ZDRAVÍnek 2019

Paní Věra Urbancová s asistenční fenkou Pegy
(více na str. 12)

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

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

ZDRAVÍnek zdraví
Vážení čtenáři,
nabízíme Vám nové vydání zpravodaje ZDRAVÍnek, které každoročně připravuje
Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.
Naleznete zde informace o našich službách, které poskytujeme zdravotně postiženým
a seniorům v nepříznivé sociální situaci. Na následujících stránkách se můžete blíže seznámit
s osobní asistencí, odborným sociálním poradenstvím a sociální rehabilitací. Tyto služby
významně přispívají k řešení problémů, se kterými se naše cílová skupina v běžném životě
setkává. Naleznete zde informace o našich půjčovnách rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek.
Na dalších stránkách se dozvíte o některých změnách v sociální oblasti, ke kterým došlo
v letošním roce, případně dojde v roce následujícím. Milovníci bylinek se dozvědí,
kdy a jakou část rostliny sbírat. Následuje několik receptů na rychlé pomazánky.
Rozhovor nám poskytla paní Věra Urbancová, která už dlouho využívá službu osobní
asistence našeho Centra. Povídat si s ní budeme především o její asistenční fence Pegy.
Přiblížíme Vám školení na počítači, která probíhají na všech pracovištích Centra.
Ve zpravodaji naleznete i něco na pobavení a společně navštívíme bezbariérové muzeum
v České Třebové, jehož expozice stojí za zhlédnutí.

Na závěr jsou uvedeni ti, kdo nás v uplynulém období podpořili.

Pohodové chvilky se ZDRAVÍnkem Vám přeje
tým Centra.

Zdravínek jarní
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdrav%C3%ADnek_jarn%C3%AD
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ZDRAVÍnek informuje o činnosti Centra
Naše pracoviště se nacházejí v Pardubicích, Chrudimi a Ústí nad Orlicí.

Pracoviště Pardubice
Adresa: Bělehradská 389, 530 09 Pardubice
telefon: 466 335 630
web: www.czp-pk.cz

Pracovníci:
Hana Jarošová – vedoucí Centra Pardubice a Chrudim
telefon: 775 693 987
e-mail: hana.jarosova@czp-pk.cz

Bc. Denisa Křivková – sociální pracovnice
telefon: 775 693 986
e-mail: denisa.krivkova@czp-pk.cz
Bc. Narcisa Jelínková – sociální pracovnice
telefon: 775 693 984
e-mail: narcisa.jelinkova@czp-pk.cz

Pracoviště Chrudim
Adresa: Revoluční 594, 537 01 Chrudim
telefon: 469 620 320
web: www.czp-pk.cz

Pracovníci:
Bc. Naděžda Medková – sociální pracovnice
telefon: 775 693 982
e-mail: nadezda.medkova@czp-pk.cz
Iveta Trojanová – pracovnice v sociálních službách
telefon: 775 693 988
e-mail: iveta.trojanova@czp-pk.cz
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Pracoviště Ústí nad Orlicí
Adresa: Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí
telefon: 465 525 324
web: www.czp-pk.cz

Pracovníci
Eva Jiřincová – vedoucí Centra Ústí nad Orlicí
telefon: 775 693 985
e-mail: eva.jirincova@czp-pk.cz
Maria Vejsová – pracovnice v sociálních službách
telefon: 775 693 983
e-mail: maria.vejsova@czp-pk.cz

Poslání a cíle Centra
Posláním Centra je přispívat ke zkvalitňování života zdravotně postižených občanů a jejich integraci
do společnosti. Centrum vytváří ve spolupráci s členy podmínky pro rozvoj specializovaných činností
pro zdravotně postižené občany a seniory.

Cílem 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.
Cílová skupina: Zdravotně postižené osoby a senioři.

Popis služeb
Odborné sociální poradenství je poskytováno osobám se zdravotním postižením a
seniorům v Pardubickém kraji. V rámci poradenství pracovníci Centra přispívají k řešení
nepříznivé životní nebo sociální situace uživatele služby (bydlení, dávky, příspěvky, pracovní
uplatnění, zprostředkování navazujících služeb – aktivizační služby, pečovatelská služba,
psycholog, atd., pomoc a podpora při sepisování námitek, stížností a odvolání, oblast
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek – jaké typy pomůcek existují, jaké jsou pro daného
uživatele nejvhodnější, kde si může pomůcku zapůjčit, případně, jak si obstarat pomůcku
vlastní).
Služba je poskytována zdarma.

Osobní asistence je určena pro zdravotně postižené občany a děti, a to do mateřských,
základních, speciálních, středních škol a do domácností podle individuálních potřeb uživatelů.
Služba je zajišťována kvalifikovanými osobními asistenty a je poskytována bez časového
omezení.
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Aktuální ceník služby osobní asistence
Asistence pro děti do 18 let věku:
od 6:00 do 18:00
od 18:00 do 6:00

Pracovní dny:
70,- / hodinu
120,- / hodinu

Soboty, neděle a svátky:
120,- / hodinu
120,- / hodinu

Pracovní dny:
80,- / hodinu
130,- / hodinu

Soboty, neděle a svátky:
130,- / hodinu
130,- / hodinu

Asistence pro dospělé:
od 6:00 do 18:00
od 18:00 do 6:00

Sociální rehabilitace je služba, která podporuje dovednosti, schopnosti a zájmy, posiluje
návyky tak, aby uživatelé dosahovali samostatnosti, nezávislosti, soběstačnosti a mohli
plnohodnotně žít.
POSKYTOVANÉ ČINNOSTI služby sociální rehabilitace:
1. Nácvik dovedností zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začleňování:
• nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů (pračka, mikrovlnná trouba, televize,
lednička apod.)
• nácvik péče o domácnost (péče o oděvy, úklid, chod domácnosti apod.)
• nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti (přebalování, ošacení, stravovací
návyky apod.)
• nácvik samostatného pohybu (v bytě, ve venkovním prostoru)
• nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům (nácvik vlastnoručního podpisu, při
vyplňování formulářů či jiných dokumentů)
2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
• doprovody (do školy, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity apod.)
• nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky
• nácvik efektivního hledání pracovního místa a vystupování při pracovním pohovoru
(psaní životopisu, motivačního dopisu, vyhledávání zaměstnání apod.)
• nácvik komunikačních dovedností a práce s informacemi (telefonování, psaní dopisů,
e-mailů, internetu)
3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
• internetová učebna – školení na PC
• Klubíček – pravidelné setkávání osob se zdravotním postižením a seniorů (pracoviště
Pardubice a Chrudim)
4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí:
• podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek
• informační servis a zprostředkování dalších služeb
Služba je poskytována zdarma.
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Půjčovny kompenzačních pomůcek
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.
Provozní doba Pardubice:
pondělí–pátek 8.00 – 16.00 nebo dle předchozí domluvy
Kontaktní osoby:
Bc. Denisa Křivková, tel.: 775 693 986
Hana Jarošová, tel.: 775 693 987
Provozní doba Chrudim:
pondělí–pátek 8.00 – 16.00 nebo dle předchozí domluvy
Kontaktní osoba: Bc. Naděžda Medková, tel.: 775 693 982
V Centru Ústí nad Orlicí nabízíme k zapůjčení dětské pomůcky.
K dispozici máme dva mechanické vozíky, autosedačku, berle, chodítka, dětské kolo, dětskou
podpůrnou hrazdu a dětskou mobilní sedačku.
Provozní doba Ústí nad Orlicí:
pondělí–pátek 8.00 – 16.00 nebo dle předchozí domluvy
Kontaktní osoby:
Eva Jiřincová, tel.: 775 693 985
Maria Vejsová, tel.: 775 693 983

Zápůjční doba pomůcky není omezena. Pomůcku si můžete zapůjčit dle své potřeby a bez
čekání. Podmínkou zápůjčky je platný občanský průkaz a zaplacení měsíčního poplatku.
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ZDRAVÍnek seznamuje s novinkami v sociální oblasti
Příspěvek na péči
Od letošního července se změnila výše příspěvku na péči u III. stupně závislosti
u obou věkových skupin. Nově bude výše příspěvku následující:
Výše příspěvku na péči 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)
• 9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) u osob, které využívají pobytové sociální
služby,
13 900 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby
• 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) u osob, které využívají pobytové
sociální služby,
19 200 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby
Výše příspěvku na péči 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)
• 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) u osob, které využívají pobytové sociální
služby,
12800 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby
• 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) u osob, které využívají pobytové sociální
služby,
19 200 Kč u sob, které nevyužívají pobytové sociální služby
Zdroj: https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek

Zdroj: http://www.seniorclub.cz/
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Starobní důchod
Sněmovna schválila ve třetím čtení zákon o důchodovém pojištění. Pomůže hlavně
seniorům s nižšími příjmy.
10. 7. 2019
Poslanci ve třetím čtení schválili návrh zákona o důchodovém pojištění, který předložila
ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Návrh relativně více pomůže
seniorům s nižšími důchody. V průměru si důchodci polepší o 900 Kč na 14 200 Kč.
Minimálně o 750 Kč si polepší 9 z 10 důchodců a jejich měsíční důchod tak dosáhne alespoň
10 750 Kč.
Zdroj: https://web.mpsv.cz/web/cz/-/snemovna-schvalila-ve-tretim-cteni-zákon-o-duchodovempojisteni-pomuze-hlavne-seniorum-s-nizsimi-prijmy

Zdroj: http://www.seniorclub.cz/?q=taxonomy/term/7
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Příspěvek na zvláštní pomůcku
Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má:
•
•
•

těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo
těžké sluchové postižení anebo
těžké zrakové postižení

Těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí, těžké sluchové nebo zrakové postižení musí
být charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a zdravotní stav osoby nesmí
vylučovat přiznání tohoto příspěvku. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro tyto
účely považuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má
trvat déle než 1 rok.
Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo
speciálního zádržního systému má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového
ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.
Okruh zdravotních postižení odůvodňujících přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a
zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou uvedeny v příloze k zákonu o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením.
Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že:
•
•

•
•

•

•

Osoba je starší 3 let (motorové vozidlo, úprava bytu), 15 let (vodicí pes), 1 roku
(všechny ostatní pomůcky).
Zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního
uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke
styku s okolím.
Osoba může zvláštní pomůcku využívat.
Zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je hrazen z veřejného
zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou. Také
nesmí jít o zdravotnický prostředek, který nebyl osobě uhrazen z veřejného
zdravotního pojištění nebo zapůjčen zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné
zdravotní indikace.
Pokud je pomůckou motorové vozidlo, je také podmínkou, že se osoba opakovaně v
kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna
být vozidlem převážena.
Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve
vyhlášce č. 388/2011 Sb. Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce
uvedena není, a to za podmínky, že jí krajská pobočka ÚP považuje za srovnatelnou s
některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je.
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Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku
•
•

•

•
•

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením rozlišuje, zda jde o
pomůcku v ceně do nebo přes 10 000 Kč a speciální úpravu má pro motorové vozidlo.
Na pořízení zvláštní pomůcky v ceně nižší než 10 000 Kč se příspěvek na zvláštní
pomůcku poskytne jen osobě, která má příjem (příjem s ní společně posuzovaných
osob) nižší než 8násobek životního minima jednotlivce nebo životního minima
společně posuzovaných osob. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, že
spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní
pomůcky, nejméně však 1 000 Kč. Z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména
žádá-li osoba opakovaně o příspěvek na různé zvláštní pomůcky v ceně do 10 000 Kč,
lze tento příspěvek poskytnout, i když příjem osoby a příjem osob s ní společně
posuzovaných přesahuje výše uvedený násobek životního minima.
Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 10 000 Kč, se
stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny
zvláštní pomůcky. Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti,
krajská pobočka ÚP určí nižší míru spoluúčasti, minimálně však 1 000 Kč.
Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla činí
200 000 Kč, se zvyšujícím se příjmem se snižuje. Nejnižší výše dávky je 100 000 Kč.
Limity: Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč; 400 000 Kč
v případě příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení „plošiny“. Součet vyplacených
příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích
přesáhnout částku 800 000 Kč; 850 000 Kč, pokud v této době byl poskytnut
příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny.

Osoba, které byl vyplacen příspěvek na zvláštní pomůcku, je povinna tento příspěvek nebo
jeho poměrnou část vrátit, jestliže
•
•
•

•

•
•
•

nepoužila příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené
krajskou pobočkou ÚP na pořízení zvláštní pomůcky
nepoužila vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo
ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou ÚP
v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení
příspěvku nebo v období před uplynutím 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode
dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla pozbyla
vlastnické právo ke zvláštní pomůcce
v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení
příspěvku nebo v období před uplynutím 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode
dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla přestala
zvláštní pomůcku užívat
se přestala opakovaně dopravovat nebo přestala být schopna převozu motorovým
vozidlem, byl-li vyplacen příspěvek na pořízení motorového vozidla
použila příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání, nebo
se prokáže, že osoba, uvedla v žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku nepravdivé
nebo zkreslené údaje.

Osoba není povinna vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část
vrátit, jestliže
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•

•

•

v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne jeho
vyplacení přestala užívat zvláštní pomůcku z důvodu změny zdravotního stavu nebo
v období před uplynutím 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení
příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla se z důvodu změny
zdravotního stavu přestala opakovaně dopravovat nebo pozbyla schopnost být
převážena motorovým vozidlem
byl vyplacen příspěvek na pořízení vodícího psa a pes v období před uplynutím 60
kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku zemře nebo ztratí
své dovednosti z důvodu onemocnění nebo úrazu, k němuž došlo bez zavinění
příjemce dávky
zemřela.

Povinnost vrátit poměrnou část příspěvku nevzniká, jestliže tato částka nepřesahuje 100 Kč.
Krajská pobočka Úřadu práce může z důvodů hodných zvláštního zřetele rozhodnout o
prominutí povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část.
Zdroj: https://portal.mpsv.cz/soc/dzp/pomucka

Zdroj: https://www.vozka.org/aktuality/motorismus/vozkuv-tip-pomucky-a-upravy-auta-pro-snadnejsinakladani-mechanickeho-voziku-samotnym-vozickarem-do-vozidla-ci-na-jeho-strechu--388cz
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ZDRAVÍnek na návštěvě
Pomáhat může i psí asistent
Paní Věra Urbancová už několik let využívá službu osobní asistence, kterou jí
poskytuje naše Centrum. Osobní asistentka chodí k paní Urbancové na několik hodin týdně,
kromě ní má i asistentku čtyřnohou, černého labradorského retrívra, která je s ní pořád.

Jak dlouho už službu Centra využíváte a v čem Vám osobní asistentka pomáhá?
„Asistenci využívám už třetím rokem. Pro osobní asistenci jsem se rozhodla poté, když se můj

zdravotní stav zhoršil natolik, že jsem si už mnoho věcí nebyla schopná obstarat sama.
Asistentka mi pomáhá s ranní hygienou, přesuny z postele na vozík a z vozíku na lůžko,
s úklidem, doprovází mě na nákupy… Pomáhá mi s venčením mého asistenčního psa Pegy.
Prostě zajišťuje to, co vzhledem k tomu, že jsem na invalidním vozíku, nezvládám.“

Zmínila jste asistenčního psa. Jak Vám
v praxi pomáhá tato čtyřnohá
pomocnice?
„Doma otevírá a zavírá dveře, to provádí
pomocí šňůrky, která je připevněna na klice.
Když mi něco upadne na zem podá mi to.
V zimě mi sundává rukavice. Pokud ležím a
spadne mi z postele noha, dokáže mi ji vrátit
zpátky na lůžko. Umí přivolat pomoc, na stěně
máme tlačítko v úrovni jejího čumáku a pokud
řeknu „Pegy pomoc“ ví, co má udělat.
Signalizace se rozezní u sousedů. Když jsem
jednala o asistenčním psovi s neziskovkou,

odkud Pegy mám, tyto dva naposledy zmíněné
povely jsem měla mezi speciálními požadavky.
Každý klient si může určit, co by měl jeho asistenční pes umět a tomu je pak přizpůsoben
výcvik. Tlačítko NOUZE běžně nevyužívám, proto tento povel s Pegy opakujeme, aby ho
nezapomněla. Pravidelně se účastníme zkoušek, které jsou povinné.“

Kde a jak takové zkoušky probíhají?
„Zkoušky probíhají v obchodním domě. Posílají nás různými směry, často do míst, kde jsou
psí pamlsky nebo ryby a maso. Dále na Pegy číhají různé nástrahy. Například potkáme
12
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člověka, který jí nabízí rohlík, ten si nesmí vzít. Pak před ní další „záškodník“ hodí na zem
pamlsek, opět si ho nesmí všímat. Musí prokázat, že je schopná uposlechnout povelu. Řeknu jí
sedni a odjíždím, musí na mě na místě počkat. Další část zkoušek se odehrává venku. Tam
nám povel sedni a čekej dělá problémy, neví, kam bez ní odjíždím a následuje mě, chce mě mít
stále na očích. Potom přecházíme do bezbariérového objektu, kde cvičíme nastupování do
výtahu, kam musím nastoupit nejdřív já, pes jde za mnou. To samé se týká například i
vystupování z auta, nejdřív jde
páníček a pes ho následuje.“

Jak probíhá výcvik
asistenčního psa?
„Rok je v předvýchově, kde se
pes učí hygieně a získává
základní povely poslušnosti. Pak
jde na další rok do výcviku na
asistenci, kde se učí i speciální
povely, které bude konkrétní

uživatel potřebovat. Asistenční
psi jsou speciálně vycvičeni
podle druhu postižení klienta. Jiné požadavky jsou kladeny na psa vodícího, který pomáhá
uživatelům se zrakovým postižením, signální psy dělají společnost neslyšícím a osobách se
záchvatovým onemocněním, balanční psi pomáhají při problémech s rovnováhou.“

Pegy je Váš první asistenční pes?
„Ne, před Pegy jsem měla 12 let Ditu, to byl zlatý retrívr. Dita byla klidnější, než je Pegy, ale
nemůžu je srovnávat, každá je prostě jiná. Tato pomoc je významná, to, že ji mám mi ulehčuje

život v mnoha směrech. A mám i lepší pocit, pokud bych třeba spadla, dokáže mi přivolat
pomoc. A v neposlední řadě je to moje parťačka, na kterou jsem zvyklá a bylo by mi bez ní
smutno. “

Na závěr našeho rozhovoru se vraťme k asistentce z Centra. Jste s ní spokojená?
„Jsem velmi spokojená a jsem jí vděčná, že mi pomáhá.“
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ZDRAVÍnek na školení
Internetová učebna – školení na PC
Všechna pracoviště Centra, tzn. v Pardubicích, v Chrudimi a v Ústí nad Orlicí poskytují
v rámci služby sociální rehabilitace pro zdravotně postižené a seniory individuální školení na
PC. Mnozí z uživatelů této služby
v minulosti zkoušeli navštěvovat
nejrůznější počítačové kurzy.
Většina z nich ale výklad lektora
nestíhala, posluchačů bylo víc a
vyučující neměl dostatek času,
aby se jim věnoval individuálně.
Důležitý je i fakt, že školení jsou
bezplatná.
V praxi výuka probíhá na
předem domluvených schůzkách.
Zájemce na ně dochází sám,
pracovnice se věnuje pouze jemu
a mohou probírat danou látku tak
dlouho, dokud uživateli není
jasná. To je nespornou výhodou a
uživatelům tento přístup vyhovuje. Školení může trvat tak dlouho, dokud se uživatel vše, co
chtěl nenaučil.
Témata výuky jsou nastavena individuálně, někdo potřebuje pomoci s hledáním na
internetu, další neumí pracovat s e-mailem, chtěl by komunikovat pomocí sociálních sítí…
Někteří uživatelé by rádi ovládali kancelářské programy.
Témata školení jsou následující:
• Základy práce na PC
• Kancelářské programy (psaní a úprava textu, vytvoření tabulky, základní vzorce, vytvoření
prezentace)
• Práce na internetu (vyhledávání, stahování – příspěvky, dávky, ordinační hodiny, zákony, práce,
bydlení aj.)
• E-mailová pošta (založení e-mailové schránky, odesílání a přijímání zpráv, připojení a ukládání
příloh)
• Sociální sítě (založení profilu, vyhledání přátel)

Do služby sociální rehabilitace patří i nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, kam patří
i mobilní telefony, ať už tlačítkové či dotykové, s jejichž obsluhou neznalý uživatel často marně
zápasí a pokud nemá nikoho, kdo by mu poradil, je bezradný. I s obsluhou tohoto zařízením je
možné v rámci služby poradit.
Pokud by Vás zajímaly bližší informace o školení, můžete nás kontaktovat, rády Vám
poskytneme aktuální informace.
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ZDRAVÍnek pro zdraví
Kdy sbírat bylinky a léčivé rostliny?

Zdroj: https://www.bylinkovo.cz/sber-bylinek-a-lecivych-rostlin/
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ZDRAVÍnek vaří
Rybičková pomazánka s tvarohem
1 tvaroh ve vaničce, 3 – 4 lžíce bílého jogurtu, sardinky v konzervě, dvě vajíčka, cibule, lžíce
másla, lžíce hořčice, sůl
Ze sardinek vyndejte páteř a vidličkou je rozmačkejte najemno. Přidejte najemno pokrájenou
cibuli, vajíčka a změklé máslo. Promíchejte a přidejte tvaroh s jogurtem, hořčici a sůl podle
chuti. Vše vymíchejte v hladkou pomazánku.

Brokolicová pomazánka
250 g brokolice, 1 obdélníček taveného sýra, 2-3 lžíce zakysané smetany, lžíce másla, stroužek
česneku, sůl, pepř
Umytou brokolici uvaříme doměkka, scedíme a vidličkou rozmačkáme najemno. Přidáme
máslo, sýr, zakysanou smetanu, prolisovaný česnek a podle chuti osolíme a opepříme.

Česneková pomazánka s tvrdým sýrem
1 pomazánkové máslo bez příchutě, 1 zakysaná
smetana, 10 dkg tvrdého sýra (eidam), lžička
hořčice, 3-4 stroužky česneku, sůl
Důkladně promícháme pomazánkové máslo se
zakysanou smetanou, přidáme nastrouhaný
tvrdý sýr, hořčici, prolisovaný česnek a podle
chuti dosolíme.
Foto: https://www.imnam.cz/wp-content/uploads/2017/08/iStock-622301904.jpg

Drožďová pomazánka
lžíce másla, 3 balíčky droždí, 3 vejce, cibule, 10 dkg šunky nebo šunkového salámu, trochu
mléka, lžička hořčice, sůl, pepř
Cibuli nakrájíme na drobné kostičky a zpěníme ji na másle. Přidáme droždí a mícháme do jeho
rozpuštění. Pak vmícháme salám pokrájený najemno. Zvlášť si rozmícháme vejce s trochou
mléka, hořčici, sůl a pepř a tuto směs vlijeme na rozpuštěné droždí se salámem. Mícháme do
zhoustnutí.

Dobrou chuť!

Zdroj: https://www.uzdravim.cz/zdrave-pomazanky.html
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ZDRAVÍnek myslí na zábavu

Tajenka: kromě toho, že dojde pivo na moři
Zdroj: http://www.poruchypameti.cz/wp-content/uploads/2017/07/TANAKAN_kriz_004.pdf

17

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

Sudoku:

Zdroj: http://sudokuonline.cz/

Osmisměrka:

Zdroj:http://tenista.blog.cz/0706/osmismerka-4
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Kvíz:
1) Pro město Pardubice je typická jedna pochoutka, jedná se o:
a) bábovku
b) čokoládu
c) perník
d) jogurt
2) Ve kterém městě Pardubického kraje se nachází bezbariérové Muzeum loutkářských
kultur?
a) Chrudim
b) Svitavy
c) Litomyšl
d) Slatiňany
3) V Ústí nad Orlicí se narodil významný houslista:
a) Antonín Bennewitz
b) Otakar Ševčík
c) Josef Muzika
d) Jaroslav Kocián
4) Na Vraclavi byl v roce 1108 vyvražděn jeden významný rod:
a) Slavníkovci
b) Vršovci
c) Přemyslovci
d) Mojmírovci
5) Z jednoho města v Pardubickém kraji pochází herec Jan Kačer, které to je?
a) Moravská Třebová
b) Holice
c) Lanškroun
d) Žamberk
6) Slatiňany protéká řeka:
a) Chrudimka
b) Loučná
c) Labe
d) Novohradka

Správné odpovědi – 1c), 2a), 3d), 4b), 5b), 6a)
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ZDRAVÍnek dětem
Najdi rozdíly – koťata
Pořádně si prohlédni oba obrázky a najdi mezi nimi 5 rozdílů.

Zdroj: http://www.kamaradske-hry.cz/stolni-hry/najdi-rozdily/hra-najdi-rozdil-kotata.html
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ZDRAVÍnek cestuje
V tomto čísle ZDRAVÍnek zavítal do Městského muzea v České Třebové. Zaujalo ho,
že je bezbariérové a jeho expozice opravdu stojí za prohlídku.
Stálé expozice muzea jsou pojmenovány „Dopravní křižovatky aneb do České Třebové
vlakem, Velorexem, letadlem i lodí“.
V expozici, přibližující železniční dopravu, se návštěvníci dozví o historii významného
železničního uzlu, který se v České Třebové nachází. S tímto městem je tento druh dopravy
úzce spjat, a většina obyvatel Česka si při vyslovení Česká Třebová vybaví právě železnici.

Druhá expozice nám představí bratry Stránské, kteří vynalezli tříkolové vozítko OS-KAR, které
známe pod názvem Velorex. Ve výstavních prostorách je k vidění téměř celá vývojová řada od
prototypu až po nejnovější model. Děti mohou vyzkoušet model ve skutečném měřítku.
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Další expozice přibližuje českotřebovského rodáka akademického malíře a sochaře
Františka Formánka. Žil v letech 1888 až 1964 a kromě své profese se zabýval bezmotorovým
létáním. Věnoval se konstruování letadla s kolmým vzletem a následným vodorovným letem.
Stroj nazýval aero helikoptérou. Vidět zde můžete několik modelů ze sbírek Národního muzea
v Praze. Expozice dále
představuje i jeho práce
štukatérské a sochařské. Stálá
výstava zmiňuje i jeho činnost
léčitelskou.

Poslední expozice návštěvníky seznámí s dnes opět připomínanou myšlenkou o
vodním kanálu Dunaj-Odra-Labe, který by měl tyto tři velké řeky propojit. Historie této
myšlenky je velmi dlouhá a
návštěvník ji může v těchto
prostorách lépe poznat.

Zdroj: http://www.mmct.cz/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-740428
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ZDRAVÍnek na Integračním dni v Ústí nad Orlicí
Na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí proběhl 26. září už po osmé Integrační den.
Připravila ho Pracovní skupina komunitního plánování pro osoby se zdravotním postižením.
Představili se zde poskytovatelé sociálních služeb z Orlicko-Ústecka.
Dopoledne zavítaly na Integrační den děti z ústeckých škol.
Dospělé návštěvníky zajímali informace o jednotlivých organizacích, hojně se dotazovali na
jejich činnost a služby, které poskytují.
Organizátoři připravili různé soutěže a hry, byla
možnost vyzkoušet si kompenzační pomůcky a na
vlastní kůži pocítit, jak se žije lidem s postižením.

Celý den probíhal kulturní program,
ve kterém se představili uživatelé různých
zařízení sociální péče a děti z ústeckých škol.
Jejich vystoupení se těšilo velkému zájmu
veřejnosti.
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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 2018 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.
Více informací naleznete na našich webových stránkách - www.czp-pk.cz.

Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Pardubického kraje podpořili:

Redakční rada: pracovníci Centra pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. – Centrum Ústí nad Orlicí.
Dotazy a připomínky zasílejte na adresu: Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s., Čs. armády
1181, 562 01 Ústí nad Orlicí, email: maria.vejsova@czp-pk.cz. Elektronická verze je k dispozici na www.czp-pk.cz
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