Paprsek ze tmy
Klubu přátel červenobílé hole
Interní občasník
Duben 2005
Stalo se:
Pro vaší informaci sdělujeme, že 9. dubna t.r. proběhlo zasedání přípravného výboru
Klubu přátel červenobílé hole. Zde byly zpracovány Stanovy, které budou potvrzeny
na nejbližší Valné hromadě v měsíci dubnu či květnu 2005 a budou předány
k registraci na Ministerstvo vnitra ČR.
Připravujeme: ( zde budou uváděny akce podle regionů)
Klubové akce pro hluchoslepé a jejich přátele, které budou organizovat
jednotlivé pobočky a to zatím v Praze ( Ota Pačesová), v Brně ( Ing. Leopold
Brückner) a Ostravě ( Jana Kubicová).
Na tyto akce vám budou zasílány pozvánky, pokud o ně projevíte zájem.
Dále bychom rádi uspořádali v měsíci září nebo říjnu pobytové setkání ( 5 dní) podle
počtu zájemců a to rovněž podle regionu, případně společné. Doufáme, že
nalezneme místo, aby pobyt byl pro vás co nejlevnější, ale se vším komfortem.
Veškerou organizaci zajišťujeme v rámci dobrovolnické činnosti.
Aktuálně: ( zde budou uváděny aktuality podle regionů)
Pro Prahu
Výstava „NON HANDICAP“

Velká specializovaná výstava zaměřená na problematiku zdravotního postižení NON
HANDICAP, se uskuteční v termínech
19. – 22.4.2005 na Výstavišti v Holešovicích, Křižíkovy pavilony.
Jedná se o 9. ročník akce, jež se uskuteční v rámci 27. ročníku mezinárodního
zdravotnického veletrhu PRAGOMEDICA 2005.
Upozorňujeme, že dne 19.4. se od 10:00 hod koná přednáška JUDr.Jana Hutaře z
NRZP o novinkách v legislativě.
Doprovodným programem je v pátek 22.4. mezi 10 a 15 h. blok věnovaný osobní
asistenci.
Můžete se také podívat na výstavu přístrojů a pomůcek pro zdravotně postižené,
seznámit se s nabídkou pečovatelských a domácích služeb.
Na Výstaviště v Holešovicích se dostanete speciální kyvadlovou autobusovou linkou
č. 751 ze stanice metra nádraží Holešovice, linka je pro návštěvníky zdarma.
Poradna – aktuální informace:
Postavení lidí pečujících o osobu blízkou se zlepší
od 31. března 2005.
Poslanecká sněmovna schválila zákon, kterým se mění zákon č. 100/1998 Sb., o
sociálním zabezpečení, zákon 463/1991 Sb., o životním minimu, a zákon č. 117/1995

Sb., o státní sociální podpoře. Nová právní úprava podstatně vylepšuje finanční
situaci občanů pečujících o blízkou nebo jinou osobu a upravuje pravidla pro
používání omezujících opatření v ústavech sociální péče. Novela také zavádí do
systému dávek státní sociální podpory novou dávku „příspěvek na péči o dítě v
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“.
Nový zákon přinese lepší podmínky rodičům pečujícím osobně, celodenně a řádně o
dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě, které vyžaduje mimořádnou
péči. Zároveň zlepší podmínky těm, kteří se starají o zletilé nebo staré osoby (jedná
se o osoby převážně nebo úplně bezmocné, resp. starší 80 let a částečně
bezmocné).
Příspěvek při péči o jednu blízkou osobu ze zvyšuje ze současných 3 776 Kč na 5
310 Kč měsíčně. Pokud občan pečuje o dvě a více osob, bude pobírat místo
současných 6 490 Kč nyní 9 086 Kč měsíčně. Novela zákona pamatuje také na
případy, kdy si občané při pobírání tohoto příspěvku přivydělávají. V současné době
si mohou maximálně přivydělat 3 480 Kč čistého příjmu měsíčně, aniž by o příspěvek
přišli. Nová právní úprava zvyšuje tuto částku na 5 800 Kč.
Novela výrazně podpoří rodiny, které mají dítě v pěstounské péči. Tyto rodiny budou
moci pobírat příspěvek a zároveň dostávat odměnu pěstouna, aniž,by ztratili nárok
na jednu z dávek. Oproti současnému stavu budou moci pobírat příspěvek i ti, kteří
pečují o osobu blízkou (například babičku) a zároveň pobírají rodičovský příspěvek
při péči o dítě ve věku do čtyř (případně sedmi let). I v tomto případě novela umožní
souběh těchto dávek. Podmínkou je, aby se oba příspěvky nevztahovaly na jednu
osobu. Nová právní úprava zároveň umožňuje souběh pobírání příspěvku s
vdovským a vdoveckým důchodem.
Občanům, kteří pobírají vedle příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu dávky
sociální péče (jsou vázány na sociální potřebnost), budou úřady při hodnocení jejich
příjmu podle zákona o životním minimu započítávat tento příspěvek pouze z poloviny,
což opět povede ke zlepšení jejich finanční situace.
K tomu, aby rodič mohl pobírat příspěvek při péči o osobu blízkou, musí splňovat
mimo jiné podmínku celodenní péče. Aby mohla být péče kvalitní, musí rodiče také
odpočívat. S ohledem na tuto potřebu rodičů pečujících o postižené dítě se
podmínka celodenní péče považuje za splněnou i v případech, kdy takové dítě bude
ve školní družině, školním klubu nebo středisku zájmové činnosti.
Listárna
Zde budou umísťovány Vaše články, dopisy, názory a příspěvky.
Něco málo o etice
To, co nazýváme z řečtiny přejatým slovem etikou nebo jiným z latiny převzatým
morálkou, obstojí zcela obecně ve správném lidském chování. Musí nás
zaměstnávat nejen naše vlastní blaho, nýbrž i blaho ostatních, stejně jako blaho
lidské společnosti.
Prvního pokroku ve vývoji etiky bude dosaženo, rozšíří-li se kruh solidarity
s ostatními lidmi.
Jakmile však člověk začne přemýšlet o sobě a o svém vztahu k ostatním, uvědomí
si, že člověk jako bytost je mu rovný a že je jeho bližním.
Myšlenka, že člověk má povinnosti ke každé lidské bytosti je fundamentální zásadou
etiky.
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