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LEDEN 2012
Kalendář akcí

	Arteterapie

V lednu se v klubovně Tyflokabinetu koná arteterapie - léčba umění nevidomých a slabozrakých - termín dle domluvy na tel. 604 947 461.


	Sociální reforma (a její aktuální dopady na osoby se zrakovým postižením)


Vážení čtenáři,

jak již patrně všichni víte, od 1. 1. 2012 nastanou v českém právním řádu výrazné změny dotýkající se kromě jiných i zrakově postižených, které jsou souhrnně nazývány „Sociální reforma 2012“. Byl přijat úplně nový právní předpis, kterým je zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, (zákon č. 329/2011, Sb.). Některé nyní existující zákony budou významně novelizovány: zákon o sociálních službách, zákon o zaměstnanosti, zákon o pomoci v hmotné nouzi.
Sociální reforma ovšem postihla i předpisy podzákonné, bude zrušena mezi čtenáři dobře známá vyhláška č. 182/1991, Sb., výrazně novelizována pak bude prováděcí vyhláška k zákonu o sociálních službách (č. 505/2006, Sb.), i nový zákon o dávkách bude proveden vyhláškou.
O všech podstatných změnách vás budeme postupně informovat, ovšem tentokrát bychom se rádi zaměřili na aktuální praktické informace, které by vám měly pomoci získat základní orientaci ve změnách, doporučit vám kroky, které byste po 1. 1. 2012 měli podniknout, abyste zbytečně neztratili nárok na dávky, které vám náležejí.

I. Co bylo zrušeno a co z toho plyne
Se zrušením vyhlášky č. 182/1991, Sb. byly zrušeny následující dávky dostupné zrakově postiženým:
	Příspěvek na individuální dopravu

Příspěvek na provoz motorového vozidla
Příspěvek prakticky a úplně nevidomým občanům (dávka určená majitelům vodicích psů na úhradu nákladů za krmivo a veterinární péči)
Příspěvek na úpravu bytu
Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže

Některé z těchto dávek jsou částečně kompenzovány vznikem dávek nových, jiné zanikají bez náhrady.
Dávky, které byly poskytovány opakovaně, budou naposledy vyplaceny za měsíc prosinec 2011, pak bude jejich výplata zastavena. Příjemci dávek by o této skutečnosti měli být obecním úřadem písemně informováni.

II. Jaké dávky nově vznikají, kdo na ně bude mít nárok
Ministerstvo práce a sociálních věcí se rádo honosí skutečností, že „sociální reforma“ přináší zjednodušení dávkového systému, že místo mnoha „nepřehledných“ dávek jsou od 1. 1. 2012 zavedeny toliko dávky dvě:
- Příspěvek na mobilitu
- Příspěvek na zvláštní pomůcku
Příspěvku na zvláštní pomůcku se budeme věnovat podrobněji v některém z dalších článků, nyní jen několik základních informací:
Nárok na tento příspěvek má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Obecně je možno příspěvek získat od věku jednoho roku, příspěvek na nákup vodicího psa, který tak byl definitivně legislativou zařazen mezi zvláštní pomůcky, je možno získat od věku patnácti let. Za zásadní považuji ještě informaci, že příspěvek na pomůcku s cenou do 24.000,- Kč je možno získat jen tehdy, pokud příjem žadatele, popř. osob, které s ním budou posuzovány (v zásadě jsou to ty osoby, které s žadatelem bydlí), nepřesáhne osminásobek životního minima. Přitom životní minimum jednotlivce zatím činí 3126,- Kč, od roku 2012 se bude mírně zvyšovat. U pomůcky s odhadovanou cenou přesahující 24.000,- Kč již podmínka příjmů nepřesahujících osminásobek životního minima testována nebude.
Příznivá je skutečnost, že se příspěvek stává nárokovým, úřad při splnění zákonných podmínek přispěje, a to 90 procent z předpokládané ceny, spoluúčast žadatele musí být vždy desetiprocentní, nejméně však 1000,- Kč.

III. Příspěvek na mobilitu
Nový zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením v ustanovení paragrafu 6 odst. 1 definuje osoby, které mají na tento příspěvek nárok, takto:
„Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.“
Zkoumání schopnosti zvládat základní životní potřeby orientace a mobility nám přináší významná novela zákona o sociálních službách, podrobnější definici toho, co se těmito základními životními potřebami rozumí, pak přinese novela prováděcí vyhlášky.
Pro nás je však zatím zásadní přechodné ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, které stanoví, že stávající držitelé průkazů ZTP a ZTP/P podmínku nezvládání základních životních potřeb orientace nebo mobility splňují, a to do doby platnosti průkazů, nejpozději do 31. 12. 2015.
Podmínku opakovaného dopravování pak žadatel o příspěvek dokazuje čestným prohlášením.
Výše příspěvku na mobilitu bude činit 400,- Kč měsíčně.
V žádosti o příspěvek pak žadatel bude moci zvolit, jakým způsobem mu bude dávka vyplácena: na vlastní platební účet, v hotovosti nebo prostřednictvím karty sociálních systémů.
Čtenáři pozor! Pokud budete chtít, abyste získali nárok na příspěvek na mobilitu již za měsíc leden roku 2012, je nutné, abyste o něj zažádali již v průběhu měsíce ledna! Pokud zažádáte např. až v únoru, za měsíc leden příspěvek na mobilitu již nemůžete získat!

IV. Příslušnost
Všechny nové dávky, o nichž tento článek pojednává, stejně tak průkaz osoby se zdravotním postižením, budou spadat do působnosti Úřadu práce. Dle slibů MPSV bude mít úřad práce dostatečné množství poboček, kde bude možno tyto záležitosti vyřídit, dokonce by prý síť poboček měla být hustší, než bylo dosavadní rozmístění obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Nelze než každému z vás doporučit, aby si zjistil, kam přesně se v lednu vypravit zažádat např. o příspěvek na mobilitu, určitě vám poradí na dosavadních kontaktech sociálních odborů, které jste dosud byli zvyklí navštěvovat.
V. Příspěvek na péči
Změny v této dávce od nás nebudou vyžadovat žádnou aktivitu, výplata příspěvku bude pokračovat tak, jak jsme byli doposud zvyklí. Výše příspěvku se u drtivé většiny příjemců nemění, jen u osob do 18 let věku dochází ve II. stupni (středně těžká závislost) ke zvýšení z pěti na šest tisíc korun.
Měnit se bude, a to výrazně, způsob posuzování stupně závislosti pro účely pobírání příspěvku na péči, svůj dopad budou tyto změny mít i pro ostatní dávky, ale opět zejména z důvodu neexistence prováděcí vyhlášky toto téma podrobně probereme později.

VI. Průkaz osoby se zdravotním postižením
Tento průkaz je také nově upraven zákonem o dávkách, nicméně přicházející změny od nás opět nevyžadují s příchodem počátku roku 2012 žádnou aktivitu. Současné průkazy v jejich papírové podobě budou platit po dobu v nich vyznačenou, nejpozději do 31. 12. 2015. Do té doby bude průkaz nahrazen plastovou formou, a to kartou sociálních systémů. Výhody spojené s průkazy TP, ZTP i ZTP/P zůstávají ve stejné podobě jako dosud, z právního hlediska lze považovat za jisté zvýšení právní jistoty, že tyto výhody dosud garantované jen podzákonným předpisem, upravuje nově zákon. K výměně papírového průkazu za plastovou kartu sociálních systémů by měli být všichni držitelé postupně krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky vyzváni.

VII. Shrnutí
O změnách, které přinese první etapa sociální reformy, byste měli být úřadem informováni. Většina změn od vás nevyžaduje žádnou speciální činnost, kromě příspěvku na mobilitu, o který je vhodné zažádat již v průběhu měsíce ledna 2012. Dosavadní dávky příspěvek na individuální dopravu, příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek prakticky a úplně nevidomým občanům (dávka pokrývající náklady na krmivo a veterinární péči majitelům vodicích psů) a příspěvek za užívání bezbariérového bytu a garáže ke dni 31. 12. 2011 zanikají. Platné průkazy TP, ZTP a ZTP/P můžete i nadále užívat tak, jak jste činili dosud.
Další informace související s touto tématikou budou z naší strany postupně zveřejňovány.
Za sociálně právní poradnu SONS Luboš Zajíc


Karel Vrána

26. 1. 1926 - 30. 10. 1997

Vědecký výzkumný pracovník Československé akademie věd, vynálezce a konstruktér elektronických pomůcek pro nevidomé osoby. Vyškolil též tři nevidomé programátory.

Narodil se v Němčicích na Hané jako syn rolníka. Základní školu absolvoval v místě bydliště. Poněvadž vlohy pro práci rolníka neměl, vyučil se radiomechanikem. Následovně studoval na průmyslové škole v Šumperku a později v Brně. Během studia navštěvoval Ústav moderních jazyků. Na studium si vydělával spoluprací s brněnskou továrnou MEZ. Navštěvoval korespondenční televizní kurzy.
Ve svých 24 letech se stal zaměstnancem Výzkumného ústavu rozhlasu a televize v Praze. Zde se setkal s novinkou, tj. čtecím zařízením pro automatizaci.
 Tato problematika ho zaujala. Reorganizací podniku přešel do Výpočetní a kontrolní ústředny spojů. V roce 1966 byl přeřazen do Vývojových dílen Československé akademie věd.
Paralelně se zaměstnáním studoval na Vysokém učení technickém v Praze, kde promoval v roce 1958. Přijal místo učitele na průmyslové škole slaboproudu.
Brzy se dostal do styku s vedením Klarova ústavu, kde poznal svou budoucí ženu, tehdy žákyni tohoto zařízení. Později s ním spolupracovala jako zručná písařka. Vychovala dva syny. Je příznačné, že toto rodinné pouto ho inspirovalo v rozvíjení jeho dosavadních zájmů s aplikací na potřeby nevidomých, a to především hlasové výstupy digitálních přístrojů. Později mu byla dána zlatá medaile na brněnském výstavišti za spolupráci na přípravě elektronického zařízení pro sovětské kosmické rakety.
V šedesátých letech na speciálních seminářích představil několik elektrických a elektronických pomůcek pro nevidomé uživatele. Byl to první český hlasový výstup z digitálního zařízení, vysílačka pomocí modulovaného světla, zařízení pro bezpečný přechod nevidomého chodce přes křižovatku pomocí indukční smyčky uložené pod povrchem vozovky aj.
Napsal řadu výzkumných zpráv. Zúčastnil se několika zahraničních konferencí (Moskva, Berlín, Vídeň, Budapešť, Varšava, Lipsko, Mnichov, Norimberk aj.). Spolupracoval s firmou Hewlett-Packard. Její zařízení ovládané nevidomým programátorem předvedl na Mezinárodním veletrhu v Brně.
V roce 1974 se stal vítězem světové soutěže o vývoj a propojení kalkulátorů s hlasovým výstupem, které umožnilo zpřístupnit digitální techniku nevidomým uživatelům a pohybovat se v oblasti matematiky, hudby aj., např. i umožnit převod braillské hudební notace do hudební notace v černotisku.
Od Československé akademie věd obdržel vyznamenání za vývoj Elkaronu a Packartronu (propojení kalkulátorů děrovači a jejich snímači) a Alongátoru (umožnily různě dlouhé řádky digitálního textu, tj. zarovnávání pravých okrajů a dělení slov podle českých pravopisných pravidel). Další vyznamenání obdržel v roce 1987 za výzkum elektroniky pro sovětská kosmická zařízení.
V roce 1975 se podílel přípravou softwaru na přesunutí kostela sv. Marie v Mostě na vzdálenost přes 800 metrů. Z té doby pochází zpráva, že s K. Vránou se tohoto projektu zúčastnil i nevidomý programátor. Vychoval i další dva nevidomé programátory. Dále Vrána zkonstruoval mluvicí měrná zařízení, která měří setiny milimetru, s možností hlasového výstupu pro nevidomé uživatele. Zabýval se i přípravou programu pro převod Braillovy hudební notace do notace černotiskové.
V roce 1990 byl oceněn na Mezinárodním veletrhu v Brně za mluvicí hodinkový kalkulátor Kempelen 3C2 (hodinky, stopky, budík, kalendář a kalkulátor). Mluví česky a slovensky.
Kapesní kalkulačku má ve svých sbírkových fondech DTI TMBú
	
	zdroj: internet – tyflopedický lexikon



	Tajemství sněhových vloček


	Meteorologové říkají, že každá vločka je jedinečná a jednotlivé kusy přirovnávají k otiskům prstů. „Nenajdeme dvě identické vločky. Každá vločka obsahuje asi 1018 molekul vody a ty mohou být uspořádány v nekonečném množství variant. Kromě toho každá vločka putuje k zemi svou vlastní cestou, která ji v kresbě doladí do konečného tvaru. Rozmanitost a tvar přírodních vloček jsou v umělých podmínkách nenapodobitelné. Ani nejnovější metody umělého zasněžení nedokážou vločky vytvarovat do jejich přirozeného šestiramenného tvaru,“ dodává meteoroložka Dagmar Honsová.
	Sněhové vločky začínají svůj pomíjivý život jako částečky prachu nebo kondenzační centra, vznikající zabržděním částic kosmického záření v zemské atmosféře. Protože u nejmenších částic síly povrchového napětí překonávají asymetrii vyplývající z tvaru molekul a snaží se krystalek sbalit do tvaru kapky, vločky nejprve vznikají jako malé osmi- až dvanáctiboké hranolky, v jejichž středu lze pozorovat náznaky spirálové poruchy struktury krystalu, ze které částice rostou. Uprostřed vloček bývá pod mikroskopem vidět zárodečné jádro částice prachu, který lze z roztálého sněhu izolovat filtrací.
	
	zdroj: internet – novinky, lidovky


Báseň

Leden

Odlesky hvězd třpytí
taj ledu ukrytí,
zračí se naděje.

V polární pustině
jen se v sen nevině
odrazem zachvěje.


Pranostiky

leden – roste den, roste i zima, čím jasnější, tím mrazivější a rok krásnější.
  1. 1. – Jak na Nový rok, tak po celý rok.
  6. 1. – Na Tři krále mrzne stále.
16. 1. – Na svatého Marcela zima leze do těla.
25. 1. – Den svatého Pavla na víru obrácení zimu mění.
31. 1. – Svatý Virgil z ledu mosty zřídil a když nezřídil, to je břídil.

zdroj: internet – liter, pranostiky



MNOHO ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE 2012

přejí pracovníci Tyflokabinetu České Budějovice, o.p.s.

Adresa: Roudenská 485/18, České Budějovice 370 01
Telefon: 386 460 660, 386 460 661, Fax: 386 460 660
E-mail: info@tyflokabinet-cb.cz, Web: www.tyflokabinet-cb.cz

