INFORMÁTOR
ŘÍJEN 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
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Číslo účtu ČSOB OPAVA: 381931043/0300
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

 11. – 12. 10. – zájezd na závěrečný koncert DUN 2019
 12. 10. – divadlo
 16. 10. – celorepubliková veřejná sbírka BÍLÁ PASTELKA
 18. 10. – podzimní Oblastní shromáždění
 19. 10. – bowling
 26. 10. – 01. 11. – relaxační pobyt v Sezimově Ústí
 každé pondělí a čtvrtek Klub Šikulky
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29. 10. 2019 – 01. 11. 2019 (úterý – pátek)
OO SONS ČR, z. s. OPAVA bude uzavřena z důvodu konání
relaxačního pobytu v Sezimově Ústí.
V případě potřeby odborného sociálního poradenství se obraťte
na Bc. Martina HYVNARA, DiS., SONS ČR, z. s. Oblastní
odbočka NOVÝ JIČÍN, tel. 776 488 164, 556 720 809, email:
novyjicin-odbocka@sons.cz.

Středa 16. 10. 2019 od 9:00 do 17:00 hodin
Bílá pastelka pomáhá nevidomým
Veřejná sbírka Bílá pastelka, která se letos koná již 20. rokem u
příležitosti Mezinárodního dne Bílé hole na území České
republiky, podporuje aktivity, díky nimž mohou nevidomí vést
plnohodnotný život. Příspěvky dárců putují například na výcvik
vodicích psů, navigační centrum pro nevidomé, výuku práce
s náročnými kompenzačními pomůckami, vydávání časopisů
v Braillově písmu či zvukové podobě a další speciální služby pro
zrakově postižené.
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Ve sbírkový den vyrazí do ulic stovky dobrovolníků s kasičkami.
Za drobnou částku si od nich můžete koupit bílou pastelku,
symbol světa nevidomých. Přispět můžete i bezhotovostně, a to
prostřednictvím QR kódů umístěných přímo na kasičkách,
zasláním daru na sbírkový účet nebo pomocí DMS. Za veškeré
dary děkujeme.
A proč Bílá pastelka? Bílá čára, kterou pastelka otiskne na papír,
je očím neviditelná. Podobně "vidí" svět kolem sebe nevidomí.
Je pro ně jakýmsi bílým obrázkem, jehož obrysy a tvary však
vnímají a vychutnávají ostatními smysly. Bílá pastelka je tak
symbolem rovnosti vidících a nevidomých.
SMS ve tvaru DMS PASTELKA 30 zašlete na telefonní číslo
87 777, cena SMS je 30 Kč, sbírka obdrží 29 Kč; více informací
o DMS na www.darcovskasms.cz.
Číslo sbírkového účtu: 8888332222/0800
www.BilaPastelka.cz, facebook.com/BilaPastelka

Pátek 18. 10. 2019 v 15:30 hodin
Srdečně Vás zveme na podzimní Oblastní shromáždění, které
se bude konat v Restauraci SPLIT, na Olomoucké ulici v Opavě,
zastávka MHD „Nemocnice“.
V době od 15:00 do 15:15 hodin Vás na zastávce MHD budou
čekat naši dobrovolníci.
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Sobota 19. 10. 2019 od 11:00 do 13:00 hodin
Bowling hrajeme v tomto měsíci výjimečně třetí sobotu. Opět se
sejdeme

v areálu

firmy

Krajewski,

Alexandria

Bowling,

Nákladní 20, v Opavě.
Kontaktní osoba: paní Naďa WOLFOVÁ, tel.: 775 628 223.

Sobota 12. 10. 2019 v 10:00 hodin
Slezské divadlo v Opavě, opereta MAMZELLE NITOUCHE.
Kontaktní osoba: paní Dana BEJČKOVÁ, tel.: 604 500 426, 553
616 452.
6

Pondělí od 10:00 do 12:00 hodin – Klub Šikulky
- výtvarné činnosti, výměna zkušeností
Čtvrtek od 14:00 do 16:00 hodin – Klub Šikulky
- zdravotní cvičení
Kontaktní osoba: paní Marie REICHLOVÁ, tel.: 723 754 449.

Vzhledem

k velkému

množství

obsahu

příspěvků

jsou

podrobnější informace k dispozici na sekretariátě SONS ČR, z.
s. OO OPAVA, v měsíčníku ZORA, na webu: http://www.sonsopava.cz/
 vymáhání neuspokojených pohledávek z pohledu věřitele
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 Důležité upozornění pro uživatele bílých holí
Z minulých článků již víte, že kolem úhrad bílých holí z veřejného
zdravotního pojištění probíhala mnohá jednání, jež vyústila
v kompromis, který jsme podrobně popsali v článku 07/2019.
Řešení lze stručně shrnout tak, že pojišťovny budou hradit
všechny typy bílých holí signalizačních a orientačních, u bílých
holí opěrných došlo k navýšení úhrady, ale na některé typy holí
v této kategorií si pojištěnci budou muset částku v řádu stokorun
doplatit. Dohodnutý kompromis se však musí stát součástí
zákona. Jeho návrh v současnosti prochází meziresortním
připomínkovým řízením, po vypořádání připomínek návrh musí
schválit vláda a poslat jej do Poslanecké sněmovny, která jej po
schválení odešle do Senátu, a tak dále. Zkrátka, nenastanou-li
v legislativním procesu neočekávané komplikace, počítá se
s nabytím účinnosti této novely v polovině roku 2020, ne dříve.
Co to v praxi znamená? Od 1. prosince tohoto roku začnou platit
pravidla, podle kterých bude úhrada pojišťoven u bílých holí
v nižších částkách, než za kolik budou hole prodávány. Proto
doporučuji všem, kdo vědí, že jejich hůl dosluhuje, aby
s pořízením nové hole neváhali; od 1. prosince do doby, než
nabude účinnosti kýžená novela, by si museli připlatit.
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 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 Poradna pro těžce nemocné a jejich blízké
 Blíží se konference o selhávání státu s přímými dopady na
život občanů, spolkovou činnost a veřejné služby
 První zpráva ombudsmanky z monitorování práv
lidí s postižením
 Spravedlivější příspěvek na auto pro postižené: dosud
výrazně znevýhodňoval pracující
 Limity doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní
lékařské účely

První zpráva ombudsmanky z monitorování práv lidí s
postižením
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V prvním roce působnosti jako monitorovacího orgánu pro práva
lidí s postižením zahájila ombudsmanka řadu výzkumů k
zásadním tématům a problémům. Na jejich vytipování se
výrazně podíleli přímo lidé se zdravotním postižením, zejména
prostřednictvím poradního orgánu ombudsmanky. Na některé
zjištěné nedostatky upozornila ombudsmanka Výbor OSN pro
práva osob se zdravotním postižením.
Celý text je k dispozici na webu Veřejného ochránce práv:
https://www.ochrance.cz/monitorovani-prav-lidi-se-zdravotnimpostizenim/aktuality-z-monitorovani

Haptické mapy od Seznam.cz pro nevidomé zdarma
Společnost Seznam.cz díky své službě Mapy.cz pomáhá
zjednodušit cestování nevidomým a slabozrakým lidem a to
prostřednictvím haptických map.
Speciálně upravené mapové podklady pro snadnou orientaci
pomocí hmatu si uživatelé mohou nejen zobrazit, ale nově také
nechat u české internetové jedničky v rámci České republiky
zdarma vytisknout a zaslat. Prvky obsažené v haptických
mapách jsou kvůli přehlednosti oproti standardní verzi map velmi
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zjednodušené. Mapa je pro nevidomé čitelná díky speciální
technologii tisku a generování mapových podkladů a dalších
přidružených informací v Braillově písmu. Na vývoji haptických
map

společnost

Seznam.cz

dlouhodobě

spolupracuje

se

střediskem Teiresiás při Masarykově univerzitě v Brně a ELSA
(Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami) při
ČVUT v Praze.
Podklady jsou nyní dostupné pro celý svět a je možné si vybrat
hned ze tří dostupných měřítek:
Velké (1:1200), ve kterém jsou podrobně zobrazeny detaily
města. Mapa v tomto měřítku obsahuje informace o názvech ulic
nebo např. o zastávkách MHD
Střední (1:37000), ve kterém jsou zobrazena sídla, vodní
plochy a liniové prvky mezi nimi (železnice, dálnice a silnice 1. 3. třídy)
Malé (1:300000), ve kterém se zobrazuje síť velkých měst,
silnice 1. třídy a železniční trati
Mapy

vám

rádi

vytisknou

přímo

v Seznam.cz

nebo

ve

specializovaných střediscích. V případě tisku přes Seznam.cz
stačí vybrat oblast, kterou chcete vytisknout a vyplnit poptávkový
formulář. Mapové listy vám vytisknou a zašlou na vaši adresu.
Máte možnost se osobně zastavit v centrech ELSA a Teiresiás,
kde vám mapy vytisknou nebo jim můžete napsat na email:
stredisko@elsa.cvut.cz nebo teiresias@muni.cz.
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Pokud chcete s výběrem mapy poradit nebo si s něčím nevíte
rady, rádi vám pomohou. Stačí vyplnit formulář.
Návod, jak získat nebo si objednat haptické mapy, naleznete na:
https://napoveda.seznam.cz/cz/mapy/jak-ziskat-haptickemapy/stahnoutobjednat-vytistenou-mapu/
Tyto mapy tiskne pro potřeby svých klientů také Tyfloservis
Olomouc pomocí fuzeru.
Zdroj: TyfloCentrum OL – Majáček Extra Line - září 2019

Limity doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní
lékařské účely
Od 1. ledna 2020 vstupuje v účinnost ustanovení § 16b, zákona
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, které stanoví
limit na doplatky za léky nebo potraviny pro zvláštní lékařské
účely, pro příjemce Invalidních důchodů ve III. stupni a dále pro
osoby, kterým byla přiznána Invalidita II. a III. stupně, ale pro
nesplnění podmínek jim není Invalidní důchod vyplácen.
Podrobnější informace jsou k dispozici na webu NRZP:
http://www.nrzp.cz/aktualne
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V říjnu oslaví významné životní jubileum tito naši členové:
paní Jaromíra MATÝSKOVÁ, paní Marie REICHLOVÁ a pan
Václav BEJČEK.

BLAHOPŘEJEME

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PODZIMNÍ DNY

Tým pracovníků OO OPAVA
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