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Dotované potraviny pro seniory a hendikepované

www.helpnet.cz

Dotované potraviny pro seniory a hendikepované, doprava zdarma.
Košík představuje klub Plná péče
Chleba pod deset korun, mléko za méně než 12 korun. Cena dopravy se zároveň
odečte jako sleva od dalšího nákupu. E-shop s potravinami Košík.cz připravil pro
všechny seniory nad 65 let a držitele průkazů ZTP a ZTP/P nový klub „Plná péče“.
Reaguje tak nejen na jejich omezené možnosti nakupovat v kamenných
obchodech, ale také rostoucí životní náklady i snižující se dostupnost prodejen
s potravinami v regionech. Členové klubu mohou využít vynesení nákupu do
patra zdarma, pomoc s jeho vybalením, ale také telefonickou asistenci při
nákupu. Patronem klubu se stalo Konto Bariéry se svým programem SenSen.
Klub nabídne svým členům pro začátek desítku základních potravin za trvale
nízkou cenu – až o 33 % levněji. Jejich počet se bude rozšiřovat, cílem je
postupně zvýhodnit více produktů včetně drogistického zboží nebo třeba granulí
pro domácí mazlíčky. Doprava zdarma je pro členy klubu Plná péče nastavena od
pondělí do čtvrtka od 9 do 16 hodin. Objednávání mimo tento časový slot je
zpoplatněno dle běžných tarifů.
Klub funguje pro všechny závozové oblasti. Aktivace klubového účtu probíhá přes
zákaznickou linku, ověření průkazu ZTP či ZTP/P anebo věku narození na
základě libovolného průkazu provedou kurýři při předání nákupu. Kurýři budou
mít zároveň na obsluhu seniorů vyčleněno více času, takže jim mohou případně
pomoci s vybalením nákupu.
V současné době tvoří objednávky od seniorů více než 6 % ze všech objednávek na
Košíku a jejich počet roste dvouciferným tempem. Dalším seniorům pak nákup
online objednávají třeba jejich děti.
„Chtěli jsme nabídnout něco víc než jen asistenci s nákupem a dopravu zdarma.
Pak nás napadlo, že bychom mohli zvýhodnit cenu základních potravin. Seniorů a
hendikepovaných, pro které jsou rostoucí životní náklady problém, rozhodně není
málo. Takto jim chceme alespoň trochu odlehčit,“ zmiňuje Tomáš Jeřábek, výkonný
ředitel Košík.cz. „Zároveň je třeba si uvědomit, že dostupnost kamenných obchodů
s potravinami se nejen pro starší nebo hendikepované osoby rok od roku snižuje.
Pokud tedy Košík pomůže všem, pro které je problém zajet nakoupit autem, budeme
všichni v týmu opravdu spokojení.“
Partnerem projektu je Konto Bariéry a program SenSen (Senzační senioři). Ten
pomůže Košíku se získáváním zpětné vazby na nastavení klubových podmínek a
bude se podílet na dalším formování klubu.
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„Jsme rádi, že s Košíkem budeme vyvracet mýtus, že internetové nákupy a senioři
nejdou k sobě. Naopak – lidí nad 65, kteří jsou na internetu jako doma, přibývá.
Jsme rádi za každou službu, která jim naslouchá a vychází jim vstříc jako
rovnocenným partnerům,“ zmiňuje Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry. „Těšíme
se, že spolu s Košíkem umožníme tisícovkám osob znovu samostatně a
plnohodnotně nakupovat.“
Košík.cz je e-shop s potravinami, drogerií a potřebami pro domácnost. Z více než
15 000 položek mohou vybírat čtyři miliony zákazníků v Praze a středních
Čechách, na Plzeňsku, Liberecku, Ústecku, v Hradci Králové a na Pardubicku, ale
také v okolí Teplic, Mostu a Chomutova.
Konto Bariéry za více než dvacet let činnosti rozdělilo stovky miliónů korun a
pomohlo tisícům lidí se zdravotním hendikepem zlepšit kvalitu jejich života.
Přispívá například na rehabilitační a kompenzační pomůcky, bezbariérové úpravy
bytů, škol a dalších veřejných budov. Zaměřuje se také na projekty, které
souvisejí se vzděláváním a pracovním uplatněním lidí s postižením.
Projekt SenSen je platforma pro více než stovku seniorských klubů a organizací z
celé České republiky. Spojuje tisíce seniorů, kteří nechtějí jen odpočívat a přijímat
cizí pomoc.
Za kolik členové klubu Plná péče nakoupí základní potraviny?
Výrobek
Cena pro členy klubu Plná péče
Houska 50 g
1,50 Kč
Mléko polotučné 1,5 l
11,90 Kč
Máslo 250 g
44,90 Kč
Chléb konzumní kmínový 500 g
9,90 Kč
Eidam 45% 100 g
17,90 Kč
Mléčná čokoláda 100 g
29,90 Kč
Minerálka Magnesia 1,5 l
11,90 Kč
Pražská šunka 100 g
16,90 Kč
Toaletní papír 3 vrstvy 8 rolí
34,90 Kč
Jihlavanka Standard originál 150 g 39,90 Kč
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Změňte si život

www.reportermagazin.cz

Šance pro zdravotně postižené: změňte si život
Časopis Reportér a nezisková organizace Revenium hledají pro nový projekt
Šlápněte s námi do pedálů jednotlivce nebo rodiny, kteří by chtěli od základů
změnit svůj život. Nabídka platí pro rodiny, kde je alespoň jeden z rodičů
zdravotně postižený, případně kde rodiče mají postižené dítě a kvůli péči o něj
nemůže minimálně jeden z nich chodit do zaměstnání.
„Hledáme ideálně rodinu, jejíž členy trápí nemoc nebo postižení, a která chce od
základu změnit život. Zjistit, že nemoc či postižení nemusí být nutně stopkou pro
skloubení rodinného a profesního života,“ říká předsedkyně představenstva
spolku Revenium Hana Potměšilová.
Reportér a Revenium během roku pomohou dospělým členům najít si dobrou
práci na otevřeném trhu práce, dobrou a chápající školu pro děti či kvalitní
bydlení upravené podle potřeb (vzhledem k typu postižení).
„Podmínkou však je, aby rodina byla ochotna se kvůli změně životního stylu třeba
i přestěhovat, vzdělávat se, pracovat na sobě a také o svém příběhu veřejně
mluvit, a to po celou dobu trvání projektu a minimálně půl roku po jeho
skončení,“ vysvětluje Potměšilová. Podle ní se řada rodin, v nichž jeden člen těžce
onemocní, nebo přijde k úrazu, dostane do bludného kruhu: získá pocit, že
jedinou možností je vzdát se kariérních i životních snů. „Přitom existuje celá řada
možností, které nabízí jak tuzemský sociální systém, tak řada soukromých
zaměstnavatelů, které umožní obtížnou životní situaci nejen překonat, ale
zároveň vyřešit tak, aby se nikdo z rodiny nemusel takzvaně obětovat,“ vysvětluje
Potměšilová.
Díky projektu Šlápněte s námi do pedálu, chtějí Reportér a Revenium společně s
partnery pomoci vybrané rodině či jednotlivci nastartovat život tak, aby mu
nemoc či postižení nebránily v dobrém osobním i profesním životě. „Zároveň však
chceme během dvanácti dílů projektu vytvořit živý manuál pro všechny, kteří mají
pocit, že je právě nemoc či postižení řadí mezi občany druhé kategorie, kteří na
řadu životních snů museli rezignovat,“ uvádí Potměšilová.
„Jsme přesvědčeni, že velké zkušenosti zakladatelů Revenia v oblasti práce se
zdravotně postiženými a zlepšováním jejich životních vyhlídek dávají velkou šanci
na to, aby náš společný projekt dokázal skutečně pomoci a zároveň fungoval jako
vzor pro ostatní v podobné životní situaci,“ doplňuje šéfredaktor magazínu
Reportér Robert Čásenský.
Pokud se chcete o účasti v projektu dozvědět více, kontaktujte nás, prosím, na
petra.horakova@revenium.cz
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Řešení krizových situací osob s PAS

www.vlada.cz

Metodika řešení krizových situací osob s PAS a jejich rodin
Materiál vypracovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí představuje základní
postupy respektující standardní dosavadní režim osoby se zdravotním postižením
s přihlédnutím ke specifickým situacím konkrétního dítěte/dospělého s poruchou
autistického spektra tak, aby negativní dopad náhlých změn v důsledku krize byl
co nejmenší.
Metodika splňuje funkci podpůrného vodítka pro OZP, jejich rodiny a pečující
osoby (s přihlédnutím ke specifikům osob s PAS). Přispěje k jejich orientaci v
jednotlivých typech stávající podpory, poskytne jim o těchto možnostech podpory
základní informace, včetně doporučení jak postupovat, aby využívali těchto
podpor na základě své dobrovolné volby a s přihlédnutím ke svým preferencím
efektivně a včasně.
Metodika může být také vodítkem pomáhajícím profesionálům k orientaci v
multidisciplinární dynamice problematiky zajištění komplexní péče o konkrétní
OZP. Podněcuje procesy koordinace návazných modelů spolupráce při řešení
krizových situací.
Metodika se nachází na stránkách Vládního výboru pro zdravotně postižené
občany.

aktuálně…


Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

www.vlada.cz

Dne 8. října 2018 se uskutečnilo letošní třetí zasedání Vládního výboru pro
zdravotně postižené občany (dále jen „Výbor“).
Podávání léků a další zdravotnická dopomoc dětem, žákům a studentům ve
školách a školských zařízeních
Zajištění podávání léků i jiné zdravotnické dopomoci žákům (například s
diabetem, epilepsií, astma) ve škole je nezbytné pro absolvování školní docházky i
podílení se na společných aktivitách kolektivu. Právní rámec České republiky
však poskytování zdravotních úkonů včetně podávání léčivých přípravků ve
školách neupravuje. Výbor proto požádal Ministerstvo zdravotnictví, aby tuto
problematiku vyřešilo a podalo zprávu s přijatým řešením na prosincovém
jednání.
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Realizace monitorování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením
veřejnou ochránkyní práv
Od ledna letošního roku plní ombudsmanka roli monitorovacího orgánu pro
práva lidí se zdravotním postižením. Ombudsmanka seznámila členy a členky
Výboru s tím, jak tuto roli zastává, co již v této roli učinila a jaké jsou její další
plány.
Jednací řád Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu
Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených
Způsob jednání Komise stanoví jednací řád, který schvaluje Výbor dle svého
Statutu. Cílem novely jednacího řádu je především ho sjednotit s ostatními
jednacími řády komisí všech dotačních programů v rámci Sekce pro lidská práva.
Výbor novelu jednacího řádu schválil.
Zadávací řízení krajů na dopravce osob po železnici jako veřejné služby
V prosinci 2019 většině krajů v ČR končí smlouvy s Českými drahami, na základě
kterých byla poskytována veřejná služba zajišťující přepravu cestujících na
železnici. Je proto třeba zajistit, aby nové smlouvy s dopravci obsahovaly i
podmínku bezbariérové dopravy. Ministerstvo dopravy i Národní rada osob se
zdravotním postižením v této věci oslovily všechny kraje. MD dále vypracovalo
metodiku pro zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících, kterou se kraje
mají řídit. Výbor požádal kraje, aby zaslaly informaci o tom, jak zapracovaly
standardy přepravy osob s omezenou schopností pohybu a orientace do
zadávacích řízení.
Informace o počtu klientů terénních a ambulantních sociálních služeb v
porovnání s pobytovými sociálními službami v letech 2013 až 2017
Článek 19 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením zdůrazňuje právo
všech osob se zdravotním postižením žít v přirozeném sociálním prostředí v rámci
komunity. Toto právo se týká možnosti volby místa pobytu, přístupu ke službám
poskytovaným v domácím prostředí a podpůrným komunitním službám. Prioritou
státní politiky by proto měla být podpora terénních a ambulantních sociálních
služeb, stejně jako komunitního bydlení. MPSV představilo na jednání porovnání
počtu klientů v těchto typech služeb.
Opční protokol k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením
Součástí Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením je také Opční protokol,
který slouží jako záruka možnosti využívat stížnostního mechanismu, pokud stát
nedodržuje Úmluvu. Česká republika ratifikovala Úmluvu v září roku 2009. Do
dnešní doby však nebyl ratifikován Opční protokol. Česká republika je jednou z
posledních zemí EU, která ho neratifikovala. Výbor požádal ministryni práce a
sociálních věcí o urychlené předložení návrhu na ratifikaci Opčního protokolu k
projednání vládě.
Informace o implementaci Marrákešské smlouvy
Česká republika a EU přistoupily k mezinárodní smlouvě o usnadnění přístupu k
vydaným dílům pro osoby nevidomé, zrakově postižené nebo s jinou poruchou
čtení. Její ratifikace umožní dotčeným osobám a organizacím pořizovat kopie děl v
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přístupných formátech. Výbor byl informován o aktuálním stavu implementace
tohoto dokumentu.
Projekt Úřadu práce ČR k zaměstnávání lidí se zdravotním postižením
Klíčovou oblastí pro lidi se zdravotním postižením je možnost zaměstnání, a to
především na volném trhu práce. Ke zvyšování zaměstnanosti této cílové skupiny
právě na volném trhu práce by měl přispět i tento projekt Úřadu práce. MPSV
proto informovalo, jak realizace projektu probíhá.



Otevřené zdravotnictví

www.otevrenezdravotnictvi.cz

Institut pro zdravotní ekonomiku a Technology Assessment
Nový informační zdroj, který se věnuje perspektivě pacientů a pojištěnců
zdravotních pojišťoven.
Jedná so informační portál Otevřené zdravotnictví, který založila nezisková
společnost iHETA společně s Koalicí pro zdraví a Asociací pojištěnců zdravotních
pojišťoven ČR.
Najdete nás na: www.otevrenezdravotnictvi.cz
Snažíme se pro vás vybírat zajímavé a důležité o fungování a financování českého
zdravotnictví.
Našimi prioritami je edukace veřejnosti ve věcech dostupnosti a kvality zdravotní
péče, úhradových mechanismů a nároku pacienta. Detailně budeme hodnotit
kroky Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven a dalších důležitých
hráčů na poli českého zdravotnictví, a to vždy s důrazem dopadu na konkrétní
pacienty a pojištěnce.
Každý týden přinášíme několik nových zpráv, ale najdete u nás i edukaci, názory,
rozhovory, slovníček nebo hlubší analytická témata.
Můžete odebírat i týdenní novinky, které vždy v pátek zasíláme na váš e-mail.

zpravodaj ARPZPD v ČR, z.s. – září, říjen 2018

strana 6

Redakční rada:
Bc. Daniela Jeníčková, d.jenickova@arpzpd.cz
Vydává Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,z.s.
Karlínské nám. 12
186 03 Praha 8 – Karlín
(pro vlastní potřebu)
e-mail: asociace@arpzpd.cz

http:// www.arpzpd.cz
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