OBČASNÍK 1/2015
Vážení rodiče, milí přátelé!
Letošní první číslo Občasníku se k vám dostává v době, kdy už máme za sebou
pár týdnů nového roku. Proto se v tomto čísle budeme věnovat nejen akcím, které
připravujeme, ale vrátíme se i k těm, které už se letos uskutečnily a v krátkosti
alespoň připomeneme události z konce loňského roku.
Na přelomu roku se začaly uskutečňovat změny SPMP ČR v souvislosti
s přijetím nového Občanského zákoníku avizované již v loňském roce. Dotýkají se také
naší organizace, proto prosím věnujte pozornost článku o členské schůzi v části
Důležité informace.
Budeme rádi, pokud si z nabízených akcí některou vyberete a zúčastníte se.
Ještě raději budeme, pokud nám sami dáte tipy na aktivity, o které byste měli zájem.
A velmi si vážíme všech, kteří, i když se z jakýchkoliv důvodů našich akcí účastnit
nemohou nám i stále zachovávají svou přízeň.
Přejeme vám všem pevné zdraví a příjemné jarní dny!
Za SPMP ČR pobočný spolek Hodonín
Jitka Soldánová

Připravované akce
Víkendový pobyt pro rodiče a děti s názvem „Putování za studánkou“ se uskuteční
v hotelu Filipov ve Filipově údolí 10. - 12.4.2015. Součástí programu bude v sobotu
odpoledne seminář pod vedením JUDr. Maroše Matiaška na téma Podpora, ochrana
a svéprávnost lidí s mentálním postižením. V rámci projektu Zdravé
město Hodonín se touto akcí také připojujeme ke Dni Země.
Kapacita víkendového pobytu je již naplněna, v případě zájmu se
ale můžete zúčastnit plánovaného semináře. Informace získáte na
kontaktech uvedených v závěru Občasníku.


Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.
SPMP ČR pobočný spolek Hodonín
Erbenova 8, 695 03 Hodonín
www.spmp-hodonin.cz

V neděli 19.4.2015 pořádá SVČ Hodonín a ZOO Hodonín akci v rámci Dne Země.
Zábavné soutěžní odpoledne „Cesta kolem města“ začíná ve 14:00 v ZOO Hodonín
a končí v 17:00 v Ekocentru Dúbrava. Své stanoviště zde bude mít i SPMP ČR pobočný
spolek Hodonín.

Oslavte spolu s námi Den dětí a zúčastněte se jednodenního zájezdu do ZOO Lešná,
který připravujeme na sobotu 6.6.2015. Zájezdu se mohou účastnit členové
i nečlenové SPMP ČR pobočný spolek Hodonín.
Vstupného do ZOO:

zdarma
80,- Kč
110,- Kč
130,- Kč

držitelé průkazky ZTP/P a jejich doprovod
děti (3 – 15) a dospělí držitelé průkazky ZTP
studenti a senioři (60+)
dospělí

Na zájezd se nutné se přihlásit do 24.4.2015. Do tohoto termínu je třeba rovněž
uhradit dopravu ve výši 240,- Kč/osoba. Vstupné do ZOO si bude každý účastník
hradit individuálně na místě. Podrobnosti k odjezdu rozešleme přihlášeným
účastníkům nejpozději 14 dní před odjezdem.

V termínu od 3. do 15. srpna 2015 se uskuteční již XXVII. letní
rehabilitační pobyt. I letos se sejdeme v penzionu Jana
na Mlýnkách u Strážnice. Hlavní náplní letního rehabilitačního
pobytu jsou tělovýchovné aktivity (sportovní hry, vycházky, plavání,
rehabilitační cvičení) a rukodělné činnosti. Tentokrát však budeme
společně řešit také DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY.

Po zdařilém týdenním pobytu v hotelu MAS v Sezimově Ústí (více v části „Z naší
činnosti“) plánujeme tuto akci zopakovat i v roce 2016 (na přelomu února a března).
Cena pobytu (7 nocí) bude cca 5000,- Kč/osoba (závisí na přesném termínu)
a zahrnuje ubytování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním
zařízením a s televizí, plnou penzi, rekondiční program (6 procedur, cvičení v bazéně,
vstup do bazénu), každý večer doprovodný program a dopravu. Procedury je možné
upravit podle zdravotního stavu na místě, rovněž lze další procedury i dokoupit.
Dokoupit lze podle vlastního výběru i další výlety, které budou v aktuální nabídce.
Zálohu bude nutné uhradit do konce září, doplatek pak měsíc před odjezdem.
Pozvánky na pobyt rozešleme po upřesnění termínu, poté se budete moct přihlásit.

Z naší činnosti
Nejprve malé ohlédnutí za rokem 2014.
Víkendový pobyt „Indiánské léto“ se
uskutečnil 12. – 14.9.2014 v penzionu
Jana na Mlýnkách u Strážnice.

Předvánoční čas patřil setkávání.
Nejprve to bylo 22. listopadu 2014
setkání s kamarády z SPMP Brno, Zlín
a Třebíč na Společenském odpoledni
v Brně.

O týden později se sešlo více než 70
našich členů na Mikulášském posezení
v sále restaurace Marína v Hodoníně.


Na začátku října jsme zorganizovali
zájezd na zámek v Miloticích a exkurzi
do SONNENTORU v Čejkovicích.


O měsíc později – 4.11.2014 - jsme
vyrazili na pravidelný podzimní zájezd
do termálních lázní v Györu.



O svoje dojmy z návštěvy kamarádů
v Domově Horizont se s námi podělila
Linda Janošková.
„V neděli
30.11.2014
proběhlo
předvánoční
posezení
v domově
Horizont v Kyjově. Zaplněná byla nejen
místnost, ve které se celá akce konala,
ale hlavně program, který si pro nás
klienti domu Horizont připravili. Na
podiu se vystřídala mnohá taneční
i pěvecká vystoupení, nechyběla
zábavná soutěž „Kdo to byl?“, ani živý
Betlém. Koledy se i po skončení

programu nesly celou budovou
a zpříjemňovaly nám tak prohlídku
výtvarných, řezbářských a keramických
dílen. Kdo byl prozíravý a vzal si s sebou
dostatek peněz, mohl v těchto dílnách
zakoupit vánoční dárky a podpořit tak
chod tohoto zařízení. Myslím, že všichni
návštěvníci
odjížděli
s příjemným
pocitem a plně nabyti energií do právě
začínajícího adventu.“

Na Štědrý den už tradičně navštívili
zástupci SPMP děvčata, která zůstávají
přes vánoce v Zeleném domu pohody,
aby si s nimi popovídali a potěšili je
malým dárečkem.

Letošní rok jsme zahájili v únoru
týdenním pobytem v hotelu MAS
v Sezimově Ústí. O pobytu nám napsaly
dvě účastnice tohoto pobytu Lidka
Basovníková a Jiřina Pilařová.
„Tak jako každý rok, i letos se členové
SMPM ČR pobočný spolek Hodonín,
zúčastnili rehabilitačního pobytu.
Tentokrát se 20 členů vydalo do hotelu
MAS Sezimovo Ústí, aby zde během
týdenního pobytu absolvovali nejen
masáže, magnetoterapii, kyslíkovou
terapii, přístrojovou masáž chodidel,
kyslíkovou koupel, ale i cvičení
v bazénu a v tělocvičně. Samozřejmostí
bylo i každodenní využití bazénu
k plavání a relaxaci. Mezi kulturní vyžití

patřilo kromě dvou tanečních večerů
s živou hudbou i soutěžní večer
v bowlingu nebo společenská hra
BINGO. A součástí byl i poznávací výlet
do města Tábor s možností prohlídky
města, exkurze do městského divadla
a třeba i muzea čokolády, dále
prohlídky poutního areálu a kostela
v Klokotech. Tohoto se zúčastnili
všichni, ale někteří se rozhodli navštívit
i Jindřichův Hradec s prohlídkou zámku
a muzea. A v něm největší lidový
mechanický betlém na světě - Krýzovy
jesličky. A další raritou Jindřichova
Hradce, kterou viděli, byla zpívající
fontána. Další se zase rozhodli pro
návštěvu jednoho z nejkrásnějších
renezančních
zámků,
stojícího
uprostřed rybníka, zámku Červená
Lhota.
Z předchozích řádků je zřejmé, že
účastníci si během celého týdne užili
nejrůznějších aktivit a všichni byli 100%
spokojeni. A samozřejmě musí
poděkovat výboru SPMP za zajištění
pobytu.“

Výlet do Sezimova Ústí – Wellness
pobyt
„Dvacet šťastlivců vyrazilo z Hodonína
s delegátkou do Sezimova Ústí na
wellness pobyt, který jsme měli
připravený
už
v autobusu
do
posledních detailů. Každý z účastníků
dostal při vstupu do autobusu rozpis
procedur, takže se hned v úvodu výletu
mohla začít radovat z nadcházejících
odpočinkových chvilek.
Zatím co my účastníci jsme vstřebávali
první dojmy z nového prostředí
v hotelu MAS u skleničky sektu
s jahodou, naše svaly odpočívaly již od
prvních okamžiků vstupu do hotelu,
protože kufry a veškerou batožinu
odnesli zaměstnanci hotelu každému
účastníkovi přímo na pokoj. Také celá
organizace týdenního pobytu byla
dobře naplánována a zorganizována do
posledních detailů, kdy jsme se každé
ráno mohli těšit na nové záživné cvičení
jednou s balóny, podruhé s gumou atd.
Usměvavý personál masérského týmu
pečoval o naše těla a duševní pohodu
u všech procedur od masáží, přes
kyslíkovou terapii, magnetoterapii,
přístrojovou masáž chodidel, uhličitou
koupel až po cvičení v bazénu.
Součástí plánu byl výlet do Tábora, kde
jsme navštívili divadlo, kostel a ostatní
táborské památky. Pro ty, kteří chtěli
více poznávat, byla možnost přikoupení
dalších fakultativních výletů.

Naše večery byly také plné radosti
a pohybu, dvě živé kapely zvaly
tanečníky na parket v různých rytmech
a stylech. Sportovci se bavili
u bowlingu, jindy jsme se sešli u Binga.
A udělali jsme dobře, protože štěstěna
při nás stála, vítězství bylo v našich
řadách.
Přestože jsme sportovali a denně
plavali, nikomu z účastníků zájezdu se
nepodařilo zhubnout. Švédské stoly se
prohýbaly pod tíhou jídel a dobrot pro
naše žaludky.
Zájezd jsme si všichni užili a těšíme se
na příští rok.“

Doufáme, že zájezd do termálních lázní
v Györu si tentokrát nejvíc užili Hanka
Voldánová a Olin Soldán, protože
termín výletu byl 3.3.2015, což byl
přesně den jejich narozenin!

Za účasti dvou zástupců SPMP ČR
pobočný spolek Hodonín se ve čtvrtek
19. dubna 2015 uskutečnilo v Brně
předávání cen Mosty 2014, kterou udílí
Národní rada osob se zdravotním
postižením v ČR. Smyslem této ceny je
ocenit projekt nebo osobnost, které
významným způsobem přispívají ke
zlepšení postavení osob se zdravotním
postižením. Věříme, že mezi oceněnými
bude v příštích letech i SPMP ČR.


Důležité informace
XIII. Národní konference SPMP
Svoje dojmy z této akce nám napsala jedna z delegátek paní Ludmila Strnadová.
„Dne 8. – 9. listopadu se v Praze v sídle krajského úřadu středočeského kraje
uskutečnila XIII. Národní konference SPMP ČR. Byla jsem zvolena, abych se akce
zúčastnila společně se svým synem Markem. Dále se účastnily J. Soldánová,
J. Pilařová s dcerou Marcelou a L. Basovníková se synem Liborem. První den
konference začínal v 9 hodin registrací a představením práce „starého“ výboru.
V pěkné atmosféře, která v sále byla, jsem se dozvěděla, co se může pro naše „děti“
zlepšit, kam se obrátit při problémech, jak je řešit. Kdykoliv se můžete informovat
na cokoliv v poradenském centru v Praze na telefonním čísle 221 890 436. Poté
probíhala volba nového předsedy republikového výboru. Zvolena byla paní Ivana
Ambrosová. Paní Hana Ryšánková a Jitka Soldánová byly zvoleny do předsednictva
jako místopředsedkyně. Do volební komise, která bude pracovat pod vedením pana
Petra Kučery, byla zvolena i naše Lidka Basovníková.
Po celou dobu bylo o nás i o naše „děti“ dobře postaráno. Děti měly pěkný program.
Během našeho jednání malovaly, zpívaly, cvičily, byly na procházce na Petříně nebo
se šly podívat na parníky na Vltavě. Ani se nestihly dodívat na pohádku, kterou pro ně
ještě měli připravenou vychovatelé, kteří se o ně po oba dny starali.
Jsem ráda, že jsem se této konference zúčastnila. Dozvěděla jsem se spoustu
informací. A také jsem si uvědomila, co pro nás musí paní Jitka Soldánová zajistit
mimo tábory, víkendovky a různé jiné aktivity, aby naše organizace fungovala. Patří jí
veliké poděkování, že pro nás obětuje spoustu volného času. A stejné poděkování
patří i jejímu manželovi.“
Lidušce Strnadové moc děkuji za slova chvály a musím dodat, že jak bez tolerantního
manžela, tak bez celého týmu spolupracovníků a nadšenců bych nic neodkázala.
A stejně tak musím poděkovat já všem rodičům a jejich dětem, protože díky nim jsem
potkala spoustu skvělých lidí, naučila se hodně nového a na mnoho věcí jsem získala
jiný pohled.
Jitka Soldánová


Členská schůze SPMP Hodonín
Kromě toho, že na konferenci byl zvolený nový republikový výbor a revizní komise a
byly schválené důležité dokumenty SPMP ČR, jako jsou Stanovy a Organizační
a jednací řád, vyplynuly z jednání také úkoly pro jednotlivé pobočné spolky na lokální
úrovni týkající se jak celkové činnosti SPMP ČR, tak procesu registrace jednotlivých
pobočných spolků. Těmito úkoly se zabývala členská schůze, která se konala
20. února 2015 v sále restaurace Marína v Hodoníně a byla tentokrát hodně pracovní.
Členská schůze na svém jednání schválila:
 název pobočného spolku ve znění: SPMP ČR pobočný spolek Hodonín;
 sedmičlenný výbor pobočného spolku ve složení:
předsedkyně: Ing. Jitka Soldánová
hospodářka: Jarmila Čuprová
členové: Naděžda Konečková, Marie Latýnová, Mgr. Jiřina Pilařová, Libuše
Svobodová a Ladislav Svoboda;
 kontrolora pobočného spolku Bc. Šárku Frýželkovou;
 zástupce do výboru SPMP ČR pobočný spolek Jihomoravský kraj Ing. Jitku
Soldánovou;
 zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2014;
 plán činnosti a rozpočet na rok 2015 (plán činnosti obdrželi všichni členové
společně s pozvánkou na členskou schůzi).
Dále členská schůze rozhodla o výši ročních členských příspěvků od 1.1.2015
následovně:
 roční členský příspěvek členů s mentálním postižením činí 100,- Kč
 roční členský příspěvek ostatních členů zůstává beze změny ve výši 200,- Kč
Prosíme proto všechny členy, aby tuto změnu vzali na vědomí a v případě, že ještě
členský příspěvek na letošní rok neuhradili, případně neuhradili členský příspěvek
za člena s mentálním postižením, aby tak učinili do 31.5.2015 osobně u p. J. Čuprové
nebo J. Soldánové, převodem na účet nebo složenkou (viz kontakty na konci
Občasníku.
K úpravě členských příspěvků došlo mimo jiné i z důvodu jednoznačné evidence
členů. Podle nově přijatých Stanov není možné členství ve více pobočných spolcích
na lokální úrovni současně a zároveň evidence všech členů bude vedená v Praze.
Proto bychom vás také chtěli požádat, abyste případné změny kontaktů (adresy,
telefonu, mailu) nahlásili na kontakt uvedený na konci Občasníku.

Užitečné informace
Výměna průkazů
Držitelé průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů osob se zdravotním
postižením (průkaz OZP), které byly vydány dle legislativy účinné do 31. 12. 2013, by
si měli zajistit jejich výměnu za nový průkaz OZP v podobě plastové kartičky, a to
v době od 1. 4. do 31. 12. 2015.
ÚP ČR proto vyzývá klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak
zbytečnému čekání ve frontách na konci roku. Zároveň upozorňuje, že v případě těch
držitelů, jejichž průkaz má platnost delší než do 1. 4. 2015, není nutné, aby na úřad
chodili už nyní. Průkazy OZP v nové podobě bude úřad vydávat až po tomto datu.
Výměna se bude týkat přibližně 230 tisíc klientů.
Když se v roce 2012 změnila legislativa v oblasti sociálního zabezpečení, došlo mimo
jiné ke zrušení institutu mimořádných výhod, na jehož základě dostávali lidé se
zdravotním postižením papírové kartičky s označením stupně přiznaných výhod (TP,
ZTP nebo ZTP/P). Vydané průkazy jsou, bez ohledu na změny právních norem, platné
po dobu, která je uvedena na jejich zadní straně, nejdéle však do 31. prosince 2015.
„K tomuto datu skončí platnost všech průkazů. Jejich držitelé už tak nebudou moci,
v případě, že si včas nezajistí jejich výměnu, využívat žádné benefity a nároky, které
jim z vlastnictví průkazu vyplývají, a to do doby vydání nového dokladu,“ upozorňuje
Kateřina Sadílková, pověřená řízením ÚP ČR.
Dne 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost nová právní úprava, která radikálně mění
koncepci procesu vedoucího k ukončení platnosti všech průkazů mimořádných výhod
a zavádí automatický přechod nároku z průkazů mimořádných výhod na průkaz OZP.
„V praxi to znamená, že ÚP ČR už nebude sám zahajovat správní řízení z moci úřední,
jako tomu bylo doposud a nebude sledovat, kdy skončí platnost průkazu
u jednotlivých klientů,“ vysvětluje náměstkyně pro sociální věci GŘ ÚP ČR Zdeňka
Cibulková.
Lidé by si proto měli už sami zajistit výměnu dosavadních průkazů za nové plastové
kartičky podobné řidičskému nebo občanskému průkazu, a to od 1. 4. 2015.

„Uvědomujeme si, že to může znamenat drobnou komplikaci pro naše klienty, ale
musíme se řídit platnou legislativou. Uděláme vše proto, aby byl proces výměny co
nejrychlejší a žadatele zatěžoval co nejméně,“ říká Kateřina Sadílková.
V případě klientů, kterým jejich průkaz mimořádných výhod skončil dříve a ÚP ČR
zahájil sám správní řízení ještě před koncem loňského roku, proběhne tento proces
podle legislativy, která byla účinná do 31. 12. 2014. Na základě vydání průkazu OZP
vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných
dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost při
osobním projednávání jeho záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu pravidelnými
spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy,
metrem, slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve
vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové
dopravy, parkovací průkaz nebo, bezplatnou dopravu vodícího psa. Rozsah výhod se
liší podle typu průkazu OZP, který vychází z předchozího posouzení zdravotního stavu
žadatele.
Kdo má nárok na vydání nového průkazu?
Držitelé platného průkazu mimořádných výhod mají nárok na průkaz OZP stejného
typu (TP, ZTP, ZTP/P), což odpovídá závažnosti jejich zdravotního postižení. Nárok na
průkaz OZP u těchto osob trvá po dobu, po kterou měly přiznány mimořádné výhody.
Pokud však klient nemůže doložit dobu platnosti přiznání mimořádných výhod, nárok
na průkaz OZP trvá pouze po dobu platnosti průkazu mimořádných výhod. Zároveň
také držitelé platného průkazu OZP vydaného podle předpisů účinných do
31. 12. 2013, mají podle zákona nárok na průkaz OZP. Nárok na takto vydaný průkaz
OZP trvá po dobu, na kterou jim ÚP ČR přiznal nárok na předchozí průkaz.
Postup při prokazování nároku na průkaz OZP
Lidem, kteří pobírají příspěvek na mobilitu, zašle příslušná krajská pobočka ÚP ČR
písemnou výzvu k prokázání nároku na průkaz OZP. Dopis bude obsahovat také
informaci o tom, jak mohou prokázat tento nárok a co mají ještě doložit v rámci
žádosti o vydání průkazu OZP. Výzvu dostanou klienti do vlastních rukou. Žadatelé
musí vyplnit na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR tiskopis s názvem “Žádost
o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením“. O nový průkaz OZP
musí lidé požádat nejpozději do 31. 12. 2015. V opačném případě jim na něj zanikne
nárok. O přechodu nároku na průkaz OZP Úřad práce ČR správní řízení nevede, vydání
průkazu pouze zaznamená do spisu dotyčného klienta.

Co je třeba vzít s sebou na ÚP ČR?
Při podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP je nutné, aby si klienti s sebou
vždy vzali průkaz mimořádných výhod nebo dočasný průkaz OZP - na výměnu mají
nárok pouze držitelé platného průkazu, který má platnost delší než 1. 1. 2015.
V případě, že má člověk průkaz mimořádných výhod, který mu ještě přiznal obecní
úřad do konce roku 2011, doporučuje ÚP ČR vzít s sebou i rozhodnutí o přiznání
mimořádných výhod. Dále je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu
fotografie určené na občanský průkaz. Tuto fotografii mohou lidé přinést až
dodatečně, při podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP není nezbytná.
A v neposlední řadě, stejně jako při každých úředních jednáních, je potřeba prokázat
totožnost občanským průkazem.
Pokud má krajská pobočka ÚP ČR pochybnosti o platnosti a pravosti dokladů,
na základě kterých klient prokazuje nárok na průkaz OZP, zahájí správní řízení z moci
úřední o přiznání průkazu OZP, což znamená, že proběhne nové posouzení
zdravotního stavu osoby.
Volba symbolu osoby se zdravotním postižením
Od 1. 1. 2015 mají klienti také možnost sami si zvolit, zda si přejí na průkazu uvést
symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé
anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé (piktogram znázorňující jedno
z uvedených druhů postižení). Držitelé výše uvedených průkazů provedou tuto volbu
při podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP.
Převzato ze stránek www.nrzp.cz
Občasník SPMP Hodonín 1/2015 byl vydán 31. března 2015. Na jeho přípravě se
podíleli Jitka Soldánová a Jakub Konečný.
Tisk: 1tisk.cz, Velkomoravská 2013/29, Hodonín, www.1tisk.cz
Rádi uvítáme všechny vaše náměty a příspěvky k uveřejnění v Občasníku.
Zasílat je můžete stejně jako přihlášky na připravované akce na kontakt:
Ing. Jitka Soldánová
Erbenova 8, 695 03 Hodonín
e-mail: jitka.soldanova@spmp-hodonin.cz
mobil: 605 725 472
pevná linka: 518 354 268
č. účtu: 1668230257/0100

Činnost organizace je finančně podporována Městem Hodonínem.

