NOVINY POV 6/2021

Architekt Pražské organizace vozíčkářů získal prestižní cenu Josefa Hlávky
Dlouholetý člen pracovního týmu POV architekt Jan Tomandl si 16. listopadu na zámku Josefa Hlávky
v Lužanech u Přeštic převzal cenu udělovanou nejlepším
studentům a absolventům pražských veřejných vysokých
škol, brněnské techniky a mladým talentovaným
pracovníkům Akademie věd České republiky.
Ocenění získal na návrh rektora ČVUT za svou
vědeckovýzkumnou činnost v oblasti bezbariérového
užívání staveb a bydlení osob s pohybovým omezením.
Hlavními výstupy výzkumu, jsou projekty GAČR - Principy
tvorby prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí a
TAČR – Hledání nových metod pro podporu implementace principu univerzálního designu
v investiční podpoře bydlení, který má ambici promítnout se do nové legislativy.
PODĚKOVÁNÍ HANDICAP-TRANSPORTU
S koncem roku 2021 zastaví svou činnost Handicap-Transport. Mrzí nás, že končí zkušený a
spolehlivý dopravce, který nás vozil za cenově přijatelných podmínek po všech koutech České
republiky. Chceme poděkovat všem řidičům, dispečerům a ostatním pracovníkům HandicapTransportu za jejich ochotu a užitečnou práci. DĚKUJEME!

VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT ZRUŠEN
Ani letos se, bohužel, nesejdeme na tradičním Vánočním benefičním koncertu, který pro nás
připravovali přátelé z Apollon Quarteta. Koncert je vzhledem k nepříznivým okolnostem zrušen.
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KRACH DODAVATELŮ ENERGIÍ, CO DÁL?
Pokud se vás dotkly problémy související s ukončením činnosti Bohemia Energy a dalších
alternativních poskytovatelů elektřiny a plynu, řešíte přechod od dodavatele poslední instance,
případně nezvládáte hradit nové zálohy, můžete se obrátit na poradce Národní rady osob se
zdravotním postižením na stránkách www.nrzp.cz. V Aktualitách (Informace č. 111) také naleznete
informace o dávkách, o které lze požádat. V případě, že internet nepoužíváte, neváhejte se obrátit
na nás, kontakt či informace vám zprostředkujeme.

SPECIÁLNÍ INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVA OD 1. LEDNA 2022
Od ledna 2022 budou službu individuální specializované dopravy pro osoby se zdravotním
postižením poskytovat dva noví dopravci. Dopravní služby budou sdruženy do Bezba dopravy
s centrálním dispečinkem, který bude zaštiťovat ROPID.
Abyste si mohli objednat dopravu, bude třeba se registrovat, a to prostřednictvím online formuláře
na stránkách www.bezba.cz, nebo telefonicky na čísle dispečinku – 234 704 572. V případě
technických potíží můžete využít i mobilní telefonní linku: 602 603 201. K dispozici je i e-mailová
adresa: bezbadoprava@ropid.cz. Pro registraci si připravte průkaz ZTP. Ze zkušeností klientů POV,
kteří se již pokusili registrovat pomocí formuláře, víme, že nepřichází žádné potvrzení o proběhlé
registraci. Její úspěšnost proto raději ověřte telefonicky na dispečinku, telefonní linka je v provozu
od 1. prosince 2012. Narazíte-li na jakékoliv potíže, dejte nám vědět, pokusíme se je spolu s vámi
vyřešit.
Ceník jízd pro Pražany po Praze se výrazně nezměnil. Za jednu jízdu zaplatí držitel průkazky ZTP nebo
ZTP/P 50,- Kč. Stejná cena platí i pro jeden jeho doprovod. Za tuto cenu se můžete dopravovat na
území Hlavního města Prahy a v přidružených pásmech. Jak vyplývá z dosavadních jednání, jízdy
mimo vyznačené území nebudou řešeny přes centrální dispečink a budou spadat pod jednotlivé
dopravce. Podmínky zatím neznáme, podrobnosti zjišťujeme.
Nové nastavení individuální dopravy ovlivní organizaci a samotné konání akcí Klubu TÚRA a
VOLNOČASOVEK 2022. Pro jízdy v rámci Prahy bude pravděpodobně třeba, abyste si dopravu
objednávali sami. Zájemce o účast na těchto akcích proto prosíme, aby věnovali pozornost
informacím, které rozešleme v lednu příštího roku.

MAPOVÁNÍ VEŘEJNÝCH TOALET V PRAZE
Veřejné toalety a jejich přístupnost z hlediska osob s pohybovým omezením je jedním z důležitých
témat, kterým jsme se v rámci programu Přes bariéry letos věnovali. Kromě aktualizace všech
starších dat jsme remapovali 59 toalet pražského metra a nově zmapovali dalších 20 hygienických
zázemí v ulicích a parcích metropole.
Čerstvé informace s fotografiemi najdete v sekcích Veřejné WC a Veřejné WC metro na stránkách
Přesbariéry.cz, nebo přímo v mapové aplikaci webu.
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BILANCE VOLONOČASOVEK 2021
Do konce roku zbývá už jen pár dní a nás čekají poslední dvě VOLNOČASOVKY 2021. Obě vzhledem
k okolnostem proběhnou online.

Na rok 2021 jsme naplánovali celkem 40 volnočasovek, 17 online, 23 presenčních. Okolnosti
způsobily, že 5 z nich bylo zrušeno. Přesto 35 volnočasových počinů hodnotíme jako pěknou porci,
zvlášť v dnešní nejisté době. Program VOLNOČASOVEK 2021 využilo 185 členů a klientů POV. A když
připočteme i lektory a organizátory, sešlo se nás u oblíbených akcí celkem 268! Prozkoumali jsme
různé části Prahy v rámci Vycházek bez bariér, povídali jsme si na dálku při Úterních pavlačích,
zacvičili si jógu online i živě, dostali jsme rady od kynologů při Psím životě, vyslechli jsme si zajímavá
vyprávění U kafíčka, potrénovali jsme moderní elektronické šipky a kreativitě jsme dali průchod při
Tvořivých setkáních.
Děkujeme všem lektorům a pomocníkům, kteří se o VOLNOČASOVKY 2021 zasloužili. Díky patří
lektorce jógy Jitce Dytrychové, kynologům Ivanu Bendovi a Ireně Soukupové, výtvarně a rukodělně
nadaným lektorkám Haně Müllerové a Déví Džajanti, znalkyni Prahy a průvodkyni Heleně Ganické,
asistentovi terče ŠIP-KÁR Petru Šlégrovi a Tomáši Hudečkovi, pracovníkovi Akademie věd ČR.
STATISTIKA KLUBU TÚRA 2021
V minulých Novinách POV jsme uzavřeli sezónu Klubu TÚRA 2021. Pro doplnění statistik letošních
akcí uvádíme, že na celkem 19 výletů s námi vyrazilo 198 členů POV a jejich doprovodů. Děkujeme
turistovi a organizátorovi Ondřeji Frankovi za čas a síly, které Klubu TÚRA věnoval, děkujeme také
Andree Vrbové a Honzovi Odehnalovi, dobrovolným pomocníkům, a všem, kteří na výletech
pomáhali spoluvýletníkům.
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… a když už jsme v tom děkování
Za podmínek letos leckdy nezvyklých na všech projektech a programech Pražské organizace
vozíčkářů z domova i z kanceláře pracoval celý tým POV, který také zaslouží pochvalu. Tým POV
v roce 2021 tvořili Pavel Jungr, Jirka Bártl, Petr Musil, Tomáš Lanc, Věra Malá, Tereza Novotná, Jan
Tomandl, Kateřina Novotná a Jarka Franková.

Milí přátelé,
přestože rok 2021 jako druhý v řadě nebyl z pohledu setkávání a aktivit ideálním, jsme
velice rádi, že se nám podařilo zvládnout tolik společných akcí a práce. Těší nás, že jste i
v nelehkých dobách byli s námi, že jste svým členstvím podpořili svou Pražskou organizaci
vozíčkářů. Věříme, že se na jaře opět zablýská na lepší časy a my budeme moci nabídnout
program, který vás potěší.
Přejeme vám poklidný adventní čas, na lásku a pohodu štědré vánoční svátky a do nového
roku především pevné zdraví a spokojenost.

UPOZORNĚNÍ NA UZAVŘENÍ KANCELÁŘE POV
V termínu od pondělí 20. do pátku 31. prosince bude kancelář POV uzavřena. V nutných případech
nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu. Děkujeme za pochopení. Budeme se na vás těšit
v pondělí 3. ledna 2022.

Pražská organizace vozíčkářů, z. s., Benediktská 688/6, Praha 1, www.pov.cz, www.presbariery.cz
tel.: 224 826 078, 224 827 210, 736 485 859, e-mail: info@pov.cz
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