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VYDÁVÁ DEBRA ČR

Vážení a milí, příznivci DEBRA ČR,
srdečně Vás zdravíme v novém roce a přejeme, aby se vám dařilo a byl pro vás tento rok
šťastný. Začátek roku je plný novinek a proto přijměte prosím pozvání k začtení se do
našeho informačnícho měsíčníku.

Co se mění od ledna 2014
Nový rok přinesl změny v oblasti práce a sociálních věcí. Mění se například podmínky
pro získání průkazu osoby se zdravotním postižením, zvyšují se důchody, a náhradu
mzdy bude zaměstnavatel vyplácet opět jen po dobu prvních 14 dnů.
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
postižením. Mění se tzv. zdravotní podmínka pro přiznání průkazu osoby se zdravotním
postižením i řízení o něj. Od 1. ledna 2014 bude možné průkaz přiznat pouze na základě
podání žádosti, bude probíhat samostatné správní řízení, a to včetně posouzení
zdravotního stavu posudkovým lékařem okresní správy sociálního zabezpečení. Úprava se
tak přibližuje právní úpravě, která platila do konce roku 2011. Nárok na průkaz osoby se
zdravotním postižením nebude navázán na uznaný stupeň závislosti nebo na
neschopnost zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace.
budou
při splnění podmínek pobírat i nadále. U nových žadatelů je vznik nároku na příspěvek na
mobilitu podmíněn vlastněním průkazu ZTP nebo ZTP/P přiznaného po 1. lednu 2014. Výše
příspěvku se nemění, i nadále činí 400 Kč měsíčně. Od 1. ledna 2014 bude možné na
základě žádosti příjemce příspěvku vyplatit příspěvek jednou splátkou za tři
kalendářní měsíce, za které náležel.
osob, které mají při splnění ostatních podmínek nárok na příspěvek na
zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla, a to o osoby s anatomickou ztrátou dolní
končetiny ve stehně s možností oprotézování.
DŮCHODY
Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2014, se
zvyšují tak, že se
základní výměra (stejná pro všechny druhy důchodů) zvyšuje o 10 Kč na 2 340 Kč
procentní výměra, která je individuální a odvíjí se od získaných dob důchodového
pojištění a příjmů, zvyšuje o 0,4 %.
Důchody tak od lednové splátky vzrostou v průměru o 45 Kč. Zvýšení provede Česká správa
sociálního zabezpečení automaticky, není potřeba o ně žádat. MPSV navrhuje vládě a
novému parlamentu na rok 2014 mimořádnou valorizaci, která by měla nepříznivou situaci
seniorům kompenzovat.
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Od ledna příštího roku budou zaměstnavatelé svému zaměstnanci, který byl uznán dočasně
práce neschopným, vyplácet náhradu mzdy za období prvních 14 kalendářních dnů trvání
pracovní neschopnosti namísto dosavadních 21 dnů.
Zdroj: www.mpsv.cz Zde také naleznete více informací

Spolek
Dne 1. 4. 2013 vstoupil v účinnost zákon č. 68/2013 Sb., ze dne 19. 3. 2013.
Občanská sdružení v důsledku uvedené změny nezanikla ani se nezrušila, pouze se změnila
jejich právní forma. Všechna o.s. se po uvedeném datu považují automaticky za spolky.
Spolky nemohou ve své činnosti podnikat nebo realizovat jinou výdělečnou činnost. Z
důvodu realizace osvětového projektu 12plus12, který spadá do výděleční činnosti nyní se
správní radou řešíme, jaká jiná právní forma by byla pro spolek DEBRA ČR nejvhodnější tak,
abychom mohli uchovat veškeré činnosti, které DEBRA ČR vykonávala od roku 2004
- sociální služby, veřejnou sbírku a osvětovou činnost.
O dalším vývoji řešení vás budeme informovat. Na zasedání VH dne 5. 4. 2014 bude tato
přeměna právní formy řešena se členy valné hromady.

Kaledáře a bloky
Charitativní kalendáře a poznámkové bloky DEBRA ČR, které jsou na prodej a jejich výtěžek
putuje na podporu pacientů s nemocí motýlích křídel, nabízíme i ke koupi pacientům za
zvýhodněnou poloviční cenu max. 1 ks/1 pacienta.

Objednávání do gastroporadny - dětští pacienti
pro objednání na kontrolu k MUDr. Havlíčkové do poradny gastroenterologie je dle nového
nařízení FN Brno nutné se objednávat nejpozději měsíc předem. Toto opatření zajistí, že v
daný termín budete u paní doktorky řádně vyšetřeni. Ordinační doba gastroporadny je každé
pondělí od 13.00 – 15.00 hodin. Pro objednání volejte do kanceláře DEBRA ČR. Nebude
možné vzít na kontrolu pacienty, kteří objednaní předem nejsou. Je tedy vhodné hned po
zajištění termínu kontroly u paní prim. Bučkové zavolat do DEBRY a objednat si termín k
paní MUDr. Havlíčkové za předpokladu, že u ní kontrolu potřebujete.
Děkuji vám za pozornost a přeji hezké dny
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