OBČASNÍK 2/2013
Vážení rodiče, milí přátelé,
moc nás potěšily ohlasy na první číslo Občasníku. Od jeho vydání se uskutečnilo
pár akcí, další připravujeme, a protože došlo ke změnám v legislativě (a od ledna 2014
dojde k dalším), připravili jsme další číslo.
Uvědomujeme si, že doposud jste byli zvyklí dostávat pozvánky na připravované
akce vždy na každou zvlášť. Protože naši práci chceme zefektivnit, informace
o připravovaných akcích budeme vkládat vždy do Občasníku a podrobné pokyny k dané
akci už budeme dál rozesílat jen přihlášeným účastníkům. Věnujte prosím nabídce
připravovaných akcí pozornost a v termínu se na ty, o které máte zájem, přihlašujte.
Příjemné počtení!
Ing. Jitka Soldánová
předsedkyně Okresní organizace SPMP ČR v Hodoníně

Připravované akce
V pátek 6. prosince 2013 od 15.00 hod do 18.00 hod. se ve velkém sále restaurace
MARINA, Cihlářská čtvrť 20, Hodonín uskuteční

Čertovské posezení s nadílkou
Přijďte si popovídat, zatancovat, pro zájemce bude připravená tvořivá dílnička, kde si
budete moct vyrobit třeba čertíka nebo vánoční přáníčko. Na figurky si, prosím,
přineste prázdnou roličku od toaletního papíru.
Na tuto akci není třeba se předem přihlašovat, budeme rádi, když přijdete!
Na posezení budeme vybírat členské příspěvky na rok 2014 ve výši 200,- Kč za člena
(členové s mentálním postižením členský příspěvek nehradí) a bude možné doplatit
i neuhrazené příspěvky za rok 2013.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.
Okresní organizace SPMP ČR v Hodoníně
Erbenova 8, 695 03 Hodonín
www.spmp-hodonin.cz

Z naší činnosti
Podzimní víkendový pobyt s názvem
„Co upeklo peklo aneb víkend plný
čertovin“ se uskutečnil v penzionu Jana
na Mlýnkách 20. – 22.9.2013. Kromě
jiných čertovin jsme se připojili i k akcím
pořádaným v rámci projektu Zdravé
město Hodonín. Ke Dni zdraví proběhla
ochutnávka zdravého mlsání, které
připravili sami účastníci. Nejlepší zdravé
sladké mlsání – mrkvový chlebíček –
přivezli Strnadovi, nejlepší salát
připravili Šticovi, zvláštní ocenění za
vzorek netradičního zdravého mlsání si
zasloužila Jiřinka Pilařová .

V průběhu září a října 2013 se zástupci
naší okresní organizace zúčastnili
Kulatých stolů pořádaných městem
Hodonín. Cílem Kulatých stolů je zlepšit
informovanost občanů Hodonína a
okolních obcí o sociálních službách.

O tom, co trápí Hodonín nejvíce,
diskutovali 16. září 2013 na Veřejném
fóru jeho obyvatelé, zástupci radnice,
neziskových organizací a podnikatelů
v hodonínském sále Evropa. Naši
organizaci na tomto fóru zastupovala
Ing. Jitka Soldánová.

8. října proběhla v Brně konference
Jihomoravské krajské rady zdravotně
postižených. Za okresní organizaci
SPMP ČR v Hodoníně, která je členem
JmKRZP, se konference zúčastnila Ing.
Jitka Soldánová.


A protože právě probíhal Evropský
týden mobility, trénovali jsme s modely
aut vlastní výroby bezpečnou chůzi i
jízdu na improvizovaném dopravním
hřišti.


Zasedání republikového výboru SPMP
se uskutečnilo 18. – 19. října 2013
v Praze. Jedním z bodů programu byla
příprava na změny, které přinese nový
Občanský zákoník - od 1.1.2014 bude
SPMP ČR o.s. (stejně jako všechna
stávající občanská sdružení) fungovat
jako spolek.
***

V týdnu od 21. 10. do 25. 10. 2013 se ve
vestibulu Městské knihovny v Hodoníně
uskutečnila
výstava
činnosti
hodonínských neziskových organizací.
Panel s ukázkami činnosti naší
organizace nemohl chybět.

Na tradiční podzimní zájezd do
termálních lázní v Györu se 22. 10. 2013
vydalo 55 účastníků. Tentokrát si, díky
krásnému podzimnímu počasí, všichni
užili koupání jak ve vnitřních, tak ve
venkovních bazénech dosyta.
***
Pracovní skupina Duševně nemocní,
která působí v rámci komunitního
plánování sociálních služeb města
Hodonína, připravila pro veřejnost
besedu na téma Duševní onemocnění
v rodině. Beseda se uskutečnila 18. 11.
2013 v Městské knihovně v Hodoníně.
Součástí prezentace „Jak lze pomoci a
podpořit pečovatele nebo rodinu“,
kterou připravila Mgr. Lenka Vališová,
bylo i představení naší organizace.

***

Užitečné informace
Zrušení sKaret
1. listopadu 2013 vešel v účinnost zákon, kterým se ruší Karta sociálních systému (tzv.
sKarta). Nejpozději do 1. 12. 2013 by měli všichni majitelé sKarty obdržet od Úřadu
práce dopis obsahující pokyny, jak dále postupovat. Pokud se tak nestane, je třeba se
co nejdříve informovat na Úřadu práce (ÚP).
V případě, že si klient přeposílá v současné době dávky z účtu sKarty na svůj bankovní
účet, změny se ho nedotknou. V souladu se zákonem proběhnou jen technické úpravy
a od dubna 2014 bude dostávat peníze na tento účet přímo.
Změny se nedotknou ani lidí, kteří si sKartu vlastní, ale jejím prostřednictvím žádné
dávky nepobírají. V tomto případě není nutné Úřadu práce ČR cokoli oznamovat.

Jiný postup nastane, jestliže klient ÚP čerpá dávky prostřednictvím sKarty, tedy vybírá
hotovost v bankomatu nebo platí kartou v obchodech. V tom případě bude nutné, aby
nejpozději do 31. 1. 2014, osobně nebo písemně oznámil příslušnému kontaktnímu
pracovišti ÚP, jakým způsobem chce v budoucnu dávky dostávat - jestli na účet nebo
poštovní poukázkou. Pokud zvolí druhou variantu, ověří ÚP i adresu, na kterou bude
dávky posílat. Na zapracování nahlášených změn bude mít dva měsíce. Do té doby
(nejpozději do konce března 2014) bude Úřad práce ČR nadále peníze vyplácet
prostřednictvím sKarty.
Pokud se klient ÚP, který čerpá dávky přes sKartu, neozve a nesdělí, jaký způsob výplaty
si zvolil, dostane peníze v dubnu 2014 poštovní poukázkou na adresu, ze které s ÚP
nejčastěji komunikuje – obvykle jde o adresu trvalého nebo hlášeného pobytu.
Klienti, kteří sKartu nevlastní, budou dávky i nadále pobírat stejným způsobem jako
dosud.
V případě osob se zdravotním postižením, kterým slouží speciální sKarta zároveň jako
průkaz OZP, je důležité datum 30. 4. 2014. Bez ohledu na to, jaká je na ní uvedená
platnost, k výše uvedenému datu skončí všechny. Jejich majitelé si tak budou muset na
příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR zajistit výměnu dokladu za průkaz ZP,
ZTP, ZTP/P a navazující změnu ve způsobu výplaty dávek.
Převzato ze stránek http://www.nrzp.cz

Nový občanský zákoník přináší změny také v omezení svéprávnosti a opatrovnictví
člověka. Informace o těchto změnách vám přineseme v dalším (a letos již posledním)
čísle Občasníku.

Občasník SPMP Hodonín 2/2013 byl vydán 23. listopadu 2013. Na jeho přípravě se
podíleli Jitka Soldánová, Jarmila Čuprová a Jakub Konečný.
Rádi uvítáme všechny vaše náměty a příspěvky k uveřejnění v Občasníku. Zasílat je
můžete na kontakty uvedené na první straně.

