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Už známe termíny
nejbližších abilympiád
 Příští ročník národní abilympiády, soutěžní přehlídky schopností a dovedností
osob se zdravotním postižením, připravuje
Česká abilympijská asociace tentokrát až
na závěr posledního týdne měsíce května
2010 – na pátek 28. a sobotu 29. Nezměněno ovšem zůstává místo konání – velká hala
ČEZ arény v Pardubicích.
Organizátor vyzývá všechny, kteří se chtějí této významné akce, získávající si rok
od roku stále větší oblibu, zúčastnit, aby
pečlivě sledovali web www.abilympics.cz,
kde se budou postupně objevovat informace organizačního i soutěžního charakteru.
Stejné doporučení se týká také jednotlivých vydání Abilympijského zpravodaje.
 Potřetí v řadě za sebou se mezinárodní abilympiáda uskuteční v Asii, kontinentě, kde se v roce 1981 abilympijské hnutí
v Japonsku zrodilo.
Dějištěm jejího 8. ročníku se stane v době
od 25. do 30. září 2011 Soul, metropole
Jižní Koreje. Konat se bude v olympijském
parku, který hostil v roce 1988 hry 24. letní
olympiády.
Informace budou samozřejmě také postupně uveřejňovány na zmíněném webu. (mk)

ELBEE je minivozítko, které by se díky designu, konstrukci a parametrům mělo stát hitem mezi vozíčkáři, a to nejen – jak je patrno z horního
levého obrázku – kvůli snadnému „nastupování“. Podrobně se o této novince píše v článku na této straně a na straně 3; na snímcích jsou ovšem
vývojové modely.

Anonymní průzkum
na důležité téma
Česká pobočka nevládní organizace Transparency International
zahájila v sobotu 15. srpna dvouměsíční průzkum, který určitě
zaujme i čtenáře Abilympijského
zpravodaje. Oč jde, objasňuje už
pojmenování internetových stránek, na kterých hlasování probíhá: www.zdravibezuplatku.cz.
Jak uvedl ředitel pobočky David
Ondráčka, cílem je získat důkladný
přehled o korupci ve zdravotnictví
ve vztahu lékař – pacient.
Na uvedených webovkách najdete anonymní dotazník s deseti
jednoduchými otázkami, jehož vyplnění vám zabere asi pět minut.
Můžete zde také vylíčit své negativní i pozitivní zkušenosti s lékaři. Získané údaje budou statisticky
zpracovány ve druhé půlce října.
S konkrétními případy korupce
ve zdravotnictví se lze obracet
na právní poradnu, kterou TI ČR
provozuje na e-mailu poradna@
transparency.cz a na bezplatné
telefonní lince 199.
(pel)

Unikátní vozidlo se poprvé představí v Brně:

Řada předností, inovativní prvky, příjemný design
Osoby s tělesným postižením, především
pak vozíčkáři, vždy pochvalně vítají každou novinku, díky níž se jim více „otevře“
a zpřístupní okolní svět. Stejnou pochvalu si bezesporu zasluhuje horká novinka
– speciální dvoumístné vozidlo s ručním
ovládáním.

Šestiletý životopis

Začalo to v roce 2003 v Plzni. Tehdy se
v hlavě automobilového konstruktéra Vladimíra Frimla (firma APC) zrodil nápad, vytvořit vozidlo pro tělesně postižené (pracovně ho pojmenoval VTP). Se svojí vizí nejprve seznámil
Národní radu zdravotně postižených. Následující rok navázal v souvislosti s hledáním potenciálního výrobce spolupráci s majitelem firmy Závody lehkých konstrukcí Loštice (malé
město v nejjižnějším cípu okresu Šumperk, mj.
také domov olomouckých syrečků) Ladislavem Brázdilem. Jako zodpovědného designéra mu doporučil světově uznávaného Pavla
Huška, který se podílel např. nejen na desig-

nech aut značek BMW, Volvo, Jaguar nebo
Renault, ale i letadel či lodí.

Funkční prototyp

V roce 2006 dokončil vývojový tým maketu
budoucího vozidla, funkční prototyp „se narodil“ o dva roky později. Velkou pomocí pro další
práci bylo v tom samém roce získání dotace
z fondů Evropské unie, která ulehčila zařazení
vozidla do výrobního programu loštické firmy.
Pro úspěšnou homologaci se vývojový tým
později rozšířil o odborníky z firmy DccS engineering (zabývá se CAD projekcí a konstrukcí osobních a nákladních automobilů), kteří
nahradili původní konstruktéry, a vývoj nabral
zcela nové obrátky. Přípravy na homologaci
jsou v závěrečné fázi: mělo by k ní dojít v průběhu podzimu. Po následných jízdních zkouškách už nebude nic bránit v zahájení výroby.
Vozidlo bylo až do letošního jara bezejmenné. Po uvedení na trh, které se předpokládá
začátkem příštího roku, se bude o přízeň tělesně postižených zákazníků ucházet s názvem

ELBEE. A proč bylo zvoleno právě takové pojmenování? To je otázka pro marketingovou
manažerku projektu Martinu Brázdilovou: „Po
dlouhém vybírání z velkého množství různých
variant zvítězilo jméno Elbee, jelikož nepostrádá vtip ani obsah a je dobře vnímáno nejen lidmi od nás, ale i ze zahraničí. Vyslovením slova
Elbee (čti Elbí) získáme iniciály majitele a investora celého projektu Ladislava Brázdila.
Bee navíc znamená v angličtině včelu, tedy
pro člověka užitečného pomocníka, což svým
způsobem koresponduje s posláním vozidla.“

Vozidlo pod lupou

Pod karoserií s moderně řešeným designem
se skrývá množství dosud jinde nepoužitých
technických prvků. Do automobilů s úpravou
na ruční řízení musí vozíčkář přesednout na
sedadlo řidiče. U tohoto vozidla uvedený krok
odpadá: vozíčkář najíždí pozadu jeho čelní
částí otevíranou dálkovým ovládáním a na vo(Pokračování na str. 3)
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Pražský festival
představí kumštýře
s postižením i bez něj
V pražském Paláci Akropolis se
ve dnech 1.–6. listopadu uskuteční podzimní část 15. Festivalu
integrace Slunce. Žižkovská hudební a divadelní přehlídka, kterou pořádá sdružení SUKUS,
nabídne vystoupení zdravotně
postižených i zdravých umělců,
profesionálů i amatérů, dětí i dospělých.
Za zmínku stojí třeba úvodní
představení Chlapec z planety
D. S., připravené ve spolupráci se Společností rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem. Začne v neděli 1. listopadu
v 15 hodin.
Pondělní večer bude patřit Divadelnímu souboru Verva, v němž
působí jak zrakově a tělesně
postižení, tak zdraví umělci.
Soubor nabídne autorské aktovky Kafe s rumem, Whisky
se sodou a Čaj s citrónem. Karlínské Divadlo Esence uvede
ve středu večer v pražské premiéře hru Jak se vám líbí (na
dně), pastorální komedii dle Williama Shakespeara, ale z trochu
jiné perspektivy.
Kompletní program bude v říjnu
zveřejněn na stránkách www.
festivalslunce.wz.cz. Festival
doplní výstava fotografií k 15letému výročí, kterou můžete
zhlédnout do 26. září v pražské bezbariérové kavárně Vesmírna a od 30. října do 29.
listopadu ve foyeru Paláce Akropolis. Další informace sdělí a na
dotazy odpoví Vlasta Rydlová na
e-mailu o.s.sukus@seznam.cz
nebo na telefonu 728 248 925.
Mediálními partnery přehlídky
jsou noviny Abilympijský zpravodaj a časopis Vozíčkář. Lidé
se zdravotním postižením mají
vstup zdarma. Ostatní zájemci
mohou zdarma navštívit dopolední představení; večerní vstupné bude upřesněno.
(pel)

Cesta za soubytím jako úděl i výzva
Eva A. Schmidtová vydala novou sbírku básní
pitol. Zpočátku asi nejvíc upoutá blok Haiku,
věnovaný japonskému mistrovi této básnické
formy Macuo Bašóovi. Trojverší jsou krátká, ale
musíte jim dopřát čas, aby se rozvinula do významové plnosti: „Uhaslá svíce / Knot vlastních
nezbytností / uhořel na popel“ (Svíce).
Možná jsme na světě hlavně proto, abychom
usilovali o soubytí s věčností i pomíjivostí,
vzestupy i pády, se strádáním i útěchou. Na
této osudové cestě každý „svůj vlastní tělokříž
neseme / k věčnému světlu naděje“ (z básně
Tak bylo). Svou knižní novinkou dodává Eva
A. Schmidtová sílu na každodenní pouti vytrvat. Vnímavého čtenáře může inspirovat její
vyznání: „Jedeme spolu a sami / Můj vozík je
královský kočár / Jsme modré krve“ (z básně
Můj vozík).
Pokud máte o sbírku Soubytí zájem, napište na
e-mail bobpelikan@
seznam.cz či zavoNeziskovky z celé republiky
lejte do redakce na
telefon 466 304 366.
se opět představí v Brně
(pel) Jeden z akvarelů v knížce Evy A. Schmidtové.
V programu opět neNa brněnském výstavišti
chybějí semináře, předse ve dnech 20.–23. října
nášky a diskuse o žiuskuteční tradiční akce
votě lidí s postižením.
Pro Váš úsměv. Jde o výÚterý bude zaměřeno
znamnou přehlídku nezisna sociální služby a lekových organizací lidí se
gislativu, středa na vzdězdravotním postižením,
V Česku působí více než dva tisíce poskytovatelů sociálních služeb,
která je doprovodnou akcí me- lávání a pracovní uplatnění, čtvrjež jsou určeny především seniorům, zdravotně postiženým osobám
zinárodního veletrhu zdravotnické tek na seniory a zdravý životní
a lidem ohroženým sociálním vyloučením. Systém sociální péče se
techniky, rehabilitace a zdraví styl a pátečním tématem jsou
však nějakým způsobem týká úplně každého občana. Právě proto se
děti, sport a volný čas.
s názvem Medical Fair Brno.
v naší zemi na podzim poprvé uskuteční Týden sociálních služeb.
Novinkou je Aktivní patro, kde
V bezbariérovém pavilonu C
najdou návštěvníci desítky infor- si zdraví návštěvníci budou moci
Součástí akce, kterou od 5. do 11. října pořádá Ministerstvo sociálních
mačních a propagačních stánků, vyzkoušet jízdu na vozíku či pověcí ČR a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, je celostátní
v nichž jim na dotazy odpoví hyb a výtvarnou činnost se zaváden otevřených dveří ve středu 7. října. Seznam všech organizací,
a poradí odborníci z neziskovek. zanýma očima. Největším lákadkteré se do něj zapojí, a také detailní informace o Týdnu lze najít na
K zakoupení budou dekorativní lem asi budou ukázky sportů: třeba
a užitné výrobky zhotovené v chrá- florbalu či basketbalu na vozíku.
stránkách www.tyden-socialnich-sluzeb.cz.
(pel)
něných dílnách: třeba polštáře, Zavítejte do 1. patra pavilonu C!
Rodiče, kteří se budou chtít vysvíčky, keramické ozdoby, proutěné košíky, hračky, bižuterie, hr- dat na prohlídku stánků, mohou
Předali jubilejní speciální škodovku
níčky… Připraveny budou ukázky své ratolesti zanechat v dětském
V polovině července předali pracovníci úseku prodeje mladoboleslavhipoterapie, canisterapie a výcviku koutku. Najdou tam rozptýlení
a zábavu ve světě pastelek, kosvodících a asistenčních psů.
ské prodejny a servisu Laureta Auto již dvoustý osobní vůz se speciální
Akci Pro Váš úsměv pořádá tek a pohádek. Kdo bude unaúpravou pro tělesně postižené. Vlastníky jubilejního auta se stali manLiga vozíčkářů. Součástí jejího ven z přemíry zážitků, může poželé Bohumila a Josef Hudcovi z Mladé Boleslavi. Převzali červený vůz
velkého
stánku,
umístěného sedět třeba v čajovně, kde budou
Škoda Roomster. „Vždycky jsem jezdil škodovkou, naposledy s fábií.
uprostřed pavilonu, bude Interne- k mání lahodné nápoje i velmi
Červenou barvu našeho nového vozítka vybrala – samozřejmě – mantovna, která představí počítačové zdravé pokrmy.
Aktuální informace o Úsměvu
pomůcky. Na nedalekém pódiu
želka,“ uvedl Josef Hudec.
se uskuteční hudební a diva- jsou zveřejňovány na stránkách
„Ze všech dealerů Škoda Auto nabízíme nejrozsáhlejší servis a služby
delní vystoupení či besedy se www.ligavozic.cz. Na dotazy odřidičům s tělesným postižením,“ řekl při předání předseda představenzajímavými osobnostmi. Přichys- poví Jan Charvát na telefonech
stva společnosti Laureta Auto Jaroslav Jelínek. Zvýhodněné služby pro
tány budou panely s fotogra- 541 249 175–6 a 725 020 779
invalidní zájemce o koupi vozů poskytuje tato společnost už od roku
fiemi ze soutěže Život nejen či na e-mailu jan.charvat@ligavozic.cz.
(pel)
na kolech.
2003.
(fr)

Pražská vozíčkářka Eva Schmidtová píše poezii od mládí. Ve Zpravodaji jsme naposledy
upozornili na její sbírku Slova (z) duše z roku 2006. Letos vydala knížku s konejšivým názvem Soubytí. K veršům vytvořila akvarely na
přírodní motivy v působivém modrobílém provedení.
Autorka v nových básních shrnuje svou životní zkušenost. I proto jsou většinou emotivně
vyhrocené, až se o ně čtenář poraní. Fascinaci
konkrétními místy (Maislova ulice, Mariánská
hora v Jizerských horách) střídají zjitřené reflexe krutého lidského údělu (Prázdný byt,
Na nádraží, My dva). Až existenciální tíseň je
přítomna v poklonách známým uměleckým
osobnostem Za Jaroslavem Foglarem a Obrazy Zdeňka Hajného.
Básně jsou tematicky rozčleněny do čtyř ka-

Navštivte v říjnu
poskytovatele sociálních služeb!

Mistrovství, kde není nejdůležitější zvítězit

Při mistrovství museli soutěžící psi své pány také bezpečně
převést přes přechod.

Vychovat z „obyčejného“ psa „pana“ vodícího (nebo
asistenčního) psa není záležitost několika dnů. Každý
labradorský či zlatý retrívr, kolie, ovčák, ale i zcela
obyčejný „voříšek“, který je pro takovouto zodpovědnou „práci“ vybrán, musí absolvovat několikaměsíční
náročný výcvik. Během něho se musí vše naučit tak,
aby byl vždy po ruce – v jeho případě spíše „při noze“ svého budoucího zdravotně postiženého pána,
vozíčkáře, nevidomého, často ale i s různými typy
zdravotního postižení. Protože je vlastně ochráncem
zdraví i života člověka s handicapem, kladou cvičitelé obzvláštní důraz na to, naučit psa zachovávat za
všech okolností bezmeznou poslušnost a odepřít si
„při práci“ různé zábavy.
Jedinečnou praktickou zkouškou k ověření poslušnosti i schopnosti zvládnout různě náročné situace v běžném
životě osoby se zdravotním postižením v konkurenci jiných
čtyřnohých pomocníků je mistrovství ČR ve výkonu vodících psů. Letos se opět konalo v Praze (naše metropole
byla dějištěm již popáté) za účasti deseti dvojic. V mistrovství přitom vůbec nešlo jen a pouze o soutěžní výkony.
Přínos mistrovství tkvěl také v příležitosti k setkání lidí
stejných potřeb a zájmů s možností získat neocenitelné
rady od odborníků. A nelze zapomenout také na představení důležitosti práce vodících psů nejširší veřejnosti.
Pro letošní ročník připravili pořadatelé šampionátu,
sdružení Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené
a Klub speciálního výcviku pro postižené Českého kynologického svazu, velmi náročnou trasu bez simulovaných
překážek v reálném prostředí pěší zóny Anděl a obchodního centra Nový Smíchov. Soutěžící se zrakovým postižením byli rozděleni do dvou kategorií – B1 (bez světlocitu
obou očí až po světlocit, ale s neschopností rozeznat tvar

ruky z jakékoliv vzdálenosti nebo v jakémkoliv směru) a KH
(kombinovaný handicap – hluchoslepý, nevidomý vozíčkář).
Výkony bedlivě sledovali tři naši rozhodčí a jedna Slovenka.
Na soutěžící psy čekaly dvě discipliny. V poslušnosti
se všichni zdárně vyrovnali s veškerými nástrahami trasy.
Náročné úkoly museli psi zvládnout i v disciplině vedení
pána, patřilo mezi ně třeba vyhledání jezdících eskalátorů
či pásů, absolvování cesty výtahem, psi se museli v obchodním centru velmi dobře orientovat, dokázat se bezpečně vyhnout lidem i překážkám atd. Mistry České republiky
pro rok 2009 se s 892 body z 900 možných stala dvojice
Petr Spousta a Chip (sedmiletý kříženec labradorského
a zlatého retrívra) z Kladna, která soutěžila v kategorii B1;
mistrovský titul jim náleží již potřetí.
V naší společnosti stále přetrvává mnohdy diametrálně
odlišné vnímání problematiky života osob se zdravotním
postižením. Tuto pravdu si organizátoři šampionátu v plné
míře potvrdili při jeho přípravě. Když totiž zajišťovali úkol
spočívající ve vyhledání dveří do prodejny a v ní nalezení
pultu, v jedné provozovně jim vedoucí oznámil, že nevidomého se psem dovnitř nevpustí. Naopak vedoucí jiné
prodejny na žádost pořadatelů o její zahrnutí do soutěžní
trasy odvětil, že je přece samozřejmé, že nevidomý nenechá svého psa venku, když si chce jít něco koupit.
Sdružení Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené
znají velice dobře také účastníci posledních ročníků pardubických abilympiád jako jednoho z pravidelných účinkujících v akcích doprovodného programu. Jejich vystoupení –
a nebylo tomu jinak ani letos – s ukázkami řešení četných
nečekaných situací, do nichž se může kdykoliv dostat nejen
vozíčkář, sledovali diváci s velkým zaujetím. Podrobné informace o sdružení, jeho projektech a aktivitách přináší webová adresa www.helppes.cz.
(mk)
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Výrazné zlepšení nastalo v sociálních službách a přístupnosti prostředí,
nedaří se snížit vysokou nezaměstnanost,
říká Jaroslava Selicharová, tajemnice Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
l Vládní výbor je stálým poradním orgánem vlády a má
za cíl pomáhat vytvářet rovnoprávné příležitosti pro zdravotně postižené občany ve všech klíčových oblastech života. Proto předkládáte vládě už od roku 1992 koncepční
dokumenty, které jednak popisují aktuální situaci ve školství, zaměstnávání, dopravě či zdravotnictví, jednak stanovují konkrétní opatření a úkoly k odstranění překážek
a vyřešení problémů. Nejprve to byly národní plány pomoci.
Zatím posledním dokumentem je „Národní plán podpory
a integrace občanů se zdravotním postižením na období
2006–2009“, přijatý vládou v srpnu 2005. Dohlížíte nějak na
jeho plnění?
Plnění každoročně kontrolujeme a hodnotící zprávu předkládáme vládě ČR. Ta potom vyvodí důsledky z případného neplnění a plán aktualizuje. Současný národní plán je
koncipován do konce roku 2009. A protože je stále co
zlepšovat, právě se rozbíhají přípravy nového koncepčního dokumentu na období 2010–2014. Jeho vytvoření je
jednou z priorit současné vlády a je i součástí jejího programového prohlášení.
l Pracujete ve Vládním výboru řadu let, můžete tedy

srovnávat. Ve kterých oblastech má člověk s těžkým postižením nyní výrazně lepší podmínky pro začlenění do
společnosti? Která opatření a úkoly z národních plánů
tomu nejvíc napomohly?
Důležitou oblastí jsou například sociální služby, které prošly zásadní změnou. Úkoly, které s jejich reformou souvisely,
byly splněny. Vím, že ještě není vše ideální, ale přijetí zákona o sociálních službách bylo přelomovým krokem pro
zlepšení situace osob s postižením.
Také v dopravě se podařilo vytvořit legislativní podmínky
– stanovit povinnosti dopravců a definovat parametry vozidel. V praxi jde bohužel všechno pomaleji, než bychom si
přáli, svou roli hraje zejména nepříznivá ekonomická situace, a tak si lidé mohou myslet, že zásadní změny zatím

Publicistická soutěž
má uzávěrku 30. září
Do konce září se můžete zapojit
do soutěže o Ceny za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení. Každoročně ji pořádá Vládní výbor pro
zdravotně postižené občany. Přihlásit lze dílo uveřejněné na internetu, v televizi, rozhlase a tisku
od 1. října 2008 do 30. září 2009.
Oceněny budou práce, které nejlépe přibližují život lidí s postižením široké veřejnosti a příznivě
ovlivňují její postoj k těmto občanům.
Propozice najdete na stránkách www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/
uvod-vvzpo-17734/. Další informace poskytne a na případné dotazy odpoví Martina Kašíková ze
sekretariátu VVZPO na telefonu
224 002 316 či e-mailu kasikova.
martina@vlada.cz.
(pel)

nenastaly. Pro nás je to ale v souvislosti s národním plánem
jednoznačný úspěch.
Myslím, že hodně se také podařilo zlepšit přístupnost
prostředí, jak pro lidi s omezenou schopností pohybu, tak
orientace. Každý snad vidí, jak přibývají bezbariérové přechody, navíc vybavené semafory s akustickou signalizací.
l Kde naopak přetrvávají velké potíže? Co zatím nefunguje tak, jak si Vládní výbor představoval?
Přestože máme komplex všech možných opatření v oblasti
zaměstnanosti, počínaje povinným podílem zaměstnanců
se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců a konče nástroji aktivní politiky zaměstnanosti, nedaří
se zvyšovat míru uplatnění těchto osob na trhu práce. Nezaměstnanost je u nich naopak mnohem větší než u zdravých lidí.
l Vládní výbor také připravil „Národní rozvojový program
mobility pro všechny“, který už několik let umožňuje realizaci
komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích.
Díky němu lze získávat finance na odstraňování bariér
v budovách státních a veřejných institucí a na zpřístupňování hromadné dopravy. Která města jsou zatím nejaktivnější?

A jak velká je naděje, že se takové trasy objeví do několika
let v každém větším městě?
K nejaktivnějším patří města Bílovec, Olomouc, Pardubice
a Plzeň. Častým předkladatelem záměrů je i Orlová. S odstraňováním bariér je podle mého odhadu nejdále Olomouc, kde vytvořili studii „Bezbariérová Olomouc“. Ta je rozdělena na jednotlivé etapy, ze kterých potom vycházejí
záměry bezbariérových tras, předkládané k financování
z programu mobility. To přesně odpovídá hlavní myšlence
tohoto dokumentu, aby města a obce uvažovaly koncepčně a jednotlivé trasy se propojovaly a navazovaly na sebe. Pokud to tak bude, je velká naděje, že program bude
úspěšný. Záleží na městech samotných, jaký budou mít
zájem se do programu zapojit.
Musím ale upřesnit, že to není jediná cesta, jak odstraňovat bariéry na ulicích. Některá města a obce realizují
úpravy i mimo program mobility. Mohou se totiž obracet
přímo na Státní fond dopravní infrastruktury, který pomáhá financovat například odstraňování bariér na komunikacích – bezbariérové přechody.
l Jste v úzkém kontaktu s Národní radou osob se zdravotním postižením, která s vámi například spolupracuje na
kontrole plnění zmiňovaného národního plánu. V čem vám
Národní rada nejvíc pomáhá? Který její návrh byl v poslední době pro Vládní výbor nejvýznamnější?
Národní rada je významným partnerem zejména proto,
že má svoji strukturu po celé republice. Lidé se zdravotním postižením v neziskových organizacích mohou lépe
posoudit dopad jednotlivých opatření z praxe než my takzvaně od stolu. To je při kontrole plnění národních plánů
velmi důležité.
Lidé s postižením nebo rodiče postižených dětí mají jasno v tom, co potřebují změnit. Dobrým příkladem je osobní
asistence ve školách. S návrhem na její řešení přišla Národní rada při aktualizaci národního plánu.
(pel)

Nenechávejte si nápady a připomínky pro sebe, pište, volejte!

Soutěž

Co vám překáží při cestování vlakem?

pro fotografy

Organizace lidí se zdravotním postižením v naší
zemi zastřešuje Národní rada osob se zdravotním
postižením. Hájí jejich zájmy a požadavky hlavně
při tvorbě klíčových legislativních předpisů. Působí
při ní několik odborných pracovních skupin, zaměřených například na oblast sociálních služeb či odstraňování a prevenci stavebních bariér.
Letos v červnu NRZP ustavila pověřence pro vyjednávání o podmínkách pro cestování lidí s postižením vlakem: stala se jím vozíčkářka Jana Hrdá.
Širší veřejnost ji zná jako dlouholetou propagátorku
osobní asistence.
I když se na železnici za poslední desetiletí mnohé zlepšilo, lidé se sníženou schopností pohybu
a orientace se dosud potýkají s řadou problémů.
K nejzávažnějším patří zastaralé, a tudíž bariérové
vagóny na dálkových spojích, absence toalet pro
vozíčkáře ve většině nádražních stanic či nesprávné poskytování informací v jízdním řádu.

„Chceme například pomoci formulovat jasná pravidla pro přepravu osob se zdravotním postižením pro
všechny zúčastněné subjekty. Někomu jinému totiž
patří vlaky a nádraží, někdo jiný má na starosti nástupiště, takže propojení mezi nimi závisí spíše na
ochotě lidí než na rozdělení kompetencí a zodpovědností,“ vysvětluje Jana Hrdá. „Tak se stane, že
se vozíčkář na něčem dohodne s Českými drahami,
které ale nemohou zaručit bezbariérovost cesty
k vlaku. A on se ani nemůže ničeho domáhat, protože nemá oporu v žádných směrnicích.“
Pokud máte návrhy, co při cestování vlakem zlepšit,
nenechte si je pro sebe! Vaše věcné připomínky
a podněty paní Hrdá využije při jednání s Českými
drahami a Správou železniční dopravní cesty. Pište
na e-mail praha@nrzp.cz nebo volejte na telefon
257 951 332.
(pel)

Liga vozíčkářů vyhlásila fotosoutěž Život nejen na kolech,
určenou amatérům i profesionálům. Téma je stejné jako loni: Okamžiky ze života
zdravotně postižených. Snímky v klasickém tištěném formátu nebo digitální podobě
lze posílat do 30. září.

Unikátní vozidlo se poprvé představí v Brně:

Řada předností, inovativní prvky, příjemný design
(Dokončení ze str. 1)

zíku zůstává po celou dobu řízení. Před nastartováním musí vozík pouze zafixovat a zavřít vstup.
Ruční řízení lze upravit podle míry postižení
a individuálních potřeb řidiče; upravit se dá
i vnitřní a vnější vzhled. Konstrukce se bude
vyrábět z lehkých slitin, díly karoserie z kompozitových materiálů.
Protože řidič v zásadě nepotřebuje pomoc
asistenta, je zadní místo ideálním zavazadlovým prostorem, kam se pohodlně vejde třeba
nákup. Rozměry vozidla umožňují také příčné
parkování. Výhodné je vždy zaparkovat čelem
k chodníku, neboť řidič pak vyjede přímo na
něj. Vozidlo je vhodné především pro cesty po
městě a na kratší či středně dlouhé vzdálenosti mimo něj.
Technické parametry jsou uzpůsobeny tak, že
vozidlo spadá do kategorie čtyřkolek: mohou ho
řídit držitelé řidičského průkazu skupiny B nebo B1, a to již od věku 17 let. K pohonu bude

sloužit benzínový motor o obsahu 250 ccm,
maximálním výkonu 15,6 kW a průměrné
spotřebě 4,5 l/100 km při maximální rychlosti 80 km/h. 400kilogramové vozidlo je dlouhé
2300, široké 1320 a vysoké 1695 milimetrů.
Veškeré uvedené hodnoty ho předurčují k finančně příznivému provozu i údržbě. Potenciální zájemci přivítají s povděkem zajisté také
informaci, že splňuje zákonné podmínky nutné k získání státního příspěvku na jeho nákup.
Ale co jeho pořizovací cena? A tady předejme znovu slovo marketingové manažerce projektu: „Pořizovací cenu se zájemci dozví na
veletrhu, kde budeme přijímat i předběžné
objednávky na nákup vozidla. Před zahájením výroby také samozřejmě zveřejníme veškeré detailní informace na webových stránkách
www.elbee.cz.“
Vozidlo ELBEE lze obecně popsat jako designově velmi elegantně řešené s přihlédnutím k zachování maximální možné funkčnosti,
praktičnosti i pohodlí. To vše skýtá reálný
předpoklad zájmu budoucích zákazníků.

Premiéra na veřejnosti

Jedním z vystavovatelů na říjnovém mezinárodním veletrhu zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví Medical Fair Brno, který
se uskuteční od úterý 20. do pátku 23.,
budou poprvé ve své historii také Závody
lehkých konstrukcí Loštice se svým unikátním
čtyřkolovým výrobkem pro osoby se zdravotním postižením.
Do jejich expozice láká návštěvníky veletrhu už nyní marketingová manažerka: „Zájemci se na veletrhu seznámí s Elbee „na
živo“, jelikož součástí naší expozice bude
i vystavený homologační kus. Každý si tak
vozidlo bude moci prohlédnout úplně z blízka a získat kompletní informace o technických a provozních podmínkách a samozřejmě
o tom, jak si Elbee objednat. Na veletrhu bude několik zástupců společnosti ZLKL i vývojového týmu, kteří rádi odpoví na jakékoli otázky
návštěvníků. Srdečně vás zveme k našemu
stánku.“
(mk)

Pravidla 13. ročníku soutěže
najdete na webových stránkách Ligy. Na dotazy odpoví
Ondřej Charvát na e-mailu
fotosoutez@ligavozic.cz nebo
na telefonech 537 021 482
a 608 635 578.
Kolekce nejlepších fotografií
bude vystavena během akce
Pro Váš úsměv, která se uskuteční v říjnu zároveň s veletrhem Medical Fair Brno.
Odborná porota také vybere
vítězné práce, které budou
jednak otištěny v časopisech
Foto Video a Vozíčkář, jednak
převedeny do velkého formátu
a zařazeny do putovní výstavy.
(pel)
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Pardubická 1400
535 01 Přelouč
tel.: 466 953 471
stavebni.podnik@quick.cz
tř. Míru 90, 530 02 Pardubice
tel.: 466 799 380
fax: 466 799 381
info@van-pardubice.cz
www.van-pardubice.cz
tel.: 466 304 785
jings@jings.cz
www.jings.cz
Blato 95, 530 02 Pardubice

17. listopadu 235, 532 26 Pardubice
tel.: 466 531 840 fax: 466 531 868
Chrudimská 811, 530 02 Pardubice
tel.: 466 335 095
www.apis-c.cz

Počátky panského sídla v místech zámku sahají do konce 13. století. Vodní
hrad prošel několika přestavbami ve 14. i 15. století. Zásadní přestavbu podnikli po roce 1491 páni z Pernštejna. Přestavěli celý původní hrad na palác a vybudovali nové mohutné opevnění. Vznikl tak přechodný typ mezi hradem
a zámkem. V rytířských sálech 1. patra zámku se dochovaly cenné raně renesanční nástěnné malby.
V současnosti sídlí v prostorách zámku Východočeské muzeum v Pardubicích,
jehož expozice je možno zhlédnout denně mimo pondělí od 10 do 18 hod.
Bližší informace vč. virtuální prohlídky expozic jsou k dispozici na www.vcm.cz.

Navštivte prodejnu dlažeb a obkladů v areálu firmy STENO
v Mikulovicích u Pardubic. Současně si můžete vybrat ze
širokého sortimentu sanitární keramiky, van, sprchových
koutů, vodovodních baterií i vodoinstalačních materiálů.

pondělí–pátek2 8–17 hod.
sobota
2 8–12 hod.

Hradčanská 403
530 06 Pardubice
tel.: 466 301 360
www.candy.cz

fax: 466 301 361
candy@candy.cz

Sukova tř. 1556
530 02 Pardubice
tel.: 466 815 103
j.mazuch@avekont.cz
www.avekont.cz/agentura

tel.: 466 885 555
pardubice@steno.cz

Čáslavská 50, 537 01 Chrudim
tel.: 469 638 257
tel./fax: 469 638 533
mdelektro@mdelektro.cz
www.mdelektro.cz

Rokycanova 114/IV
566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465 420 203 fax: 465 422 450
seedservice@seedservice.cz
www.seedservice.cz

Smilova 485
530 02 Pardubice
tel.: 466 613 394 fax: 466 655 192
e-mail: form-a@pce.cz

Hana Gümplová – SIVAK
Jana Masaryka 1713
500 12 Hradec Králové
tel.: 495 220 684 fax: 495 221 327
www.sivak.cz
sivak@sivak.cz

Firma Altech s. r. o. již 17 let
pomáhá imobilním občanům

výroba a montáž schodišťových plošin

Česká abilympijská asociace upřímně děkuje všem vyjmenovaným městům a obcím z Pardubického a Královéhradeckého kraje
za jejich finanční příspěvky. Také díky nim může letos uskutečňovat svoje četné aktivity.
Pardubický kraj
Bítovany
Černá u Bohdanče
Dašice
Dolní Roveň
Dolní Ředice
Dříteč
Horní Jelení
Choceň
Chrudim
Chvojenec
Jankovice
Kočí
Kostěnice
Mikulovice
Moravany
Nasavrky
Němčice
Opatovice nad Labem
Ostřešany
Rabštejnská Lhota
Ráby

Rozhovice
Sezemice
Slatiňany
Slepotice
Srch
Staré Hradiště
Staré Ždánice
Třemošnice
Úhřetická Lhota
Veselí
Vlčí Habřina
Královéhradecký kraj
Černožice
Dobré
Dobruška
Lično
Pecka
Smiřice
Kulturní a sportovní
nadace města Náchoda

K Vápence 2677
532 02 Pardubice
tel.: 466 791 111 fax: 466 310 361
info@cht-pce.cz
www.cht-pce.cz

Br. Veverkových 396
530 02 Pardubice

info@digisvet.cz
- PROFESIONÁLNÍ WWW
		 PREZENTACE
- INTERNETOVÉ OBCHODY
- WEBHOSTING

S. K. Neumanna 797
530 02 Pardubice
tel.: 464 625 285

Firma Altech letos nabízí své služby 17 let. Nosným programem firmy je
výroba a montáž šikmých a svislých schodišťových plošin a sedaček. Tyto
výrobky jsou zhotovovány na zakázku dle přání a potřeb klienta.
V současnosti Altech zaujímá jedno z předních míst ve výrobě těchto
výrobků ve světě. V letošním roce Altech vyrobí svou sedmitisící šikmou
schodišťovou plošinu. Přibližně 70 % objemu výroby je určeno na export,
a to především do zemí Evropské unie.
Díky dlouhodobé tradici, znalosti
problematiky a především silnému
technickému zázemí je zajištěn
neustálý rozvoj firmy a modernizace výrobků, tím nabízí svým
klientům maximální služby včetně
záruk. Kvalitní zpracování, spolehlivost, užitná hodnota výrobků
a v neposlední řadě zajištění veškerých servisních služeb – to
jsou hlavní důvody, proč se k nám
spokojení klienti s důvěrou vracejí.

Výrobní závod včetně předváděcích
prostor s jednotlivými výrobky lze
navštívit na adrese v Uherském
Hradišti na ulici Průmyslová 1146,
tel.: 572 420 515, fax: 572 420 590,
www.altech-uh.cz nebo si lze domluvit schůzku na pobočce firmy
v Praze, Nad Opatovem 2140.
Zájemci o předvedení výrobků jsou
vítáni.
(PR)

Pro chvíle oddechu

Lány na Důlku 14
533 31 Pardubice

tel.: 466 970 307
www.aquastav-pce.cz

Za Pivovarem 830, 537 01 Chrudim
tel.: 469 622 280
fax: 469 622 337
www.proman.cz proman@proman.cz

eltip@eltip.cz

Ve dvanácti letech oslepl, ale přesto už přes
patnáct let uchvacuje italský tenorista Andrea
… (1. tajenka) svým nádherným hlasem.
… (2. tajenka) je britský profesionální integrovaný taneční soubor, jehož členy jsou zdraví
tanečníci i vozíčkáři.
Vodorovně: A. Signál volání o pomoc; syrský
prezident; česká řeka. – B. Lotyšský šachista;
travnaté krajiny; nápoj. – C. Afroasiat; francouzsky „přítel“; hodnota. – D. Zápor; pokosit;
část vozu. – E. Starý Kampánec; cizí značka fotoaparátů; otázka 1. pádu. – F. Příslovce
místa; evropská metropole; souboj. – G. Americký spisovatel; slovensky „leknín“; kočkovité

www.eltip.cz

šelmy. – H. Amisův přítel; písmeno řecké abecedy; francouzské město. – I. Minulého roku;
stockholmský sportovní klub; otvory ve zdech.
Svisle: 1. Skládací přístřešek; odpálení. –
2. Nepárové veslo; nejvyšší karta; etiopská řeka. – 3. Peřej; český filmový režisér. – 4. Možná; 1. tajenka. – 5. Městnání krve; vodní tok. –
6. Část květu; solmizační slabika. – 7. Značka
pleťového krému; sladkovodní ryba. – 8. Římskými číslicemi 501; 2. tajenka. – 9. Konto;
vesnický boháč. – 10. Titul muže; předložka;
z vnitřku pryč. – 11. Citoslovce povzdechu; domácké ženské jméno.
Pomůcka: Assad, Caen, lekno, oar. (mk)

Strana 5

Dávnověká zajímavost
První zákon o pomluvě, který se
zmiňuje o zákazu hanobení člověka mj. také kvůli postižení, je
součástí více než 2000 let staré
indické příručky „Arthasastra“.
Vladařům např. doporučuje uložit za jmenovitě vyřčenou urážku
(nazval-li třeba někdo slepého
muže „slepounem“) pokutu ve výši 3 pan. Pokuta ve výši 12 pan
následovala za ironickou poznámku typu, že slepec má překrásné oči, ale také za výsměch někomu s postižením nebo nějakou
nemocí. Nižší pokutu mohl viník
očekávat v případě vyřčení urážky
v opilosti, nedbalosti či rozčilení.
Příručka ale nezmiňuje dvě důležité okolnosti: přesný rok zavedení
a zda platila ve všech tehdejších
indických státech.
(mk)
AC T IWO Pa r d u b i c e
Štrossova 1033
530 03 Pardubice
telefon: 466 612 514
Eurobeton Maba
Semtín P 10

Silak Chrudim

Anna Janečková,

533 53 Pardubice
telefon:
466 824 161, 7, 8

květiny a dekorativní předměty

AGES Pardubice

ING. JAN PROCHÁZKA
– ELIS

Na Staré poště 508, 530 02 Pardubice
telefon: 466 303 930

Jiřího Potůčka 228, 530 09 Pardubice
tel.: 464 646 812
fax: 464 646 813
www.aitcom.cz
areál Synthesia
UMA
budova M80 a M80/1
533 54 Pardubice
tel.: 466 824 991
Na Vrtálně 84
530 03 Pardubice
tel.: 466 613 813

Zahradní centrum, Stanislav Kopřiva
Dubany 17, 530 02 Pardubice
tel.: 737 572 120

Tovární 298, 538 04 Prachovice
tel.: 469 810 463 www.elmozservis.cz

Výzkumná 79, 533 51 Pardubice
tel.: 466 670 553, 466 670 538
web: www.awos.cz

6. května 821, 534 01 Holice
tel.: 466 009 009 fax: 466 009 015
penta@pentaservis.cz
www.pentaservis.cz

U Stadionu 427, 533 12 Chvaletice
tel.: 466 988 154 fax: 466 988 153
www.enelex.cz enelex@enelex.cz

Pokorného 162
538 03 Heřmanův Městec
tel./fax: 469 695 869
amako.hm@amako.cz

Foxconn je mezinárodní společnost s pobočkami po celém světě. Její hlavní
sídlo je na Tchajwanu. Foxconn je registrovaná obchodní značka společnosti
Hon Hai Precision Industry Co., která se stala uznávaným globálním lídrem
v poskytování kompletních řešení v oblasti IT a produkce spotřební elektroniky
včetně výroby součástek pro komunikační a elektronická zařízení.
Foxconn se umístil na 17. příčce v žebříčku TOP 100 IT společností časopisu Business Week.
První regionální výrobní centrála Foxconn byla v České republice založena
v roce 2000. První výrobní prostory vznikly v Pardubicích společně s regionální
prodejní kanceláří v Praze. V pardubickém závodě je v současné době zaměstnáno 4000 zaměstnanců.
Sídlo společnosti:
Foxconn CZ, s.r.o.
U Zámečku 27
532 01 Pardubice
tel.: 466 056 022, 466 056 416
zamestnani@foxconn.cz
www.foxconn.cz

Již v roce 2008 byl zahájen další provoz v novém výrobním komplexu společnosti v Kutné Hoře v městské části Karlov, pod názvem Foxconn Technology CZ
s.r.o. Primární zaměření kutnohorského závodu směřuje k výrobě a testování
LCD produktů, ale i jiných nových produktových řad a výrobních technologií.
V kutnohorském závodě je v současné době zaměstnáno 850 zaměstnanců.
Sídlo společnosti:
Foxconn Technology CZ, s.r.o.
Karlov 245
284 01 Kutná Hora
tel.: 737 235 007

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera
✔		
		
✔
		
✔		
		
✔		
✔		
✔		
		
✔
✔		

firma zaměstnávající více než 50 % osob
se zdravotním postižením
dlouholetá praxe se zaměstnáváním
zdravotně postižených
nabídka služeb a zboží formou
náhradního plnění
pečlivost a zodpovědnost při veškeré činnosti
dodávky a servis výpočetní techniky
školení a vzdělávání v oblasti informačních
technologií
správa a digitalizace archivů
zasilatelství, kompletace a realizace zásilek

Rokycanova 2654
530 02 Pardubice
tel.: 466 304 366
web: www.k2p.cz
e-mail: info@k2p.cz

Společnost nabízí:
v práci v dynamické mezinárodní společnosti s nejmodernějšími technologiemi
v perspektivní a stabilní zaměstnání
            
v motivující finanční ohodnocení
v perspektivitu profesního a kariérového růstu
v závodní stravování
v možnost dalšího vzdělávání (kurzy AJ a práce na PC apod.)
v atraktivní balíček zaměstnaneckých výhod
Foxconn CZ se za dobu své působnosti v Pardubicích stal významným partnerem města. Pravidelně podporuje sdružení pečující o zdravotně postižené
občany a organizace pro výchovu a vzdělávání mládeže.
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Novela zákona o sociálních službách přináší potřebné změny
Prvním srpnem nabyla účinnosti novela
zákona o sociálních službách, která vnáší do současného systému několik zásadních změn. Jde zejména o zvýšení
měsíčního příspěvku pro lidi s největším
postižením, o zmírnění podmínek pro
vznik nároku na příspěvek pro chronicky nemocné děti do 18 let a o změnu
výplaty příspěvku na péči pro dospělé.
Novela zvyšuje měsíční příspěvek pro
lidi s největším postižením, o něž je péče
nejnáročnější, na 12 tisíc korun měsíčně.
Týká se to zhruba 25 000 osob, což představuje dopad na státní rozpočet ve výši
asi 300 milionů korun.
Dále dochází ke zmírnění podmínek
pro vznik nároku na příspěvek na péči
pro děti do 18 let tak, aby na něj dosáhly
především děti chronicky nemocné (např.
diabetes, fenylketonurie, celiakie, nádorová
onemocnění apod.), a to tak, že se snižuje
počet úkonů, které zakládají nárok na přiznání příspěvku na péči u dětí do 18 let.
Zhruba u 4000 dětí do 18 let nově vznikne
nárok na příspěvek na péči ve stupni I., což
obnáší 140 milionů korun ročně nového
mandatorního dopadu a maximálně 1000
dětí do 18 let může být posouzeno nově
tak, že jim vznikne nárok na výplatu příspěvku na péči nikoliv ve stupni I. jako doposud, ale ve stupni II., což představuje asi 24
milionů korun ročně nového mandatorního
dopadu.

Co musí udělat žadatel?

ve výši 2000 korun měsíčně bude vyplácena peněžně a druhá formou věcného plnění. Tím se rozumí výplata za pomocí nepeněžních nosičů, které budou uplatnitelné
pouze u registrovaných poskytovatelů služeb sociální péče jako úhrada za péči.
Forma nepeněžních nosičů bude předmětem veřejné zakázky, kterou podle zákona
musí Ministerstvo práce a sociálních věcí
ČR (MPSV) vyhlásit nejpozději do března roku 2010. Než bude vybrán dodavatel, bude
nepeněžní formu výplaty zajišťovat ministerstvem provozovaný informační systém.
Paušální uplatnění věcné výplaty by však
v některých případech mohlo způsobit znevýhodnění některých příjemců dávky. Může
se totiž stát, že v místě, kde člověk žije,
nebude vhodná služba nebo by mohlo dojít
k omezení neformálních způsobů péče především ze strany osob blízkých. Dojde-li
k těmto situacím, může být příspěvek na péči na základě rozhodnutí obecního úřadu
obce s rozšířenou působností i nadále poskytován v plné hodnotě v penězích.
Aby obecní úřady obcí s rozšířenou působností zvládly výše uvedené rozšíření
agend, navyšuje se příspěvek na tento výkon státní správy obcím s rozšířenou působností o 200 milionů korun.

Kontrola bude efektivní

Dosavadní právní úprava ukládala krajským úřadům provádět současně inspekci
kvality sociálních služeb a kontrolu dodržování registračních podmínek, tj. zá-

kladních zákonných podmínek, které opravňují organizaci poskytovat sociální službu.
Ke zvýšení pružnosti a efektivity kontrol
poskytování služeb dojde k oddělení kontroly registračních podmínek a inspekce
kvality sociálních služeb. Krajské úřady tedy budou moci provádět účelově cílené
kontroly základních povinností poskytovatelů a inspekce kvality se zbaví břemene
úkonů, které mají spíše administrativní charakter. Měla by se proto více zaměřovat
na aspekty dodržování práv a oprávněných zájmů uživatelů sociálních služeb.
S cílem zintenzivnit inspekční činnost ministerstva, které ze zákona provádí inspekce kvality u poskytovatelů zřizovaných kraji, provede ministerstvo do konce roku 2009
zásadní organizační změny tak, aby bylo
zajištěno plošné provádění inspekcí u sociálních služeb, které zřizují kraje. Jedná se
především o pobytové služby sociální péče
pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Prioritou musí být odbornost

Je všeobecně známo, že kvalita sociálních
služeb je odvozena především od rozvoje
profesních znalostí a dovedností pracovníků v sociálních službách. Z toho důvodu
je novelou zákona o sociálních službách
lépe upravena oblast podmínek odborné
způsobilosti pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků.
Novelou je stanovena povinnost dalšího
vzdělávání pracovníků v sociálních služ-

Žadatel o příspěvek bude povinen již při
podání žádosti uvést, jakým způsobem
a kým mu bude nebo již je péče poskytována. Pokud tuto informaci ani po výzvě
ze strany správního orgánu neuvede, nemůže mu vzniknout nárok na dávku. Podle
současných poznatků tento údaj neuvádí
asi 6 % příjemců příspěvku, což je téměř
dvacet tisíc osob. V těchto případech pak
není možné zajistit účelné využití dávky
nebo zkontrolovat správnost jejího použití.
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
budou moci provádět kontroly využití příspěvku na péči efektivnějším způsobem.
Je to dáno jednak tím, že novela zavedla
přesný výčet okolností, které musí být podrobeny kontrole a současně budou mít
pracovníci obecních úřadů k dispozici přesný výčet činností (z výsledku posouzení lékařskou posudkovou službou), ve kterých
příjemce dávky vyžaduje pomoc či podporu. Kontrola se tedy bude moci zaměřit
na to, zda je příspěvek využíván za účelem zajištění péče, a současně na to, zda
je péče správně zaměřena.

Jiný způsob výplaty

Od 1. ledna 2010 se zcela mění vyplácení
příspěvku na péči v I. stupni u dospělých
osob. Nově se totiž zavádí tzv. „kombinovaný“ způsob výplaty. Jedna polovina z dávky

Aby mohl aktivně žít, potřebuje žatecký vozíčkář Lukáš Král osobní asistenci.

bách a sociálních pracovníků. Lidé, kteří
působí v těchto profesích, budou povinni
absolvovat minimálně 24 hodin dalšího
vzdělávání ročně. Tato povinnost je samozřejmě ve smyslu zákoníku práce vztažena také na jejich zaměstnavatele, tj. na
povinnost zajistit zaměstnancům podmínky
pro toto vzdělávání.
Aby byl garantován dostatek možností
dalšího vzdělávání, dochází taktéž ke
zpřesnění procesu akreditací vzdělávacích
programů a institucí. Tento proces je
v kompetenci MPSV. V současnosti MPSV
akredituje ročně řádově stovky vzdělávacích programů pro sociální pracovníky
a pracovníky v sociálních službách. Novelou zákona dochází taktéž k rozšíření cílových skupin pro akreditaci vzdělávacích
programů, a to o cílovou skupinu managementu sociálních služeb a především
pro cílovou skupinu neformálně pečujících,
tj. lidí, kteří pečují o své blízké doma.
Pro úspěšný rozvoj vzdělávání v sociálních
službách je nastaven také systém čerpání
Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V programovacím období 2007 až
2015 jsou pro tuto oblast určeny téměř
2 miliardy korun.

Kolik je v systému lidí?

Systém sociálních služeb využívá ročně
asi 500 tisíc osob (např. 110 tisíc klientů
pečovatelské služby, 15 tisíc klientů osobní
asistence, 70 tisíc lůžek v pobytových zařízeních služeb sociální péče, 15 tisíc lůžek v azylových domech a noclehárnách
apod.). Sociální služby zaměstnávají 55 tisíc pracovníků (v přepočtených úvazcích).
Celkové náklady systému se pohybují ročně v rozmezí 33 až 35 miliard korun. Z toho státní rozpočet zajišťuje cca 24 miliard
formou výplaty příspěvku na péči (18 miliard) a dotacemi na poskytování sociálních
služeb (6 miliard). Takto rozsáhlý systém
vyžaduje, aby byl trvale analyzován. K provádění analýz, které mohou identifikovat
podstatné jevy a trendy při poskytování
sociálních služeb, je nezbytné zajistit objektivizovaný systém sběru dat o sociálních službách.
Z tohoto důvodu zavádí novela zákona
ucelený systém sběru dat o poskytovatelích
sociálních služeb. Půjde o otevřený informační systém, který poskytovatelé služeb
budou povinni v pravidelných ročních cyklech naplňovat. MPSV připraví internetovou
aplikaci pro vkládání dat, jež budou ve
srozumitelné formě k dispozici všem aktérům v sociálních službách. Poskytovatelé
budou moci porovnávat podmínky poskytování služeb mezi sebou, veřejná správa
bude analyzovat fungování sítě sociálních
služeb z hlediska jejich dostupnosti a efektivity a v neposlední řadě uživatelé služeb
budou vybaveni dostatkem informací, které jim usnadní například výběr služby.

Od července platí novinky v důchodovém pojištění
S účinností od 1. 7. 2009 platí
nové ustanovení § 19a zákona
č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění. Úprava řeší způsob
výpočtu starobního a invalidníhodůchodu (plného i částečného) u pojištěnců, kterým byl
dosud vypočítáván mj. i na základě příjmů získaných během
péče o závislou osobu. Řeší tak
negativní dopady, které nastávaly v situacích, kdy lidé zároveň
s výkonem péče o závislou osobu (dříve osobu bezmocnou, dítě dlouhodobě těžce zdravotně
postižené vyžadující mimořádnou péči či osoby obdobně postižené ve smyslu předpisů
účinných před 1. 1. 1996) vykonávali v určitém minimálním
rozsahu výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, při
níž měli nízké výdělky.

Takovou dobu péče nebylo možné pro účely výpočtu výše důchodu považovat za dobu vyloučenou
(tj. vyčlenit ji z počtu dnů, na
které se rozpočítává vyměřovací
základ pro stanovení výše důchodu). Do tohoto období se zahrnovaly uvedené minimální příjmy,
což negativně ovlivnilo také výši
důchodového nároku. Z důchodového hlediska na tom proto byly
lépe osoby, které si během péče
nepřivydělávaly.
Od 1. 7. 2009 se v těchto případech bude, pokud trvala „náhradní doba péče o závislou
osobu“ v rámci celého života
pojištěnce dohromady alespoň
15 let, považovat celé období péče zasahující do rozhodného období (tj. od roku 1986 až do roku
předcházejícímu roku přiznání důchodu) buď za dobu vyloučenou,

nebo za dobu, v níž byly dosaženy příjmy. Ke skutečně dosaženým příjmům se však přičtou ještě fiktivní příjmy (tzn.
částka odpovídající výši příspěvku
na péči poskytovaná opečovávané osobě, nebo odpovídající
dvanáctinásobku minimální mzdy
v roce 2007, jde-li o období před
rokem 2007). Tedy podle toho, co
je pro pojištěnce výhodnější.
Toto zvýhodnění se bude vztahovat na všechny starobní a invalidní (plné i částečné) důchody přiznávané po 30. 6. 2009,
ale i na důchody přiznané před
1. 7. 2009. V praxi to znamená, že
nově se těmto dlouhodobě pečujícím lidem důchodové dávky
zvýší. Zvýšení bude u každého
různé v závislosti na konkrétních
okolnostech případu. Ve výjimečných případech může nastat si-

tuace, že nové ustanovení zákona
výši důchodové dávky neovlivní,
tzn. že zůstane na původní výši.
Ke snížení důchodu dojít nemůže.
O úpravu výše důchodu přiznaného před 1. 7. 2009 musí
důchodce požádat na okresní
správě sociálního zabezpečení
příslušné podle místa trvalého
pobytu, v Praze na Pražské správě sociálního zabezpečení, v Brně
na Městské správě sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ).
Nárok na úpravu výše důchodu
Česká správa sociálního zabezpečení vždy posoudí a poté o něm
rozhodne. Součástí kladného rozhodnutí je informace o nové výši
důchodu.
Podstatné je, jak výše uvedeno,
aby délka náhradní doby péče
o závislou osobu dosáhla v rámci
celého života pojištěnce alespoň

15 let – jinak nelze uvedené zvýhodnění uplatnit. Lidé, kteří dlouhodobě pečovali o závislou osobu,
avšak nevykonávali současně výdělečnou činnost (tj. při výpočtu
dávky byla doba péče hodnocena
vždy jako doba vyloučená), mají
rovněž možnost o úpravu výše
dávky požádat – pozitivní efekt se
však projeví pouze u těch z nich,
jejichž výdělky před započetím péče a po jejím ukončení byly dlouhodobě velmi nízké.
K 30. 6. 2009 vyplácela ČSSZ
důchody celkem 2 774 751 důchodcům, z toho bylo 2 087 987
starobních a 586 864 invalidních
důchodců.
Z podkladů MPSV ČR a ČSSZ
stránku připravili
Pavlína Potůčková
a Jaromír Fridrich

Na Univerzitě Pardubice se vyučuje nový předmět
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Svatováclavský večer
zpestří Akademie

Na Dopravní fakultě Jana Pernera byl v loňském roce instalován nový výtah.
Dostat se do něho ale není pro vozíčkáře snadné.

Bezbariérová doprava – tak se
jmenuje nový a patrně také první předmět k problematice bezbariérové veřejné osobní dopravy
vyučovaný na vysoké škole se
zaměřením na dopravu, který byl
úspěšně akreditován a od akademického roku 2008–2009 vložen do učebních plánů pro studenty na Dopravní fakultě Jana
Pernera Univerzity Pardubice.
Poté, co v únoru ukončila tento
předmět první padesátka studentů denního i dálkového studia
oboru Technologie a řízení dopravy, je čas na hodnocení a následné úpravy pro druhý cyklus.
Zaměření předmětu vychází z toho, že je určen nikoli pro budoucí
stavaře, ale pro studenty zmíněného oboru, kteří se uplatňují
v různých pracovních pozicích
v dopravních podnicích měst,
u železničních, autobusových i le-

teckých dopravců, na odborech
dopravy městských úřadů, na ministerstvu dopravy i jinde. Proto
byly obsahem předmětu nejen architektonické bariéry, ale i bariéry informačně-komunikační a zejména přepravně technologické.
V rámci jednoho semestru, tedy
14 přednášek a cvičení, bylo možné obsáhnout jen vybrané oblasti problematiky bezbariérové
dopravy – např. bezbariérové prostředí železničních nástupišť,
pozemních chodníků, přechodů,
cyklostezek, zastávek MHD a odbavovacích hal, dále požadavky
na vozidla, informační a komunikační systémy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Pro možnost srovnání byly
uvedeny také některé příklady ze
zahraničí, ať již motivující nebo
varovné. Posluchači se také
dověděli o evropských naříze-

V rámci zážitkových seminářů si studenti vyzkoušeli kromě jiného také chůzi se slepeckou holí.

ních a směrnicích v oblasti dopravy.
A co na to studenti? V hodnotícím dotazníku se jednoznačně
shodli na velkém přínosu „zážitkových seminářů“, které proběhly
v místním TyfloCentru i v prostředí Dopravní fakulty. Studenti dálkového studia velice kladně hodnotili přednášku odborníka ze
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých a následnou
exkurzi s praktickými ukázkami
pohybu a orientace nevidomého
na chodníku, v metru i na železničním nástupišti. Kritické připomínky se týkaly např. absence
některých témat nebo naopak
zbytečného důrazu na některé
oblasti.
V rámci semestrální práce studenti zdokumentovali stav přístupnosti pozemních komunikací,
železničních nástupišť, příp. za-

stávek MHD vybraných měst (např.
Brno, Břeclav, Hodonín, Hradec
Králové, Kolín, Liberec, Náchod,
Nové Město nad Metují, Olomouc,
Turnov, Valašské Meziříčí, Veselí
nad Moravou, Zábřeh, Zlín aj.). Zachycená řešení dělili na správná
a chybná a ve vlastním komentáři se snažili vystihnout podstatu chyb. Mnozí i tuto práci považovali za přínosnou, neboť je
donutila podívat se na okolí z pozice vozíčkáře nebo nevidomého.
Závěrem je možné konstatovat,
že (i přes nedostatky prvního cyklu přednášek a cvičení) hodnotili
studenti předmět jako prospěšný
a zajímavý s tím, že dostali informace, které mohou ve svém
povolání uplatnit a přispět tak ke
zlepšení přístupnosti veřejné dopravy jako celku.
Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.,
garant a vyučující předmětu

Muži se mezi osobní asistenty „nehrnou“
O službu je zájem

CAA se představuje
Další významnou součástí činnosti České abilympijské asociace (CAA) je osobní
asistence, která zejména na území města
Pardubice pomáhá kompenzovat sociální
handicap lidí se zdravotním postižením
podporou v oblasti poradenství a zprostředkování osobní asistence. V posledním
období se podařilo výrazně zvýšit informovanost, o kterou se starají nově vytvořené webové stránky www.abilympics.cz, kde
jsou všechny potřebné údaje a novinky.
„Osobní asistent pomáhá člověku při základních životních potřebách a osobní podporou mu umožňuje setrvávat v jeho přirozeném prostředí. Umožňuje mu tak zařadit
se do širší společnosti a přiblížit se životu ostatních vrstevníků, pomáhá mu při zprostředkování komunikace,“ ve stručnosti vysvětluje Lucie Lédlová (na snímku), která má tuto
oblast v CAA na starosti.

Střet dvou zákonů

Cílová skupina osobní asistence se v posledním období rozšířila o občany starší 65 let
a o děti mladší sedmi let, a tak je skupina
v současné době bez omezení věku. Vlivem tohoto rozšíření vzrostl zájem o poskytování osobní asistence dětem do základních
a mateřských škol, tato spolupráce je však
limitována právními předpisy. Lédlová: „Při po-

bývání osobního asistenta ve školských zařízeních dochází ke střetu dvou zákonů – zákonu o sociálních službách a školského zákonu, což se v mnoha případech jeví jako velmi
problematické.“
Česká abilympijská asociace nabídla poskytování služby osobní asistence dalším městům
v Pardubickém kraji – Vysokému Mýtu, Chrudimi, Hlinsku a Skutči. V současné době se
také rozběhla jednání s Ústím nad Orlicí. Lédlová: „V prvně jmenovaném městě jsme začali spolupracovat s občanským sdružením
Berenika. Nesporným úspěchem je zaměstnání tří osobních asistentek, které poskytují osobní asistenci nejen uživatelům v Berenice, ale
i ve vysokomýtské mateřské škole či domácnosti uživatelů. V Chrudimi se nám podařilo najít
vhodnou asistentku pro uživatelku v základní
škole. V Hlinsku a ve Skutči zatím k navázání
spolupráce nedošlo.“

Průběh služby pozitivně ovlivňují i semináře
a školení pro sociální pracovníky a osobní
asistenty, v loňském roce se jednalo o vydařené semináře o zásadách první pomoci
a individuálním plánování.
Lédlová: „O naše služby v roce 2008 projevilo
zájem třiadvacet jednotlivců, smlouvu o poskytování osobní asistence pak podepsalo
patnáct uživatelů – celkem jsme k 31. prosinci
2008 měli 23 uživatelů. O práci osobního
asistenta se pak zajímalo šestnáct lidí, pracovní smlouvu jsme uzavřeli s osmi a ke konci
roku 2008 jsme měli celkem třináct osobních
asistentů.“
A co je největším problémem? Lédlová: „Velkým problémem i nadále zůstává poskytování
osobní asistence, která vyžaduje velkou fyzickou námahu. Mezi osobními asistenty totiž
chybějí muži, kteří vinou nízkého finančního
ohodnocení nejeví o tuto práci zájem. Bohužel tak zůstává řada zájemců o službu bez pomoci.“
(fr)

Česká televize a Český rozhlas
nabídnou i letos pořad, který měl
premiéru už v roce 1994. Dobročinná akademie bude vysílána v přímém přenosu v pondělí
28. září večer. Zábavné pásmo,
v němž vystoupí oblíbení herci,
zpěváci a další osobnosti, bude
moderovat jeho autor Zdeněk
Svěrák.
Během pořadu mohou diváci
a posluchači zasílat libovolnou
částku na podporu Centra Paraple, které komplexně pomáhá lidem po poranění míchy. Výtěžek
bude použit na financování přístavby, v níž se bude nacházet
tělocvična pro rehabilitaci a sport,
místnosti pro nácvik soběstačnosti vozíčkáře v každodenních
činnostech, ošetřovna, učebna
pro PC kurzy, pokoje pro ubytování klientů a dílna na opravu
kompenzačních pomůcek. (pel)

Vadí vám bariéry
v pražské dopravě?

Na webových stránkách http://
bezbarierova.praha.eu se můžete do konce září zúčastnit průzkumu přístupnosti hromadné
dopravy. Je určen seniorům, rodinám s dítětem v kočárku a lidem se sníženou schopností
pohybu či orientace, kteří v Praze narážejí na překážky v ulicích,
metru, tramvajích, vlacích či autobusech. Dotazník připravila expertní pracovní skupina zřízená
letos v lednu při magistrátu. Získané poznatky poslouží zastupitelům a úředníkům odpovědným za městskou dopravu a její
financování.
Průzkum je po formální i obsahové stránce velmi dobře
připraven a respondenti také
mohou sdělit své připomínky
a návrhy. Ukazuje se například,
že i v současnosti jsou v Praze velkou překážkou vysoké obrubníky a chybějící nájezdy na
chodník. Z bariérových stanic
metra je nejvíc kritizována I. P.
Pavlova, Anděl a Můstek. (pel)
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Přepis řeči promítaný na plátno byl trefou do černého!
Snad každý, kdo vyhledává na
webu informace o problematice
zdravotního postižení, už někdy
zavítal na uznávaný portál www.
helpnet.cz. Jeho duchovním otcem
a také šéfredaktorem je Jaroslav
Winter. Jednašedesátiletý pohodový muž má bohaté zkušenosti
i s klasickou novinařinou: působil třeba v Mladé frontě. V podnikatelském týdeníku Českomoravský profit už od poloviny 90. let
neúnavně propagoval využívání
internetu. Stál také u vzniku konference INSPO zaměřené na internet a informační systémy pro
osoby se specifickými potřebami,
která se každoročně koná v březnu v Praze.
Na pardubické abilympiádě zajišťoval pan Winter přepis mluvené
řeči promítaný na plátno. Zatímco
v řadě zemí je tato služba běžná,
u nás jde o novinku, kterou v rámci
projektu podporovaného Nadací
Vodafone ČR zavádí Česká unie
neslyšících.
u Jste tady poprvé, a tak je na
místě otázka: Jak na vás abilympiáda zapůsobila?
Musím říci, že pro mě nebyla
překvapením. Něco jsem se o ní
dočetl a doslechl, takže jsem věděl, že tady budou lidé s nejrůznějším postižením – stejně jako
na pražské konferenci INSPO. Na
abilympiádě se mi líbí právě to,
že se jí může zúčastnit kdokoli.
Akce je dobře zvládnuta, nevšiml

jsem si žádných nedostatků. Jen
mi je líto, že se sem nedaří dostat veřejnost. Jsou tady k vidění
i zakoupení pozoruhodné výrobky
chráněných dílen. Takže bych pořadatelům snad jen doporučil zlepšit propagaci a zkusit přilákat víc
návštěvníků.
Naše Česká unie neslyšících
pomůže rozšířit nabídku k soutěžení do organizací, které sem
zatím cestu nenašly. Simultánní
převod řeči do písemné podoby
může přispět k tomu, že se příště na abilympiádu přihlásí víc lidí se sluchovým postižením.
u Jaké soutěže vás tady nejvíc
zaujaly?
Mně připadaly zajímavé všechny
disciplíny. Žádná nějak nevyčnívala nad ostatní. A je určitě dobře,
že kromě soutěží byl připraven
pestrý doplňkový program.

Žihadlo už potřetí
Organizace Neziskovky.cz pořádá již
potřetí soutěž o nejlepší veřejně
prospěšnou reklamu „Žihadlo 2009“.
Je určena občanským sdružením,
obecně prospěšným společnostem,
nadacím, nadačním fondům a církevním právnickým osobám, které od
loňského 1. září do současnosti
zviditelnily nějaký projekt formou mediální kampaně.
Soutěž je vyhlášena v těchto kategoriích: tištěná reklama, televizní a kino
spot, rádiový spot, internetový projekt.
Neziskovky se do ní mohou zapojit
do 7. října. Přihlášku a propozice lze
najít na stránkách www.neziskovky.cz.
Další informace poskytne Hana Prchalová na e-mailové adrese prchalova@neziskovky.cz či telefonu 725
800 242.
(pel)

u Přepis řeči promítaný na
plátno měl v ČEZ aréně velký
ohlas. Lidi se sluchovým postižením tahle novinka moc potěšila...
Já si myslím, že to bylo užitečné
i pro ostatní účastníky abilympiády. Všímal jsem si publika a zjistil
jsem, že se na plátno občas podívali i ti, kterým něco z mluvené řeči uniklo. A někteří mentálně
postižení lidé si dokonce nahlas
předčítali některé napsané věty...
Přepis je rozhodně užitečnou službou pro velmi širokou skupinu
osob.
u Pomůžete České abilympijské asociaci i příště?
Určitě. Nevím sice, zda se nám
znovu podaří sehnat nějaké sponzory, ale abilympiáda je akcí,
kde by přepis měl být samozřejmostí. Budeme se opět snažit
pořádajícímu sdružení maximálně
vyjít vstříc.
Dodejme, že simultánní přepis
mluvené řeči si mohou bezplatně či velmi levně zajistit i ostatní
neziskovky. Ale pozor: zatím jen
do konce roku! Pokud pořádáte
přednášku, seminář, soutěžní či
společenskou akci, které se zúčastní i lidé se sluchovým postižením, kontaktujte Jaroslava Wintera na e-mailu winter@brezen.cz
či telefonu 777 807 727.
(pel)

OP
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Přihlašte své snímky
na Videofestival 2010!
Pod názvem „Videofestival – S vámi nás baví
svět!“ byla v červenci vyhlášena soutěžní přehlídka snímků ze života lidí s postižením a z činnosti
humanitárních organizací. Dějištěm šestého bienále Videofestivalu bude 1. května 2010 zámecké divadlo „Na Kovárně“ v Poděbradech. Akci
pořádá sdružení HANDICAP LYCEUM Praha za
podpory České rady humanitárních organizací,
Středočeského kraje, Nadačního fondu Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR „Rodiče dětem“ a dalších mecenášů. Záštitu poskytl starosta města Poděbrad Jozef Ďurčanský.
Podmínky soutěže:
- snímek (dokumentární, hraný či animovaný) musí být o životě osob
s postižením nebo o činnosti humanitárních organizací;
- přihlášky je nutné zaslat na adresu HANDICAP LYCEUM, Plavecká
4/404, 128 00 Praha 2 do 21. listopadu a snímky tamtéž do 31. prosince 2009;
- na jednom disku DVD může být pouze jeden snímek s doporučenou
délkou 10 minut (začátek se doporučuje na páté vteřině); kazety VHS
se nepřijímají;
- autor souhlasí s tím, že snímek zůstane v kabinetu Videofestivalu
k nekomerčnímu půjčování zájemcům;
- poplatek za veřejnou produkci uhradí pořádající sdružení; za hudbu
použitou ve snímku odpovídá soutěžící.
Přihlášku naleznete na stránkách www.hclpraha.cz. Vstupné, startovné
ani jiné poplatky se při Videofestivalu nevybírají. Další informace
poskytne a na dotazy odpoví Josef J. Veselý na telefonu 224 910 364
či e-mailu hclpraha@volny.cz.
Na vítěze čekají diplomy a tradiční sošky Zlatý Albert, podobné herci
Juliu Satinskému (ten jako kmotr festivalu obdržel sošku první a prohlásil, že je pro něj cennější než Oskar). Bude také udělena Cena
starosty města: „Křišťálové oplatky“ z místních skláren.
(pel)

Digitalizace televizního vysílání a zdravotně postižení:

Poradit mohou speciálně proškolení informátoři
Přechod analogového televizního vysílání na kvalitnější digitální se nějak dotýká prakticky všech majitelů televizorů na území celé republiky. Přestože se
digitalizace už delší dobu průběžně realizuje, není
rozhodně od věci se u ní zastavit i teď, a to v souvislosti s lidmi se zdravotním postižením a s omezeným přístupem k informacím (především klienti ústavů sociální
péče a senioři). Je totiž reálný předpoklad nutnosti širšího vysvětlování kroků souvisejících s touto akcí řadě
lidí z uvedených specifických skupin občanů.

Informační kampaň

Pomocnou ruku nabízí Národní rada osob se zdravotním
postižením ČR. Její zástupci kvůli zajištění vhodné informační kampaně několikrát jednali s Národní koordinační skupinou pro digitalizaci vysílání v ČR. Národní rada poté pověřila občanské sdružení Trianon vypracováním výchozího
materiálu pro informování zmíněných osob, jejichž počet
by měl podle předpokladů dosáhnout výše přibližně 300 tisíc. Tuto základní strukturu efektivního přenosu informací
tvůrci pojmenovali „Komplexní analýza specifických skupin
obyvatelstva“.
Informační kampaň zacílenou na osoby se zdravotním
postižením od ledna plně koordinuje občanské sdružení
Trianon Čechy. Na základě analýzy se jako nejvhodnější
forma informační kampaně ukázaly školicí semináře pro

samotné osoby se zdravotním postižením. Praxe z Prahy
pak ukázala, že důležitým momentem je pro tyto osoby
vlastní kontakt se set-top boxy. Od toho se také odvíjí scénář kampaně. Na seminářích se účastnící mohou na vlastní
oči seznámit s různými set-top boxy a ještě lépe pak ve
speciálních informačních střediscích, kde jsou set-top boxy
i televizory připravené pro názorné ukázky zapojení a naladění. Průvodcem je pak vyškolená osoba, která vše vysvětlí a odpoví na případné dotazy. Informační střediska
budou postupně vznikat ve většině okresních měst podle postupu digitalizace. Tento podzim bude v provozu 20
takových středisek v Karlovarském, Plzeňském, Středočeském a části Ústeckého kraje.
Výrazným specifikem informační kampaně je zapojení samotných osob se zdravotním postižením do celého informačního procesu. Zájemci o spolupráci se mohou přihlásit
k proškolení a po úspěšném složení závěrečné zkoušky
získají certifikát s oprávněním k výkonu funkce tzv. digitalizačních informátorů; v současné době ho má 10 osob
z Prahy, další desítka je připravená v Plzni. Tito certifikovaní informátoři pak předávají informace o digitalizaci v rámci svých komunit. Zatím se takto informace dostaly k více
než 350 zdravotně postiženým zájemcům z Prahy.
Kromě uvedených služeb je uvedena do praxe ještě jedna
vysoce nadstandardní a také bezplatná: osobní technická
asistence v domácnostech při montáži set-top boxů. Každý

takový asistent se bude muset prokázat identifikačním
průkazem a bude možné si ho objednat telefonicky nebo
prostřednictvím internetu.

Publicita, medializace

Vysvětlit srozumitelně novinku nemusí být vždy jednoduché. Obzvláště složitá situace může nastat, týká-li se novinka
– jako v případě digitalizace televizního vysílání – prakticky každého. V tomto konkrétním případě existují telefonické i internetové možnosti k získání potřebných informací
či k ověření si svých domněnek.
Pro telefonní kontakty byla zřízena bezplatná infolinka
800 90 60 30 s provozní dobou v pracovních dnech od 8
do 19 hodin. Na internetu se zmiňovanou problematikou
zabývá více či méně hned několik adres: v první řadě je
to www.ceskatelevize.cz, dále např. www.digitalizace.info,
www.digitalizace.net nebo www.digitalne.tv.
Osoby se zdravotním postižením by měly navštívit speciální adresu i se čtecím modulem pro slabozraké občany
www.ozp-digitalne.cz. Dozví se na ní specifické informace
určené výhradně pro ně jako termíny a místa konání chystaných seminářů, adresy, kontakty a provozní doby jednotlivých informačních středisek nebo spojení na technickou
asistenci, ale také srozumitelné návody pro zapojení set-top
boxů. Tištěné materiály pro osoby se zrakovým postižením
jsou samozřejmě v Braillově písmu.
(mk)

