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Vážení čtenáři, 
 

dovolte nám představit občasník ZDRAVÍnek, který vydává Centrum pro zdravotně 

postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. 

Zpravodaj vychází již od roku 2010. Ve dvanáctém čísle zpravodaje se dozvíte mnoho 

zajímavých informací. Představíme vám činnost Centra a poskytované služby. Seznámíme vás 

s novinkami v sociální oblasti, ke kterým došlo v letošním roce, zejména s Příspěvku na 

bydlení, který se      pomalu začíná dotýkat širší populace. Poradíme, co zdravého si můžete 

doma uvařit, vyluštíte si pár zábavných úloh a představíme vám místa vhodná na výlety. 

Připravili jsme pro vás seznam internetových stránek, kde se můžete dozvědět mnoho 

zajímavých informací o problematice zdravotně postižených a seniorů. 

Příjemné čtení Vám přeje tým Centra. 
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Přehled jednotlivých Center: 

Centrum je rozdělené do čtyř pracovišť, která mezi sebou úzce spolupracují: 

 

• Centrum Pardubice – Na Spravedlnosti 121, 530 02 Pardubice 

Miroslava Hálová – ředitelka CZP PK     tel.: +420 775 693 981 

e-mail: miroslava.halova@czp-pk.cz    

Alena Karásková – sociální pracovnice    tel.: +420 775 693 980 

e-mail: alena.karaskova@czp-pk.cz 

 

• Centrum Pardubice – sídlo, Bělehradská 389, 530 09 Pardubice, tel.: 466 335 630 

Hana Jarošová – vedoucí služeb, zástupce ředitele   tel.: +420 775 693 987 

e-mail: hana.jarosova@czp-pk.cz   

Denisa Křivková, Bc. – sociální pracovnice   tel.: +420 775 693 986 

email:denisa.krivkova@czp-pk.cz   

Narcisa Jelínková, Bc. – sociální pracovnice   tel.: +420 775 693 984 

e-mail: narcisa.jelinkova@czp-pk.cz 

  

• Centrum Chrudim – Revoluční 594, 537 01 Chrudim, tel.: 469 620 320 

Hana Jarošová – vedoucí služeb, zástupce ředitele  tel.: +420 775 693 987 

e-mail: hana.jarosova@czp-pk.cz 

Bc. Naděžda Medková – sociální pracovnice    tel.: +420 775 693 982 

e-mail: nadezda.medkova@czp-pk.cz     

Klaudie Doležalová – pracovnice v sociálních službách  tel.: +420 775 693 988 

e-mail: klaudie.dolezalova@czp-pk.cz     

 

• Centrum Ústí nad Orlicí - Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: 465 525 324 

Hana Jarošová – vedoucí služeb, zástupce ředitele  tel.: +420 775 693 987 

e-mail: hana.jarosova@czp-pk.cz 

Eva Jiřincová – sociální pracovnice    tel.: +420 775 693 985 

e-mail: eva.jirincova@czp-pk.cz 

Zlata Špaková – pracovnice v sociálních službách   tel.: +420 775 693 983 

e-mail: zlata.spakova@czp-pk.cz 
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Historie Centra: 
 

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE vzniklo v polovině 

roku 2002, jako krajská organizace z původních Center služeb pro zdravotně postižené a 

Sdružení zdravotně postižených v ČR. V roce 2002 bylo Centrum zaregistrováno a stalo se tak 

samostatným právním subjektem – občanským sdružením. V roce 2013 došlo ke změně právní 

formy – obecně prospěšná společnost a názvu organizace – Centrum pro zdravotně postižené a 

seniory Pardubického kraje, o.p.s. 

 

Zřizovatel Centra: 
 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. 

 

Poslání a cíle Centra: 

 

Posláním Centra je přispívat ke zkvalitňování života zdravotně postižených občanů a k jejich 

integraci do společnosti. Centrum vytváří ve spolupráci s členy podmínky pro rozvoj 

specializovaných činností pro zdravotně postižené občany a seniory. 
 

Cílem organizace je poskytovat individuální pomoc osobám se zdravotním postižením při 

zmírňování a překonávání potíží a překážek, které musí překonávat v důsledku svého 

zdravotního postižení. Centrum podporuje integraci těchto osob tak, aby měly možnost 

nezávisle žít ve svém přirozeném prostředí a mohly se plnohodnotně zapojit do běžného života. 

 

Poskytované služby: 
 

Osobní asistence 
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 

pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním 

prostředí osob a při činnostech, které by vykonávaly samy, kdyby nebyly zdravotně postižení. 

Službu poskytujeme občanům se zdravotním postižením od 1 roku. 

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. 

• Pomoc při osobní hygieně. 

• Pomoc při zajištění stravy. 

• Pomoc při zajištění chodu domácnosti. 

• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
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Aktuální ceník služby osobní asistence 

 

Asistence pro děti do 18 let věku: 

• Pracovní dny                               soboty, neděle a svátky 

od 6:00 do 18:00              70,- / hod                                       120,- / hod 

od 18:00 do 6:00            120,- / hod                                       120,-/ hod 

 

Asistence pro dospělé: 

• Pracovní dny                                soboty, neděle a svátky 

od 6:00 do 18:00            80,- / hod                                         130,- / hod 

od 18:00 do 6:00          130,- / hod                                         130,-/ hod 

 

Odborné sociální poradenství 
Osoby se zdravotním postižením a senioři se na nás denně obrací s nejrůznějšími dotazy a 

problémy.  

 

Na pracoviště se uživatelé přichází informovat ohledně dávek a příspěvků, na které mají nárok. 

Mnoho z nich si neví rady, jak postupovat při jejich získání a co pro to musí udělat. Pracovník 

uživateli předá potřebný tiskopis žádosti, který s ním v případě potřeby vyplní a informuje ho, 

na jaký úřad žádost podat. Dále uživateli v této věci sděluje, jaký bude další postup v jednání o 

přiznání příspěvku, dávky či průkazu. V případě nepřiznání výše jmenovaných, se na nás 

uživatelé obrací s prosbou o pomoc při sepisování odvolání. Uživateli dále sdělujeme, jaké má 

mít daný opravný prostředek náležitosti, komu ho adresovat a do jaké lhůty jej podat. 

 

Při naší práci se setkáváme s dotazy týkající se navazujících služeb. Například kde v 

Pardubickém kraji, mohou získat umístění v domově pro seniory či jiném zařízení pro své 

nemocné rodinné příslušníky. Pracovník nabízí možné typy zařízení, popřípadě osobní asistenci 

v domácím prostředí. Našim uživatelům často předáváme kontakty na aktivizační služby pro 

osoby se zdravotním postižením a seniory. Na všech pracovištích Centra je proto k dispozici 

aktuální adresář organizací, které přispívají k řešení nepříznivé sociální situace uživatelů.  

 

Významnou součástí a specifikací našeho odborného sociálního poradenství je rozsáhlé 

poradenství v oblasti rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Všichni pracovníci Centra 

mají o těchto pomůckách dostatečný přehled, a proto se setkáváme s velmi pozitivními ohlasy 

na toto poradenství. Uživatelů rok od roku přibývá. Nejčastěji nás kontaktují s dotazy, jaké typy 

pomůcek existují, jaké jsou pro ně nejvhodnější, kde si mohou zapůjčit vhodnou rehabilitační 

a kompenzační pomůcku, případně jak si obstarat pomůcku vlastní. Poradenství v této oblasti 

nejčastěji využívají osoby se zdravotním postižením, osoby po úrazu, senioři, rodinní 

příslušníci a pečující osoby, kterým toto poradenství pomáhá při návratu do běžného života.  

 

Službu odborného sociálního poradenství si mohou uživatelé ve výjimečných případech 

dojednat i mimo pracoviště, nejčastěji ve svém domově, a to zejména v případě, že se jedná o 

imobilního občana.  
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Sociální rehabilitace 

Tato služba vytváří příležitosti k zapojování do společenského života osobám, které jsou 

v nepříznivé sociální situaci a současně jsou z důvodu zdravotního postižení (znevýhodnění) 

ohroženi vyloučením z běžného života. Podporujeme jejich dovednosti, schopnosti a zájmy, 

posilujeme návyky tak, aby lidé dosahovali samostatnosti, nezávislosti, soběstačnosti a mohli 

plnohodnotně žít. 

Centrum nabízí v rámci služby sociální rehabilitace tyto činnosti: 

 

1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností, 

vedoucích k sociálnímu začleňování 

• Nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů 

• Nácvik péče o domácnost 

• Nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti 

• Nácvik samostatného pohybu 

• Nácvik dovedností potřebných k úředním 

úkonům 

 

2. Zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím 

• Doprovody osob se zdravotním postižením a 

seniorů 

• Nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky 

• Nácvik efektivního hledání pracovního místa a 

vystupování při pracovním pohovoru 

• Nácvik komunikačních dovedností a práce 

s informacemi 

• Nácvik základů znakového jazyka 

 

3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

• Internetová učebna pro osoby se zdravotním postižením a seniory 

• Klubíček pro osoby se zdravotním postižením a seniory 

 

4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a  při obstarávání osobních záležitostí 

• Podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

• Informační servis 
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Doplňková činnost 

Provozní místnost  

Je k dispozici v Pardubicích a Chrudimi. Provozní místnost 

mohou bezplatně využívat neziskové organizace, svazy a 

sdružení, které nemají vlastní prostory a jejich předmětem 

působení je činnost zabývající se osobami se zdravotním 

postižením.  

 

Provozní místnost je nejčastěji využívána k různým besedám, 

přednáškám, schůzím a osvětě ve prospěch osob se 

zdravotním postižením. 

 

V prostorách Centra je bezbariérové WC. Plně k dispozici je 

také kancelářské zázemí Internetové učebny, kde mohou 

organizace při práci bezplatně využít počítač a případně si 

vytisknout potřebné dokumenty za úhradu dle platného ceníku.  

 

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

Hlavním cílem půjčovny je pomoci osobám se zdravotním 

postižením, po úrazu, dále seniorům, jejich rodinným 

příslušníkům či pečujícím osobám, kteří pomůcku 

potřebují nejen ke zkvalitnění života, ale také k zařazení 

do aktivního života. Pro některé uživatele je zapůjčení 

pomůcky nezbytné po   propuštění ze zdravotnického 

zařízení do domácího prostředí, ale také pro nástup do 

lázní a rehabilitačních středisek. 

 

Půjčovna těmto osobám pomáhá například s překlenutím 

období, ve kterém jsou vyřizovány záležitosti spojené s 

poskytnutím pomůcky hrazené zdravotní pojišťovnou, ale také 

v případě úrazu, nebo pokud se uživateli porouchá jeho vlastní 

pomůcka.  

Uživatelé si mohou pomůcky zapůjčit dle předchozí domluvy. 

Sami si zvolí typ pomůcky, který jim bude nejvíce vyhovovat 

a také dobu, na kterou si pomůcku zapůjčí. Pověřený pracovník 

zájemce proškolí, jak s pomůckou zacházet a sepíše s ním Smlouvu o zapůjčení pomůcky.  

 

V Centru Pardubice a Chrudim půjčujeme pomůcky určené dospělým 

osobám. K zapůjčení jsou k dispozici různé typy chodítek, mechanické vozíky, toaletní židle, 

nástavce na WC, sedačky na vanu a do sprchy, dále polohovací lůžka, servírovací stolky, 

antidekubitní matrace a rehabilitační šlapadla. 
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V Centru Ústí nad Orlicí nabízíme k zapůjčení dětské pomůcky a pomůcky pro dospělé 

osoby. K dispozici máme mechanické vozíky, toaletní židle, nástavce na WC, sedačky na vanu 

a   do   sprchy, autosedačku, berle, chodítka, dětské kolo, dětskou podpůrnou hrazdu, dětskou 

mobilní sedačku. 

Tuto službu zajišťují proškolení pracovníci, kteří dohlíží na funkčnost a bezpečnost pomůcek. 

Nejen že pomůcky zapůjčují, ale také je dezinfikují a zajišťují jejich pravidelnou údržbu 

i     servis. 

Provozní doba a kontakty na půjčovny: 

Provozní doba Pardubice:  

Pondělí-pátek dle předchozí domluvy 

Kontaktní osoby:  

Bc. Denisa Křivková, tel.: 775 693 986 

Hana Jarošová, tel.: 775 693 987 

 

Provozní doba Chrudim:  

Pondělí-pátek dle předchozí domluvy 

Kontaktní osoba:  

Bc. Naděžda Medková, tel.: 775 693 982 

Klaudie Doležalová, tel: 775 693 988 

 

Provozní doba: Ústí nad Orlicí: 

Pondělí-pátek dle předchozí domluvy 

Kontaktní osoby: 

Eva Jiřincová, tel.: 775 693 985  

Zlata Špaková., tel.: 775 693 983  

 

 

 

 

 

 

 

Zápůjční doba pomůcky není omezena. Pomůcku si můžete zapůjčit dle své potřeby a   bez čekání. 

Podmínkou zápůjčky je předložení dvou platných dokladů (občanský průkaz + řidičský průkaz, 

karta pojišťovny či jiný doklad) a zaplacení měsíčního poplatku. 

 

 

http://czp-pk.cz/cs/10-usti-nad-orlici/
http://czp-pk.cz/cs/2-pardubice/
http://czp-pk.cz/cs/9-chrudim/
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Přijďte k nám na Klubíček  
Klubíček je výchovná, vzdělávací a aktivizační činnost Centra, jejímž cílem je umožnit 

pravidelná setkávání osob se zdravotním postižením a seniorů, kteří jsou v nepříznivé sociální 

situaci. Uživatelé si zde mohou společně popovídat o svých zájmech či problémech a vytvořit 

něco hezkého pro radost.  

Tato služba je poskytována v pardubickém, chrudimském a orlickoústeckém Centru. 

 

Setkávání Klubíčku: 

Pardubice     každou 2. středu v měsíci  9:30 – 16:00 (mimo prázdninové měsíce) 

Chrudim       každý 2. čtvrtek v měsíci 13:00 – 16:00 (mimo prázdninové měsíce) 

Ústí nad Orlicí každou 2. středu v měsíci 13:00 – 16:00 (mimo prázdninové měsíce) 

 

Kontakty 

Pardubice: Bc. Narcisa Jelínková, tel.: 775 693 984 

Chrudim: Bc. Naděžda Medková, tel.: 775 693 982 

Ústí nad Orlicí: Zlata Špaková, tel.: 775 693 983 
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Co se mění v roce 2022? 

Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí 

Rok 2022 přinese další změny v oblasti práce a sociálních věcí. Jedná se například 

o   zvýšení minimální mzdy, valorizaci důchodů, pomoc v hmotné nouzi a řadu novelizací 

zákonů. 

ZMĚNY V OBLASTI NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK  

Příspěvek na péči  

Od ledna 2022 nebude mít na výši příspěvku na péči vliv, jaký typ péče osoba ve stupni 

závislosti III nebo IV využívá. Dosud náleží osobám ve stupni závislosti III a IV, využívajícím 

pobytové sociální služby, dětský domov nebo speciální zdravotnické zařízení hospicového 

typu, nižší částka než těm, kterým péči a pomoc poskytuje neformální pečující nebo terénní či 

ambulantní sociální služba.  

Od ledna 2022 činí výše příspěvku na péči:  

Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc 

• 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 

• 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 

• 13 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 

• 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). 

 Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc 

• 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 

• 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 

• 12 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 

• 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). 

Zdroj: https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-peci  

Částky příspěvku na péči budou upraveny automaticky, bez žádosti.  

Příspěvek na zvláštní pomůcku 

 Mezi těmi, kterým stát pomáhá s pořízením vozidla, se nově výslovně objeví osoby s poruchou 

autistického spektra. Až 200 000 Kč (dle příjmu) získají osoby s autistickou poruchou s těžkým 

funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy autoagrese 

nebo heteroagrese, které přetrvávají i přes zavedenou léčbu. 

 Příspěvek na zvláštní pomůcku (např. na pořízení schodišťové plošiny, stropního zvedacího 

systému) získají nově osoby s těžkou demencí. Dosud jim tato pomoc poskytována nebyla.  

https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-peci
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Také se zjednodušují a zpřesňují některé postupy a řízení. Děje se tak nejen u příspěvku na 

zvláštní pomůcku, ale i u příspěvku na mobilitu, u kterého se zjednodušuje postup při zastavení 

a obnovení výplaty příspěvku z důvodu hospitalizace. 

 Průkaz osoby se zdravotním postižením   

Osoby s určitým dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem trvalého charakteru budou mít 

nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením bez omezení. Platnost průkazu – plastové 

karty – bude i nadále omezená. Pokud skončí osobě s trvalým nárokem na průkaz osoby se 

zdravotním postižením platnost plastové karty, nebude znovu hodnocen její zdravotní stav, jen 

se vydá plastová karta nová. Další novinkou je, že krajské pobočky Úřadu práce České 

republiky budou 90 dní před koncem platnosti plastové karty písemně informovat jejího držitele 

o této skutečnosti.  

Příspěvek na bydlení  

Tak, jako každý rok, zvyšují se částky, které se započítávají jako náklady na bydlení 

(normativní náklady na bydlení) i částky za pevná paliva, pro stanovení nároku a výše příspěvku 

na bydlení, který se bude poskytovat od ledna 2022.  

Hmotná nouze  

Na základě poslanecké iniciativy byl novelizován zákon o pomoci v hmotné nouzi. S účinností 

od ledna 2022 tak budou moci Úřady práce ČR na základě oznámení obce s rozšířenou 

působností provádět srážky z dávek – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, na úhradu 

nezaplacených pokut za přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti 

majetku. Stejně budou postupovat v případě nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní 

docházce a v případě zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka, nebo také u osob, 

které nezaplatili pokutu za porušení obecní vyhlášky, jež stanoví podmínky pro pořádání 

sportovních a kulturních akcí. O srážkách po oznámení budou rozhodovat Úřady práce ČR. 

Otcovská  

Od 1. 1. 2022 se prodlužuje podpůrčí doba (doba poskytování dávky) z jednoho týdne na dva 

týdny. Prodlužuje se období, v němž může být otcovská poskytována, v případě, kdy bylo dítě 

hospitalizováno v období prvních 6 týdnů života, o dobu hospitalizace.  

Ošetřovné  

Od 1. 1. 2022 se již nevyžaduje podmínka soužití ve společné domácnosti u některých blízkých 

příbuzných. Podmínka soužití v domácnosti se nevyžaduje u příbuzných v linii přímé podle 

občanského zákoníku (např. otec, matka, babička, děda, syn, dcera, vnuk, vnučka), a dále u 

sourozenců, manžela, manželky, registrovaného partnera (partnerky), rodiče manžela 

(manželky) nebo registrovaného partnera (partnerky).  
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Dlouhodobé ošetřovné  

Dochází ke zkrácení doby pobytu v zařízení lůžkové péče jako podmínky nároku na dávku ze 

7 na 4 kalendářní dny. Ruší se podmínka hospitalizace pro poskytnutí dlouhodobého 

ošetřovného v případě péče o osobu v inkurabilním (nevyléčitelném) stavu. Zavádí 

se      možnost požádat o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče po skončení 

hospitalizace do 8 dnů od jejího ukončení.  

NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI  

Novela zákona zavádí příspěvek v době částečné práce, poskytovaný zaměstnavateli za   účelem 

udržení úrovně zaměstnanosti při splnění zákonem stanovených podmínek po   dobu 

stanovenou nařízením vlády. Příspěvek bude možné poskytovat při splnění zákonem 

stanovených podmínek pouze za předpokladu, že dosavadní úroveň zaměstnanosti bude 

ohrožena. Cílem je udržení úrovně zaměstnanosti. Na základě příslušného nařízení vlády tedy 

dojde k aktivaci poskytování příspěvku v době částečné práce. Novela má dělenou účinnost – 

1. července 2021, 1. ledna 2022 a 1. července 2022.  

V souvislosti s novelou zákona o zaměstnanosti, provedenou v roce 2021 zákonem 

č.  248/2021 Sb., vyvstane pro zaměstnavatele od 1. dubna 2022 povinnost zakotvená v 

zákoně o nemocenském pojištění – v rámci oznámení o dni skončení doby zaměstnání se 

zaměstnancem vůči OSSZ bude zaměstnavatel muset uvádět také údaje potřebné pro přiznání 

a poskytování podpory v nezaměstnanosti (podle § 42 odst. 3 zákona o zaměstnanosti), týká-li 

se toto oznámení zaměstnaných osob.  

Nově tak v souvislosti s touto změnou bude úřad práce na základě oprávnění zakotveného 

v     zákoně o zaměstnanosti moci získávat údaje rozhodné pro přiznání a poskytování podpory 

v nezaměstnanosti z informačních systémů vedených Českou správou sociálního zabezpečení 

podle zákona o nemocenském pojištění. Tímto dojde k výraznému odbřemenění uchazeče o 

zaměstnání a zrychlení procesu rozhodování o přiznání podpory v nezaměstnanosti. 

V reakci na výrazné změny hospodářské situace, které přímo souvisely se šířením nákazy 

COVID-19 v České republice a měly negativní dopad na trh práce a také v návaznosti 

na  zvýšení minimální mzdy, je s účinností od 1. dubna 2022, tedy již pro 1. kalendářní čtvrtletí 

roku 2022, navrhováno navýšení maximální částky příspěvku na podporu zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce podle § 78a odst. 17 zákona o 

zaměstnanosti, a to ve dvou variantách: varianta I - 14 200 Kč (zvýšení o   600  Kč) nebo na 

14 600 Kč (zvýšení o 1 000 Kč) – varianta II. Navrhované opatření má zabránit nežádoucímu 

snižování zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, které mají ztíženou možnost uplatnění 

na trhu práce. (Návrh nařízení vlády obsahující toto navýšení příspěvku je nyní v legislativním 

procesu, přičemž v současné době probíhá mezirezortní připomínkové řízení.)  

Ve vztahu k problematice nelegálního zaměstnávání se předpokládá předložení návrhu 

na     legislativní úpravu dosavadní definice nelegální práce zakotvenou v zákoně 

o      zaměstnanosti. 
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Nová pravidla směřující k vyšší bezpečnosti práce s takzvanými vyhrazenými technickými 

zařízeními, jsou zmíněna výše, v oddíle pracovněprávní oblasti.  

NOVELA SPOD  

Od nového roku se výrazně zvýší dávky odměny za pěstounskou péči. Zároveň budou nově 

mladí dospělí, kteří odcházejí z ústavní péče, příspěvek při studiu ve výši 15 tisíc Kč měsíčně 

a stát by jim měl pomoci s hledáním bydlení a zaměstnání. Změní se také financování zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Všechny změny v zákoně přehledně na webu MPSV.  

JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK 5000 KČ NA DÍTĚ 

Jednorázový příspěvek na pomoc rodinám s dětmi přichází na začátku školního roku. 

Tato stránka vám poskytne veškeré informace o tom, jak o příspěvek požádat a komu je určen. 

Inflaci a růst životních nákladů v současné situaci asi pociťuje každý. Jednou z 

nejzranitelnějších skupin jsou právě domácnosti, ve kterých žijí děti. 

Naším cílem je pomoci co největšímu počtu z nich, proto rodinám se středními a nízkými příjmy 

vyplatíme jednorázový příspěvek 5 000 Kč na každé dítě. 

 

OSOBY INVALIDNÍ VE TŘETÍM STUPNI MOHOU OD ČERVENCE JEZDIT ZA 

POLOVINU BĚŽNÉHO JÍZDNÉHO 

Od 1. července 2022 začne platit pro osoby invalidní ve třetím stupni nová sleva. Ve vlacích ve 

druhé třídě a v linkové autobusové dopravě (mimo MHD) si budou moci kupovat jízdenky za 

50 % z obyčejného jízdného. Stačí mít QR kód vydaný Českou správou sociálního zabezpečení 

(ČSSZ) a při nákupu jízdenky vybrat nebo nahlásit příslušný tarif pro osoby invalidní ve třetím 

stupni. 

 

Zdroj:https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/TZ++co+se+zm%C4%9Bn%C3%AD+od+1.1.2022+%281%29.pdf/f

0da43ed-7594-6928-92b0-37571633742b 
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Příspěvek na bydlení 

Vzhledem k současné situaci, která je pro mnohé z nás složitá, se  MPSV (Ministerstvo 

práce a sociálních věcí) rozhodli učinit několik zásadních změn v oblasti příspěvku na 

bydlení. 

Jedním z výsledků je maximálně zjednodušený formulář žádosti o  příspěvek, který 

zvládnete bez komplikací vyplnit během několika minut z  pohodlí vašeho domova. 

Maximum informací si stát zajistí sám. Zároveň se náklady na bydlení a příjmy rodiny 

revidují již pouze jednou za půl roku. A navíc všichni stávající příjemci příspěvku 

na   bydlení mohou své pravidelné zúčtování provést také v novém online prostředí. 

Snahou MPSV je vám maximálně ulehčit cestu k čerpání příspěvku a  minimalizovat 

zbytečné papírování. 

 

Průměrná výše příspěvku na bydlení 
je 4.084 Kč měsíčně. 

  

Pokud máte připravené vše potřebné, podáte žádost rychle a pohodlně. 

O příspěvek můžete požádat až tři měsíce zpětně! 

V případě problémů či nejasností vám pomůžeme na čísle 950 194 444 v době od 

8:00 do 20:00. 

Žádost se již nebude podávat každý rok, ale pouze jednou. 

 

 KDO MŮŽE PŘÍSPĚVEK ZÍSKAT 

Vždy záleží na konkrétním případu. Obecně však můžeme říct, že pokud vás náklady na bydlení 

(nájem, energie, vodné a stočné a podobně) stojí více než 30 % vašich čistých příjmů (v Praze 

35 %), můžete příspěvek čerpat. Zkrátka však nepřijdou ani lidé, kteří žijí ve          vlastním bytě 

či domě. Podívejte se na konkrétní případy. 

Rodina 

Jana a Karel bydlí v nájmu v Ústí nad Labem. Mají dvě děti ve věku 8 a 10 let. Jejich čistý 

příjem je 38.348 Kč. Za nájem platí každý měsíc 12.000 Kč a za náklady na bydlení (energie, 
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vodné a stočné atd.) platí měsíčně 6.620 Kč. Mohou tedy získat od státu příspěvek na bydlení 

ve výši 6.273 Kč měsíčně. 

Důchodkyně 

Helena je ovdovělá důchodkyně a bydlí ve vlastním domě v Javorníku. Její náklady na  bydlení 

(energie, vodné a stočné atd.) jsou 6.800 Kč měsíčně. Pobírá důchod ve výši 13.800 Kč. Může 

tedy získat od státu příspěvek na bydlení ve výši 2.092 Kč měsíčně. 

Samoživitelka 

Petra je samoživitelka a bydlí v nájemním bytě v Olomouci se dvěma dětmi ve věku 8 a 11 let. 

Její čistý měsíční příjem je 27.290 Kč. Za nájem a náklady na bydlení vydá každý měsíc 15.620 

Kč. Může tedy získat od státu příspěvek na bydlení ve výši 6.813 Kč měsíčně. 

CO JE TŘEBA SI PŘIPRAVIT 

Než se pustíte do vyplňování formuláře, je třeba si připravit pár dokumentů, které od vás 

budeme potřebovat. Jde pouze o informace, které si stát nemůže dohledat sám. Abychom vám 

vše zjednodušili, bude nám stačit nahrát pouze scan nebo fotografie dokumentů. 

POTVRZENÍ O VÝŠI PŘÍJMU 

Pokud pobíráte výplatu či mzdu, budeme potřebovat potvrzení o výši příjmu (např. výplatní 

pásku). 

POTVRZENÍ NÁKLADŮ NA SLUŽBY 

Doklad potvrzující výši nákladů na služby jako vodné, stočné, odvoz odpadu a podobně. 

POTVRZENÍ NÁKLADŮ NA ENERGIE 

Doklad potvrzující výši nákladů na energie za předchozí měsíce. 

NÁJEMNÍ SMLOUVA 

Pokud bydlíte v nájmu, budete potřebovat scan nebo fotografii vaší nájemní smlouvy. 

POTVRZENÍ O STUDIU 

V případě, že je vaše dítě student starší 15 let, budete potřebovat potvrzení o studiu. 

VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB A ENERGIÍ 

Pokud jste v daném měsíci obdrželi přeplatek či nedoplatek, přiložte vyúčtování k žádosti. 

PROHLÁŠENÍ DALŠÍCH OSOB 

Pokud s vámi bydlí další osoba starší 18 let, budete od ní potřebovat podepsat prohlášení. 
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JAK SE PROKÁŽU 

Abychom mohli vaši žádost zpracovat online a ušetřit vám cestu na úřad, musíme si být jisti 

tím, kdo žádost podal. Proto je pro vstup do našeho formuláře nutné přihlášení prostřednictvím 

Identity občana nebo Datové schránky. Skutečně jen tak vám můžeme ušetřit cestu na úřad. 

 

V rámci Identity občana můžete využít Mobilní klíč eGovernmentu. Do vašeho mobilu si 

jednoduše stáhnete aplikaci a následně si na kterémkoli Czech Pointu aktivujete možnost 

přihlášení. Během pár minut tak získáte jednoduchý způsob přihlašování

 

Dalším způsobem v rámci Identity občana je BankID. Bankovní identitu má v České republice 

přes 5.000.000 lidí (jen o tom spousta z nich neví), pravděpodobně ji tak budete mít i vy. Pomocí 

přihlašovacích údajů do vašeho internetového bankovnictví se jednoduše přihlásíte. Pokud 

potřebujete více informací ohledně BankID. 

 

Další možností, jak se prokázat, je přihlášení přes datovou schránku. Pokud ji nemáte, stačí 

navštívit nejbližší CzechPoint například na pobočce České pošty. Pro zjednodušené 

přihlašování lze následně nainstalovat aplikaci Mobilní klíč do mobilního telefonu nebo tabletu. 

Veškeré podrobnosti o datových schránkách zjistíte na info.mojedatovaschranka.cz. 

Nadále platí možnost vyplnit zjednodušený papírový formulář na kterékoliv pobočce Úřadu 

práce ČR. V případě nesnází nebo dotazů můžete v pracovní době zavolat na call centrum 

Úřadu práce: +420 800 77 99 00. 

 

 

 

 

 

https://info.identitaobcana.cz/
https://www.uradprace.cz/web/cz/call-centrum-up-cr
https://www.uradprace.cz/web/cz/call-centrum-up-cr


 

Zpravodaj  
Centra pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. 

 Str. 17 

Beleše s tvarohem 

Potřebujete:  

• 500 g hladké mouky 

• 250 g tvarohu 

• 200 g zakysané smetany 

• 30 g droždí 

• 300 ml mléka 

• 1 lžíce pískového cukru 

• marmeláda 

• moučkový cukr 

• olej na smažení 

• sůl 

Postup: Smícháme spolu droždí, mouku, cukr a 100 ml mléka, vytvoříme tak kvásek, necháme 

ho vzejít. Ke kvásku přidáme zbylé mléko a mouku, mírně osolíme a pak vypracujeme hladké 

těsto. Z těsta vytvarujeme jednotlivé bochánky, které necháme, na   pomoučeném vále 15-20 

minut, kynout. Rozpálíme olej a vytahané bochánky postupně osmažíme, po obou stranách, 

dozlatova. Ovocnou zavařeninu smícháme 1:1 s tvarohem a touto směsí potřeme jednotlivé 

beleše. Nakonec přidáme lžíci marmelády a lžíci zakysané smetany, beleše posypeme 

moučkovým cukrem a můžeme servírovat. Doporučení: Beleše můžeme podávat i na slano s 

rozdrceným česnekem a kapkou másla, nebo se zelím. 
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Zábava pro volný čas 

         4 2  
   8   5  1 

6 7 1       

  2    1   

 5   6     

7 8      5  

  7 6 2      

2 9  3 5  6   
  5   1   9  

 
 

S P R I N T C K N Í Ž K A 

E X P E R I M E N T J Í E 

P B P O K Í Ř P D I N N Ý 

A Š U Á H R A Č K A Ť Č A 

U S D R T L A N I T S O H 

Š A I V Ž M K Í Č I B N A 

Á A A E A O Š C K Z T E Z 

L T K Í L B A K Ž O L S A 

E H Č L R I L Z A V B O R 

M C A Ý A L F A I R N B D 

I A K E M V Ě L P E T L C 

S Š U H T Á R E Z N I A Y 

E N K O N Č E T I N A K I 

 

BIČÍK HAZERD KONČETINA OBVAZ ŠACHTA 

BURŽOAZIE HOSTINA KUKAČKA PALBA TRVALKA 

CIKÁDA HRAČKA MOBIL PAUŠÁL Zdroj: 

http://tenista.blog.cz/0706/ 

osmismerka-4 

 

EMISE INZERÁT NERVOZITA PŘÍKOP 

EXPERIMENT KABLÍK NOČNÍK SLOŽKA 

FLAŠKA KNÍŽKA OBLAK SPRINT 

http://tenista.blog.cz/0706/
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Kvíz 

1. Závody Velká Pardubická se jezdí? 

na motokárách 

na koních 

v autech 

 

2. Který zámek v Pardubickém kraji je památkou UNESCO? 

Polička 

Liberec 

Litomyšl 

 

3. Nejvyšším bodem Pardubického kraje je vrchol? 

Kralický Sněžník 

Sněžka 

Králičí hora 

 

4. Který známý český skladatel se narodil v Litomyšli? 

Antonín Dvořák 

Leoš Janáček 

Bedřich Smetana 
 

 

5. Jaký název nese Přehrada v Pardubickém kraji? 

Sek 

Seš 

Seč 
 

6. Kde v přírodě se nachází Muzeum lidových staveb a řemesel?  

Veselý kopec 

Veselá hora 

Veselý dvůr 

 

 

 

Správné odpovědi: 1) na motorkách, 2) Litomyšl, 3) Kralický Sněžník, 4) Bedřich Smetana, 5) Seč, 6) Veselý kopec 
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Zdroj: https://www.kampocesku.cz/jpg/files/20065_krizovka-ke-stazeni.jpg 
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Tipy na výlety 
Zdravínek cestuje za vodními plochami Pardubického kraje. 

 

Vodní nádrž Pařížov  

Nachází se na řece Doubravě je jedna z nejkrásnějších gravitačních přehrad v České republice. 

Byla postavena v letech 1910 – 

1913, před výstavbou samotné 

hráze byly 

nejprve prováděny přípravné 

práce na odtokové štole s jezem. 

Štola měla zabezpečit odvod 

přívalových vod, v letech 1885, 

1888 a 1897 tu totiž napáchaly 

značné škody přívalové deště, 

a  proto se na počátku 20. století 

přikročilo k výstavbě gravitační 

přehrady. 

Hráz se stavěla z rulového 

kamene, který byl těžen 

a  opracováván v nedalekém 

lomu. K výstavbě bylo použito celkem 35 tisíc kubíků kamene, 310 vagónů písku z řeky Labe 

a 460 vagónů cementu. Na stavbě pracovalo 500 dělníků. 

Kamenná hráz je unikátní technickou památkou, má tvar trojúhelníku se skloněným návodním 

límcem. Zajímavostí je, že ačkoliv je hráz vyklenutá, účinek klenby nebyl nikdy do výpočtu 

statiky započítán. Uvažovalo se pouze o hmotnosti kamenných kvádrů při působení největší 

hodnoty tlaku vodního sloupce. Hráz je proti průsakům zabezpečena dvojitou cementovou 

omítkou s draselným mýdlem a pokryta tzv. siderostenovým nátěrem. Průsaková voda 

je  z hráze odváděna drenážními svislými rourami do chodby u základových výpustí. Pata hráze 

a její boky jsou utěsněny jílem. 

Přehradní hráz reguluje vodní stav dvěma výpustmi o průměru 8 metrů, šupátkové a provozní 

uzávěry jsou ovládány z věží a obslužných domků na vzdušné straně hráze. Klenbová odtoková 

štola o délce 142 metrů dokázala při maximální zátěži pojmout průtok 23,5 kubíku za sekundu. 

V roce 2005 došlo k výměně potrubí za nové bloky se segmentovými uzávěry s celkovou 

kapacitou výpustí 33 kubíků za sekundu. Všechna šoupátka jsou dnes ovládána pomocí 

elektromotorů z kanceláře hrázného. Štola slouží jako zimoviště netopýra černého, který je pod 

záštitou ochrany přírody (Natura 2000). 

V roce 1992 tu byla vybudována malá vodní elektrárna se dvěma Bánkiho turbínami, přičemž 

se podařilo zachovat původní historický ráz celé stavby. 

V roce 1997 dokázala přehrada zadržet červencovou povodeň, skrze nádrž proteklo za necelé 

dva dny 30 milionů kubíků vody (za celý měsíc červenec proteklo tudy 50 milionů kubíků, což 

je průměrný roční průtok). Co je však podstatné, starobylá hráz dokázala náporu vody odolat 

pouze s drobnými škodami. 
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Údolní přehradní nádrž Seč na řece Chrudimce  

Byla postavena v letech 1925–1934. Masivní hráz 

je vyzděná z žulových bloků, je situována mezi 

skalisky u zřícenin hradů Oheb a Vildštejn. 

Hráz je vysoká 42 metrů, dlouhá 165 metrů 

a   v   koruně široká necelých 7 metrů. Přehrada 

je  schopna zadržet 22 milionů kubíků vody. 

Při stavbě přehrady bylo zatopeno jedenáct 

obytných domů, čtyři mlýny, jeden velký statek, 

čtyři pily a tírna lnu. Na skalnatém ostrohu 

nad   přehradou byla v roce 1996 vyhlášena Přírodní 

rezervace Oheb. 

Dnes slouží přehrada k ochraně před povodněmi 

a    také k vodárenským a rekreačním účelům, 

mohou se zde provozovat vodní sporty a je zde 

povoleno i koupání. Stejně, jako v mnoha jiných 

přehradách, se tu vyrábí i elektrická energie - 

v  turbogenerátoru poháněném Francisovou turbínou. V letech 1941 - 1947 tu byla postavena 

ještě jedna menší vyrovnávací nádrž Seč II. 

Vodní nádrž Pastviny neboli Pastvinská přehrada  

Pastvinská přehrada je napájena 

Divokou Orlicí a kvůli stavbě 

tohoto vodního díla muselo být 

zbouráno 74 domů. Vodní nádrž 

byla vybudována v letech 1933 - 

1938 a v letech 2000 - 2006 došlo 

k    modernizaci vnitřního vybavení 

elektrárny a řídícího systému. 

Přehrada dnes slouží jako ochrana 

před povodněmi, k výrobě 

elektrické energie a také 

k    rekreačním účelům. Je zde 

povoleno koupání, rybolov i vodní 

sporty. 
Hydroelektrárna byla původně 

stavěna jako přečerpávací, v době dostavby koncem 30. let minulého století byla největší 

elektrárnou svého druhu v  Československé republice a vůbec první elektrárnou na našem 

území, která měla strojovnu umístěnou vně objektu přehrady. Strojovna byla uvedena 

do  provozu v roce 1933 a její poslední čerpadlový provoz je zaznamenán 9. března 1964. Dnes 

se zde denně vyrobí 69 tisíc kWh a za rok 5 a půl tisíce MWh elektrické energie. Francisovou 

turbínou o výkonu 3 MW protéká 12 kubíků vody za sekundu. 

Zdroj: https://turistickyatlas.cz/kraj/pardubicky/vodni-plochy 
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ZDRAVÍnek radí zajímavé odkazy 

Nabízíme Vám seznam internetových stránek, kde se můžete dozvědět mnoho zajímavých 

informací o problematice zdravotně postižených a seniorů.  

• Helpnet – informační portál pro osoby se specifickými potřebami – www.helpnet.cz 

• Vozíčkář – informační portál nejen pro sedící – www.vozickar.com  

• Nevladky.cz – informační portál pro neziskovky v Pardubic. kraji - www.nevladky.cz 

• Vozka – magazín o životě a pro život na vozíku – www.vozka.org  

• Můžeš – časopis pro ty, kteří se nevzdávají – www.muzes.cz  

• Mosty – časopis pro integraci – www.nrzp.cz 

• GONG – časopis sluchově postižených – www.gong.cz 

• Esprit – Česká asociace pro psychické zdraví – www.capz-esprit.sweb.cz  

• Duhové noviny – www.duhovenoviny.cz  

• Vital – www.vitalplus.org 

 

Dále uvádíme noviny a zpravodaje, včetně jejich internetových odkazů, 

kde  představujeme naši činnost. Můžete zde nalézt mnoho zajímavých informací 

z  kultury a dalších oblastí daného města.  

 

• Týdeník Pernštejn – www.tydenikpernstejn.cz  

• Radniční zpravodaj – www.pardubice.eu  

• Pravobřežní zpravodaj – www.pardubice.eu  

• Chrudimský zpravodaj – www.chrudim.eu  

• Chrudimka.cz – www.chrudimka.cz  

• Chrastecké ohlasy – www.mestochrast.cz  

• Ústecké listy – www.ustinadorlici.cz  

• Českotřebovské noviny – www.ceskotrebovskenoviny.cz  

• Městské noviny Lanškroun – www.lanskroun.eu  

• Choceňský zpravodaj – www.chocen.cz 

• Vysokomýtský zpravodaj – www.vysoke-myto.cz  

• Jablonský zpravodaj – www.jablonneno.cz  

• Žamberecké listy – www.zamberk.cz  

• Letohradský zpravodaj – www.letohrad.eu  

• Kralický zpravodaj – www.kraliky.eu 
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Spokojenost uživatelů s poskytovanými službami 
 

Za rok 2021 proběhl průzkum zaměřený na zjištění spokojenosti uživatelů služeb a  zhodnocení 

kvality poskytovaných služeb. Na základě zhodnocení průzkumu spokojenosti vyplynulo, že 

uživatelé služeb Osobní asistence, Sociální rehabilitace a Odborného sociálního poradenství 

byli s poskytovanými službami spokojeni. Podrobnější informace naleznete na  webových 

stránkách http://www.czp-pk.cz/cs/27-informace-o-nas/ 

Více informací naleznete na našich webových stránkách - www.czp-pk.cz. 

Podporují nás: 
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