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legislativa…


PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

Vláda projednala senátní návrh novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách. Předmětem návrhu zákona je zvýšení příspěvku na péči pro osoby ve
IV. stupni míry závislosti, pokud osobě neposkytuje pomoc poskytovatel
pobytových sociálních služeb, nebo dětský domov anebo speciální lůžkové
zdravotnické zařízení hospicového typu. Částka příspěvku na péči se tudíž
zvyšuje z 13 200,- Kč na 19 200,- Kč měsíčně a bude vyplácena všem příjemcům
IV. stupně příspěvku na péči, pokud žijí ve svém přirozeném sociálním prostředí.
Vláda dnes svým usnesením návrh zákona odmítla s tím, že se jedná o
nesystémovou záležitost.

aktuálně…


PORTÁL PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ

Ministerstvo zdravotnictví

Jeho součástí je mj. databáze pacientských organizací, která poslouží pacientům
a jejich blízkým či pečujícím osobám.
Pacientům a pacientským organizacím je určen nový portál, který spouští
Ministerstvo zdravotnictví. Pokračuje tak v naplňování svého dlouhodobého cíle
ministerstvo více otevřít pacientům a věnovat se jejich potřebám. Součástí portálu
je mj. databáze pacientských organizací, která poslouží pacientům a jejich
blízkým či pečujícím osobám. Jsou zde zveřejněny i aktuální informace o
Pacientské radě, jejímž prostřednictvím jsou pacienti zapojováni do tvorby
zdravotnických politik.
„Portál pacientských organizací je dalším velkým krokem dopředu ministerstva
směrem k pacientům. Vůbec poprvé pacientům nabízíme seznam pacientských
organizací, na které se mohou obrátit, a informace o tom, co ministerstvo v této
oblasti aktuálně řeší a do čeho pacienty zapojuje na jednom místě,“ uvedl ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch.
Do budoucna by portál měl sloužit i k dalšímu vzdělávání pacientských
organizací. Budou se zde nacházet vzdělávací materiály, e-learningové moduly,
webináře, záznamy ze seminářů a další nástroje, které mohou pacientské
organizace využít pro svůj další rozvoj. S ohledem na cílovou skupinu webový
portál usiluje o maximální přístupnost. Informace tak budou dostupné lidem se
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zrakovým postižením využívající asistivní technologie. V plánu je jejich přeložení
do českého znakového jazyka.
„V České republice máme zdravotní péči na vysoké úrovni, ale toho, co se občas
nedostává, je provázanost péče a rady, jak s onemocněním či postižením žít.
Pacientské organizace sdružující pacienty a jejich blízké jsou v tomto ohledu
nedocenitelné. Dávají lidem vědomí, že v tom nejsou sami,“ říká ministr a dodává:
„databáze pacientských organizací poslouží tomu, aby se o nich dozvěděli ti
pacienti, kteří je potřebují.“
Pacientská rada jako poradní orgán ministra zdravotnictví byla jmenována na
podzim minulého roku. Rada se doposud zapojila do 11 připomínkových řízení.
Pacienti se tak mohli vyjádřit např. k oblastem inovativní léčby nebo
zdravotnických prostředků. Samotná Rada také zřídila čtyři pracovní skupiny,
kde pacienti hledají shodu na oblastech jako je zdravotně-sociální pomezí nebo
duševní zdraví.
„Velmi si ceníme otevřeného přístupu ministerstva zdravotnictví, které nás
doslova vtáhlo do příprav legislativních návrhů, které se dotýkají pacientů. Máme
tak možnost bezprostředně ovlivnit vývoj příprav tak, aby nová opatření byla pro
pacienty maximálně přínosná nebo se jich dotkla co nejméně,“ uvádí předseda
Pacientské rady Vlastimil Milata (předseda pacientské organizace Diaktiv Czech
Republic).
„Jsem rád, že se pacienti naplno zapojují do připomínkování návrhů, které na
Ministerstvu zdravotnictví vznikají. Máme tak možnost vytvářet udržitelné
politiky, které odrážejí pohled na věc očima všech dotčených stran ve
zdravotnictví,“ shrnuje ministr Vojtěch.
Stránky nového portálu: https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/



Gabriela
Bariéry

Koukalová zakládá vlastní fond u Konta

Bude podporovat lidi s handicapem a poruchami příjmu potravy.
Gabriela Koukalová se rozhodla posunout spolupráci s Kontem Bariéry na další
úroveň. K 1. květnu 2018 vznikl Fond Gábi, který si klade za cíl podporovat lidi s
handicapem a poruchami příjmu potravy.
Biatlonistka Gabriela Koukalová se charitě věnuje dlouhodobě, od roku 2016
intenzivně spolupracuje s Kontem Bariéry. Velkým počinem a nastartováním
spolupráce v této oblasti byla její svatba s Petrem Koukalem právě v roce 2016.
Tehdejší snoubenci požádali svatebčany, aby namísto svatebních darů podpořili
handicapovaného chlapce Péťu Kašpara. Celkový výtěžek byl 100 tisíc korun,
svým činem ale inspirovali mnoho lidí a celková pomoc pro Péťu přesáhla jeden
milion korun. Aktuálně Gabriela významně podpořila sbírku pro Maximka
Čejkovského, který trpí vzácnou nevyléčitelnou metabolickou poruchou.
V dubnu vyšla kniha Jiná Gabriela Koukalová. Pět procent výtěžku z prodeje
knihy bude směřovat právě do nově založeného fondu Konta Bariéry. Prostředky z
Fondu Gábi budou použity nejen na podporu lidí s handicapem, ale také osob s
poruchami příjmu potravy.
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„Spolupráce s Gábinou je pro nás radost, má dobré srdce a my bychom jí proto
rádi poskytli zázemí a maximálně jí ulehčili administrativní záležitosti spojené s
fungováním nadační činnosti“, říká Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry.
“Dlouhodobě jsem Konto Bariéry sledovala a líbil se mi styl jejich práce a pomoci
lidem, kteří to potřebují. Původně jsem zamýšlela založit vlastní projekt, ale u
mého manžela, který má svůj nadační fond, každý den vidím, jak náročná je to
práce a kolik je kolem toho potřeba administrativy. Proto jsem se rozhodla, že se
spojím s Kontem Bariéry, které má nejen skvělé zázemí, ale především
neocenitelné dlouholeté zkušenosti s tímto prostředím. Jsem přesvědčená, že se
nám podaří skvělé věci a těším se z toho, že budeme moci společně pomáhat těm,
kteří to potřebují,” říká Gabriela Koukalová.
Radu Fondu Gábi tvoří Gabriela Koukalová, Božena Jirků (ředitelka Konta
Bariéry) a Evžen Lev Hart (místopředseda správní rady nadace).
Petra Seberová



Sborník z konference INSPO 2018 už je k dispozici

Nejprve vycházel sborník konference INSPO v tištěné podobě, později organizátoři
z BMI sdružení přešli na levnější a účastníky žádanou formu v podobě CD.
Ukázalo se však, že mnohé nové notebooky již nejsou vybaveny mechanikou pro
CD, proto letos poprvé sborník na CD nevydali. Zájemci o témata, která zazněla
ve 23 letošních přednáškách, však příspěvky psané pro sborník již mohou najít
na portálu Helpnet.
Nacházejí se na www.helpnet.cz/inspo/inspo-2018 . Brzy k nim přibudou i
videozáznamy všech přednášek.
Ve stejné rubrice INSPO jsou vystaveny i starší textové příspěvky ze sborníků a
prezentace z konferencí od roku 2005.
Kromě toho jsou zde také zveřejněny práce ze všech 14 ročníků literární soutěže
Internet a můj handicap.



COLOURS OF OSTRAVA 2018

Vážení přátelé,
mám velkou radost, že Vás i letos můžu pozvat na náš bezbariérový festival
Colours of Ostrava 2018, který proběhne 18 - 21. 7. 2018 v unikátním
industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic. Náš festival nabídne na 21
venkovních i krytých scénách přes 350 programových bodů.
V rámci projektu Colours bez bariér, který pro Vás pořádáme již poosmé, jsme si
pro Vás připravili řadu novinek, a to především pro návštěvníky se zrakovým a
sluchovým postižením. Mezi novinky patří například praktická příručka v
Brailleově písmu, hmatový plán areálu či speciální přenosný 3D model Auly Gong
pro nevidomé. Návštěvníci se sluchovým postižením se mohou těšit na vybrané
přednášky a koncerty českých i zahraničních kapel s tlumočením do znakového
jazyka.
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Stejně jako v minulých letech nabízíme již standardně řadu výhod pro držitele
průkazů ZTP a ZTP/P – jako jsou například zvýhodněná cena vstupenky, u ZTP/P
doprovod zdarma, zprostředkování bezbariérového ubytování, možnost objednat
si zdarma asistenta, který poskytne servis při pohybu v areálu. I v letošním roce
nabízíme přepravu osob po Ostravě bezbariérovými automobily, tzv. BB TAXI.
Návštěvníci se zdravotním znevýhodněním s průkazem ZTP a ZTP/P si navíc
mohou zarezervovat parkovací místo před areálem i v našem stanovém městečku.
Pro všechny potřebné informace je zde také náš kontaktní e-mail
bezbarier@colours.cz a telefon 731 932 768.
Na setkání na festivalu Colours of Ostrava 2018 se těší
Zlata Holušová, ředitelka festivalu
COLOURS BEZ BARIÉR – bližší informace:
1. Nižší vstupné:
 možnost zakoupení čtyřdenní vstupenky na festival za zvýhodněnou cenu
650 Kč pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P,
 vstupenky je možné zakoupit pouze v místě konání festivalu na samostatné
pokladně Colours bez bariér umístěné u hlavního vchodu na festival,
 na jeden průkaz ZTP je možné zakoupit pouze jednu zvýhodněnou
čtyřdenní vstupenku, na jeden průkaz ZTP/P je možné zakoupit pouze
jednu zvýhodněnou čtyřdenní vstupenku včetně doprovodu zdarma,
akceptujeme i průkazy ZTP a ZTP/P jiných členských států EU.
2. Novinky pro návštěvníky se sluchovým postižením:
 možnost objednat si předem asistenta, který ovládá základy znakového
jazyka (tato služba je zdarma),
 vybrané přednášky a besedy diskusního fóra Meltingpot budou přepisovány
nebo tlumočeny do českého znakového jazyka,
 vybrané koncerty českých a zahraničních kapel budou tlumočeny i do
uměleckého znakového jazyka,
 všechny tyto vybrané přednášky a koncerty budou v našich informačních
materiálech a na webových stránkách označeny piktogramem pro neslyšící
osoby,
3. Novinky pro návštěvníky se zrakovým postižením:
 možnost objednat si předem asistenta, který je speciálně proškolený pro
doprovod nevidomých a slabozrakých (tato služba je zdarma),
 praktická příručka pro naše zdravotně znevýhodněné návštěvníky vyjde
letos poprvé i v Braillově písmu,
 novinkou je rovněž hmatový plán areálu pro nevidomé s vyznačením všech
festivalových scén,
 ve foyer Auly Gong, kde probíhá prodej vstupenek na představení v Gongu,
bude k zapůjčení 3D hmatový model Auly Gong,
 3D model Auly Gong je lehký a přenosný, návštěvníci s poruchami zraku si
jej mohou zapůjčit za vratnou zálohu 200 Kč. Díky modelu si tak tito
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návštěvníci mohou lépe představit prostor, kde probíhají
nejatraktivnější přednášky, koncerty a divadelní představení.

naše

4. Rezervace bezbariérového ubytování:
 možnost rezervace bezbariérového ubytování v ostravských hotelích s
bezbariérovými pokoji,
 upozorňujeme, že kapacity bezbariérového ubytování v rámci Ostravy jsou
omezené, přednostně proto budou vyřizovány dříve došlé žádosti,
 náklady na ubytování si každý hradí sám,
 uzávěrka pro rezervaci je 7. července 2018.
5. Bezbariérové stanové městečko vedle festivalového areálu:
 i letos nabízíme našim návštěvníkům bezbariérové ubytování ve
festivalovém kempu u areálu Colours of Ostrava,
 v rámci kempu vedle festivalového areálu vyčleníme prostor speciálně
určený pro naše zdravotně znevýhodněné návštěvníky s průkazem ZTP a
ZTP/P, kde nabízíme: 20 námi postavených stanů, každý z nich je určen
pro dvě osoby – ubytování zdarma, 20 míst pro postavení vlastního stanu –
poskytnutí prostoru zdarma, 20 parkovacích míst zdarma,
 kapacita stanového městečka je omezena a je předem nutná rezervace
stanu, místa pro postavení vlastního stanu i parkovacího místa,
 uzávěrka pro rezervaci míst ve stanovém městečku je 17. červenec 2018, na
základě rezervace do stanového městečka bude zdravotně znevýhodněným
návštěvníkům vystaven voucher s čárovým kódem, který mu zašleme emailem, po vytištění jej bude voucher opravňovat ke vstupu do stanového
městečka,
 při vstupu do stanového městečka je nutné se kromě voucheru prokázat i
platným průkazem ZTP nebo ZTP/P,
 pro držitele voucheru zajistíme prodej zvýhodněných vstupenek za 650 Kč
přímo v kempu, zdravotně znevýhodnění návštěvníci tak nemusejí kvůli
nákupu vstupenky navštívit speciální pokladnu Colours bez bariér u
hlavního vchodu na festival,
 bez rezervace předem (bez voucheru) nelze zdravotně znevýhodněným
návštěvníkům garantovat ubytování v našem kempu.
6. Rezervace parkovacích míst:
 na parkovišti vedle festivalového areálu jsme vyčlenili pro držitele průkazů
ZTP a ZTP/P 50 parkovacích míst zdarma,
 na parkovišti v kempu jsme vyčlenili 10 parkovacích míst zdarma (viz bod
5),
 uzávěrka pro rezervaci míst na parkování je 17. července 2017,
 na základě rezervace bude zdravotně znevýhodněným návštěvníkům
vystaven voucher s čárovým kódem, který mu zašleme e-mailem,
 po vytištění jej bude voucher opravňovat k parkování,
 na místě se kromě voucheru bude muset prokázat i platným průkazem ZTP
nebo ZTP/P,
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 bez rezervace předem (bez voucheru) nebude mít možnost v areálu
zaparkovat.
7. Doprava v rámci města Ostravy bezbariérovým taxi (tzv. BB TAXI):
 jízdy budou realizovány pouze v rámci města Ostravy a jeho příměstských
částí, které jsou součástí MHD Ostrava,
 jízdy na festival budou realizovány v době konání festivalu do 17.00 hod.,
 jízdy na festival si lze objednat předem na telefonním čísle +420 732 253
505, které je určeno pouze pro rezervaci bezbariérové přepravy, kontakt
bude aktivní od 10. července 2018,
 pro jízdy z festivalu bude sloužit speciální zastávka BB TAXI u hlavního
vchodu do areálu s vlastním jízdním řádem,
 v pravidelných hodinových intervalech v době od 19.00 do 02.00 hod.
budou od areálu vyjíždět dvě bezbariérová vozidla BB TAXI, která zdravotně
znevýhodněné návštěvníky zavezou do hotelu, na vlak nebo do místa
bydliště v rámci města Ostravy,
8. Asistenti Colours bez bariér
 asistenty
jsou
dobrovolníci,
kteří
usnadňují
našim
zdravotně
znevýhodněným návštěvníkům pohyb po areálu, dělají jim doprovod a jsou
jejich společníky a průvodci programem,
 letos si lze nově zarezervovat asistenta, který ovládá základy českého
znakového jazyka,
 návštěvníci se zrakovým postižením si nově mohou zarezervovat asistenta
speciálně proškoleného pro doprovod nevidomých,
 upozorňujeme, že naši asistenti neposkytují osobní asistenční služby v
sociální oblasti (zajištění stravování, hygieny apod.),
 asistenti jsou organizováni prostřednictvím informačního centra Info Point
Colours bez bariér a nonstop linky projektu Colours bez bariér +420 731
932 768, kde se zájemci o asistenční služby registrují,
 asistenti se po festivalovém areálu pohybují v tričkách s označením Asistent
Colours bez bariér,
 tato služba je bezplatná.
9. Speciální vybavení a zařízení pro vozíčkáře:
 pokladna Colours bez bariér u hlavního vstupu na festival – zvýhodněné
vstupenky lze zakoupit pouze na této pokladně (s výjimkou ubytování v
kempu viz bod 5),
 zvláštní vstup pro ZTP a ZTP/P návštěvníky u hlavního vchodu na festival,
kde budou tito návštěvníci přednostně odbavováni,
 uzamykatelná bezbariérová WC (každý držitel průkazu ZTP a ZTP/P obdrží
na Info Pointu Colours bez bariér vlastní klíček za vratnou zálohu 100 Kč),
 bezbariérové tribuny (jedna s místem vyhrazeným pro vozíčkáře, druhá plně
k dispozici pouze zdravotně znevýhodněným návštěvníkům),
 všechny zpřístupněné budovy v areálu (Aula Gong, STC, Důl Hlubina) mají
bezbariérová WC a výtahy,
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 bezbariérová sprcha umístěná v budově návštěvnického centra DOV (vedle
vysoké pece), která bude určena pouze pro naše ZTP a ZTP/P návštěvníky,
otevírací doba 19.–22. července od 8.00 hod. až do uzavření areálu.
10. Praktická příručka s mapou:
 festival vydává speciální mapu festivalového areálu, kde jsou zvýrazněna
všechna místa určená speciálně pro ZTP a ZTP/P (bezbariérová WC,
tribuny, výtahy, sprcha, stanové městečko, parkoviště, stanoviště BB TAXI),
 mapa, která vychází v českém i anglickém jazyce, je doplněna o praktické
rady pro zdravotně znevýhodněné návštěvníky festivalu Colours of Ostrava,
 nově jsme letos připravili tuto praktickou příručku i v Brailleově písmu a
novinkou je rovněž hmatový plán areálu pro nevidomé s vyznačením všech
festivalových scén,
 příručka s mapou je dostupná zdarma v Info Pointu Colours bez bariér a na
speciální pokladně Colours bez bariér.
11. Informační centrum Colours bez bariér:
 od 15. května funguje kontaktní e-mailová adresa bezbarier@colours.cz a
info linka Colours bez bariér +420 731 932 768,
 na uvedených kontaktech lze získat všechny potřebné informace týkající se
projektu Colours bez bariér a lze si jejich prostřednictvím zarezervovat
popsané služby,
 telefonní kontakt pro rezervaci bezbariérové přepravy BB TAXI je +420 732
253 505 a bude aktivní od 10. července 2018,
 v době konání festivalu Colours of Ostrava bude navíc před hlavním
vchodem do areálu umístěno informační centrum Info Point Colours bez
bariér, kde lze získat veškeré aktuální informace.
Za projekt Colours bez bariér zodpovídají:
•
Mgr. Katarína Kijonková (vedoucí projektu)
•
Monika Macháčková (koordinátorka projektu)
Bližší
•
•
•

informace získáte na:
obecné informace: +420 731 932 768 (od 15. května 2018)
rezervace BB TAXI: +420 732 253 505 (od 10. července 2018)
e-mail: bezbarier@colours.cz
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