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a k t u á l n ě …  
 

 

 

www. ochrance. cz 

 

 

Na kávu s ombudsmanem: Právní pomoc 
 

 

Nový podcast zodpoví, na koho se můžete obrátit v případě, když něco řešíte před soudem nebo 

úřadem, potřebujete obhájce v trestních věcech, nevíte si rady v právním sporu nebo potřebujete 

sepsat nějakou smlouvu. Zkrátka jde o to, s kým můžete řešit svůj právní problém, pokud to sami 

nezvládnete. Rádi byste využili služeb advokáta, ale nemáte na něj peníze? Poradíme, jak můžete 

požádat o jeho právní pomoc zdarma nebo za sníženou úplatu. 

 Další informace naleznete také v našem letáku Právní pomoc. 

 Všechny dosud zveřejněné díly najdete na Youtube nebo na Spotify. Dále jsou podcasty dostupné 

na všech běžně používaných podcastových aplikacích. 

Máte-li návrh na témata, kterým bychom se mohli v našich podcastech věnovat, napište nám ho na 

e-mail podcasty@ochrance.cz. 

 

 

 

www.helpnet.cz 

 
 

Jak zaměstnat cizince s dočasnou ochranou v 

sociálních službách 
 

 

 

Způsoby doložení odborné způsobilosti cizinců s dočasnou ochranou na pozici pracovník v 

sociálních službách upravuje zákon č. 66/2022 Sb. 

Bližší podrobnosti o úpravě odborné způsobilosti pracovníků, kterých se zákon týká, najdete na 

portálu MPSV. 

 

 

https://www.ochrance.cz/letaky/pravni-pomoc/pravni-pomoc.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWNv_IxgJdEKvV9-ZYu7VTxvc1SjDRb2i
https://open.spotify.com/show/0cUUj1UIaAu3hYzWgLNO6P?fbclid=IwAR2BbFgIdbE2Ke8LubN8m-iVR5KLLj0KsZH-Q96QqzpVYM1WVG3_NFuAel4
https://anchor.fm/nakavusombudsmanem
http://www.helpnet.cz/
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Lex+Ukrajina++Stanovisko+k+odborn%C3%A9+zp%C5%AFsobilosti+pracovn%C3%ADk%C5%AF+v+soci%C3%A1ln%C3%ADch+slu%C5%BEb%C3%A1ch.pdf
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Lex+Ukrajina++Stanovisko+k+odborn%C3%A9+zp%C5%AFsobilosti+pracovn%C3%ADk%C5%AF+v+soci%C3%A1ln%C3%ADch+slu%C5%BEb%C3%A1ch.pdf
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zajímavost … 
 

 
www.helpnet.cz 

 
 

Česko v ochraně proti 

některým závažným onemocněním pokulhává 
 

 

Podpořit používání vakcín k ochraně lidí všech věkových kategorií před nemocemi. To je jeden z 

hlavních cílů Světového týdne imunizace, který letos připadá na poslední dubnový týden. 

Očkování je způsob, jak předcházet onemocněním s vážnými následky. V současné době máme k 

dispozici vakcíny, které zabraňují více než dvaceti život ohrožujícím nemocem a pomáhají lidem 

všech věkových kategorií žít delší a zdravější život. Imunizace v současnosti zabrání dvěma až třem 

milionům úmrtí ročně na nemoci jako je záškrt, tetanus, černý kašel, chřipka a spalničky. 

Z dostupných dat je však patrné, že proočkovanost v České republice v posledních letech postupně 

klesá v podstatě u všech povinných očkování, obdobný trend je možné sledovat i u vakcín 

doporučených. Proti chřipce se každoročně nechá očkovat pouze okolo 7–8 % Čechů. 

Pokud se zaměříme na obyvatele starší 65 let, kteří spadají do rizikové skupiny, pak se jich v roce 

2018 v České republice nechalo naočkovat proti této nemoci 21,8 %. Pro srovnání v Irsku se v roce 

2018 naočkovalo 68,5 % obyvatel starších 65 let a ve Velké Británii dokonce 72 %. 

Co se týká klíšťové encefalitidy, Česká republika je zemí, kde je dlouhodobě nejnižší 

proočkovanost z endemických zemí. Zatímco v sousedním Rakousku je proočkovanost populace 80 

%, v tuzemsku se pohybuje v průměru kolem 33 %. Ale třeba ve věkové skupině 55-64, kde byl v 

roce 2020 počet případů klíšťové encefalitidy nejvyšší, je proočkovanost jen 22,7 %. 

Není proto divu, že počty případů onemocnění klíšťovou encefalitidou patří dlouhodobě 

k nejvyšším v Evropě. Zatímco v letech 2012-2016 lékaři zaznamenali 2528 případů klíšťové 

encefalitidy, tak v následujících 5 letech to bylo už 3617 případů nákazy. Což je nárůst o 43 %. 

Klíšťová encefalitida je virové onemocnění centrálního nervového systému. Na rozdíl od lymské 

boreliózy, která je bakteriálního původu, zde neexistuje specifická léčba. Účinnou prevencí je 

očkování. 

Závažnost onemocnění obvykle stoupá s věkem. Horší komplikované průběhy s následky jsou 

především pozorovány u osob středního a vyššího věku, u dětí probíhá obvykle onemocnění pod 

obrazem lehkého zánětu mozkových obalů.  

Právě kvůli vážným, někdy i celoživotním následkům byla úhrada očkování proti tomuto 

onemocnění zahrnutá do novely Zákona o veřejném zdravotním pojištění. Každý pojištěnec nad 50 

let tak má od ledna tohoto roku očkování hrazené pojišťovnou. Ostatním lidem přispívají v rámci 

preventivních programů zdravotní pojišťovny v řádu několika set korun. Plná cena za jednu dávku 

se pohybuje kolem 1 000 Kč. 

Velmi závažný průběh může mít další infekce, proti které taktéž existuje ochrana v podobě 

očkování: invazivní meningokokové onemocnění. To patří mezi nejdramatičtěji a nejrychleji 

probíhající bakteriální infekce. 

http://www.helpnet.cz/
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Na začátku připomíná onemocnění běžnou chřipku – v prvních čtyřech hodinách se zpravidla 

projevuje bolestí hlavy, horečkou, nevolnostmi. Přibližně po osmi hodinách se dostavují potíže 

s dýcháním, následně pak tuhnutí šíje, či citlivost na světlo. Po 16 hodinách může nastat delirium, 

zmatenost a bezvědomí. 

Přestože na toto onemocnění existuje účinná léčba pomocí širokospektrých antibiotik, ani při 

včasném zahájení léčby nemusí stačit. K úmrtí může dle statistik dojít až ve dvaceti procentech 

případů, další pětina z přeživších pacientů má závažné celoživotní následky – amputace prstů, 

končetin, ztrátu sluchu nebo mentální retardaci. 

Doposud stát hradil očkování u meningokoka skupiny B, pokud bylo zahájeno do dovršení šestého 

měsíce věku, a skupiny A, C, W, Y, pakliže vakcinace proběhla jednou dávkou v druhém roce 

života. Od ledna letošního roku navíc platí, že ze zdravotního pojištění je hrazeno také očkování v 

období mezi dovršením 14. a 15. roku.  

V současnosti jsou na trhu dvě vakcíny pokrývající nejčastěji se vyskytující séroskupiny 

meningokoka. První vakcína pokrývá typy A, C, W a Y, a druhá typ B. Pro co nejširší ochranu 

odborníci doporučují kombinaci obou typů očkovacích látek. 

V České republice je přitom očkování proti všem onemocněním dostupné všem. Stát postupně stále 

rozšiřuje věkové skupiny, kterým vakcinaci hradí. I vakcíny, které plně nehradí pojišťovna, jsou pro 

většinu populace cenově dosažitelné. A právě informovat veřejnost o dostupnosti ochrany před 

vážnými chorobami si dává WHO za úkol pod hlavičkou letošního Světového týdne imunizace. 

  

Vakcíny proti klíšťové encefalitidě: FSME-IMMUN 0,25 ml a 0,5 ml, injekční suspenze v 

předplněné injekční stříkačce. Výdej léčivých přípravků (vakcín) je vázán na lékařský předpis. 

Vakcína 

FSME-IMMUN nechrání 100 % očkovaných. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. 

  

Vakcíny proti meningokokům: Nimenrix® (konjugovaná vakcína proti meningokokům skupiny 

A, C, W-135 a Y) a Trumenba® (vakcína proti meningokokům skupiny B) jsou registrované léčivé 

přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis. 

Vakcíny neposkytují 100 % ochranu proti skupinám meningokoka obsaženým ve vakcínách a 

nechrání před skupinami meningokoka, které nejsou ve vakcíně obsaženy. Přečtěte si, prosím, 

pečlivě příbalovou informaci. PP-NIM-CZE-0041 

 

 

 

 

www.helpnet.cz 

 
  

Konference INSPO se v roce 2022 uskuteční v 

netradiční podobě 
 

 

V roce 2022 proběhne konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami 

netradičním způsobem. Protože v Kongresovém centru Praha nebudou k dispozici obvyklé prostory 

kvůli množství akcí v souvislosti s předsednictvím České republiky v Evropské unii, uskuteční se 
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ve čtvrtek 3. listopadu od 10 do 12 hodin konference INSPO 2022 Online a 10. 

listopadu v Kongresovém centru výstava INSPO Expo 2022. 

Online vysílání zajistí ze svých prostor Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity, které od 

letošního 22. ročníku přebírá organizování konference INSPO od BMI sdružení. Na INSPO 2022 

Online naváže 3. listopadu od 13 do 15 hodin podzimní Agora 2022 Online, což je tradiční 

vzdělávací akce Střediska Teiresiás o ICT pro uživatele s těžkým zrakovým postižením. 

„Na čtvrtek 10. listopadu máme rezervováno v Kongresovém centru Praha jedno foyer pro výstavu 

a menší sál pro doprovodný program,“ doplňuje Radek Pavlíček ze Střediska Teiresiás. 

Zájemci o technologie pro uživatele s různým zdravotním postižením si tedy již mohou ve svých 

kalendářích vyznačit termíny 3. a 10. listopadu. A doufat, že současná turbulentní doba nepřinese 

žádné změny do těchto plánů. 

O dalším dění kolem obou akcí vás budeme informovat prostřednictvím našich obvyklých 

informačních kanálů. 

 

 
 
 
  
 

                                                    Může se hodit… 
 

 

 

www.helpnet.cz 

 
  
  

Studium bez omezení a bez bariér na VŠTE v 

Českých Budějovicích 
 
 

Pro studium technických a ekonomických oborů na vysoké škole v metropoli jižních Čech nejsou 

překážkou ani tyto handicapy: pohybová postižení, zraková a sluchová postižení, poruchy učení a 

soustředění, chronická onemocnění, psychické poruchy, poruchy autistického spektra, postcovidový 

syndrom a další.  

Bezbriérové centrum usnadňuje studium těm, kteří to v životě mají trochu složitější.  

Pro studium technických a ekonomických oborů na vysoké škole v metropoli jižních Čech nejsou 

překážkou ani tyto handicapy: pohybová postižení, zraková a sluchová postižení, poruchy učení a 

soustředění, chronická onemocnění, psychické poruchy, poruchy autistického spektra, postcovidový 

syndrom a další.  

O tom, že je pro nás odstraňování bariér prioritou, svědčí i naše členství v Asociaci poskytovatelů 

služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách (AP3SP), stejně jako desítky 

absolventů a studentů, kteří u nás studují či už úspěšně vystudovali. Patří mezi ně například 

sportovci Arnošt Petráček a Jonáš Kešnar, kteří reprezentují Českou republiku na paralympiádě.  

Většina budov v kampusu VŠTE je už od roku 2015 bezbariérových. Přímo v našem školním areálu 

najdete i dostatečný počet parkovacích míst pro handicapované, která jsou umístěná co nejblíže ke 

https://www.vstecb.cz/bezbarierove-centrum-vste/
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vchodu do kampusu. Na autobusovou zastávku Areál VŠTE, která se nachází přímo u vchodu do 

hlavní budovy, dojíždějí nízkopodlažní autobusy MHD s vysouvací bezbariérovou plošinou. 

K dispozici jsou vám také naše kontakty a zkušenosti se zapojováním znevýhodněných studentů a 

absolventů na pracovní trh. Už během studia nebo i po něm vám naše kariérní centrum pomůže najít 

odpovídající brigády, stáže a regulérní uplatnění v soukromém i státním sektoru. 

Na VŠTE můžete studovat některý z těchto programů: Strojírenství, Pozemní stavby, Technologie a 

řízení dopravy, Logistika, Řízení lidských zdrojů, Podniková ekonomika, Business Analytik či 

Znalectví.  

Více informací o studiu na VŠTE a o službách Bezbariérového centra najdete na 

webu www.vstecb.cz. 

 
  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

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 

http://www.vstecb.cz/

