INFORMÁTOR
ČERVENEC 2019

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České
republiky, zapsaný spolek
Oblastní odbočka OPAVA
Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů SONS ČR, z. s.
Oblastní odbočky OPAVA a jejich příznivců.
Je neprodejný.

Kontaktní informace:
Horní nám. 47, 746 01, OPAVA (BUDOVA Magistrátu města
Opavy, 2. poschodí)
Z bezpečnostních důvodů jsou uzamčeny prosklené spojovací
dveře ve 2. poschodí. Zvonek je umístěn na pravé straně v rámu
dveří ve výšce asi 163 cm.
E-mail: opava-odbocka@sons.cz
Web: www.sons-opava.cz, web: www.bilapastelka.cz
Facebook: www.facebook.com/sonsopava
IČ/DIČ: 65399447/ CZ65399447
Číslo účtu ČSOB OPAVA: 381931043/0300
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Telefon: 553 756 175
Sociální pracovnice, vedoucí pracoviště:
Bc. Iveta ČIHÁČKOVÁ
Telefon: 775 438 157, email: cihackova@sons.cz
Pracovnice v sociálních službách, koordinátorka
dobrovolníků:
Petra PLCHOVÁ
Telefon: 778 487 416, email: plchova@sons.cz
Lektorka klubu Anglického jazyka a PC klubu:
Mgr. Božena GOGOĹÁKOVÁ
Telefon: 778 758 933, email: gogolakova@sons.cz
Administrativní pracovnice: Lenka MARTÍNKOVÁ
email: lmartinkova@sons.cz
Sociální poradna poskytuje informace v intervalech:
Pondělí: 9:00 – 12:00

12:30 – 17:00

Středa:

9:00 – 12:00

12:30 – 16:00

Čtvrtek: 9:00 – 15:00

na objednání

Poradenství je poskytováno bezplatně.
Sociálně aktivizační služby poskytujeme:
Pondělí – pátek:

10:00 – 15:00
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Oblastní rada:

Předseda: Pavel VEVERKA
Telefon: 737 935 854, email: pavel.veverka@seznam.cz
Místopředseda: Jiří PIKA
Pokladník: Pavel LOYDA
Členové: Bc. Iveta ČIHÁČKOVÁ, Dana BEJČKOVÁ, Petra
PLCHOVÁ, Martin SEIDL, Naděžda WOLFOVÁ

Informátor pro vás připravil tým pracovníků SONS ČR, z. s.
Oblastní odbočka OPAVA

Zpracovala Lenka MARTÍNKOVÁ

 Výlet do Valašského království
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Sobota 06. 07. 2019 od 11:00 do 13:00 hodin
První sobotu v měsíci hrajeme bowling v areálu firmy Krajewski,
Alexandria Bowling, Nákladní 20, v Opavě.
Akci zajišťuje paní Naďa WOLFOVÁ, tel.: 775 628 223.

Pondělí 01. 07. 2019 od 10:00 do 12:00 hodin – Klub Šikulky
- výtvarné činnosti, výměna zkušeností
Akci zajišťuje paní Marie REICHLOVÁ, tel.: 723 754 449.
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Letní provoz pravidelných klubů a akcí:
 klub „Šikulky“ se sejde pouze 01. 07. 2019 a 05. 08. 2019
v obvyklém čase
 klub „AJ“ a klub „PC“ – středa – pátek dle domluvy,
lektorka Mgr. Božena GOGOĹÁKOVÁ, tel: 778 758 933, po
oba letní měsíce
 „Divadlo“ se v červenci a srpnu nekoná z důvodu
divadelních prázdnin
 „Turnaj ve zvukové střelbě“ se v červenci nekoná
O dalším konání výše zmíněných akcí a klubů vás budeme
průběžně informovat.

Vzhledem k velkému množství příspěvků jsou podrobnější
informace k dispozici na sekretariátě SONS ČR, z. s. OO
OPAVA, v měsíčníku ZORA nebo na http://www.sons-opava.cz/
 Osvobození nevidomých a hluchoslepých OSVČ od EET
 Úhrada bílých holí
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Pátek 19. 07. 2019

Srdečně vás zveme na výlet do srdce Valašského království,
kde navštívíme „Muzeum řeznictví“ ve Valašském Meziříčí.
Čeká nás hodinový nevšední zážitek v podobě komentované
prohlídky muzea spojený s ochutnávkou zdejších výrobků.
Přeneseme se na chvíli do časů našich předků, abychom
poznali, jak žili, pracovali a mysleli a s jakou láskou provozovali
toto řemeslo.
Sraz účastníků je ve vestibulu budovy nádraží Opava – východ
v 9:20 hodin. Odjezd z Opavy je v 9:42 hodin směr Valašské
Meziříčí. Předpokládaný příjezd do Valašského Meziříčí je ve
12:45 hodin.
Odjezd z Valašského Meziříčí v 15:32 hodin. Předpokládaný
příjezd do Opavy v 18:18 hodin.
Zájemci se mohou hlásit nejpozději do pondělí 15. 07. 2019
telefonicky nebo osobně na sekretariátě SONS ČR, z. s. OO
OPAVA.
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 Dofinancování sociálních služeb má řešení. Shodli se na něm
ministerstvo financí, ministerstvo práce a sociálních věcí a
asociace krajů
 O lékařské posudkové službě
 Chceme, aby naše služby mohli využívat i handicapovaní, říká
specialista Seznamu na přístupnost
 MPSV spouští nový web a umožní elektronické podání z domova
s využitím elektronické občanky
 Vše, co jste kdy chtěli vědět o diskriminaci
 Lidem se zdravotním postižením nejvíc chybí peníze a dostupná
zdravotní péče
 Praktičtí lékaři také potřebují někdy pomoc
 Letní jazykové kurzy přes Skype
 Kolik stojí samostatný život?
 Dobrovolnictví na hraně
 Na podporu zrakově postižených
 Dva z pěti Čechů neumí chodit. Místo zdraví prospěšné chůze si
způsobují bolest
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Monitorování práv lidí se zdravotním postižením
Ombudsman dbá na to, aby všichni lidé bez ohledu na zdravotní postižení
mohli žít důstojně, samostatně či s podporou rozhodovat o svém životě
a aby byli respektováni jako plnohodnotní členové společnosti.
Zdroj: https://www.ochrance.cz/monitorovani-prav-lidi-se-zdravotnimpostizenim/
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (dále také jen
„Úmluva“) byla přijata Valným shromážděním Organizace spojených
národů dne 13. prosince 2006. Jejím účelem je podporovat, chránit
a zajišťovat plné a rovné užívání všech lidských práv a základních
svobod všemi lidmi s postižením a podporovat úctu k jejich přirozené
důstojnosti.
Česká republika podepsala Úmluvu o právech osob se zdravotním
postižením dne 30. března 2007. Po dovršení procesu ratifikace vstoupila
Úmluva pro Českou republiku v platnost dne 28. října 2009.
Zdroj: https://www.ochrance.cz/monitorovani-prav-lidi-se-zdravotnimpostizenim/umluva-o-pravech-osob-se-zdravotnim-postizenim/

V červenci oslaví významné životní jubileum předseda OO
OPAVA pan Pavel VEVERKA.
BLAHOPŘEJEME
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Milí přátelé,
přejeme vám krásné a pohodové léto plné sluníčka, her,
zábavy a odpočinku a těšíme se na opětovné setkání po
prázdninách.
Buďte na svých cestách opatrní!
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