ZPRAVODAJ

DUBEN 2016

realizujeme…
PROJEKT 3740024

„Zůstaňme spolu“ - motivačně aktivizační program
pro děti s těžkým zdravotním postižením a jejich rodiny
Zpráva o průběhu projektu – březen 2016.
V tomto měsíci probíhaly tyto aktivity projektu:
Metodika organizace motivačně aktivizačních pobytových programů pro rodiny
s dítětem/mladistvým a vyhodnocení projektu
Byla finalizována Metodika organizace motivačně aktivizačních pobytových programů pro
rodiny s dítětem/mladistvým, která je souhrnem zkušeností z projektu a jeho výstupem.
Dále proběhla konečná kompletace materiálů z příprav a průběhů jednotlivých pobytů,
zpětných vazeb, počtu účastníků, apod.
Na základě semináře k Závěrečné zprávě k projektu bylo provedeno vše dle prezentace
k úspěšnému zakončení projektu.

Publicita
Zpráva o projektu za únor byla prezentována na webových stránkách Asociace a na veřejně
přístupné nástěnce Asociace a prostřednictvím informačního březnového Zpravodaje
rozeslána na regionální kluby Asociace. Byla připravena Závěrečná informace o projektu na
Valnou hromadu organizace a jednání Republikového výboru organizace.
Bc.Martina Smolíková
manažer projektu

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


CENA Ď

www.helpnet.cz

Co je cena Ď?
Cena Ď je česká cena určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity,
vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR.
„Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď“ – neboli „tak ti děkuji“. Jedno
jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku.
Více na také wikipedii.
Prvně byla cena Ď udělena v Národním divadle v Praze v roce 2001. Tak, jak
postupuje letopočet, přičítá se i pořadí jednotlivých ročníků - v roce 2016 nás čeká
XVI. ročník.
Vítěznou nominaci přihlásil pan Vítězslav Březina z Jablonce nad Nisou s tímto
textem:
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., klub Liberec Důvodem nominování této asociace je ocenit dlouholetou činnost, odhodlání,
nasazení a úsilí členů této asociace, kteří - jako dobrovolníci - aktivně pomáhají
zdravotně znevýhodněným dětem a mladým lidem. Díky aktivitám ve formě zájmových
kroužků, workshopů, táborů, rehabilitačních pobytů či poznávacích výletů je dětem s
různými druhy postižení umožněno se společně s ostatními zdokonalovat v různých
dovednostech a činnostech, začlenit se do skupiny/společnosti, vytvořit si nové
přátele, lépe se připravovat pro každodenní život a získat s „přáteli“ mnoho různých
zážitků a zkušeností. Vzhledem k tomu, že členové asociace do těchto aktivit vkládají
svůj volný čas, energii, dovednosti, a často i prostředky, a to bez nároku na honorář,
myslím, že jejich činnost stojí k povšimnutí.
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aktuality…


PODEPISOVÁNÍ SMLUV – SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Sociální služby,duben 2016

Podepisování smluv o poskytování sociální služby
Text: Mgr. Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem

1. Smlouvu podepíše poskytovatel a uživatel (případně zákonný zástupce v případě
nezletilých osob).
2. V případě ustanoveného opatrovníka podepisuje smlouvu opatrovník (pozor však
na znění rozhodnutí!) — poskytovatel si ve spisu ponechá kopii soudního rozhodnutí.
Je-li to však jen trochu možné, je vhodné, aby na smlouvě byl i podpis uživatele jako
důkaz toho, že se s ním rovněž jednalo a měl možnost se adekvátně vyjádřit.
3. V případě, že uživatel nemá přiděleného opatrovníka, ale podle lékařského
posudku není schopen sám jednat, podepisuje smlouvu obecní úřad obce s
rozšířenou působností — § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouvu může podepsat rovněž zástupce na základě zastoupení členem
domácnosti dle § 49 a následných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ). Zastoupení schvaluje soud.
Zastupování má tato omezení a rizika:
a) Zástupce může nakládat s příjmy zastoupeného jen v rozsahu potřebném pro
obstarání obvyklých záležitostí, jak to odpovídá životním poměrům zastoupeného; s
peněžními prostředky na účtu zastoupeného však může nakládat jen v rozsahu
nepřesahujícím měsíčně výši životního minima jednotlivce (viz § 52 odst. 2 OZ).
b) Zastoupení může zastupovaný kdykoliv odmítnout. K odmítnutí zastoupení stačí
schopnost projevit přání.
c) Zastoupení rovněž zaniká, pokud soud jmenuje zastoupenému opatrovníka.
5. Pokud uživatel nemůže číst a psát, ale je schopen se seznámit s obsahem smlouvy
pomocí přístrojů či speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si
zvolí, opatří smlouvu svým podpisem; jestliže se nemůže ani podepsat, učiní místo
podpisu před alespoň dvěma svědky na listině rukou (nebo jiným způsobem) vlastní
znamení, ke kterému jeden ze svědků připíše jméno uživatele (§ 563 OZ).
6. Nelze-li postupovat podle předchozího bodu, vyžaduje se k jednání osoby, která
nemůže číst a psát, forma veřejné listiny (notářský zápis — § 563 OZ). I zde však
platí, že osoba je schopna porozumět a chápat smlouvu. Jinak se postupuje dle bodu
3.
7. Smlouvu může rovněž podepsat zástupce na základě plné moci (§ 441 OZ).
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8. Ke svědkům - §S 39 OZ:
a) V případě soukromé listiny (například právě smlouva o poskytování sociální služby)
je tato opatřena datem a potvrzena dvěma svědky (uvedou se údaje, podle nichž je lze
identifikovat: jméno a příjmení, datum narození, bydliště).
b) Svědky mohou být jen osoby, které na smlouvě nemají zájem a nejsou nevidomé,
neslyšící, němé nebo neznalé jazyka, v němž je smlouva psána. Svědci musí smlouvu
podepsat a být schopni potvrdit, že uživatel rozumí obsahu smlouvy.
c) Je-li uživatel nevidomý, nebo se jedná o osobu, která neumí nebo nemůže číst nebo
psát, musí jí být smlouva nahlas přečtena svědkem, který smlouvu nepsal. Uživatel
poté před svědky potvrdí, že smlouva obsahuje jeho pravou vůli.
d) Je-li uživatel osoba se smyslovým postižením, která nemůže číst nebo psát, musí jí
být obsah smlouvy tlumočen takovým způsobem dorozumívání, který si zvolila, a to
svědkem, který smlouvu nepsal. Všichni svědci musí ovládat způsob dorozumívání,
kterým je obsah smlouvy tlumočen.



MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD

Mpsv

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo doporučený postup Materiálně-technický
standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou.
Materiálně technický standard je členěn na části specifické pro tyto sociální služby:




chráněné bydlení;
domovy pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionáře;
domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem.

K hlavním bodům standardu patří stanovení maximální přípustné kapacity v
domácnosti a celkem v objektu služby. U domovů pro seniory a domovů se zvláštním
režimem je nastaven pouze maximální počet lůžek a pokoji (2).

Přehled maximální kapacity pobytových služeb dle materiálně-technického standardu
MPSV
max. počet lidí
druh služby

v domácnosti

chráněné bydlení

max. počet lidí v objektu
4

12

6

18

domov pro osoby se
zdravotním postižením a
týdenní stacionář
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domov pro seniory a domov
se zvláštním režimem

2 lidé v pokoji

nestanoveno

Dále standard upravuje vybavení pokojů, koupele a další náležitosti.
http://socialnirevue.cz/item/mpsv-zverejnilo-materialne-technicky-standard-propobytove-socialni-sluzby



NADACE DĚTSKÝ MOZEK
Výběrové řízení Nadace Dětský mozek

Do 15. května 2016 mohou podat Nadaci Dětský mozek žádost o příspěvek osoby,
které trpí postižením nervového systému, nebo jejich zákonní zástupci a dále také
právnické osoby, které poskytují jakoukoli formu péče nebo vzdělání osobám s
postižením nervového systému.
Odborná komise při udělování nadačních příspěvků přihlíží k míře zdravotního
postižení, k míře sociální potřebnosti a k okolnostem hodným zvláštního zřetele,
Nadace neposkytuje nadační příspěvky na:

pomůcky pro volnočasové aktivity

lázně a terapie

opravu a úpravu bytu

automobil, opravu či úpravu automobilu

iPady, tablety, počítače

výtahy a zvedací plošiny

asistenční psy

motomed
Další informace jsou uvedeny na stránkách Nadace Dětský mozek.
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Redakční rada:
Bc. Martina Smolíková
( 224 817 438, 224 817 393)
Vydává Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,z.s.
Karlínské nám. 12
186 03 Praha 8 – Karlín
(pro vlastní potřebu)
fax: 224 817 438

e-mail: asociace@arpzpd.cz

http:// www.arpzpd.cz
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