástup možný ihned. Kontakt...

Telefonista/Telefonistka
Jsi pohotový, výřečný a dokážeš jednat v rámci slušnosti? Máš chuť se realizovat v oblasti prodeje a máš s ním zároveň
nějakou zkušenost? Či máš dokonce zkušenosti s telemarketingem nebo prací v call-centru? Klobouk dolů. Dělat v callcentru je pěkná pruda. U nás to nebude lepší, s jedním rozdílem - nebudeš prodávat nesmysly, ale produkty a služby, které
lidem pomáhají. Pak máš štěstí, že nás můžeš poznat! Stačí ti jen telefon a notebook, které ti rádi zapůjčíme. Samozřejmě
předpokládáme, že s tím umíš aspoň trochu zacházet. Požadavky: komunikační schopnosti na vyšší úrovni, příjemné
vystupování, samostatné myšlení a logické uvažování, ochota se dále vzdělávat a rozvíjet se. Kontakt...

Podpora při hledání zaměstnání
Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. nabízí v rámci evropského projektu podporu při hledání zaměstnání a
udržení se na pracovním trhu. Nabídka je určena osobám se zdravotním postižením z regionu Hodonín, Zlín, Znojmo ve
věkové kategorii 50 - 64 let či s nízkou úrovní vzdělání. Projekt trvá v období listopad 2017 až říjen 2019. Součástí nabídky
podpory je mapování pracovních možností a předpokladů, bilanční a pracovní diagnostika, rekvalifikace, rozvoj a nácvik
pracovních dovedností a kompetencí, poradenství a individuální podpora, umístění na pracovní místa. Více...

Vhodné pro OZP: Analytik/-čka informačních systémů - Praha
Náplň práce: spolupráce při vývoji webových služeb pro informační systémy, analýza uživatelských požadavků pro klíčové
aplikace, příprava zadání, podíl na tvorbě technických specifikací s dodavateli, kontrola výstupů, testování,
akceptace, koordinace business požadavků a jejich prioritizace, modelování a optimalizaci procesů, spolupráce s externími
dodavateli IS, komunikace s uživateli, podpora uživatelů. Požadavky: SŠ nebo VŠ vzdělání se zaměřením na informatiku,
matematiku, ekonomii, pojišťovnictví, příp. VŠ technického charakteru, znalost SQL, znalost Soap, XML, XSD
výhodou, zkušenost s používáním Enterprise Architect, případně UML výhodou, znalost MS Office, znalost nebo orientace v
pojišťovnictví výhodou. HPP, plný úvazek, bezbariérové pracoviště Praha - Karlín. Nástup: ihned nebo dohodou. Kontakt...

Nabídka práce - recepční
Do týmu REHAFIT sháníme další pracovní posilu! Práce pro OZP na pozici recepční. Stabilní práci na HPP na poloviční
úvazek. Požadavky: Uživatelská znalost MS WORD a MS Excel. Orientaci v Gmail kalendáři. Samostatnost, systematičnost,
zodpovědnost. Motivovaná a pozitivní osobnost. Co bude Vaší náplní práce? Přivítání a uvedení hostů a návštěv. Dohled na
pořádek na recepci, chodbě, kuchyňce a zasedacích místnostech. Správa a aktualizace dat. Vystavování objednávek,
korespondence. Evidence přítomnosti zaměstnanců. Další úkoly dle pokynů nadřízených. NÁSTUP MOŽNÝ OD LEDNA 2018.
Kontakt...

Zobrazit všechny pracovní nabídky

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...

XIII.ročník celostátní soutěže o CENY MODRÉHO
SLONA 2018
Již po třinácté mají tvůrci se zdravotním postižením možnost zapojit se do celostátní umělecké
soutěže. Soutěžit se bude v následujících 10 kategoriích: malba, keramika, fotografie, textilní
tvorba, kombinovaná technika (ruční práce), literární tvorba, divadlo (malé formy, loutky
apod.), tanec, hudební tvorba (hudební přednes apod.), jiné formy zajímavé umělecké tvorby
(řezbářství, apod.) ...

Cena Mosty 2017
22. března 2018 se v Top Hotelu Praha uskuteční již 15. ročník předávání cen NRZP ČR Mosty. Cena je udělována za
mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Za rok 2017 bude cena udělena ve čtyřech
kategoriích: Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu
nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením, Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro nestátní
subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením, Cena Národní rady osob se
zdravotním postižením ČR pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením, Zvláštní cena. Navrhněte a nominujte na
cenu MOSTY 2017 aktivity, projekt či osobnost z vašeho okolí. Návrhy na ocenění se podávají do konce roku 2017 na
předepsaném formuláři, který je společně s informacemi o vyhlášení ceny zveřejněn na webových stránkách NRZP ČR...

Zimní lyžovačka s SKVéčkem 2018
Sportovní klub vozíčkářů Praha si pro Vás i na letošní zimu připravil bohatý lyžařský program. Akce jsou připraveny jak pro
začátečníky, pokročilé lyžaře, tak i pro rodinky s dětmi nebo pro běžkaře. S organizací zimních akcí má SKV dlouholeté
zkušenosti. Můžete si půjčit sportovní vybavení - monoski, dualski, kartski, biski nebo běžkařskou sledge. Začíná se v lednu
začátečnickým kurzem na Božím Daru 17. - 21. 1. 2018. Další termíny a více info...

Vánoční benefiční koncert pro POV
Pražská organizace vozíčkářů Vás dne 11.prosince 2017 zve na koncert v podání skvělého profesionálního smyčcového
Kvarteta Apollon. Díky laskavosti ČCE a pana faráře Michala Šourka je místem konání opět bezbariérový kostel Milíče z

Kroměříže. Výtěžek z akce bude použit na podporu činnosti POV...

Host Pod Parapletem - SM. Angelika Pintířová
V pondělí 11. prosince 2017 v Parapleti Václav Uher přivítá dalšího významného Hosta pod Parapletem. Pozvání přijala SM.
Angelika Pintířová, SCB, která pro svůj neobyčejný rozsah činností zcela vybočuje z tradičního obrazu jeptišek zavřených za
zdmi kláštera. Přijďte. Bude to doslova Boží. Dvě hodiny večerního programu určitě nebudou stačit...

11. reprezentační ples
V pátek 15.prosince se v Orea Hotelu Pyramida v Praze 6 uskuteční 11. reprezentační ples , který pořádá Společnost pro
sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením PROSAZ. Všichni jste zváni...

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...

Zbyšek Lorenz - Pád
Zbyšek Lorenz, v r. 2003 po poškození páteře a míchy ochrnul, aktuálně se věnuje literární práci, výtvarné tvorbě a
komerční grafice. V nedávné době mu vyšla kniha s názvem Pád. Kniha je výběrem psychologických a filosofických
pozorování, zkušeností a srovnání mezi světem chodících a světem, který se objeví po usednutí na invalidní
vozík. Objednávka knihy je možná například na e-shopu nakladatelství Beletris.

Ford S-Max
Nabízím k prodeji auto Ford S-Max titanium. Rok provozu 1/2007.Auto bude k dispozici asi leden 2018...Motor 2.0 tdci
103kw/130k.Tažné zařízení,9x airbag,panorama střecha,obě přední sedačky v elektrice,kůže-alcantara,navigace,bixenony,vysouvací plošina v kufru. Úprava vozu-sportovní podvozek,výfuk 2 koncovky+sportovní nárazník s 2.2S,folie na
autě měnící barvu,ušité potahy od MAD kůže-alcantra,Najeto zatím 158 000km,pravidelný servis každý rok,letní 18" a
zimní 16" al kola,6 st. převodovka,úprava plyn brzda na páku na pravou ruku,elektrická spojka,úprava dveří za řidičem na
posuvné pro snazší nakládání vozíku,Garážované.Cena 200 000+dohoda. Kontakt...

Prodám auto pro vozíčkáře
Renault Megane 1.6 16V, model Grandtour, verze Sportway 1,6. Cena: 200 000 Kč + možná dohoda. Předpokládaný
prodej leden 2018. Do provozu 30.1.2009, tachometr: zatím 85 107 km, palivo: benzín, automatická převodovka:
a klimatizace, historie a dokumenty, druhý majitel, STK 11/2018. Výbava: ABS, ASR, imobilizer, tempomat, hagusy , el.
ovládání zrcátek, palubní počítač, automatická klimatizace,a spojka, CD přehrávač, ESP, výškově nastavitelné sedlo u
řidiče, posilovač řízení, dálkové centrální zamykání, autorádio s CD+MP3, el. ovládání oken, letní pneu Michelin 195/65R15
+ocel disky, ochranné Renault poklice, zimní pneu + ocel disky, přední mlhová světla. Ruční ovládání MERO-2 (brzda, plyn
HURT), přesedací deska sklopná, odsuvné mechanické zadní dveře za řidičem, nástavec na volant - kulička, naviják pro
naložení mechanického invalidního vozíku pomocné madlo k nastupování na místo řidiče, nakládací jeřábek do 130kg s
elektrickou otočí + konzole pro naložení el. inv. vozíku do kufru a samonavíjecí pás pro usnadnění zavírání kufru. Další

informace o vozidle, kontakt..

Prodám ŠKODA Roomster Sport 1.6i 16V + LPG
Koupeno v ČR - 1.majitel + Servisní knížka, rok výroby 05/2009, převodovka 6st. automatická, benzín + LPG, tachometr
218.315 km, černá metalíza Black Magic s perleťovým efektem, výborné a spolehlivé auto. STK 05/2019. Výbava - Sport
packet: ABS, ESP, palubní počítač, kožený 3-ramenný volant, aut. převodovka i ruční brzda, nízkoprofilová litá kola 205/45
R16 V + bezpečnostní šroub, autoradio ŠKODA s CD + 8x reproduktor, vyhřívaná + ergonomicky tvarovaná + výškově
nastavitelná přední sedadla s úložným prostorem, vyhřívaná a el. nastavitelná zpětná zrcátka, vyhřívané trysky ostřikovače
čelního skla, tempomat, automatická kontrola tlaku v pneu, bezpečnostní zabezpečení řadící páky CONSTRUCT, tažné
zařízení, navíc 4x kompletní zimní kola. Ruční ovládání MERO-2 (kroužkový plyn na volantu + ergonomicy tvarovaná
brzda), přesedací deska sklopná, páčka na přemostění blinkrů, pomocné madlo k nastupování na místo řidiče. Zvláštní
úpravy pro vozíčkáře je možné profesionálně odmontovat společností HURT. Cena: 149.000 Kč. Další informace o vozidle,
kontakt...

Maddiline MTB Race Xtreme
je handbike od Italského výrobce Maddiline. Je vhodný do přírody a do těžšího terénu,
může být také s přídavným elektromotorem. Úprava pro kvadruplegika je
samozřejmostí. Stavba tohoto handbiku umožňuje snadné přesedání díky vyšší stavbě
rámu. V případě zájmu kontaktujte PROvozejky...

Prodám ŠKODA OCTAVIA 1.9 TDI 66kW-2004 s úpravou pro
handicapované
Karoserie: KOMBI, najeto: 203.000 km, palivo: nafta, rok výroby: 2004, STK platné do: 11/2019, zlatá met., dovoz z
Německa po prvním majiteli, servisní kniha. Výbava: ABS, ASR, ESP, 6x airbag, 5-ti stupňová automatická převodovka,
autorádio, 4x el. ovládání oken, imobilizér, el. ovládání zrcátek vč. vyhřívání, nastavitelný volant, posilovač řízení, venkovní
teploměr, digitální klimatizace, centrální zamykání s DO, palubní počítač, vyhřívané přední sedadla, tažné zařízení,
atd. Úprava pro ruční ovládání vozidla včetně nakládacího ramene pro nakládku invalidního vozíku. Cena: Dohodou Kč MOŽNOST LEASINGU NEBO ÚVĚRU od 10% akontace nebo využití dotací pro koupi vozidla. V případě zájmu více info a
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: Marek Váša, 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 2018 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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