Dovolte abychom Vám představili Zajímavosti z CZEPA č.
4/2018

Zobrazit e-mail ve Vašem
prohlížeči

Kongres ESCIF v Praze
Již tento týden proběhne v Praze kongres Evropské federace míšních lézí, který spolupořádá
Česká asociace paraplegiků – CZEPA. V termínu 8. – 10. 8. 2018 hotel Clarion přivítá účastníky
z více jak 10 zemí, kteří budou prezentovat své příspěvky na téma Peer mentoring. Více
informací, program, přednášky najdete přímo na webu ESCIF.
S ohledem na organizační zajištění kongresu bude provoz kanceláře omezen. Děkujeme za pochopení.

Betmiga je opět hrazena z veřejného zdravotního pojištění
S radostí Vám můžeme oznámit, že je lék Betimga opětovně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. CZEPA se v loňském
roce pokoušela i díky Vaší aktivitě změnit rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který od ledna 2017 vyřadil lék
Betmiga ze seznamu hrazených léků zdravotními pojišťovnami. Od května 2018 je lék Betmiga opět hrazen z veřejného
zdravotního pojištění. Jaké jsou nyní maximální doplatky, se dozvíte v článku...

Doplňující informace o léčbě produktem AMNIODERM®
Před nedávem jsme na Vozejkově uvedli reportáž o přípravku AMNIODERM® na hojení dlouhodobě otevřených ran, jež
vyvinuli brněnští vědci z Národního centra tkání a buněk. Na základě četných klientských žádostí jsme centrum oslovili s
žádostí o bližší informace...

Čeští vědci vyvinuli nový typ katetru
Česká firma Riocath a Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB) před časem na tiskové
konferenci představili vynález nového typu katetru. Vědci se při vývoji inspirovali očima hlemýždě. Nový katetr by měl
omezit infekce, které jeho zavádění často provázejí. Český vynález by mohl usnadnit život mnoha handicapovaným po
celém světě...

Vědci se učí napravit poškozenou míchu
Poraněnou míchu by v budoucnu mohli lékaři zacelit pomocí geneticky upravených nervových buněk. Díky českým vědcům
by mohlo jít o slibnou metodu. Terapii, při které se neurony implantují přímo do místa zranění, zatím lékaři s úspěchem
otestovali na prasatech. Tedy na zvířatech, která se stavbou těla velmi podobají člověku.

Pacientská rada nezahálí. Ministerstvo zdravotnictví mění v
ministerstvo pacientů
Od minulého roku funguje na ministerstvu zdravotnictví samostatné Oddělení podpory práv pacientů a Pacientská rada.
Pacienti se díky tomu dočkali svého místa u jednacího stolu a získali záruku, že jejich hlas bude na ministerstvu vyslyšen.
Od samého začátku se v Pacientské radě, za podpory ParaCENRA Fénix a Centra Paraple angažuje Česká asociace
paraplegiků - CZEPA prostřednictvím Zdeňky Faltýnkové, spinální specialistky. O činnosti Pacientské rady vyšel 24.
července 2018 článek, který Vám dáváme k dispozici.na Vozejkov.cz.

Zdeňka Faltýnková o ergoterapii
Koncem roku 2017 vyšlo druhé číslo číslo Informačního bulletinu ČAE (České asociace ergoterapeutů), které obsahuje
mimo jiné i rozhovor se Zdeňkou Faltýnkovou - fyzioterapeutkou, ergoterapeutkou, specialistkou na spinální problematiku
České asociace paraplegiků - CZEPA...

Nová pravidla by měla zpřístupnit bezplatnou právní pomoc
Od 1. července 2018 platí nová pravidla pro poskytování bezplatné právní pomoci. Ta by měla být nyní dostupnější.
Zatímco doposud byla bezplatná právní pomoc poskytována obvykle v maximální délce 15 minut, od 1. července se může
jednat až o 120 minut ročně. Bezplatná právní pomoc je určena těm, kdo si služby advokáta nemohou z finančních důvodů
dovolit. Tuto skutečnost však musí prokázat...

Fond vzdělání Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Konto Bariéry i Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové přijímá žádosti o stipendia. Obě nejvýznamnější nadace v České
republice otevřely své stipendijní programy, do kterých se uchazeči z řad středoškoláků a vysokoškoláků mohou hlásit do
konce srpna, resp. do začátku září. Kompletní informace o obou stipendijních programech pro akademický rok
2018/2019 naleznete:
Konto Bariéry vyhlašuje 20. ročník projektu Stipendium Bariéry. Příjem žádostí do 5. září 2018.
Až do 25.srpna 2018 mohou žádat studenti se sociálním či zdravotním handicapem o stipendijní podporu u .Výboru dobré
vůle.

Svatba zdarma pro handicapované

Spolek MÍŠA&MÍŠA Třebíč pořádá každým rokem svatební veletrh na zámku v Náměšti nad
Oslavou, kde vždy uspořádá zdarma svatbu páru, kde alespoň jeden je handicapovaný. V případě
zájmu kontaktujte....

Nabídka zaměstnání vhodných pro OZP

CZEPA hledá prodejce do Hvězdného bazaru - nástup možný ihned
Charitativní second-hand s kamennou prodejnou v centru Prahy, v Jungmannově ulici, který
provozuje Česká asociace paraplegiků – CZEPA, jako tréninkové pracoviště pro vozíčkáře po
poranění míchy, hledá do svého týmu vozíčkáře, raději vozíčkářku, na pozici prodejce. Pozice je
vhodná pro mimopražské vozíčkáře (tzn. nemáte hlášený trvalý pobyt v Praze). Zaměstnání na
poloviční úvazek na dobu jednoho roku. Bezbariérové pracoviště. Možnost návazného
zaměstnání. Zaměstnavatel nebude čerpat (na zaměstnance se ZP) příspěvek na zaměstnávání
osob se zdravotním postižením. Nástup možný ihned. V případě zájmu zašlete svůj životopis a
kontaktujte...

Nová sekce pro lidi se zdravotním postižením na portálu Profesia.cz
Nabízíme pár tipů, kde a jak se můžete pracovně realizovat a osobnostně rozvíjet, pokud máte nějaké zdravotní postižení.
Pokud jste zdravotně znevýhodněni, mnoho aspektů vašeho života může být těžších či komplikovanějších, než kdybyste
zdravotní znevýhodnění neměli. Ale i vy tvoříte naši společnost, můžete se rozvíjet, pokročit a dosáhnout toho, co si
zamanete. Kontakt...
Anheuser-Busch InBev zkráceně AB InBev je belgická nadnárodní nápojová a pivovarnická
společnost s hlavním sídlem v belgické Lovani. Je to akciová společnost, která vznikla sloučením
belgického InBevu a americké společnosti Anheuser Busch, která pocházela ze St. Louis ve
státě Missouri. Společnost operuje na dalších více než 50 trzích. Sídla má po celém světě.
Nyní hledá odborníky z řad handicapovaných na práci na pozice v jejím sídle v Praze 4, V Parku.
Budova je zcela bezbariérová, práce je vhodná i pro vozíčkáře. Jednou z podmínek firmy je
kvalitní angličtina uchazeče, příp. i jiné jazyky. Celou nabídku zaměstnání firmy AB InBev naleznete na komunitním portále
Vozejkov.cz v sekci Práce.

Zobrazit všechny pracovní nabídky

Sejdeme se na zahradě s Jaroslavem Duškem

V pondělí 13. 8. 2018 se od 16 hodin koná "SEJDEME NA ZAHRADĚ" Centra Paraple.
Na báječný večer je připraven program:
16:00 - 18:00 Příjemné posezení a beseda s hostem JAROSLAVEM DUŠKEM
19:00 Kapela ROMBA
LETNÍ KINO po setmění - tematický dokumentární film o Jaroslavu Duškovi: "Když kámen promluví"
Slack line, velká trampolína, hřiště, pískoviště, odrážedla - aneb vezměte děti s sebou.
Vstup zdarma, deky k zapůjčení, grilování, občerstvení...

Tempish night skate
Máte rádi adrenalinové sporty? Pak je tato akce určena právě vám. Na pátek 31. 8. jsme pro klienty Spolku Trend
vozíčkárů zajistili jedinečnou možnost zúčastnit se Tempish night skate. Ve spolupráci s firmou TEMPISH, která organizuje
pravidelné TEMPISH Night Skate, se Spolek Trend vozíčkářů podílí na organizaci této akce. Zájemci z řad vozíčkářů (nejen z
Trendu) se tak mohou přihlásit na níže uvedeném tel. čísle či emailu, my jim pak připravíme odpovídající počet
sportovních vozíků, dostatek vybavení a inline bruslařů z řad olomouckého rychlobruslařského týmu, kteří s vozíčkáři
projedou okruh městem.
Na akci je nutno přihlásit se nejpozději do 23. 8. Kontakt...

Akce - zobrazit celou nabídku

Prodám Mercedes-Benz R 320 CDI 4MATIC Long
Uvedení do provozu: květen 2008. Zdvihový objem:2987 ccm. Najeto: 180 000km. Automat
7stupňů. Úprava a řízení pro vozíčkáře. El. zadní levé dveře. Nová cena: 280 000,-Kč. Další
informace zašlu. Kontakt...

Prodám přídavné zařízení k mechanickému vozíku - ARMBIKE
švédský patentovaný výrobek - má mnoho unikátních předností - více najdete na youtube a na stránkách výrobce. Ideální
pro hmotnost do 100 kg a 185 cm. ( bohužel nesplňuji a je to znát...) zakoupeno v květnu, dvakrát vyzkoušeno. Vyrobeno
z kvalitních materiálů ve švédsku, komponenty jsou Shimano - 8 rychlostní převodovka, brzda. Těžiště je blízko u vozíku z toho vyplývá malý poloměr otáčení a lepší stoupavost do svahu. Sjet z obrubníku nebo schodu také není problém.
Snadné připojení a odpojení k vozíku, přeprava ve vozidle. Hnotnost cca 12 kg, velikost kola je 20" barva černá. CENA :

28.000 Kč. Případné dotazy kontakt...

Nové zastoupení Wolturnus
Firma GO ON získala zastoupení firmy Wolturnus pro Českou a Slovenskou republiku. Brzy budeme mít CZ verzi webu pro
tuto značku, zatím čerpáme z www.wolturnus.dk. Pro naše klienty platí startovací sleva 15% s uvedením se na trh. Jsme
hrdí za tuto kvalitní značku! Brzy budeme mít k dispozici silniční závodní speciál.

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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