NOVINY POV 3/2021
ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
Milí členové,
vzhledem k extrémně malému zájmu o účast na členské chůzi POV 2021 jsme se rozhodli změnit
čas konání a přemístit ji do kancelářských prostor Centra samostatného života, Benediktská 6,
Praha 1. Sejdeme se v úterý 22. června v 10:15, předpokládaný konec schůze je 12:00.
Program Členské schůze – Dne POV 2021:
10:15 prezence účastníků, zahájení schůze,
-

volba mandátové a volební komise,

-

zpráva mandátové komise,

-

schválení navrženého programu,

-

volba členů Revizní komise POV a statutárního orgánu POV,

-

zpráva volební komise o výsledcích voleb,

-

hlasování o doplnění stanov (hlasování per rollam, organizace náhradních členských
schůzí),

-

zprávy o realizaci projektů v 2019 – 2020,

-

představení aktivit plánovaných a realizovaných v roce 2021,

-

informace o finanční zprávě, schválení finanční zprávy,

-

diskuze.

Je předem zřejmé, že členská schůze bude shledána neschopnou usnášení, proto předsedkyně
Jaroslava Franková současně svolává náhradní členskou schůzi na úterý 29. června od 12:45
opět v Centru samostatného života POV, Benediktská 688/6, Praha 1. Program náhradní
členské schůze bude totožný.
PROVOZ KANCELÁŘE POV
Kancelář Pražské organizace vozíčkářů bude mít i v letních měsících běžnou otevírací dobu.
Nicméně, vzhledem ke kombinaci dovolených a práce v terénu prosíme všechny, kteří se k nám
vypraví, aby svou návštěvu domluvili předem. Případné dny, kdy bude kancelář uzavřena,
zveřejníme na webových stránkách www.pov.cz.
VOLNOČASOVKY – připomínáme červnové akce
16. ČERVNA, středa, VYCHÁZKA BEZ BARIÉR. Staré Město s Terezou a Věrou. Sejdeme se ve
13:30 na volném prostoru před OD Kotva, projdeme se Ovocným trhem, Staroměstským
náměstím, Pařížskou a zastavíme se také na malé občerstvení. Předpokládaný konec akce
16:00.
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30. ČERVNA, středa, ŠIP-KÁRY – trénink šipek. Sejdeme se a potrénujeme moderní šipky pod
širým nebem, sraz ve 14:30 u restaurace U Krčáku (Školka), Hrabákova 21, Praha 4 – Chodov.
Přihlaste se u Věry Malé, kontakty viz níže.

VOLNOČASOVKY V ČERVENCI A SRPNU
Protože jsme se kvůli epidemii dlouho neviděli a zameškali hodně společného času, nebudeme
zahálet ani o prázdninách. Na červenec a srpen jsme pro vás připravili následující
VOLNOČASOVKY (termíny lekcí online jógy naleznete v článku níže):
15. ČERVENCE, čtvrtek, VYCHÁZKA BEZ BARIÉR. Letná s Terezou a Věrou. Sejdeme se ve 13:30
před Národním zemědělským muzeem, Kostelní 1300/44, Praha 7. Prahu budeme mít při
vycházce jako na dlani. Předpokládaný konec akce 16:30.
4. SRPNA, středa, VYCHÁZKA BEZ BARIÉR. Vyšehrad s Terezou a Věrou. Sejdeme se ve 13:30
před Táborskou bránou (ulice V Pevnosti, Praha 2). Projdeme se místem s magickou
atmosférou, hradištěm nad pravým břehem Vltavy. Předpokládaný konec akce 16:00.
5. SRPNA, čtvrtek, PSÍ ŽIVOT. Venčení s kynology Ivanem Bendou a Irenou Soukupovou.
Projdeme se spolu se čtyřnohými kamarády Stromovkou a popovídáme si o výchově psů a péči
o ně. Sraz účastníků je ve 13:30 u obratiště tramvají ve Stromovce. Předpokládaný závěr akce
je v 15:30. Máte známé pejskaře, kteří si rádi vyslechnou rady odborníků? Vezměte je s sebou.
Pro všechny VOLNOČASOVKY obecně platí, že je třeba se k účasti předem přihlásit, a to
nejpozději do pátku před konanou akcí. Hlásit se můžete telefonicky u Věry Malé
(tel.: 736 485 859, e-mail: mala@pov.cz). Pro zájemce, kteří se nemohou dopravit městskou
hromadnou dopravou, nabízíme dopravu mikrobusy. Kapacita svozu je ale omezená. Také
jednotlivé akce jsou omezené počtem účastníků, je třeba se hlásit včas. Účastnický poplatek je
50,- Kč na osobu. Platí i doprovod.
POZOR: Změna programu VOLNOČASOVEK 2021 vyhrazena. O posunech termínů budeme
informovat všechny přihlášené telefonicky a současně případné změny zveřejníme na
webových stránkách www.pov.cz ve složce VOLNOČASOVKY. Možnost účastnit se programu
není vázána na členství v organizaci, ale členové POV mají v účasti přednost.

ONLINE JÓGA PRO SEDÍCÍ
Po úspěchu prvních online cvičení Jógy pro sedící nabízíme další lekce pod vedením Jitky
Dytrychové (www.hridaya.cz), které můžete odcvičit v pohodlí domova. Cvičení povede
v prostředí Google Meet. Odkaz na lekci naleznete v den konání v popisu volnočasovky na webu
www.pov.cz, přihlášeným účastníkům ji pošleme do mailu. Na online akce se nevztahuje
účastnický poplatek, jsou zdarma.
Jóga pro sedící online III. – úterý 15. června od 15:00
Jóga pro sedící online IV. – úterý 13. července od 18:00
Jóga pro sedící online V. – úterý 10. srpna od 18:00
2

39. SPORTOVNÍ SETKÁNÍ (NEJEN) VOZÍČKÁŘŮ - HVĚZDA
V sobotu 4. září se uskuteční 39. ročník Sportovního setkání (nejen) vozíčkářů – Hvězdy 2021.
Letošním ročníkem se rozloučíme s Oborou Hvězda, na tomto kouzelném místě s lesní
atmosférou a kulisou originálního letohrádku si zasportujeme naposledy. Věřím, že si tuto
příležitost nenecháte ujít.
Hvězda 2021 bude okořeněna také open air oslavou třicátého výročí vzniku Pražské organizace
vozíčkářů.
Na všechny účastníky čekají tradiční hlavní závody v běhu a jízdě na 300 a 1000 metrů a slalomy.
O zábavu se postarají doplňkové disciplíny, například laserová střelnice, lukostřelba, minigolf,
siloměr, vzdušný hokej, šipky, ruské kuželky a další. Pro všechny účastníky jsou připraveny
dárky, pro vítěze hodnotné ceny.
Na všechny návštěvníky, kteří se registrují k závodům, třeba i jen k doplňkovým, máme
připravené výroční povácké tričko z dílny dvorního grafika POV Jana Lamra.
K závodům se budete moci registrovat od 12:00, slavnostně závody zahájíme ve 13:00. Celým
odpolednem bude provázet moderátorka a zpěvačka Jana Rychterová.
Chystáme i další lákadla. Všechny novinky a důležité informace budeme postupně zveřejňovat
na webových stránkách www.pov.cz. Hvězdě 2021 se budou věnovat také NOVINY 4/2021,
které vyjdou koncem července.

Poslanecká novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tisk 1143 nás znepokojuje.
Jako Pražská organizace vozíčkářů jsme se vyjádřili k návrhu zákona směřujícímu ke sloučení
služeb Pečovatelská služba a Osobní asistence, taktéž ke sloučení pobytových sociálních služeb
v jednu. Jedná se o návrh poslanců: Jana Pastuchová, Jan Bauer, Hana Aulická Jírovcová, Vít
Kaňkovský, Lucie Šafránková, Markéta Pekarová Adamová, Lenka Dražilová.
Jednoznačně a v zájmu našich klientů se stavíme za protinávrh paní poslankyně Aleny
Gajdůškové (ČSSD), protože:
Pečovatelská služba a Osobní asistence jsou dvě sociální služby, které fungují zcela odlišně.
Každá je postavena na jiném základě. Pečovatelská služba je definována úkony, zatímco Osobní
asistence stojí na čase vzájemné spolupráce. V tomto duchu je též hrazena.
Pečovatelská služba se věnuje krátce několika klientům v jednom dni - Osobní asistence
představuje dlouhodobou a vzájemnou spolupráci na domluvených činnostech. Mnohdy trvá i
několik hodin.
Zásadním aspektem pro podporu a zachování oddělené služby Osobní asistence je, že jde
v případě klientů a členů POV o sebeurčující službu, kterou si řídíte a spoluutváříte. Osobní
asistent je vašima „prodlouženýma rukama“. Služba Osobní asistence navíc, na rozdíl od
Pečovatelské služby, nemusí být vázána na místo bydliště.
Za velmi nešťastný považujeme i návrh na sloučení pobytových služeb Domovů pro osoby se
zdravotním postižením v jeden Domov sociální péče. Pokud by toto nastalo, hrozilo by omezení
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kvality života klientů pobytových služeb. Obáváme se také nerovnoměrně rozvržených
pobytových služeb pro jednotlivé skupiny klientů.
V tomto duchu jsme adresovali náš dopis poslancům, navrhovatelům těchto změn, i paní Aleně
Gajdůškové, která podala protinávrh. Věříme, že se na náš lety ověřený názor bude nahlížet
s rozumem. Přidejte se a neváhejte jednotlivě vyjádřit své osobní stanovisko. Kontaktujte
poslance.
MIKROBUSY PRO HANDICAPOVANÉ BUDOU OD ROKU 2022 ZAJIŠŤOVAT NOVÍ DOPRAVCI
(Zdroj: Pid.cz) Aktuálně provozovaná služba mikrobusů na objednání pro přepravu osob
s omezenou schopností pohybu a orientace, držitelů průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem
v Praze (dále jen přeprava OZP), byla Hlavním městem Prahou na jaře letošního roku
přesoutěžena a od 1.1.2022 jí budou provozovat dva noví poskytovatelé. Ve veřejné soutěži
zvítězili Vega Tour s.r.o. a Lutan s.r.o. Ti budou provozovat 35 speciálně upravených vozidel,
která bude obsluhovat personál speciálně vyškolený pro tuto činnost. Z 35 vozidel bude 25
mikrobusů pro přepravu 3-4 cestujících a 10 pro přepravu jednoho pasažéra. Každé vozidlo musí
umožňovat přepravu alespoň jednoho klienta na vozíku (elektrickém nebo mechanickém).
V případě potřeby smlouvy obsahují i vyhrazené změny umožňující rozšíření vysoutěžených
služeb, tak aby služby fungovaly pro celé období platnosti smluv efektivně.
Kromě telefonických objednávek bude nově možné objednávat tuto speciální přepravu přes
webovou stránku cca od října/listopadu 2021 (kontaktní údaje a detaily pro objednávání budou
upřesněny v průběhu podzimu 2021).
Mikrobusy bude možné stejně jako nyní využívat pro cesty po Praze i do vybraných
středočeských měst a obcí v bezprostředním okolí Prahy. Služba bude zpoplatněna nástupní
sazbou 10 Kč a jednotlivým jízdným ve výši 40 Kč. Při cestě z Prahy do příměstských obcí stojí
jedna jízda 60 Kč (jízdné pro děti od 6 do 15 let bude poloviční, děti do 6 let se přepraví zdarma).
MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI PRAŽSKÉHO METRA A TABULKA S PŘEHLEDEM RAMP
NA NÁSTUPIŠTÍCH
V dubnu a květnu tohoto roku jsme zrevidovali přístupnost stanic metra. Připravili jsme pro vás
tabulku s přehledem bezbariérových přístupů na nástupiště a ramp usnadňujících nájezd do
vozidla. Tabulku přikládáme k těmto Novinám. Doufáme, že vám usnadní cestování.
PLATBA ČLENSKÉHO POPLATKU
Připomínáme, že termín zaplacení členského příspěvku byl prodloužen do 30. června 2021.
Splatnost se tedy blíží. Pokud potřebujete zkontrolovat, zda jste již příspěvek uhradili,
kontaktujte Věru Malou. Výše členského příspěvku pro rok 2021 zůstává stejná, tedy 100,- Kč.
Způsob úhrady najdete v prvních Novinách POV letošního roku nebo na www.pov.cz.

PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, Benediktská 688/6, Praha 1, tel.: 224 826 078, 224 827 010
e-mail: info@pov.cz, e-mail pro přihlašování na akce: mala@pov.cz, www.pov.cz, www.presbariery.cz
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