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Mé práce jsou zastoupeny v řadě soukromých sbírek u nás doma i v
zahraničí (např. v Rakousku, USA, Kanadě či v daleké Austrálii).
Velkou poctou mi bylo vytvoření perokresby - společně s kopií Palladia
země české darované městem Brandýsem - Starou Boleslaví osobně
papeži Benediktu XVI. Palladium s perokresbou.

SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA

Galerie XY v Semilech
První výstavou roku 2010 byla výstava maleb Jana Severy z Brandýsa
nad Labem - Staré Boleslavi. Vernisáž výstavy proběhla 2. ledna 2010.

Malování jsem obdivoval od malička.
Pradědeček Hanuš Bohman byl akade-
mický malíř a já byl údajně jediný, koho
snesl v ateliéru při své práci.

Absolvoval jsem LŠU v Nymburce - výtvarný
obor u paní učitelky Olgy Douděrové, poté
jsem se vzdělával samostatně.

Dnes se věnuji především olejomalbě,
perokresbám, dětské ilustraci, užité grafice
(plakáty, diplomy, loga), heraldice (návrhy
obecních znaků a praporů), nástěnné
malbě a v neposlední řadě kreslenému
humoru.

Nenechali jsme si ujít první výstavu v novém roce 2010
v Galerii XY, kde jsme shlédli mistrně zvládnutou
krajinomalbu od Jana Severy. Díla můžete shlédnout ve
fotogalerii na stránkách www.jansevera.com.
„Do další práce přejeme polibek múzy umění“.

Jan Severa 1966

Spor u jesliček
V Jílovecké ulici, Semily se v zelené roubence dne 3. 1. 2010
konala nedělní dílnička pro děti a rodiče, kde si všichni
pohráli s hřejivým materiálem - ovčím rounem.

S vánočním časem se všichni rozloučili lidovou Tříkrálovou hrou SPOR U JESLIČEK, která byla pojata
verzí židlovou, loutkovou s hejnem andělů. Čtený text sporu u jesliček přednesla Lenka Hřibová za
doprovodu andělů zpívajících koledy s příznivci CPR M.E.D. a Zrnka naděje o. s. s veřejností.

Podkrkonošská společnost přátel dětí
zdravotně postižených pořádali

Taneční odpoledne
aneb Čaje o čtvrté

ve čtvrtek 14. ledna 2010 od 16 hod v
sále KC Golf v Semilech, DJ Jiří Tůma

Milí čtenáři,
v aktuálním čísle Infolisty Zrnka vám přinášíme dostupné informace o dění ze světa
okolo nás v lednu, časový harmonogram, pozvánky, důležitou informaci od Václava
Krásy - předsedy NRZP ČR a v neposlední řadě zveřejnění sepsané Petice
spoluobčany města Semily. Přeji všem příjemné počtení.

Lenka Vanclová



Zrnko naděje, o. s., Jílovecká 191, Semily 513 01
Kontakt: 481 621 406 / 731 458 883

e-mail: info@zrnko-nadeje.cz

Od pondělí do pátku, 9 - 17 hodin v sídle sdružení v Jílovecké ulici
probíhá týdenní Sociálně terapeutický program Zrnko naděje o. s.

Harmonogram 2010 leden – prosinec / vnitřní akce sdružení:
Každý měsíc 1 x beseda s hostem 12 dní v roce
Každý měsíc 4 x debaty na různé témata 48 dní v roce
Každý měsíc 8 x vzdělávací programy 96 dní v roce
Každý měsíc 20 x ergoterapie rukou 240 dní v roce
Každý měsíc 4 x společenské hry 48 dní v roce
Každý měsíc 20 x společné vaření obědů 240 dní v roce

Sociálně terapeutický program Zrnko naděje, o. s. zajišťuje:
- prostor pro setkávání lidí s podobným osudem
- v týdenním Sociálně terapeutickém programu Zrnko naděje,

o. s. vzdělávací a zájmové programy pro rozvoj osobnosti lidí
se zdravotním omezením

- bezplatnou sousedskou výpomoc lidem se zdravotním
omezením a jejich rodiným příslušníkům. Sousedská
výpomoc je zpoplatněna pouze v případě vzájemné domluvy
o konkrétním požadavku.

Nabízíme nárazově členům sdružení - lidem se zdravotním omezením
a rodinám pečujícím o hendikepované v domácím prostředí
odlehčovací bezplatnou službu prostřednictvím zaměstnanců sdružení
VPP (veřejně prospěšné práce), pomoc s nákupem, doprovod k lékaři,
doprovod do i ze školy mládeži, vycházky vozíčkářům a lidem se
zdravotním omezením, dopomoc nebo celkovou pomoc doma i
v týdenním programu v sídle sdružení, při akcích sdružení.

Plánujeme rozšíření nabídky sousedské výpomoci pro členy sdružení o
relaxační masáže, vodoléčbu, kadeřníka s docházkou domů, pečení
cukrovinek atd.

Rozvoj činnosti sdružení s nácvikem soudržnosti lidí s podobným
osudem nabízí program lidem se zdravotním omezením a jejich
rodinným příslušníkům, kteří se rozhodli pro rodinnou péči v domácím
prostředí před ústavním umístěním.
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Časový harmonogram 2010

Září / akce pro veřejnost:
V. ročník SEMILSKÉHO PECNU / Jílovecká ulice / pořadatel akce Město
Semily, po domluvě o spolupráci bude datum upřesněn

Duben / akce pro veřejnost:
Čarodějnický pátek 30. 4. 2010
ve spolupráci s CPR M.E.D.

AKCE SDRUŽENÍ 2010

Červen - srpen
Akce pro veřejnost: kroužek Ruské kuželky
Každé pondělí od 9 - 12hod a od 14 - 17 hod

I.ročník, Ruské kuželky
Akce pro veřejnost: 5 turnajů od 9 - 13 hod.
3 x v pondělí 21. 6. / 19. 7. / 30. 8. 2010
2 x v sobotu 19. 6. / 24. 7. 2010
Pro vyrovnání pozice lidí se zdravotním omezením
budou hrát tradičně zdraví lidé na mechanickém vozíku nebo židli.

Září - červen / Zahrada u sídla sdružení otevřena dle aktuálného dění
akcí nebo pro uzavřené společenské akce po objednání a domluvě.
Červenec - srpen / Prázdninový program 2010 v Jílovecké ulici
Otevřena zahrada v rodinné stylu s posezením „U SLIMÁKA“
po - ne od 9 do 17 hod a od 17 do 22 hod pro uzavřenou společnost

Červenec /akce pro veřejnost:
I. ročník, Naše město na vozíku 3. 7. 2010.
Zahajovací akce prázdnivového programu
Od 9 do 12 soutěže, tombola, opékání
Prodej výrobků skleněných, z proutí a keramiky
Program bude upřesněn v čísle 6. červen.

Srpen / Loučení s létem - víkendové setkání členů sdružení
Akce pro veřejnost:
II. ročník, Pochod s BOBINOU až na Kozákov, 21. 8. 2010
Pochod se koná na podporu všech lidí bez rozdílu hendikepu, kteří
chtějí prožít své životy v rodinném zázemí v komunitě lidí, kteří jim
pomáhají v běžném životě a nechtějí zbytek života prožít v různých
zařízeních, až zde jejich rodiče nebudou.
Na pochod veřejnost vítána:
8 - 9 hod zápis turistů, startovné 20,-Kč
9 hodin společný start od sídla sdružení
13 hod předávání diplomů na Kozákově
17 -22 hod rodinné posezení „U SLIMÁKA“

Vnitřní akce pro
členy sdružení, na zahradě:
Maškarní bál 22. 8. 2010

od 14 do 22 hodin

Prázdninový program 2010 v Jílovecké ulici bude dopněn a zveřejněn
v čísle 6. červen. O další akce CPR M.E.D v zelené roubence a areálu
zahrádky, Zrnko naděje o. s. denní a večerní akce na zahradě sdružení.

Říjen / akce pro veřejnost:
DUŠIČKY 31. 10. 2010 - Setkání členů sdružení a veřejnosti
Od 14 hodin na zahradě sdružení dlabání dýní dle své fantazie.
Po 17 hodině rozsvícení dýní (doneste si své kahánky), schromáždění
před zahradou, společně chvilkou ticha uctíme památku na zesnulé.
Od 14 do 22 hodin otevřeno posezení v rodinném stylu „U SLIMÁKA“

31. 10., 1.- 2. 12. 2010 Rozsvícení dýní a kahánků na zahradě sdružení

Prosinec / vnitřní akce sdružení:
5. 12. 2010 Vánoční besídka s Mikulášskou nadílkou

Na rok 2010 plánujeme několik výletů pro členy sdružení i veřejnost.
Navštívíme společně různé akce i u jiných organizací a pořadatelů.

Přihlášky na kroužek a
turnaje přijímáme od

dubna do května



Pondělí

Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených
Vás zve na

MASOPUSTNÍ ČAJE

Čtvrtek 18. ÚNORA 2010 od 15,00 hodin
Sál KC Golf v Semilech

DJ Jiří Tůma

Vstupné 20,-Kč, masky 10,-Kč

Galerie XY v Semilech
Michal Machat a Leona Fejfarová Multimediální výstava plná pohybu a
vtípků. Vernisáž výstavy proběhne 6. února 2010 v sobotu od 16 hod.
Těšíme se na Vás, Kača a Lukáš.

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK INFOLISTY ZRNKA / Ročník II. / číslo 2. / únor 2010 / Zrnko naděje o. s., www.zrnko-nadeje.cz. / str. 3.

Programy - pozvánky na únor 2010

Pravidelný program
CPR M.E.D., Tyršova 380, 513 01 Semily

Kontakt: 777 761 235 / 776 077 186
e-mail: med.semily@seznam.cz

Po dohodě nabízíme masáže pro těhotné a maminky s dětmi.
pondělí – čtvrtek od 8.30 do 12.00 herna pro rodiče s dětmi

Při všech programech jsou děti vítány a tolerovány.

9:45
„Mimísek“ – cvičení pro miminka u maminky na klíně a na gymnastických
balonech (pro děti ještě nechodící), vede K. Nedělová

9:00
„Mimísek“- cvičení pro batolátka (chodící děti), vede K. Nedělová

10:25
ZPÍVÁNKY – vede Sandra Redlichová

+ každé první pondělí v měsíci funguje v M.E.D.u
od 9.00 do 11.00 laktační poradna

Úterý

přednášky, besedy, tvořeníčka dle aktuálního programu

Středa

8.30
Francouzština – mírně pokročilí, lektorka Jana Baumans

Čtrvtek

8.30
Angličtina – věční začátečníci, lektorka Lenka Hřibová

9.45
„Mateřídouška“ – povídání pro život s farářkou Ladou Kocourkovou
+ TÁČKY – vyrábění pro maminky s dětmi (loutky, hračky)

8.45
Angličtina pro pokročilé, lektorka Iva Slavíková

10.00
„Kolo, kolo“ – cvičení pro děti a rodiče s říkankami, písněmi a kruhovými
hrami, vede Šárka Bažantová

DŘEVĚNKA Jílovecká ul. 13.00-15.00

13.00
Program pro děti ml. školního věku a maminky s dětmi
TEDDY BEAR ENGLISH – věční začátečníci, lektorka Lenka Hřibová
TÁČKY – vyrábění pro maminky s dětmi (loutky, hračky …)

Pátek

9.15
„M + M“, cvičení maminek s miminky v náručí, poporodní cvičení
10.45
Tanec a harmonizační cvičení pro těhotné,
obojí pod vedením Karolíny Nedělové

Program CPR M.E.D. na únor

1. 2. Pondělí (16.00)
Smolíček ve dřevěnce v Jílovecké ul. - SVAČVEČER S JEZELENY
(zabloudíme do bláznivé krajiny L. Carrolla), výtvarná dílnička pro
rodiče s dětmi (PaedDr. Lenka Hřibová)

2. 2. Úterý (9.30)
Přednáška s besedou MUDr. Víta Šlechty ZÁVISLOST V RODINĚ
(CPR M.E.D. Tyršova 380)

11. 2. Čtvrtek (9.00 – 15.00)
Celodenní program v dřevěnce v Jílovecké ul. - ZELENÝ ČTVRTEK
(společné vaření, kutění, bádání – mikroskopování a jiné “zelenění”
(PaedDr. Lenka Hřibová); nečleni kroužků prosím hlaste účast předem
na tel. 775 369 373

21. 2. Neděle (10.00 – 15.00)
Dílnička pro celou rodinu v dřevěnce v Jílovecké ul. – SKLENĚNKY
(korálky, lahvičky, sklo; vede PaedDr. Lenka Hřibová); kol. 14. hod.
nahlédneme naproti do sklářské dílny GLASS LUCIE

23. 2. Úterý (9.30)
V cyklu besed “MEZI ŘÁDKY” budeme tentokrát listovat v dějinách
umění a srovnávat pojetí ženské krásy napříč věky a kulturami,
probereme i dnešní mediální obraz krásy (PaedDr. Lenka Hřibová,
Mgr. Šárka Bažantová). Beseda se koná v CPR M.E.D., Tyršova 380.

Na přelomu měsíců února a března (v postní době) bude v dřevěnce
v Jílovecké ul. připravena výstavka:
PÁTÉ PŘES DEVÁTÉ (patchwork a jeho inspirace); pod tímtéž názvem
proběhnou programy pro ZŠ (2. - 5. třída) – jak, co a proč jíme (páté
přes deváté?), kdy a proč lidé hladovějí, ochutnáme snad i nějaké to
postní jídlo (PaedDr. Lenka Hřibová, tel. 776 077 186)

Akci přináší
Kulturní spolek
Semily Femily o.s.

Koncert pražského punk-rock´n´rollového esa Qeens of Everything za
podpory ska-punkových VeVývoji! + Afterparty DJ...tohle všechno v
bývalých pivovarských sklepích - v klubu Chladírna v Semilech.
V pátek 19. února od 20 hodin!!!



Neznámá autorka
pohádek, básní, obrazů aj.

paní Iveta Kovářová
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„incidentu“ kdy mě pomáhal do vody a podle přítomných učitelek si mě „špatně“ chytil, už nikdy na žádný tělocvik nepřišel a nikdo nám ani neřekl
proč. To už bylo i na mě moc. Celý rok jsem žila ve strachu, že půjde do jiné třídy nebo, že ho vyhodí, nesměli jsme nic. Pořád jsme byli ve střehu, jestli
někdo nekouká atd. Být kluk a kluk – asistent je to OK a nikdo si tím hlavu neláme, ale jakmile je to obráceně…?
Chtěla bych moc poděkovat spolužákům a třídní učitelce, že mě v té době nezklamali a podrželi mě jako jedni z mála.

Nahlédli jsme do světa lidí se zdravotním omezením a těch, kteří jim pomáhají. Příběh je zajisté k zamyšlení nás všech či asistentů nebo lidí se
zdravotním omezením. Žití na tomto světě je někdy dost složité a každý vše vnímáme jinak. Článek je pohledem na nevinně vzniklé přátelství a
k tomu můžeme jen dodat: „Oči vidí jen něco a skutečná pravda může být jiná, než vidíme“. Dokážeme však všichni vše v životě správně rozeznat,
přehodnotit a zaujmout správný postoj? Pavli přeji Ti hodně sil do dalších dnů s lepším poznáním života mezi lidmi.

LéňaLéňaLéňaLéňa

Čtenáři napište nám své příběhy, zkušenosti, podněty k zamyšlení nebo i reagujte na články svým názorem. Pokud si nebudete přát zveřejnění vašeho
jména u článku je to možné zajistit, ale redakce musí znát jméno autora. Články zveřejníme v dalších vydáních.

Na začátku druháku ke spolužákovi místo asistentky přišel asistent. Znala jsem ho už předtím od vidění
a prostě se mi hodně líbil. Od ostatních jsem věděla, že je dost neoblíbený a nechápala jsem proč.
Možná byl trochu tichý a ne tak aktivní jako ostatní, ale co na tom? Postupem času jsme se sbližovali a
stali se z nás celkem velcí kamarádi a já konečně měla ve třídě taky někoho staršího, než jsem já.
Jenže pak to začalo, ostatní si začali všímat, že se spolu často bavíme a hned pojali podezření. To, že si
okolí špitalo by mě ani tak nevadilo, horší byli leckdy výhružky, že ten nebo ten půjde za ředitelem a
řekne to, co se dělat nesmí. V té době bohužel jiná studentka chodila s asistentem a všichni hned říkali,
že my dva taky. Nikoho nezajímalo, že já k němu cítím víc, ale on ke mně ne, takže jsem se těch
výhružek i celkem bála.
Pak to začalo být dost drsný v tělocviku. Najednou jsme u učitelů budili větší zájem. Byli jsme na
tělocvik spojené 2 třídy, hodně vozíčkářů a málo asistentů. Takže to často dopadalo tak, že i když jsem
potřebovala s něčím pomoc, tak i když byl ten asistent volný, nepřišel, protože tělocvikáři se nelíbilo, že
by na mě mohl sáhnout, kdyby mě přidržel. Do bazénu se mnou měl vstup zakázán a po jednom

d “

Příběh zaslala vozíčkářka Pavlína Hrachová (23 let). Podělí se s vámi o zkušenost s pedagogickým asistentem, spolužáky a učiteli ve škole.

Asistence ve škole
Chodila jsem do školy v Jedličkově ústavu do praktické školy a mezi sebou jsme měli i spolužáka odkázaného na asistenta (v prváku asistentka).
Osobně mě práce asistentů zaujala. Dříve jsem pouze znala kluky v civilní službě, kteří pak byli nahrazeni ve škole za pedagogické asistenty.
S přicházející změnou na asistenty nám třídní učitelka podala vysvětlení, jak jim máme říkat, jak se k nim chovat, co po nich můžeme chtít atd. Také se
vysvětlení dostalo na téma žádný důvěrný vztah s asistentem, že jeden s těch dvou by mohl být přeřazen do jiné třídy nebo i vyhozen ze školy.
V té době jsem se tomu jen smála a nechápala, přišlo mi to přitažený za vlasy. Bohužel jsem nevěděla, že taková věc se může stát a dít i mě.

Při vzniku infolistů byla i myšlenka psát články o lidských osudech a zkušenostech. První příběh vyšel v I. ročníku, číslo 2. květen 2009, ale jak to
v životě již bývá tak trošku chvilku trvalo, než se lidé rozhodli psát a podařilo se připravit pro pravidelné vydávání několik článků.
Jsou to příběhy lidí ze SVĚTA KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA. V rubrice NAPSÁNO ŽIVOTEM budete číst životní příběhy lidí bez rozdílu na
zdravotním stavu, společenském postavení či zaměření…

NAPSÁNO ŽIVOTEM

O zatoulané Ťapce

V jednom malém domečku, na kraji zahrady pod rozkvetlým šeříkem byla naše Ťapka, jedno zvědavé malé
štěně. Bylo hravé, neposedné a kde se co šustlo, nesmělo chybět. Každou chvíli někde odběhlo a hrálo si s
psí mámou na schovávanou. Jednou v neděli musela psí máma na chvíli odejít a přikázala Ťapce, aby ze
zahrady ani na krok neodešla. Ťapka si chvíli hrála s míčem, ale začala se velice nudit a tak si řekla, dyt´se
nic nestane, když se porozhlédnu kolem. A jak řekla tak udělala. Vesele si vrtěla ocáskem a šla
prozkoumat okolí. No to je úplně něco jiného než u nás na zahradě a pak si nemám s kým hrát. Snad
najdu nějakého kamaráda a budu si s ním hrát. A tak běžela dál a ani nepozorovala jak je daleko od
zahrady. Sluníčko hřálo a vál vánek a stromy kolem zpívaly své písničky. Ťapka najednou byla na lesním
paloučku, kde se z lesa ozývalo soví houkání. Na jednou v trávě, co si zašustilo, až se Ťapka polekala.
Ťapka se přikrčila a ani nedutala, to je jistě lesní strašidlo a tet´mě sní. Ale před Ťapkou se objevili dva
malí ušáčci, Tom a Klárka. Ahoj co tu děláš? Já jsem Ťapka a prozkoumávám okolí, nechcete si semnou
hrát? A tak se Ťapka seznámila s Tomem a Klárkou. Den jim ubíhal a sluníčko pomalu zapadalo za černý
les. Tom a Klárka se s Ťapkou rozloučily a odhopsaly domů za svou mámou. Na jednou byla tma, jen měsíc
zářil a Ťapka zůstala sama na lesním paloučku. Ach, jak se tet´dostanu jenom domů. Když neznám cestu
zpátky a dalo se do pláče. Měsíčku bylo Ťapky líto a stříbrným hláskem zavolalo. Neplač Ťapko já Ti
pomůžu najít cestu zpátky. Ukážu Ti cestičku domů ke Tvé psí mámě, už tě hledá. Ťapka osušila slzičky

a vydala se po cestičce, kterou jí ukázal měsíček domů. To bylo radosti a vítání, když Ťapka se vrátila do malého domečku pod šeříkem ke své mámě.
Děkuji Ti měsíčku, bez tebe bych cestu domů nenašla, řekla Ťapka. Tak honem spát, řekla psí máma, ráno mě vše povíš cos zažila na výletě. Ťapka ještě
slíbila, že bez dovolení už nikdy neopustí zahradu a šla spát. A tak i vy děti, poslechněte svou maminku a tatínka, atˇse neztratíte, jako naše Ťapka.

Pohádkový svět Ivety Kovářové
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ZRNKO – STŘÍPKY / informace zaslané na e-mail do redakce

Vážení přátelé,
v příloze Vám posílám vyjádření ČSSZ k našemu podnětu, který se týká skutečnosti, že na nových oznámeních o změně plného invalidního důchodu
na invalidní důchod pro invaliditu III. stupně schází údaj o tom, že je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.
Považujeme tuto věc za závažnou. Pokud nebude mít občan toto potvrzení, tak nemůže být evidován na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a v
případě ztráty by neměl nárok na podporu v nezaměstnanosti. Z přiloženého dopisu vyplývá, že na základě zákona č. 306/2008 Sb., kterým se mění
zákon o důchodovém pojištění, je možné požádat Okresní správu sociálního zabezpečení o vydání potvrzení, že se jedná o sobu ve III. stupni
invalidity, která je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek a která byla ke dni 31. 12. 2009 plně invalidní podle § 39, Odst. 1,
písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Doporučuji Vám všem, kteří jste takovou osobou a byl Vám přiznán plný invalidní důchod
podle § 39 Odst. 1, písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, abyste si takové potvrzení vyžádali.
Ještě jednou upozorňuji, že tato věc se netýká osob, které pobírají invalidní důchod podle I. nebo II. stupně, protože ty nemají překážku při evidenci
na úřadu práce v případě ztráty zaměstnání. Dále se netýká osob, kterým byl přiznán invalidní důchod podle § 39 Odst. 1 písm. a) zákona
č.155/1995 Sb., kteří nemůžou být na úřadu práce evidování jako uchazeči o zaměstnání.

Přeji Vám všechno dobré.
S pozdravem
Václav Krása
předseda NRZP ČR
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Dobrý den,
přeposílám velmi důležitou informaci od pana předsedy Krásy a prosím, abyste mu zasílali Vaše připomínky. Naše reakce a každé připomínky jsou
opravdu velmi důležité.
S pozdravem a přáním hezkého dne Eva Vosáhlová
Předsedkyně Krajské rady a koordinátorka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Kraj Liberecký

Vážení přátelé,
v příloze Vám posílám Teze novely zákona o sociálních službách, které budou poprvé projednávány v úterý 26.1. ve skupině pro tvorbu
Střednědobého národního plánu rozvoje sociálních služeb. Vzhledem k rozsahu uvažované novely zákona vás prosím o pečlivé prostudování tohoto
návrhu a zaslání prvních komentářů. Považuji tento návrh za velmi špatný. Materiál je doplněn o moje připomínky, které jsou označeny červeně a
také o připomínky ing. Jany Hrdé psané modře.

Přeji Vám všechno dobré.
Václav Krása, předseda NRZP ČR

Příloha e-mailu:

Návrh tezí novely zákona o sociálních službách
22. ledna 2010

V návaznosti na usnesení Poslanecké sněmovny P ČR č. 1518/1 z 9. prosince 2009 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok
2010, ve kterém Poslanecká sněmovna vyzývá vládu k předložení změny zákona o sociálních službách tak, aby došlo ke zvýšení efektivity
financování sociálních služeb, je níže předkládán návrh věcného řešení předmětné změny.

Níže uvedené teze jsou zpracovány pro účely expertní a politické diskuse, která by měly vést ke korekci předložených návrhů a dosažení
konsensu před zpracováním formálně úplného návrhu novely zákona o sociálních službách. Většina opatření mají střednědobý charakter a vyžadují
důkladnou přípravu a dosažení vysokého konsensu.

Návrhy obsažené v materiálu jsou souhrnem námětů, které zaznívají ze stran všech zúčastněných subjektů a ze zpracovaných
výzkumných úkolů a expertních materiálů. Především v oblasti zajištění sociálně zdravotní péče čerpá materiál z provedených analýz na platformě
expertního panelu MPSV a MZdr. k sociálně zdravotní péči.

Základní východiska:
o Zákon o sociálních službách upravuje způsoby zajištění pomoci osobám sociálně vyloučeným nebo hroženým sociálním vyloučením.
o Důvody sociálního vyloučení jsou způsobeny jednak dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a/nebo nepříznivou sociální situací.

Obecně lze pak k těmto základním determinantům přiřadit také typ intervencí. V případě dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
jsou obvykle využívány služby sociální péče a v případě nepříznivé sociální situace pak služby sociální prevence. Sociální poradenství pak
intervenuje ve všech situacích, které člověk nedokáže samostatně zvládnout.

o Nedílnou součástí systému pomoci ve výše uvedených situacích je zajištění péče a pomoci neformálními způsoby, tj. především
z prostředí rodiny a dalších blízkých osob.

o Péče a pomoc osobám musí být (či měla by být) zabezpečena vždy s využitím neformálních i veřejných zdrojů. Míra spoluúčasti
neformálních a veřejných zdrojů je individuální a závisí na jedné straně na možnostech a životních okolnostech jednotlivců a jejich
blízkých a na druhé straně na fyzické a finanční dostupnosti sociálních služeb. Synergické využití neformálních a veřejných zdrojů pak
nazýváme pojmem sdílená péče či pomoc.

o Na zajištění pomoci a péče z hlediska finančního participují jak veřejné zdroje tak i zdroje soukromé.
o V současném schématu finančního zajištění pomoci a péče z hlediska bilance okamžité spotřeby dominují zdroje veřejné. Intervence

soukromých zdrojů není možné v krátkodobém ani střednědobém horizontu bilancovat. Výdaje osob ze soukromých zdrojů nejsou
fakticky dle současných indikátorů definovatelné. Ve finanční bilanci systému tak zaznamenáváme pouze výdaje, které jsou souhrnem
úhrad za poskytnuté sociální služby. Není to pravda. Všechny osoby vyžadující celodenní péči, která je jim poskytována v rámci rodiny či
poskytovatelem terénní služby sociální péče, jsou osoby, které musí financovat poskytování péče především z vlastních zdrojů, neboť
výše příspěvku na péči, ani dotace poskytovateli služby terénní sociální péče, nedostačují. Navíc se musí započítat nejen platby za
veřejné služby, ale i vklad práce.Tyto částky lze částečně bilancovat.

o Veřejné zdroje jsou rozděleny mezi státní rozpočet (dotace a příspěvek na péči), územní rozpočty (zřizovatelské příspěvky a dotace) a
fondy veřejného zdravotního pojištění.

o Část veřejných zdrojů je přerozdělována v kompetenci veřejných institucí (stát, ÚSC a FVZP), další a majoritní část je v kompetenci klientů
systému – příspěvek na péči.

o Z hlediska využití veřejných zdrojů je možné konstatovat, že výdaje veřejných rozpočtů ve formě dotací nebo příspěvků lze regulovat a
dostatečně kontrolovat. Je však nezbytné aplikovat dostatečně transparentní a nediskriminující procesy přerozdělování.

o Na druhou stranu využití příspěvku na péči, který ve svém objemu jednoznačně dominuje, není regulováno tak, aby vynaložené
prostředky byly příjemci dávek použity výhradně k zajištění péče a pomoci. Současně je z hlediska rozvrstvení výše PnP zjevné, že
náročnost péče není správně zohledněna, tj. méně náročná péče je fakticky dávkou oceněna silněji než vysoce náročná celodenní
komplexní péče. S první částí odstavce nelze zásadně souhlasit. Z průzkumu, který má NRZP ČR k dispozici je zřejmé, že výše příspěvku je
schopná financovat pouze třetinu potřebné doby péče. Tvrzení, že příspěvek je zneužíván je zcela mylný. Pokud by péče byla
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poskytována pouze poskytovateli služeb sociální péče, musela by být výrazně posílena částka na dotace poskytovatelům služeb. Výše PnP
+ výše dotace neodpovídá ani přibližně součtu hodin péče x cena za jednotku péče. Pokud jde o druhou část odstavce je uvedené tvrzení
pravdivé jen částečně. Záleží vždy na individuálním případu. Věci by pomohl větší počet stupňů PnP.

o Současný systém ocenění náročnosti péče ve formě příspěvku na péči nezohledňuje vývoj nákladů na zajištění péče, a to jak neformálním
tak i profesionálním způsobem. Valorizace dávky musí být odvozena od indikátorů nákladnosti péče. Takový indikátor v současnosti není
zaveden.

Z výše uvedeného vyplývá, že pro efektivní, účelné a hospodárné využití výdajů z veřejných rozpočtů je nezbytné provést cílené normativní úpravy
v následujících oblastech:

1. Zajistit účelnější využívání příspěvku na péči tak, aby PnP byl striktně využíván k zajištění péče a pomoci a nikoli k uspokojování jiných
potřeb. Zásadní nesouhlas!

2. Zajistit odpovídající ocenění intenzity péče dle její náročnosti.
3. Zajistit odpovídající participaci neformálních (soukromých) zdrojů na zajištění péče a pomoci.
4. Ověřit možnost zavedení systémové valorizace příspěvku na péči dle faktických nákladů na péči a současně potlačovat

dofinancovávání nákladů péče formou dotací či příspěvků z veřejných rozpočtů, pokud je péče zajišťována profesionálním způsobem.
5. Zajistit odpovídající participaci (podíl) veřejných zdrojů dle kompetencí, které jsou jednotlivým správcům veřejných financí svěřeny.
6. Zajistit transparentní, hospodárný a nediskriminující systém přerozdělování veřejných zdrojů tak, aby instituce, kterým je uloženo

zajišťovat sociální služby, byly schopny tento úkol zvládnout.
7. Zajistit fyzickou a finanční dostupnost sociálních služeb tak, aby mohl být plošně využit systém „sdílené péče“.
8. Zajistit funkční kontrolní mechanismy, které eliminují nehospodárné, neefektivní a neúčelné využívání veřejných zdrojů.
9. Ověřit udržitelnost konceptu tzv. „stropu“ výdajů veřejných rozpočtů na sociální služby, tj. souhrnu výdajů na dávky a dotace či

příspěvky. Vzhledem ke stárnutí populace, a tím stále větší potřeby sociálních služeb, se jeví tento bod jako nereálný.

Teze věcného řešení

K cílům č. 1, 2 a 3:

Úsporná řešení s okamžitým dopadem na výdajovou stránku státního rozpočtu

Varianta A:
o Příspěvek na péči v I. stupni je u zletilých osob paušálně a trvale snížen na 800,- Kč. Tato výše odpovídá náročnosti a intenzitě péče a

současně vyrovnává hodnotu dávky v porovnání s vyššími stupni dávky. Snížení příspěvku na péči je možné provádět postupně nebo
jednorázově. Zásadní nesouhlas. Je to paušální opatření, které může poškodit tisíce lidí, kde jsou jiné služby nedosažitelné. Jediné řešení
spatřují v rozdělení stupně na dva.

Finanční bilance:
Za předpokladu cca 100 000 zletilých příjemců PnP ve stupni I. jde o primární úsporu ve výši 1,44 mld. Kč. Tyto prostředky by však měly být použity
ve prospěch rozvoje sítě terénních a ambulantních služeb tak, aby byla zajištěna plošná dostupnost tohoto typu služeb.
Formálně byl návrh již zpracován v rámci balíčku opatření „reforma veřejných rozpočtů“. Vládní návrh nebyl akceptován PS P ČR a došlo
k přepracování směrem k dělené výplatě (hotovost a věcná výplata) ve stupni I. PnP.

Zásadní procesní poznámka:
Od roku 2011 by měla vstoupit v účinnost novela ZSS, která zavádí částečnou věcnou výplatu PnP ve stupni I. Pokud by mělo být realizováno výše
uvedené opatření, muselo by dojít k úpravě stávajícího právního stavu. Věcná výplata PnP by se pak přesunula do vyšších stupňů – viz níže.

Varianta B:
o Paušální snížení příspěvku na péči v I. a II. stupni u zletilých osob – případně s omezenou dobou účinnosti (například: od 1. ledna 2011 do

31. prosince 2011). Zásadní nesouhlas. Ve druhém stupni je mnohdy poskytována péče osobou blízkou, která celodenně zůstává
s klientem a nemá efektivní možnost zvýšit vlastní příjmy.

Finanční bilance:
V kontextu výše a způsobu použití příspěvku na péči v I. a částečně i ve II. stupni u zletilých osob je zaznamenáváno nejvíce pochyb o splnění účelu
dávky. Z toho důvodu již bylo přistoupeno k změně výplaty dávky, tj. část dávky bude vyplácena věcně. Dávka v I. stupni závislosti však v komparaci
mezi mírou potřeby péče, nákladů na péči a její nominální výší zůstává v porovnání s výší dávek v ostatních stupních značně předimenzovaná.
Obdobně je tento stav doložitelný i příspěvku na péči ve II. stupni.
Navrhuje se tedy paušálně snížit dávku příjemcům příspěvku na péči v I. stupni na 50% stávající hodnoty a příjemcům příspěvku na péči ve II.
stupni o 20%.
Navrhované opatření se týká pouze ustanovení zákona o sociálních službách a nedotkne se jiných zákonů ani prováděcích právních předpisů.



Snížení PnP v I. a II.

stupni

Objem nových dávek

za stávajícího stavu
V Kč celorok

Redukovaná

výše dávek
V Kč celorok Úspora celorok

I. stupeň 2000,- 107 262 2 574 288 000 1 000 1 287 144 000 1 287 144 000

II. stupeň 4000,- 83 175 3 992 400 000 3 200 3 193 920 000 798 480 000

III. stupeň 8000,- 51 787 4 971 552 000 8 000 4 971 552 000 0

IV. stupeň 12000,- 30 750 4 428 000 000 12 000 4 428 000 000 0

Celkem 272 974 15 966 240 000 13 880 616 000 2 085 624 000
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Dopady na občany/oprávněné osoby: Dojde ke snížení možností zabezpečit si odpovídající péči, na druhou stranu jsou tyto možnosti využívány
v mnohem menší míře, než bylo předpokládáno. Zásadní dopad z hlediska struktury příjemců dávky by byl směřován do skupiny starších seniorů
(75+). Tyto osoby reprezentují téměř 65% zletilých příjemců této dávky. Současně však pouze 20% příjemců dávky čerpá sociální služby (dle OK
STAT), podle údajů od poskytovatelů služeb jde o cca 50% příjemců dávky. Evidence poskytovatelů služeb však vykazuje duplicity. Komparací obou
údajů lze dojít k objektivizovanému odhadu cca 30% příjemců dávky, kteří využívají sociální služby. Paradoxně většinově jde o služby pobytové. Při
aplikaci daného opatření by došlo ke snížení finančního plnění do „příjmů“ seniorských domácností. Z hlediska neformálně pečujících osob by
nemělo dojít k zásadním dopadům v případě snížení dávky v I. stupni, protože pečující osoby o osoby v I. stupni, na rozdíl od vyšších stupňů, nejsou
nijak dále bonifikovány za poskytovanou péči. V případě neformální péče o osoby ve II. stupni není snížení výše dávky takové, aby zásadně ohrozilo
zajištění péče.

Dopady na instituce: Rizikem je snížení zdroje příjmu poskytovatelů služeb z úhrad za poskytnutou péči. Tento stav by dopadl především na
pobytové služby. V pobytových službách by toto opatření znamenalo snížení finančních zdrojů z úhrad uživatelů za poskytnutou péči o cca 350 mil.
Kč, což obnáší 2,1% z celkových nákladů pobytových služeb, respektive 4,3% z úhrad. Příjemci příspěvku v pobytových službách hradí za poskytnutou
péči částku ve výši přiznaného příspěvku. S ohledem na to, že náklady na sociální služby představují především náklady na odborný personál, může
hrozit snižování počtu pracovníků.

Řešení zaměřená na zvýšení účelovosti využití příspěvku na péči

o Příspěvek na péči ve stupních II. až IV. je poskytován osobám, které jsou závislé na pomoci jiné osoby tak, že je zohledněna míra
neformálního a profesionálního zajištění péče a pomoci. K tomu účelu je část příspěvku přímo určena k úhradě za sociální služby a část
k zajištění péče a pomoci neformálním způsobem.

o Část příspěvku, která je určena k zajištění neformální pomoci a péče je realizována v hotovosti.
o Část příspěvku na péči, která je určena k úhradě za fakticky poskytnuté sociální služby je realizována věcnou formou. Zásadní nesouhlas,

je tím zásadním způsobem narušeno právo klientů na smluvní dohodnutí podmínek poskytované služby s poskytovatelem služby. Věcná
forma předem určuje cenu a rozsah služby.

o Primárně je rozhodnuto o výplatě příspěvku kombinovanou formou. S ohledem na různost možností zajištění péče pak oprávněná osoba
může požádat o změnu způsobu výplaty. O změně způsobu výplaty se rozhoduje ve správním řízení. V současné době správní orgány
nejsou schopny zvládnout agendu příspěvku na péči. Standardně je porušován správní řád. Dalším zatížením této agendy dojde ke
zhroucení systému.

o Pokud se příjemce příspěvku rozhodne pro zajištění péče pouze neformálním způsobem je realizována pouze hotovostní výplata.

o Pokud se příjemce příspěvku rozhodne pro kombinaci neformální a profesionální péče je realizována kombinovaná výplata hotovosti a

věcné formy. Zásadní nesouhlas – viz výše: správní orgány agendu nezvládnou.



o Velké administrativní zatížení pro osoby, které mají obtíže zajistit si běžné potřeby a nyní, budou zatíženy nesrozumitelnou agendou.
o Pokud se příjemce příspěvku rozhodne pro komplexní zajištění péče profesionálním způsobem je vyplácena pouze věcná forma.

o Rozhodnutí příjemce příspěvku je závazné a lze jej měnit pouze v určených cyklech (např. 6 měsíců) nebo v odůvodněných případech i ad
hoc s omezením (např. 2x za 12 měsíců).

o Výše příspěvku na péči dle rozhodnutí příjemce může být příkladmo následující:
o II. stupeň

Neformálně – 80% výše dávky (3 200,- Kč)

Kombinovaně – 100% výše dávky (4 000,- Kč) a z toho 60% v hotovosti (2 400,- Kč)

Profesionálně – 120% výše dávky (4 800,- Kč)

o III. stupeň
Neformálně – 80% výše dávky (6 400,- Kč)

Kombinovaně – 100% výše dávky (8 000,- Kč) a z toho 60% v hotovosti (4 800,- Kč)

Profesionálně – 120% výše dávky (9 600,- Kč)

o IV. stupeň
Neformálně – 80% výše dávky (9 600,- Kč)

Kombinovaně – 100% výše dávky (12 000,- Kč) a z toho 60% v hotovosti (7 200,- Kč)

Profesionálně – 120% výše dávky (14 400,- Kč)

Finanční bilance:

Předpokládané „chování“ příjemců příspěvku ve stupni II

o Neformálně volí 30% příjemců = 0,95 mld. Kč ročně
o Kombinovaně volí 30% příjemců = 1,2 mld. Kč ročně
o Profesionálně volí 40% příjemců = 1,9 mld. Kč ročně

Celkem 4,05 mld. Kč ročně, což obnáší totožnou výši jako v současnosti, ovšem se značným nárůstem příjmů pro poskytovatele sociálních služeb, a
to minimálně v objemu 0,4 mld. Kč.

Předpokládané „chování“ příjemců příspěvku ve stupni III

o Neformálně volí 30% příjemců = 1,2 mld. Kč ročně
o Kombinovaně volí 30% příjemců = 1,4 mld. Kč ročně
o Profesionálně volí 40% příjemců = 2,4 mld. Kč ročně

Celkem 5 mld. Kč ročně, což obnáší totožnou výši jako v současnosti, ovšem se značným nárůstem příjmů pro poskytovatele sociálních služeb, a to
minimálně v objemu 0,6 mld. Kč.

Předpokládané „chování“ příjemců příspěvku ve stupni IV

o Neformálně volí 40% příjemců = 1,5 mld. Kč ročně
o Kombinovaně volí 20% příjemců = 0,9 mld. Kč ročně
o Profesionálně volí 40% příjemců = 2,2 mld. Kč ročně

Celkem 4,6 mld. Kč ročně, což obnáší totožnou výši jako v současnosti, ovšem se značným nárůstem příjmů pro poskytovatele sociálních služeb, a to
minimálně v objemu 0,5 mld. Kč.

Tímto způsobem nedojde k navýšení výdajů na PnP, ale zároveň dojde k navýšení příjmů poskytovatelů sociálních služeb o 1,5 mld. Kč. Při zachování
principu „stropu výdajů“ pak vzniká prostor pro posílení služeb sociální péče terénního a ambulantního charakteru.
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o Finanční bilance je zcela chybná. Nárůst počtu klientů u poskytovatelů sociálních služeb povede k vyšším nárokům na dotace pro
poskytovatele sociálních služeb. Jednotku poskytované služby nikdy finančně nepokryje příspěvek na péči + důchod klienta. Zvýšený počet
jednotek nutně vyžaduje zvýšení dotace. Neformální péče je podstatně levnější. Opatření by měla podporovat neformální péči a nikoliv
péči u poskytovatelů. Poskytovatelé nezvládnou poskytovat péči pro tolik lidí a v takovém rozsahu jako neformální poskytovatelé,
protože jednak nemají takovou kapacitu, jednak to neufinancují. Jedna hodina péče stojí v průměru dvakrát tolik, než za ni mohou
zaplatít uživatelé z PnP. Takže pakliže by se měla udržet péče na úrovni dosažené nyní, musely by se VELMI ZVÝŠI dotace z veřejných
zdrojů.

o Věcná forma je vyplácena dle skutečně spotřebované péče, a to buď prostřednictvím vůle příjemce dávky, nebo prostřednictvím
kontrolovatelného výkazu poskytnuté péče poskytovatelem služby.

o Stát zajistí buď vlastními nástroji, nebo dodavatelsky, systém realizace výplaty dávek. Objem prostředků na zajištění tohoto
komplikovanějšího systému výplaty je odhadován na 3 až 5% z celkového vypláceného objemu, tj. 0,5 až 1 mld. Kč ročně (včetně výdajů
na výkon přenesené působnosti). ??? Asi podhodnoceno!

Možnosti využití finanční participace osob povinných výživou

o Příjemce příspěvku a osoby jemu povinné výživou se zavazují participovat na zajištění péče, a to ve všech případech volby. V případě, že
je péče zajišťována profesionálně (v libovolném rozsahu), je poskytovatel profesionálních služeb oprávněn požadovat plnou
(odpovídající) úhradu za poskytnuté služby. V mnoha případech nepřijatelné! Co se stane, když poskytovatel bude na úhradě trvat a
klient nebude mít prostředky. Odmítne službu? Již dnes jsou některé služby předražovány. Jak bude zajištěn cenový dohled?

o Příjemce příspěvku, který čerpá profesionální služby a není schopen uhradit plnou úhradu, může požádat o slevu z úhrady. Poskytovatel
je pak oprávněn žádat o doložení příjmových (a majetkových?) poměrů klienta služby a osob k němu povinných výživou. Zásadní
nesouhlas. Poskytovatel není správní orgán, aby mohl vyžadovat takové údaje. Je to zásadní prolomení práva klientů. Nerovné postavení
poskytovatele a klienta! Muselo by být rozhodnuto ve správním řízení!

o Aplikace „alimentační povinnosti“ je teoreticky možná, ovšem vyžádá si značnou administrativní náročnost díky nutnosti úředně zjišťovat
příjmové a majetkové poměry oprávněných osob a osob k nim povinných výživou. Variantně lze uvažovat o rozšíření příjmů, které jsou
rozhodné pro stanovení výše úhrady – například zápočet úspor oprávněných osob.

Odstranění duplicit s jinými systémy

o Příspěvek na péči je poskytován dětem až od 7 let věku. Do 7 let věku jsou podmínky péče zajištěny prostřednictvím příslušné dávky
státní sociální podpory.

Odůvodnění:
Posuzování intenzity péče, respektive závislosti dítěte na pomoci jiné osoby, o děti do 7 let je z medicínského hlediska značně diskutabilní z hlediska
objektivního srovnání s dětmi „zdravými“. V současné době je PnP možné přiznat od 1 roku věku dítěte.
Výše finančního plnění prostřednictvím obou systémů dávek je v drtivé většině případů nižší než výše rodičovského příspěvku. Dávky jsou vypláceny
ve vzájemné kombinaci s RP ve stupních PnP I. a II. tak, aby nepřesáhly 7 600,- Kč (výše RP). Ve stupni III. PnP pobírá dávku 806 dětí do 7 let věku
včetně – v těchto případech by došlo k poklesu dávky o 1 400,- Kč. Ve stupni IV. pobírá dávku 13 dětí do 7 let věku včetně – v těchto případech by
došlo k poklesu dávky o 4 400,- Kč. Pravděpodobně lze akceptovat.

Finanční bilance:
Celkem pobírá PnP 3 412 dětí do 7 let včetně. Ročně je vyplaceno cca 205 mil. Kč. Kromě zásadního důvodu pro aplikaci tohoto návodu, tj.
odstranění duplicit v systémech dávek, může dojít k „úspoře“ ve výši cca 14 mil. Kč.

Problematika valorizačního klíče příspěvku na péči

K cíli 4:

o Proběhnou analytické práce, které ověří možnost zavedení valorizačního klíče pro zvyšování příspěvku na péči, který by byl odvozen od
nákladů na péči o osoby závislé na pomoci jiné osoby dle zákona o sociálních službách.

Poznámka: indikátor není zaveden a bylo by nutné jej statisticky etablovat, tj. zavedení valorizačního klíče je možné předpokládat až ve
vzdálenějším časovém horizontu. Souhlas.
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Problematika zajištění dostupnosti sociálních služeb

K cílům 5, 6 a 7:

o Krajským úřadům v přenesené působnosti se ukládá nová kompetence, a to rozhodovat o zařazení poskytovatelů sociálních služeb do
regionální sítě sociálních služeb.

o Ministerstvo se ukládá kompetence rozhodovat o zařazení poskytovatelů sociálních služeb do sítě sociálních služeb s národní působností.
o Ministerstvo je odvolacím orgánem k rozhodování krajských úřadů. V rámci ministerstva je stanoven systém druhoinstančního řízení.
o Rozhodování o zařazení do sítě sociálních služeb je upraveno dle kritérií stanovených zákonem. Základními kritérii jsou stanovení

potřebnosti kapacit služeb v daném území na základě zjištěných potřeb (dle počtu příjemců PnP, respektive jejich způsobu volby zajištění
péče a rozsahu sociálně negativních jevů) a struktury obyvatelstva.

o Poskytovatelé sociálních služeb zařazeni do sítě sociálních služeb mají právo ucházet se o veřejnou podporu (vyrovnávací platba či
veřejná zakázka).

o Poskytovatelé zařazeni do sítě sociálních služeb jsou povinni dodržovat podmínky efektivity a hospodárnosti, které jsou stanoveny
v podmínkách pro poskytnutí veřejné podpory.

o Podmínky pro poskytnutí veřejné podpory stanovuje prováděcí právní předpis (nařízení vlády). Podmínkou pro poskytnutí veřejné
podpory se rozumí dodržení obvyklých principů hospodárnosti a efektivity předmětného druhu sociální služby.

o Ze zákona se stanovuje povinnost územních rozpočtů podílet se z vlastních zdrojů na financování sítě sociálních služeb.
o Výše podílu územních rozpočtů z vlastních zdrojů je založena zákonným zmocněním pro nařízení vlády.
o Výši podílu územních rozpočtů na nákladech definované sítě sociálních služeb je stanovena na vždy v rámci střednědobého rozpočtového

výhledu.

o Ze zákona se stanovují podmínky pro čerpání prostředků z fondů veřejného zdravotního pojištění. Čerpat z FVZP mohou pouze ti
poskytovatelé sociálních služeb, kteří splňují podmínky podle zvláštních (zdravotnických) předpisů.

o Zdravotnická zařízení, která současně poskytují sociální služby, se řídí totožným režimem jako zařízení sociálních služeb.

o Zvláštní režim dle stávajících §§ 36 a 52 ZSS a navazující úpravy ve zdravotnických předpisech je zásadně zjednodušen.

o Zavádí se nové druhy sociálních služeb:
o Služby sociální péče o terminálně nemocné
o Služby sociální péče o osoby vyžadující dlouhodobou ošetřovatelskou a rehabilitační zdravotní péči.
o Doporučuji rozšířit o dopravní služby TZP

o Stanoví se nově systém úhrad zdravotní ošetřovatelské a rehabilitační péče, která je zajišťována osobám s potřebou dlouhodobé sociálně
zdravotní péče tak, aby byl pro zdravotnická zařízení a sociální služby totožný. Systém musí reflektovat formu péče pobytovou,
ambulantní i terénní.

o Systém vykazování a úhrad zdravotní ošetřovatelské a rehabilitační péče je stanoven na základě agregovaných výkonů paušálně
s využitím kritérií pro hodnocení stupně závislosti na pomoci jiné osoby.

Problematika kvality neformální péče

K cíli 8:

o Zavádí systém dohledu nad kvalitou neformální péče za účelem chránit zájmy osob vyžadujících péči (příjemci PnP, kteří čerpají
neformální péči). Dohled nad kvalitou neformální je svěřen stanoveným poskytovatelům sociálních služeb (geriatrická a sociální
supervize) a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností dle již platné právní úpravy. ??? Poskytovatel není správní orgán. Neformální
péče je z hlediska zákona na stejné úrovni jako služba od poskytovatele služby. Toto není možné připustit. Významně hrozí zneužití
postavení a není zákonné zmocnění proti odvolání se proti jeho stanovisku. Zásadní degradace neformální péče!

o Dohled je prováděn prostřednictvím pravidelných preventivních a konzultačních návštěv prováděných odborně způsobilými pracovníky
určených poskytovatelů sociálních služeb. Záznamy a poznatky z návštěv jsou zpracovány a zasílány příslušnému obecnímu úřadu. ????
Viz výše!

o Návštěva je prováděna minimálně 1x ročně nebo dle potřeby, maximálně však 4x ročně. Dtto
o Náklady určených poskytovatelů sociálních služeb jsou saturovány dle skutečného počtu návštěv ze státního rozpočtu prostřednictvím

příslušného obecního úřadu. Dtto



Příspěvek na provoz motorového vozidla
MPSV ČR vydalo na konci roku vyhlášku č. 451/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb. Tato vyhláška upravuje příspěvek na provoz
motorového vozidla. Dochází ke snížení příspěvku, více jsme vyjednat nedokázali.

Podle nového právního předpisu se příspěvek na provoz motorového vozidla od nového roku sníží. A to o 50% u osob, jejichž zdravotní stav
odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. stupně, a o 20% u osob, jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod III. stupně.
Snížení se netýká rodičů dětí s onkologickým onemocněním.

Nově tak příspěvek na provoz motorového vozidla v roce 2010 bude:
- 7 920 Kč pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod III. stupně (3 360 Kč u jednostopých vozidel)
- 3 000 Kč pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. stupně (1 150 Kč u jednostopých vozidel)
- 9 900 Kč pro rodiče dětí s uvedeným onkologickým onemocněním (4 200 Kč u jednostopých vozidel).

Vyhláška MPSV současně snižuje počet ujetých kilometrů, který zakládá nárok na zvýšení dávky. V praxi to znamená zvýhodnění pro handicapované
osoby, o vyšší dávku budou moci požádat, když ujedou méně. Konkrétně místo dřívějších 9 000 km už po najetých 7 000 km.

Ostatní podmínky pro přiznání a výši příspěvku na provoz motorového vozidla, který poskytují obecní úřady obcí s rozšířenou působností, se
nemění. Pro úplnost: od ledna do září 2009 bylo cca 219 tisíc lidí, kteří pobírali příspěvek na provoz motorového vozidla.

Příspěvek na provoz motorového vozidla se poskytuje na kalendářní rok, a to vlastníku nebo provozovateli motorového vozidla:
- jehož zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. nebo III. stupně (s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou), a

který bude používat toto motorové vozidlo pro svou pravidelnou dopravu,
- který motorové vozidlo bude používat pro pravidelnou dopravu manžela (manželky), dítěte nebo jiné osoby blízké, jejichž zdravotní postižení

odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. stupně (s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou), nebo III. stupně
- který je rodičem nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou,

a to v době nezbytného léčení akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení.
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Finanční bilance:
Předpokládá se, že neformální péči bude čerpat ve stupních II. až IV. maximálně 60 tisíc osob, tj. 60 až 120 tis. návštěv ročně, což obnáší maximálně
60 mil. Kč nákladů při předpokladu 500,- za jednu návštěvu. Krom výše uvedeného je nadále prováděna standardní kontrola způsobu využití PnP
tak, jak je založena ve stávající právní úpravě.

Problematika rozpočtování nákladů na sociální služby a participace územních rozpočtů a fondů veřejného zdravotního pojištění

K cíli 9:

o Ve střednědobém rozpočtovém výhledu jsou stanoveny stropy výdajů ze státního rozpočtu na zajištění systému sociálních služeb, tj.
součet mandatorních a nemandatorních nákladů.

o Pro léta 2011 až 2013 by se mělo jednat o částku 24 mld. Kč (z toho 18 až 19 mld. na PnP).

o Vláda uzavře s kraji „memorandum“ o výši spoluúčasti územních rozpočtů a státního rozpočtu na financování sítě sociálních služeb.

o Do doby zásadních úprav systému sociálně zdravotní péče, v rámci předpisů v resortu PSV i MZdr., nebudou prováděny podstatné změny
ve způsobu a objemu proplácení zdravotní péče zajišťované poskytovateli pobytových služeb sociální péče.

o MPSV společně s MZdr. vydají metodický pokyn pro zainteresované instituce (poskytovatelé SS, lůžková zdravotnická zařízení, kraje a
krajské úřady, obce a obecní úřady obcí s rozšířenou působností), kterým budou stanoveny doporučené postupy k zajištění péče o osoby,
které nelze propustit z lůžkového zdravotnického zařízení ze sociálních důvodů.

Od 2010 změna snížení příspěvku na provoz motorového vozidla.
Je tato změna pouze pro tento rok nebo je již platná navždy?

Dnes jste si přečetli Návrh tezí novely zákona o sociálních službách. Reagujte na velmi důležitou informaci od pana předsedy Krásy a prosím,
abyste mu zasílali Vaše připomínky. Naše reakce a každé připomínky jsou opravdu velmi důležité. Na internetových stránkách
www.vaclavkrasa.cz/kontakt.html můžete psát připomínky na e-mail nebo písemně na adresu: Václav Krása - předseda NRZP ČR, Národní rada
osob se zdravotním postižením ĆR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

L. Vanclová: Napsala jsem článek NÁHLED DO DĚJIN ZMĚN MNOHA ŽIVOTŮ v I. ročníku, číslo 1., březen 2009, Infolisty Zrnka. (na inter. stránkách
sdružení) Článek obsahuje osobní náhled, co přinesla změna sociálního zákona a na konci článku je několik otázek zda na ně dokáže někdo
odpovědět. Pokud jste pečlivě četli Návrh tezí novely zákona o sociálních službách tak otázky položené před rokem se dají zodpovědět odhadem.
Podle mého názoru to co se připravuje, bude mít neskutečný dopad na zajištění kvalitní péče o lidi se zdravotním omezením. Na odpovědi pro
budoucnost čeká mnoho lidí, jak poskytovatelé soc. služeb tak i ti, kteří žijí v domácím prostředí. Bude to velmi těžká doba pro všechny!!!
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Do týdne po uzávěrce zveřejnění na stránkách sdružení

Zasílání Infolisty Zrnka mohou využít organizace i soukromé osoby.
Stačí zaslat na redakce@zrnko-nadeje.cz
váš e-mail s textem:
Mám zájem o zasílání INFOLISTY ZRNKA.
Máte zájem o evidenci do našeho seznamu spřátelených organizací?
Kontakt na organizaci bude zveřejněn na našich stránkách. Váš e-mail s textem:
Mám zájem o zasílání INFOLISTY ZRNKA.
Pro naši organizaci přiložte i přihlašovací formulář do vaší evidence.
Příjem přihlášek do evidenčního seznamu spřátelených organizací zašlete
na e-mail nebo nás navštivte osobně v sídle sdružení.
Po tel. domluvě: Lenka Vanclová 481 621 406 / 731 458 883

Stálá VÝZVA pro příspěvky do INFOLISTY ZRNKA
Do Infolisty Zrnka má možnost přispívat široká veřejnost. (ZDARMA)
Zasílejte své články o zajímavostech, internetové odkazy, vaše názory.
Prostřednictvím Infolistů budeme představovat neznámé autory různě umělecky zaměřené.

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Stálá výzva

Informační měsíčník INFOLISTY ZRNKA o organizacích v libereckém
regionu je umístěn v elektronické podobě stabilně na stránkách
sdružení www.zrnko-nadeje.cz na stránkách Českého ráje
www.cesky-raj.info/cs/cesky-raj-bez-barier/infolisty-o-s-zrnko-nadeje/
na stránkách Semily v rubrice aktuální zpravodajství www.semily.cz/
V tištěné formě černobílé v sídle sdružení, cena 15,-Kč.

KONTAKT - INFOLISTY ZRNKA
Jílovecká 191, Semily 513 01
481 621 06 / 731 458 883
redakce@zrnko-nadeje.cz
Redaktorka: Lenka Vanclová
Korektor: Jiří Barvínský

Chcete-li přispět na činnost našeho sdružení peněžitým či věcným darem, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu info@zrnko-nadeje.cz , redakce@zrnko-nadeje.cz
telefonicky 481 621 406 / 731 458 883 nebo osobně po telefonní domluvě v Zrnko naděje o.s., Jílovecká 191, 513 01 Semily. Za případnou podporu předem děkujeme.
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Nesouhlas s plánovanou silniční přeložkou můžete
občansky projevit podepsáním petice - archy jsou k
dispozici v Jílovecké ulici v prostorách Glass Lucie
(sídlo Zrnka naděje,o.s.) nebo v dopoledních
hodinách v CPR M.E.D v Tyršově ulici v DDM
(půdobiště MC MED). Text petice i mapku
dotčených ulic si můžete prohlédnout na
http://medvedsemily.webnode.cz/news/petice/

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této
petice žádáme, aby se ustoupilo od plánované
silniční přeložky v Semilech, jak je plánovaná
městem v novém územním plánu. Považujeme jí za
nelogickou, protože nevyřeší dopravní situaci ve
městě, pouze jí přeloží o kousek dál. Nejedná se o
skutečný obchvat, který by odvedl dopravu z centra.
Kromě toho je přeložka plánovaná v �, � v těsné
blízkosti 12 školních zařízení v Semilech. Město by
tak přišlo o podstatnou část klidových zón, včetně
nejstarších lokalit, např. Jíloveckou ulici, která je
dnes využívaná skoro jako pěší zóna, kde si hrají děti
a lidé chodí na procházku. Nechceme jen nečinně
přihlížet této násilné změně, která ještě sníží
atraktivnost města Semily.

Děkujeme.

Za petiční výbor:
Pavel Kraus, Koštofranská 107, 51301 Semily
Michaela Vaníčková, Koštofranská 274, 51301 Semily
Šárka Bažantová, Chuchelna 198, 51301 Semily
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Kdo podpořil činnost Zrnko naděje,o. s.

O všech sponzorech, kteří podpořili činnost sdružení v roce 2009 poděkování v každém vydání listů v roce 2010.
O všech sponzorech, kteří podpoří činnost sdružení v roce 2010 poděkování v každém vydání listů v roce 2011.

Poděkování patří všem sponzorům za finanční podporu pro činnost Zrnko naděje o. s.

PLATAN, s.r.o.
Lékárna Na poliklinice
Tyršova 394, 513 01 Semily

MÚ Semily
Husova 82, 513 13 Semily

TETRA SM S.R.O.
Tyršova 341, Semily 513 01

Elite Bohemia
Sokolská 93, 513 01 Semily

Poděkování patří všem, kteří pomáhali a nezištně bez smlouvy obdarovali Zrnko naděje o. s.

Občanské sdružení Zrnko naděje děkuje jmenovitě:
Semilské pekárně JVS, která darovala nezištně bez smlouvy koláče na výlet do Českého ráje obec Dětenice.

Poděkování patří všem sponzorům ze Semil, kteří přispěli nezištně bez smlouvy upomínkovými předměty do tomboly
„Naše město na vozíku“

Železářství Metal, Eva Sedláková metrový textil, Zahradnické služby AKÁT - Roman Špidlen, TERA SM s.r.o.,
firma NOVA - Lenka Reslerová (drogerie), Glass Lucie – Lenka Vanclová, Česká spořitelna Semily.

Poděkování patří všem sponzorům, kteří darovali nezištně bez smlouvy ceny pro hráče turnaje Ruské kuželky
„Od zrnka ke koláči“

JVS pekárna Semily – koláče (zde vznikl název pro turnaj „Od zrnka ke koláči“)
Glass Lucie - Lenka Vanclová – skleněné figurky kuželek - medaile, sladkosti

Česká spořitelna Semily a Martina Filingrová – sladkosti
Firma ROUTE 66 – upomínkové předměty

Galerie XY – upomínkové předměty

Poděkování patří všem za poskytnutí půjčky bez sjednaného úroku pro činnost Zrnko naděje o. s.

Občanské sdružení Zrnko naděje děkuje jmenovitě:

Lence Hřibové, Klaudii Hrubé, Lence Vanclové


