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Vážení a milí,

obracím se na Vás s prosbou. Cílem našich služeb je poskytování odborného sociálního poradenství. Snažíme se odvádět

profesionální práci, ve které nám bude od ledna nápomocna nová sociální pracovnice Veronika (viz.článek...).

Ke zkvalitňování naší práce je důležité i Vaše hodnocení, Váš názor. Vyhotovili jsme dotazník sociálních služeb. Prosím Vás

všechny, kteří využíváte sociálních výhod státu ČR, různých příspěvků, náhrad, důchodů, aj. věnujte prosím čas k vyplnění

dotazníku, který Vám všem zasíláme.

V dnešní pokrokové době využíváme výhod šetření času a financí formou rozeslání dotazíků emailem. Ti z Vás, kteří mají u

nás zaregistrovaný email - pošleme dotazník emailem.

Plně chápeme, že ne všichni používají PC, proto zasíláme těm, kteří nemají email, dotazník poštou. Vás prosíme o zaslání

vyplněného zpět na adresu: DebRA ČR, Černopolní 9, 625 00 Brno.

Děkujeme za Váš čas a korunky za poštovní známku. (a)

DOTAZNÍK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

NOVINKY A ZMĚNY

Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška č. 182/1991 Sb.)

Příspěvek na péči

(zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

- od 1. 8. 2009 se zvyšují částky IV. stupně na 12 000,-

- bylo navrhováno, aby se od 1. 8. 2009 půlila částka příspěvku v I. stupni na 18 let, tento návrh byl o jeden rok odsunut

- od 1. 8. 2009 se u příspěvku na péči v I. stupni do 18 let ubírá 1 bod. Nyní stačí „nezvládnout“ 4 úkony péče o osobu

vlastní a soběstačnost.

- od 1. 8. 2009 se považují za nesplněné do 18 let úkony písmene a), q), r).

Invalidní důchod

(zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění)

- od 1. 1. 2010 přejde k přeměně invalidních důchodů z čid a pid na III. stupně invalidity.

I. stupeň invalidity – 35 – 49 % procentní výměra 0,5%

II. stupeň invalidity – 50 – 69 % procentní výměra 0,75%

III. stupeň invalidity – 70% procentní výměra 1,5 %

Osoby, které pobírají nyní invalidní důchod budou z čid přeřazeny do invalidity II. stupně a pid budou přeřazeny do III.

stupně do doby, než proběhne nové posouzení jejich zdravotního stavu. V případě, že by po novém posouzení byl člověk
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stupně do doby, než proběhne nové posouzení jejich zdravotního stavu. V případě, že by po novém posouzení byl člověk

zařazen do nižší skupiny, o výši důchodu se bát nemusí. Stávajícím invalidům se jejich důchody nesníží. Dotkne se to

pouze nově posuzovaných případů. Pokud se ale stane, že po novém posouzení člověk poskočí do vyššího stupně, důchod

se mu zvýší.

Sociální a zdravotní pojištění státem bude hrazeno za poživatele III. stupně invalidity.

Starobní důchod

- od 1. 1. 2010 se nebude započítávat doba studia do doby důchodového pojištění.

- od 1. 7. 2009 je možnost si nechat přepočítat starobní nebo invalidní důchod v případě 15 let péče o osobu. Nemusí to být

osoba blízká, stačí když byl čl. pečující osobou. Doby péče o několik osob se sčítají

Rodičovský příspěvek

(zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře)

- od 1. 1. 2010 se prodlužuje rodičovský příspěvek do 15. let věku dítěte. Toto lze pobírat za podmínky, že dítěti není

přiznán PnP.
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DEBRA  ORGANIZACE

V dnešním pokračování Vám představíme organizaci DebRA, která funguje v Brazílii, Bosně a Hercegovině a Bulharsku. 

DebRA v Brazílii vznikla v roce 2002 jako nezisková organizace, která

sdružuje pacienty, rodiče a přátele EB. Sídlo DebRA je v pátém

nějvětším městě Brazílie – Belo Horizonte (město je hlavním městem

státu Minas Gerais). Všichni pracovníci jsou dobrovolníci (10), mezi

které patří zubaři, terapeuti, pediatři, psychologové atd. V brazilské

organizaci je zaregistrováno 83 pacientů. Jejich věkové rozvrstvení je od

pětiměsíčních miminek po dospělé pacienty kolem 50 roku. 30 z nich žije

v Belo Horizonte a jejím okolí.

Činnost je finančně podporována individuálními dárci. Mezi jejich hlavní aktivity patří kampaně o onemocnění, spolupráce s

celebritami, pořádání setkání pacientů každé dva měsíce, pořádání velké vánoční slavnosti a prodej drobných předmětů.

DEBRA v Bosně a Hercegovině vznikla díky podpoře Vlasty Zmazek, která

pochází z Chorvatska a je pracovnicí DebRA Chorvatsko. DEBRA v Bosně a

Hercegovině patří mezi mladé organizace (listopad 2008). Nyní mají zaregistrováno

13 pacientů. Jejich aktivity jsou orientovány na propagaci onemocnění na veřejnosti,

shánění kvalifikovaných lékařů do týmu, který se stará o pacienty. Dále jejich

důležitou činnosti je zřízení fondu, který přispívá lidem s EB na ošetřovací

materiály a další potřebné věci.

DEBRA Bulharsko byla založena již v roce 1995. Má zaregistrováno 110 uživatelů

celebritami, pořádání setkání pacientů každé dva měsíce, pořádání velké vánoční slavnosti a prodej drobných předmětů.

Mezi jejich největší problémy patří nízká podpora státu, žádné zdravotní pojištění, špatná infrastruktura a limitované finanční

prostředky na nákup ošetřovacího materiálu. www.ampapeb.com

Mezi palčivé problémy řadí chybějící státní systém sociální podpory a zdravotního pojištění, minimum finanční podpory

pro malé neziskové organizace, sponzoři nejsou osvobozeni od daní a také se potýkají s malým počtem klientů, kteří jsou

rozeseti po celé zemi. V organizaci pracují 2 dobrovolníci. Na rok 2009 měla organizace rozpočet 400 euro, přičemž peníze

získávají z ročních poplatků od členů organizace a dárců.

________________________________________________________________

DebRA ČR Noviny byly vydány díky dotaci Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Příště se můžete těšit na Českou republiku, Finsko a Francii.

DEBRA Bulharsko byla založena již v roce 1995. Má zaregistrováno 110 uživatelů

služeb a tak jako valná většina organizací má status neziskové organizace. V DEBRA

Bulharsko pracují pouze dobrovolníci (4). Jejich roční rozpočet je nulový. Od sponzorů

získávají pouze ošetřovací materiál – jsou to ve většině případů farmaceutické firmy.

Pro klienty pořádají konference. Poslední však byla v roce 2006. Dále vydali brožuru o

EB. Veřejnost i pacienty s EB informují pomocí webových stránek, newsletteru

zasílaného e-mailem a DebRA novin. Každoročně se také účastní klinicky zaměřené

konference ICRDOD – Bulgaria. Mezi hlavní potíže patří nulová podpora zdravotního

pojištění pro pacienty s EB, špatná sociální a zdravotní politika státu.

http://debrabg.com
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VZDĚLÁVÁNÍ ZDARMA PRO LIDI OD 25 DO 64 LET

Osm set tisíc Čechů dostane počítačové a jazykové kurzy za peníze EU

Bezprecedentní obří projekt je určen pro lidi mezi pětadvaceti a čtyřiašedesáti lety, kteří žijí mimo Prahu. Příští rok se v Česku

rozeběhne největší vzdělávací projekt v dějinách. Až 800 tisíc lidí se bude moci přihlásit do jazykového nebo počítačového

kurzu, na který jim výrazně přispěje ministerstvo školství. To na projekt, který je inspirován praxí v Belgii nebo Velké Británii,

získalo prostředky z Evropské unie.

Odborníci upozorňují, že Češi na tom s jazyky a počítačovými dovednostmi stále nejsou ve srovnání se zbytkem Evropy

nejlépe. A současná finanční krize tyto nedostatky ještě více obnažuje.

„Jak jsou na tom Češi s jazyky a počítači? Špatně. Na pohovor vám přijde třicet lidí a všichni mají v životopise napsáno, že

umí s počítačem. Ale ve chvíli, kdy je posadíte k excelu a chcete, aby sečetli deset čísel a udělali z nich průměr, se začnou

ošívat. Zvládne to tak pět, deset procent uchazečů,“ říká Pavel Komárek ze sdružení Prosperita, které se zabývá vzděláváním

dospělých.Prosperita také pro některé firmy organizuje přijímací pohovory. „Češi také nejsou jazykově připraveni pro byznys

sféru. V tom české školy hrozně zaostávají, nedokážou studenty připravit na praxi,“ řekl Komárek.

Obří projekt, který má jazykovou a počítačovou vybavenost Čechů zlepšit, se rozjede v průběhu příštího roku. Zapojit se do

něj budou moci lidé mezi 25 a 64 lety s trvalým bydlištěm mimo Prahu.

V krajích vzniknou informační centra, kam se zájemci o kurzy se státním příspěvkem budou moci přihlásit. Tam dostanou

smlouvu, ve které bude uvedeno, že mají na příspěvek nárok. Obdrží také seznam ministerstvem „certifikovaných“ agentur,

do jejichž kurzů se mohou přihlásit. Teprve když na školení začnou chodit, převede ministerstvo na účet agentury peníze.

Aby se na projekt nenabalily nekvalitní vzdělávací agentury, které si budou chtít jen snadno vydělat, plánuje ministerstvo v

příštích měsících vyhotovit standardy, které firmy budou muset splňovat. Prověřovat se bude například délka zkušeností

pořádáním vzdělávacích kurzů nebo kvalifikace lektorů. Státní příspěvek pak žadatelé získají pouze u agentury, která bude

splňovat tyto ministerské předpoklady. Co se týká samotných zájemců o kurzy, ti nebudou muset prokazovat nic. „Nebudeme

zjišťovat, jestli konkrétní člověk kurz skutečně potřebuje nebo ne. Na to nehrajeme, protože z našeho pohledu se potřebují

vzdělávat všichni. Každý si potřebuje zvýšit svoji kvalifikaci,“ řekl Jakub Stárek, ředitel odboru dalšího vzdělávání na

ministerstvu školství.

Celoživotnímu učení se v Česku podle něj věnuje jen osm procent lidí, což zemi řadí do evropského průměru. „Toto číslo

potřebujeme zvýšit. Co se týká jazykových a počítačových dovedností, v tom má spousta lidí stále velké nedostatky,“ řekl

Stárek.
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Stárek.

Ačkoliv možnosti různých vzdělávacích kurzů jsou relativně rozšířené, lidé, zvláště v regionech zasažených vysokou

nezaměstnaností, na ně nemají peníze. „Český statistický úřad nedávno udělal výzkum, proč se lidé nevěnují dalšímu

vzdělávání. Nejčastějším důvodem bylo, že jim většinu času zabírá rodina, na druhém místě zmiňovali nedostatek financí,“

uvedl Stárek.

Celkové náklady na projekt jsou tři až čtyři miliardy korun, které se vezmou z evropského programu Vzdělání pro

konkurenceschopnost. V rámci něj má do Česka v letech 2007 – 2013 přitéct celkem 53 miliard korun. (ihned.cz)
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POZASTAVENÍ ŽÁDOSTÍ DO VEŘEJNÉ SBÍRKY

DebRA ČR od 1.1.2010 pozastavuje příjem žádostí na veřejnou sbírku od klientů DebRA ČR. Toto opatření je z důvodu

velkého množství dosud nenaplněných portfolií. Veřejná sbírka, která nyní běží, bude ukončena k 12.9.2010 a poté bychom

rádi zažádali o novou veřejnou sbírku, ale je důležité, aby tato byla naplněna. Jinak nelze podat žádost o novou veřejnou

sbírku. V případě, že se podaří během roku 2010 naplnit daná portfolia, bude možnost zaslání žádostí obnovena. (mi)

POZASTAVENÍ ŽÁDOSTÍ DO VEŘEJNÉ SBÍRKY

Zmrzlinový koktejl

200 ml (1 balení) Nutridrinku neutral
2 kopečky vanilkové zmrzliny
2 kopečky vanilkové zmrzliny rozmixujte s Nutridrinkem neutral

Sorbet

200 ml (1 balení) Nutridrinku Fat Free
Nutridrink Fat Free vlijte do mrazuvzdorné nádoby, zakryjte a na 8 hodin dejte do mrazáku. Vyjměte a 
ponechte nepatrně změknout při pokojové teplotě. Podávejte. Nutridrink Fat Free můžete nalít do 
formiček na nanuky a přes noc zmrazit.

Květák s omáčkou z bylinek

100 ml (1/2 balení) Nutridrinku neutral
150 g květáku
sůl, voda
Omáčka:
20 g hladké mouky
100 ml smetany
pažitka, petrželová nať, sůl, bazalka, pepř
Květák uvařte v osolené vodě na skus. Malé množství vývaru z květáku rozmíchejte s moukou 
a nalijte do zbylého vývaru. Provařte a přilijte smetanu smíchanou s Nutridrinkem. Bylinky 
nasekejte na drobno do hotové omáčky, osolte a přidejte koření. Omáčku přelijte na připravený 
květák.

Brokolicová krémová polévka

200 ml (1 balení) Nutridrinku neutral
10 g másla
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10 g másla
10 g hladké mouky
40 g brokolice
sůl, vegeta, bílý pepř, muškátový oříšek
pažitka
Z másla a mouky připravte světlou jíšku. Zřeďte vodou, rozmíchejte a povařte asi 10 minut. 
Přidejte brokolici, osolte a vařte do měkka. Polévku rozmixujte, okořeňte a přilijte Nutridrink. 
Prohřejte a do hotové polévky vložte nasekanou pažitku.

Pařížský krém

200 ml (1 balení) Nutridrinku neutral
60 g pařížského krému Dr. Oetker
30 g cukru
Prášek smíchejte s Nutridrinkem neutral, cukrem a ve šlehači vyšlehejte. Vhodný 
na dortové korpusy nebo jako samostatný dezert.

Více receptů naleznete na www.vyzivavnemoci.cz/?module=recepty


