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realizujeme…
PROJEKT 3740024

„Zůstaňme spolu“ motivačně aktivizační program
pro děti s těžkým zdravotním postižením a jejich rodiny
Zpráva o průběhu projektu – leden 2016.
V tomto měsíci probíhaly tyto aktivity projektu:
Navázání spolupráce s odborníky
Koordinátor programu v lednu – v rámci sestavování nabídky pro cílovou skupinu,
kontaktoval konkrétní odborníky z řad pedagogů, psychologů, terapeutů a osobních
asistentů.
Příprava motivačních pobytových programů
Probíhala příprava lednového programu. Komunikace s přihlášenými rodinami,
osobními asistenty a vybraným střediskem. Zajištění odborné části programu.
Motivační pobytové programy
Pátý pobytový program
25. – 31. 1. 2016, DS Březejc, http://www.usp-kocianka.cz/?q=detasovanapracoviste/detske-stredisko-brezejc. Pobytu se účastnilo 10 rodin (13 ZP dětí, 6
sourozenci, 16 pečujících). Pobyt zajistilo 6 asistentů a koordinátor. Proběhla
přednáška a individuální konzultace sociálního poradenství, speciálního vzdělávání,
psychologa. Dále arteterapie, masáže, muzikoterapie a rodičovská skupina.
Metodika organizace motivačně aktivizačních pobytových programů pro rodiny
s dítětem/mladistvým
Započala práce na Metodice, která je souhrnem zkušeností z projektu a jeho
výstupem.
Publicita
Zpráva o projektu za říjen byla prezentována na webových stránkách Asociace a na
veřejně přístupné nástěnce Asociace a prostřednictvím informačního listopadového
Zpravodaje rozeslána na regionální kluby Asociace.

Bc.Martina Smolíková, manažer projektu

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
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z klubů…


JAROSLAVA BEDNÁŘOVÁ

www.vyskovskydenik.cz

Žena regionu: nominovaná Jaroslava Bednářová z Paprsku pomáhá srdcem
Na nominace už mají jenom pár dní. Od 7. do 28. března pak bude možné hlasovat v
již sedmém ročníku klání Žena regionu. Místopředseda Senátu Ivo Bárek se nakonec
rozhodl nominovat předsedkyni vyškovského Paprsku Jaroslavu Bednářovou.
Jaroslava Bednářová je předsedkyní Asociace Paprsek Vyškov.
Vyškovský klub Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí před víc než
dvaceti lety spoluzakládala. „Samozřejmě kandidátek, nad kterými jsem uvažoval,
bylo víc, ale pro jednu jsem se musel rozhodnout. Sama poznala, jaké strasti zažívá
člověk, který se ocitne v krátké době z plného zdraví a aktivního pracovního tempa v
invalidním důchodu. Má za sebou desítky ortopedických operací. Nikdy se ovšem
nevzdala a je plná optimismu a energie pomáhat druhým," zdůvodnil svou nominaci
senátor.
Srdečná, otevřená a přátelská povaha, jak Bednářovou popsal, o nominaci ví teprve
pár dní. „Byla jsem v příjemném šoku. V Paprsku jsem od roku 1993. Jako statutární
zástupkyně sice nemám nárok na odměnu, mně to ale nevadí. Říkala jsem si, čím
jsem si nominaci zasloužila? Nemusí mi nikdo děkovat, stačí mi jen, když vidím, jak
jsou lidé okolo s našimi službami spokojení. Tím, že jsem sama tělesně postižená,
vnímám život úplně jinak. Málokomu zdravému někdo vysvětlí, že nemá patent na
zdraví," zdůraznila předsedkyně Paprsku.
Práce s lidmi
Jejím mottem roky zůstává „plaš se až po mně". „Všechny problémy jsou od toho, aby
se řešily. Snažím se nezmatkovat. Takové ocenění ale pochopitelně patří i lidem, kteří
mě obklopují. Práce s lidmi je velmi náročná. Naši klienti požadují zvláštní přístup,
služby, které v sociální sféře poskytujeme, musíme dělat srdcem. Pro peníze to nejde.
Zatím mi nominace nedochází. Ale určitě mě potěšilo, že si mě a celkově naší práce
někdo všiml," poznamenala Bednářová.
Cílem projektu je zviditelnit a ocenit práci, úsilí a aktivity výjimečných žen. O vítězce
regionálních kol rozhodnou účastníci soutěže v internetovém a SMS hlasování.
Celostátní vítězkou se stane žena s nejvyšším počtem hlasů. „V rámci galavečera se
bude udělovat i Cena odborné poroty a Cena Senátu," připomněl Bárek.
autor: Michal Kočí
Zdroj: http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/zena-regionu-nominovana-jaroslavabednarova-z-paprsku-pomaha-srdcem-20160226.html
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aktuality…


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ KONTA BARIÉRY

Výběrové řízení Konta Bariéry
O prostředky z fondu Pomáhej s humorem se mohou ucházet do 31. března 2016
licencovaní poskytovatelé registrované sociální služby osobní asistence dle zákona č.
108/2006 Sb.
Rada Konta Bariéry na zasedání 10. února 2016 rozhodla o vyhlášení výběrového
řízení na rozdělení prostředků z výnosu benefičního televizního pořadu Konta Bariéry
a prodeje nosů. Žádosti o příspěvek přijímáme do 31. března 2016. O výsledcích
výběrového řízení rozhodne Rada Konta Bariéry na zasedání 27. dubna 2016.
Z tohoto fondu Konto Bariéry tradičně podporuje organizace, které poskytují služby
lidem s handicapem či jinak přispívají k jejich kvalitnějšímu životu. Tentokrát jsou
příspěvky určeny pro licencované poskytovatele registrované sociální služby osobní
asistence dle zákona č. 108/2006 Sb.
Celková částka k rozdělení je 2 miliony korun.
K žádosti prosím přiložte vyjádření dvou nezávislých garantů, např. představitelů
obcí, významných neziskových organizací, církevních organizací, akademických
institucí a dalších.
Žádosti o příspěvek můžete posílat do 31. března 2016.
Dagmar Babková, dagmar.babkova@bariery.cz
Konto Bariéry, Melantrichova 5, 110 00, Praha 1.



OMEZÍME SLUŽBY, HROZÍ BRNĚNSKÉ NEZISKOVKY

Blanenský deník

Omezíme služby, hrozí brněnské neziskovky
Méně peněz za stejné služby. S takovou situací se musejí letos vyrovnat brněnské
neziskové organizace kvůli novým krajským pravidlům pro jejich přerozdělování.
Některým, třeba Lize vozíčkářů v Brně nebo Diecézní charitě Brno, chybí stovky tisíc
až miliony.
Kraj přerozdělí organizacím od vlády zhruba 770 milionů korun, i když původně
žádaly o jednu miliardu. Z vlastního rozpočtu dá osmdesát milionů, což je o dvacet víc
než loni. „Nově ale peníze rozdělí nejen mezi neziskové, ale i příspěvkové organizace.
Neziskové organizace proto dostanou méně,“ potvrdil krajský náměstek Marek Šlapal.
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Nejhůř podle něj dopadnou neziskovky právě z Brna a okolí. Například Liga vozíčkářů
minulý rok dostala na dotacích přes osm milionů korun na čtyři registrované služby.
U dvou z nich, odborného sociálního poradenství a osobní asistence, letos chtěla
rozšířit úvazky, a proto očekávala bezmála deset milionů. „Dostali jsme něco přes
šest, což je o dva miliony méně než loni. Letošní dotace nestačí ani na současné
sociální služby, které Liga vozíčkářů provozuje,“ posteskla si dotační specialistka Ligy
vozíčkářů Martina Laifrová.
Pokud podle ní organizace peníze nedostane, hrozí, že odmítne i současné klienty a
nebude mít z čeho zaplatit zaměstnance. Liga například postiženým pomáhá s
hledáním práce nebo pohybem po městě.
Omezení hrozí také brněnské charitě, která na jižní Moravě poskytuje osm desítek
služeb od azylových domů pro matky s dětmi přes služby pro bezdomovce a
důchodce. „Ještě nemáme přesná čísla, ale už víme, že deficit u některých služeb jde
do statisíců a pravděpodobně překročí milion,“ odhadla mluvčí charity Diana TuyetLan Kosinová. Nevyloučila ani ztrátu v milionech. Podle ní charita dostane zhruba
osmdesát procent prostředků, o které žádala.
Díky změně si podle Šlapala polepší příspěvkové organizace, jenže ne všechny. Kvůli
jinému systému výpočtu na tom bude hůř třeba domov důchodců ve Vychodilově ulici
v Žabovřeskách. „Dostali jsme o statisíce méně než loni, žádali jsme přitom o větší
částku,“ zhodnotil ředitel organizace Petr Němec. Přesné sumy sdělit nechtěl.
Za změnu může změna legislativy Evropské unie, kterou přijalo ministerstvo práce a
sociálních věcí. Novela zákona o sociálních službách kvůli tomu vešla v platnost od
prvního ledna. „Unie chtěla změnou docílit rovnocenného a transparentního přístupu
při rozdělování dotací, protože je různí zřizovatelé vypláceli odlišně. Takže zatímco
loni jsme dotace rozdělili podle vlastního uvážení mezi nejpotřebnější, letos peníze
dostanou všichni. A ještě se postaráme nejen o neziskové organizace jako dřív, ale i o
příspěvkové,“ vysvětlil Šlapal.
Kromě toho nyní dotace rozdělují jednotlivé kraje, ne ministerstvo. „A rozdělit peníze
mezi sedmadvacet druhů služeb různých zřizovatelů je opravdu složité,“ dodal.
Kraj je podle Šlapala připravený problémy řešit. „Máme v rozpočtu pětadvacet milionů
korun a dotační titul na ně vypíšeme v březnu, aby nebyla síť služeb ohrožená. Zatím
se mi ale nikdo neohlásil,“ řekl. Konečná ztráta jihomoravských neziskovek se podle
něj vyšplhá na deset milionů.
VERONIKA GECOVÁ DOMINIKA VÁGNEROVÁ
Blanenský deník, http://blanensky.denik.cz/
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K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS

www.helpnet.cz

K řešení situace života osob s PAS
Vláda ČR projednala a schválila 8. února 2016 materiál Podnět k řešení situace života
osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin.
Na návrh Vládního výboru pro zdravotně postižené občany byl vypracován dokument
Podnět k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra (dále jen „PAS“) a
jejich rodin, jehož cílem je přispět ke zlepšení situace těchto lidí a jejich rodinných
příslušníků.
Cílem materiálu je především předcházet kritickým situacím, do kterých se rodiny s
osobami s PAS dostávají vzhledem k charakteru tohoto postižení a také proto, že
informovanost o této diagnóze je obecně malá.
Materiál obsahuje deset oblastí, v nichž jsou spatřovány nejpalčivější problémy, se
kterými se potýkají lidé s PAS a jejich rodiny. Mezi tyto oblasti byla zařazena témata
týkající se informovanosti veřejnosti, včasného záchytu, diagnostiky, terapie,
posudkové praxe, vzdělávání, sociálních služeb, zaměstnávání, krizových situací v
rodinách osob s PAS a statistických údajů. Každá z těchto oblastí obsahuje stručný
popis problému, jeho důsledky na lidi s PAS a jejich rodiny, návrh možných opatření
na řešení problému a určení gestora, do jehož kompetence daná oblast spadá.
Výčet problémů zmíněných v materiálu není vyčerpávající, postihuje pouze
nejpalčivější úkoly, které je třeba řešit prioritně a je možné je splnit v relativně
krátkém časovém období. Jedná se například o distribuci informačních materiálů,
které byly zveřejněny na stránkách Vládního výboru pro zdravotně postižené občany,
dále zavedení sledování varovných signálů a odchylek ve vývoji dítěte v rámci
preventivních prohlídek u praktických lékařů pro děti a dorost, podporování rozvoje
dětské psychiatrie a psychiatrie, vytvoření podmínek pro zavedení postgraduálního
vzdělávacího programu ABA terapie, v rámci hodnocených aktivit základních
životních potřeb více zohlednit posouzení jejich zvládání z hlediska osob s PAS,
standardizování činnosti a postupů práce poradenských pracovníků ve školských
poradenských zařízeních tak, aby mohla být prováděna preventivní opatření u žáků s
PAS, nastavení optimálních standardů pro chráněné bydlení osob s PAS, vypracování
metodiky řešení krizových situací osob s PAS a jejich rodin.
Do poloviny roku 2017 bude vypracována a vládě ČR předložena zpráva o postupu
prací na řešení problémů popsaných v tomto materiálu.
Dokument se nachází na stránkách VVZPO.
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MOBILITA PRO VŠECHNY

VVZPO

Seminář k Národnímu rozvojovému programu mobility pro všechny
Pro zástupce měst a obcí pořádá 7. dubna v Praze sekretariát Vládního výboru pro
zdravotně postižené občany.
ve čtvrtek 7. dubna 2016 od 10.00 hod.
v hlavní budově Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1,
seminář určený pro zástupce měst a obcí představující Národní rozvojový program
mobility pro všechny.
Obsahem semináře bude zejména seznámení s:
• Cíli a zaměřením Národního rozvojového programu mobility pro všechny
• Postupem při zpracovávání záměru bezbariérové trasy
• Nezbytnými náležitostmi předkládaných záměrů
• Nejčastějšími chybami a nedostatky, které se vyskytují při předkládání záměrů
Na seminář je nutné se předem přihlásit. Závaznou přihlášku na seminář zašlete,
prosím,
nejpozději
do
1.
dubna
2016
na
e-mailovou
adresu
micicova.barbora@vlada.cz, přičemž nezapomeňte uvést jméno a příjmení účastníka,
obec/město a pracovní funkci.
Kapacita sálu je omezena, proto doporučujeme přihlásit se co nejdříve.



PARKOVÁNÍ NA MÍSTĚ PRO INVALIDY

Blesk

Parkování na místě pro invalidy? Někdy je policie na řidiče krátká
Parkovat na místě pro invalidy je podle silničního zákona přestupek a hrozí za něj
pokuta až 10 tisíc korun a odtažení vozu. Pokud jde ale o soukromé parkoviště,
například u obchodního centra, strážníci přejdou okolo bez povšimnutí. Soukromé i
veřejné parkoviště přitom na první pohled nerozlišíte, upozorňuje v sobotu Právo.
Na místech určených pro invalidy často parkují luxusní vozy. Za sklem nemají
parkovací průkaz pro osobu zdravotně tělesně postiženou a řidič i jeho doprovod jsou
na první pohled zdraví. Pokud se taková situace stane na soukromém parkovišti,
majiteli vozu nic nehrozí.
Namalovaný znak vozíčkáře na podlaze je bez svislé značky v tomto případě pouze
informativní. "Na soukromém pozemku pravidla silničního provozu neplatí. Místo pro
invalidy je sice vyhrazeno, ale je to na vůli provozovatele toho místa," řekl Právu
právník a dopravní expert Karel Friml. "Provozovatelé by si to měli svými prostředky
ohlídat, protože jinak to místo pozbývá smysl," doplnil.
Je parkoviště veřejně přístupná komunikace?
Podle sjednocujícího stanoviska ministerstva dopravy obecně platí, že parkoviště jsou
považována za veřejně účelovou pozemní komunikaci, protože na ně může vjet každý.
S tím se ztotožňuje i šéf dopravní policie Tomáš Lerch. "Pokud se bavíme o veřejně
přístupných komunikacích, což znamená běžné parkovací plochy v blízkosti
hypermarketů a supermarketů, tak tam samozřejmě pravidla silničního provozu
platí," sdělil.
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