ZPRAVODAJ

LEDEN 2017

finance…


DOTACE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2017
Dotace na sociální služby budou vyplaceny již v průběhu ledna

Ministerstvo práce a sociálních věcí výrazně zkrátilo dobu vyplácení dotace na
sociální služby. V letošním roce se díky změně předpisů zrychlí výplata dotací ze
státního rozpočtu. Kraje a Hlavní město Praha dostanou finanční prostředky již v
lednu.
„Ministerstvo financí konečně začalo respektovat náš požadavek a změnilo zákon
tak, abychom mohli finance poslat hned na začátku roku. Situace, kdy jednotliví
provozovatelé sociálních služeb dostávali peníze až v dubnu či květnu, byla
naprosto neúnosná," řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Vzhledem k nastavení právních předpisů Ministerstva financí nešlo v minulých
letech zaslat finanční prostředky určené na dotace dříve, než bylo provedeno
finanční vypořádání dotace z předešlého roku. Díky tomu byly finanční
prostředky zasílány až v průběhu března. K poskytovatelům sociálních služeb se
finanční prostředky dostaly až v dubnu či květnu. MPSV na tento problém
dlouhodobě upozorňovalo. Díky předpisům Ministerstva financí se dostávaly
sociální služby do velkých problémů, existenčně jsou totiž závislé na dotacích ze
státního

rozpočtu.

Velký

problém

to

byl

zejména

při

vyplacení

mezd

zaměstnancům, organizace poskytující sociální služby si často musely brát
půjčky a zadlužit se.
MPSV zřídilo již před koncem roku 2016 dotační komisi a v současné chvíli jsou
krajům

rozesílány

rozhodnutí

o

poskytnutí

dotace

a

zároveň

jsou

již

distribuovány i finanční prostředky. „Apeluji na kraje a Hlavní město Prahu, aby
také

projevily

co

největší

součinnost

a

zajistily

mimořádná

zasedání

samosprávných orgánů tak, aby se finanční prostředky dostaly k jednotlivým
poskytovatelům co nejdříve,“ dodala ministryně Michaela Marksová.
Petr Habáň
tiskový mluvčí
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INKONTINENČNÍ POMŮCKY OD LEDNA 2017

NRZP

Situace v úhradách inkontinenčních pomůcek od 1. ledna 2017.
Změna číselníku u inkontinenčních pomůcek probíhala již od října minulého
roku a byla realizována po mnoha jednáních, kromě jiných subjektů, i za účasti
NRZP ČR, již v listopadu minulého roku. NRZP ČR se při zmíněných jednáních
snažila odstranit v původním návrhu VZP ČR zásadní nedostatky, které by pro
pacienty znamenaly značně zvýšené náklady na doplatky. Platit začal nový
číselník již od 1. prosince 2016, tudíž nejde o úplnou novinku. Nyní byl zmíněný
číselník aktualizován a od 1. 1. 2017 proto platí jeho aktualizovaná verze.
Na tomto místě je nutné zdůraznit jednu zásadní skutečnost pro ty pojištěnce,
kteří principu úhrad těchto prostředků z veřejného zdravotního pojištění stále
ještě nedostatečně porozuměli. I když je zde řeč o číselníku těchto prostředků,
vedeném VZP ČR, tento číselník se netýká pouze jejích pojištěnců! Úhradový
číselník zdravotnických prostředků, nazvaný „Úhradový katalog VZP - ZP “,
který spravuje a vede VZP ČR, se týká všech pojištěnců všech zdravotních
pojišťoven v ČR bez rozdílu a bez jakýchkoliv změn! Je tedy opravdu nezbytně
nutné, aby se s tímto materiálem seznámili všichni pojištěnci, kterých se
inkontinenční pomůcky týkají, to znamená, kteří je musí nepřetržitě využívat.
Pokud toho sami nejsou schopni, tak aspoň ty osoby, které pro ně tyto pomůcky
zajišťují.
NRZP ČR tedy velmi naléhavě doporučuje, aby se všichni pojištěnci, využívající
inkontinenční pomůcky, pečlivě seznámili s aktuální verzí tohoto číselníku, který
VZP ČR vydala a v současné chvíli platí a který je nazvaný „Úhradový katalog VZP
- ZP verze 989 s platností od 1. 1. 2017, Přehled bezdoplatkového / doplatkového
sortimentu ve skupině 02 - Prostředky pro inkontinentní“. Na webových
stránkách VZP ČR se nachází zde:
https://webevzp.blob.core.windows.net/media/Default/dokumenty/ciselniky/do
platky_web_989.pdf (v příloze Zpravodaje). Každému je zde k dispozici, zcela volně
k nahlédnutí, či ke stažení. Ve vlastním zájmu pojištěnců je opravdu naprosto
nezbytné se s tímto materiálem seznámit.
Zde, zjistí-li pojištěnec, že právě ten „jeho“ inkontinenční prostředek, který
využívá, je nyní již s doplatkem, doporučujeme, aby pečlivě zvážil svůj přechod na
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některý jiný, obdobný inkontinenční prostředek, který je plně hrazen z veřejného
zdravotního pojištění a má srovnatelné vlastnosti a kvalitu, jako prostředek
původní, který je nyní již s doplatkem. Pokud takový prostředek „jeho“ prodejce
nenabízí, je nezbytně nutné na něm vyžadovat dodání tohoto plně hrazeného
prostředku. Pokud se tak ani na takovou žádost nestane a prodejce, či distributor
i nadále nenabízí požadované, plně hrazené prostředky, je bohužel nutné seriózně
zvážit změnu prodejce. Nelze totiž očekávat, že pojištěnci bude ten prostředek,
který dlouhé roky používá a na který je zvyklý, znovu plně hrazen v případě, že je
na trhu k dispozici jiný, levnější, kvalitou a vlastnostmi plně srovnatelný a plně
hrazený prostředek. V případě, že se za takovýchto okolností pojištěnec rozhodne
nezměnit inkontinenční prostředek, nezbude mu nic jiného, než se smířit se
stanoveným doplatkem na něj.
Pro úplnost je nutné dodat, že změna původního prostředku za plně hrazený
nesmí být provedena na úkor výrazného zhoršení vlastností takového prostředku.
Jde především o ty vlastnosti, které mají přímý vliv na udržení, zachování, či
dokonce zlepšení zdravotního stavu pojištěnce. Tedy zde primárně nejde o takové
vlastnosti, které slouží především pro zvýšení uživatelského komfortu těchto
pomůcek a na zdravotní stav uživatele nemají žádný výrazný vliv.
Závěrem je nutné zdůraznit, že NRZP ČR v této věci vždy stojí na straně
pojištěnců. Proto, pokud se ukáže, že v některých případech není na trhu nabízen
srovnatelný, z veřejného zdravotního pojištění plně hrazený, inkontinenční
prostředek, informujte nás prosím o této skutečnosti na mailové adrese:
z.zizka@nrzp.cz , nebo na adrese: v.krasa@nrzp.cz . Bude-li Váš podnět plně
oprávněný, NRZP ČR se pokusí o nápravu tohoto nevyhovujícího stavu.
JUDr. Zdeněk Žižka
specialista na zdravotnickou problematiku
Legislativní odbor NRZP ČR
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cestování…


PRAHA – PŘES BARIÉRY

Presbariery.cz

Pro turisty s pohybovým omezením
Pražská organizace vozíčkářů vydala revidovanou brožuru Přes bariéry –
Informační rozcestník pro snadné putování Prahou.
Trojjazyčná česko -anglicko-německá

publikace je zdrojem odkazů na důležité

instituce a informační weby, ale i vodítkem, jak se zorientovat v možnostech,
které hlavní město lidem s omezenou schopností pohybu nabízí.
Brožura je rozdělena do pěti tematických okruhů. První kapitola se zabývá
přístupností informačních středisek, druhá část se věnuje městské hromadné
dopravě i přepravě individuální.
V dalších oddílech lze najít informace o vybraných půjčovnách kompenzačních
pomůcek,

důležitých

webech

a

užitečných

publikací

souvisejících

s

problematikou.
Při hodnocení přístupnosti uvedených infocenter se brožura se opírá o Metodiku
kategorizace přístupnosti objektů, schválenou Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR, třístupňová kategorizace je proto uvedena v závěru každé jazykové mutace.
V současné chvíli je publikace zdarma k dispozici v kanceláři Pražské organizace
vozíčkářů na adrese Benediktská 6, Praha 1.
V blízké době by měla být rovněž dostupná v pobočkách Prague City Tourism
(Pražské informační služby) a v dalších infocentrech. Brožura vznikla za finanční
podpory MMR.
Zdroj: Presbariery.cz
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MAPA BARIÉR

Sociální služby 11/2016

Na pomoc v boji proti bariérám přichází nový web Mapa bariér
Od konce roku 2016 jsou v provozu stránky Mapa bariér (www.mapabarier.cz).
Stránky mají za cíl pomoci uživatelům s pohybovými potížemi, kteří se potýkají s
architektonickými bariérami.
Projekt Mapa bariér slouží dvěma skupinám uživatelů. První skupinou jsou
uživatelé z řad jednotlivců, institucí a firem, kteří potřebují odstranit bariéru ve
svém objektu nebo ti, kteří chtějí realizovat stavbu, přestavbu apod., a to tak, aby
odpovídala zákonným požadavkům a potřebám pohybově postižených. Pro ně jsou
na stránkách zveřejněny právní normy řešící problematiku bezbariérového
užívání staveb (stavební zákon, vyhláška o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – tzv. bezbariérová vyhláška, apod.).
Stránky dále přinášejí komentáře k bezbariérové vyhlášce s praktickými radami a
ukázkami konkrétních dobrých i nevhodných řešení (včetně plánků, 3D modelů a
fotografií).
V adresářích jsou kontakty na odborníky, kteří mají zkušenosti s podobnými
řešeními, a kontakty na firmy, které vyrábějí nebo dodávají technické prostředky
pro překonávání bariér.
Druhou skupinu tvoří lidé, kteří se potkávají s nějakou bariérou (např. nevhodně
upraveným vstupem do veřejné instituce, chybějícím nájezdem na chodník nebo
zastávku hromadné dopravy, nevyhovující toaletou, chybějícím místem na
parkování, atd.).
Pro ně je připravena mapa, do které mohou bariéru zaznamenat. Vyfotografují
problematické místo a do mapy zaznamenají bod, kde se překážka nachází,
popíší, v čem bariéra spočívá, vloží pořízené fotografie.
Dále mají možnost předat administrátorovi projektu doplňující informace, např.
komu patří objekt s bariérou, informace o proběhlých jednáních s majitelem
objektu apod. Administrátor se následně pokusí pomoci s odstraněním bariéry.
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Stránky Mapa bariér vytvořil a provozuje spolek Neposedíme z. s. Projekt byl
realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva
pro místní rozvoj.
Roman Folvarský

Redakční rada:
Bc. Martina Smolíková
( 224 817 438, 224 817 393)
Vydává Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,z.s.
Karlínské nám. 12
186 03 Praha 8 – Karlín
(pro vlastní potřebu)
fax: 224 817 438

e-mail: asociace@arpzpd.cz
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