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PRANOSTIKY JINAK 

LEDEN-ÚNOR 

 

 

 
Banalitu, že každý rok začíná lednem, potvrzuje lidová pranostika: LEDEN JE POČÁTKEM ROKU,ALE 
VRCHOLEM ZIMY! 
 
V prvním lednovém týdnu připsali naši snaživí předkové nejvíce povětrnostních rčení Třem králům a nejznámější je 
asi prodloužená novoroční pranostika: 
„ NA NOVÝ ROK O SLEPIČÍ KROK, NA TŘI KRÁLE O SKOK DÁLE“. 
Pokud někoho zajímá, jak je ten krok a skok dlouhý, tak vězte, že ten krok trvá pouhých pět minut a ten skok asi 
dvanáct minut. No, a že se jedná o prodlužování dne na úkor noci, to snad je jasné. 
 

 

František HRUBÍN: LEDEN 
Vítej, milé novorozeňátko, 
vítej u nás do tmy,do zimy, 
tma i slunce budou tu jen krátko: 
slunce ťuká prsty zkřehlými. 
 
Slunce ještě neudrží kvítí, 
vždyť je celé mrazem zmodralé, 
ale brzo do rukou tě chytí- 
a pak bude zimy namále. 
 
Zimo, obcházej si naše prahy, 
humna obcházej až po teras, 
buďsi ještě na sluníčko záhy, 
jen když máme na písničku čas! 

 
 



Začátek roku souvisí s věštěním. Jaký bude nový rok, co přinese? Člověka také zajímalo, jaké bude počasí, a to 
zejména v době, kdy na něm byla závislá úroda. Dlouhodobým pozorováním přírodních dějů vznikly pranostiky, 
podle nichž se dalo ledacos předvídat. Bylo to vlastně místní haiku, která se někdy k přírodě vztahovala, někdy ne. 
Někdy jsou moudrá, jindy bláznivá. Lze v nich vystopovat naše plytké řeči o počasí, ale bylo v nich více poezie a 
marnotratných výmyslů. 
 
 
Únor je prý nejkrásnějším měsícem v roce, a to z několika důvodů. Je nejkratším měsícem mezi všemi a navíc má 
proměnlivý počet dnů. Z hlediska lidových povětrnostních pranostik má hned na svém začátku – O Hromnicích- 
jeden absolutní primát. Naši předkové jim totiž přiřadili víc než čtyři desítky rčení! Hromnice mají pravděpodobně 
keltský, pohanský původ, ale i pro křesťany to byl významný den. Vždyť 2.února se křtily svíčky, které se pak 
zapalovaly při jarních a letních bouřkách. 

 
František HRUBÍN: Únor 
Mráz nám leze za nehty a zima 
Chce i srdce ledem sevřít. 
Co se mlhou, sněhem naobjímá 
Lidí, lesů a luk bez kvítí. 
 
Pod sněhem však pole, luka, lesy 
V kořenech se k jaru sbírají. 
Z dříví jasný oheň vyšlehne si 
Navzdor mlhám,, lehlým po kraji. 
 
Zrovna tak to lidské srdce hoří 
-padej, mlho, na les, na lada- 
Nic tu na tom světě neumoří 
Oheň, na nějž láska přikládá. 
 
Nejznámější únorové pranostiky jsou opět ty skřivánčí, ale je velmi mnoho pokusů o velmi dlouhodobou předpověď 
– například: „Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro.“ Nejkurioznější je však morbidní –„Na Hromnici má sedlák 
raději ve vlka chlévě a ženu na marách než slunce!“ 
To ovšem popírá zcela optimistické tvrzení- „Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost žita i pšenice“. 
(Zpracoval Michal Erben) 

 

ZNOVU PŘIPOMÍNÁME 
 
Odborné sociální poradenství je poskytováno jak v České Lípě, tak v Doksech. Zároveň máte možnost 
využít služeb půjčovny kompenzačních pomůcek V Doksech je to v Komunitním centru, 
Komenského 47 každé pondělí od 15.00 do 17.00 dále pak podle telefonické dohody s E. 
Zemanovou(723594459). 
 
V České Lípě, Komunitní centrum, Školní 2213: 
Pondělí-9.00-13.00 
Úterý, středa, čtvrtek-9.00-14.00 
(vždy po předchozí telef.dohodě s E. Zemanovou-723594459 nebo Z. Zahrádkovou-606161859). 
Terénní forma služby je poskytována: pondělí 9.00-13.00;pátek-9.00-14.00 
 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené pak v úterý a ve čtvrtek od 14.00-
16.00 a dále dle dohody. 
Jaké kompenzační pomůcky si můžete zapůjčit se dozvíte z přiloženého ceníku. 

CENÍK  KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 
Půjčovna kompenzačních pomůcek  Sdružení tělesně postižených Česká 

Lípa o.p.s. 
Mechanický vozík- skládací    7,- Kč/den 

Schodolez pásový  15,- Kč/den 

Sedačka na vanu  40,-  Kč/měsíc  

WC židle-pevná   30,- Kč/měsíc 

WC židle-kolečka   30,- Kč/měsíc 

Nástavec na WC   30,- Kč/měsíc 



Nástavec na WC s madly   50,- Kč/měsíc 

Kloubové chodítko   70,- Kč/měsíc 

Chodítko skládací-čtyři kola 
(sedačka+košík) 

  80,- Kč/měsíc 

Chodítko skládací-tři kola  70,- Kč/měsíc 

Podpažní berle zdarma 

Francouzské hole zdarma 

Vycházková hůl zdarma 

Antidekubitní matrace 250,- Kč/měsíc 

Postel elektrická polohovací 300,- Kč/měsíc 
400,-Kč/měsíc 

Motomed 150,- Kč/měsíc 

Ametystová Bio-Mat podložka malá(Zakoupeno 
díky podpoře JaT) 

při zápůjčce min. na 5 dnů se platí    50 Kč/den; při kratší 
zápůjčce pak 70Kč/den 

Ametystová Bio-Mat podložka-velká při zápůjčce min. na 5 dnů se platí    140 Kč/den; při kratší 
zápůjčce pak 170Kč/den 
 

Frolovův dýchací trenažér((Zakoupeno díky 
podpoře JaT) 

10,- Kč/den 

 

 

 
CO PŘIPRAVUJEME NA 1.čtvrtletí 

 
Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. ve spolupráci s Místní organizací tělesně postižených Č. 
Lípa pro Vás připravily: 

 
Leden-    Práce s PC-1x týdně 

                 Plavání 

 
Únor-      Kurz znakového jazyka-1x týdně 

                 Práce s PC-1x týdne 
                 Aktivizační cvičení HK, DK, dotykové masáže- 1x týdně 
                 Plavání 

 
Březen- Setkání u příležitosti MDŽ-4.3. od 14.00 

                Kurz znakového jazyka-1x týdně 
                Práce s PC-1x týdne 
                Arteterapie-2x za měsíc 
                Plavání 
                Aktivizační cvičení HK, DK, dotykové masáže- 1x týdně 
                Jarní výstava prací ZP a seniorů- od 303. do 2.4.2015. Součástí výstavy je soutěž o neobvyklé  
                velikonoční vajíčko 

 
 

 
SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI MDŽ 

 
Setkání u příležitosti MDŽ se bude konat 4. března 2015 od 14.00 v Jihočeské restauraci U Bohouše na 
Svárově v České Lípě. Občerstvení, malý dárek. Hudební doprovod p. Měkota. Zájemci se mohou hlásit do 
1.2.2015 u E. Zemanové(723594459) nebo Z. Zahrádkové(606161859). Poplatek 60 Kč. 

 
 

ROZŠÍŘENÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB 
 
 Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s.  na základě podnětů uživatelů našich služeb rozšiřuje 
nabídku o canisterapii. Tato myšlenka se zrodila na základě účasti Canisterapie Donáš na našich 



akcích- Dnu dětí se zdravotním postižením a Krajských sportovních hrách osob se zdravotním 
postižením a seniorů v roce 2014. 

Canisterapie je léčba lidské duše psí láskou. 
Pojem Canisterapie je složen ze slov Canis = pes Terapie = léčení 

Je mnoho výkladů a možností uplatnění této léčby psem. Vliv je v zásadě dvojí psychosociální a 
fyziorehabilitační. Velice zkráceně to znamená využití pozitivního působení psa k řešení různých situací, 
kde jiné metody nejsou účinné nebo použitelné. Canisterapie pomáhá zlepšit motoriku, komunikaci, 
učení, supluje mezilidské vztahy zejména v oboru jako je geriatrie. Známe canisterapii aktivační, která 
nabudí ale naopak canisterapii relaxační, kdy se účastník zejména hyperaktivní naučí klidu a ovládání 
svého těla.  
Canisterapie Donáš působí od roku 2011 pod vedením zkušeného speciálního pedagoga, etopeda a 
letitého psovoda Stanislava Novotného. Spojením zkušeností a odbornosti pana Novotného a využitím 
praktických znalostí Hany Málkové, pracovnice v sociálních službách, vznikl tým s nabídkou poskytovat 
canisterapeutické hodiny nejprve ve speciálních školských zařízeních. Postupem času se z důvodu 
velikého zájmu tým rozrostl o další canisterapeuty. Máme mezi sebou zdravotní sestry, speciální 
pedagogy i pracovníky v sociálních službách. V současné době pokrýváme požadavky Nemocnice v 
Jablonci, v Domovech pro lidi s postižením v Raspenavě, Pasekách a Jestřebí, navštěvujeme i Speciální 
pedagogická centra v Liberci a Jablonci. Naši canisterapeuti navštěvují všechna tato zařízení ve svém 
volném čase po práci nebo studiu. 
Velice nás těší jaký je zájem o naši službu, a ten stále roste. Přála bych nám, aby bylo co nejméně 
požadavků, které nebudeme schopni vykrýt našimi canisterapeuty.(Kontakt na canisterapii. H. Málková-
728514132, E. Zemanová-723594459) 
 

 

 
 
 



 
 
 
 

ZPRÁVY Z STP v ČR,z.s. Praha 
Do lázní na čtyři týdny i déle 

Lékaři mohou opět předepisovat lázeňské pobyty na čtyři týdny a v případě potřeby i delší. 
Zdravotní pojišťovny je od roku 2015 opět proplácejí. Lázeňské pobyty se zkrátily před dvěma lety v 
rámci úsporných opatření na tři týdny. Více informací: 
http://www.vozka.org/aktuality/zpravodajstvi/kratke-zpravy/do-lazni-na-ctyri-tydny-i-dele-462cz. Zdroj: 
Vozka  

 

Na přelomu ledna a února začne probíhat distribuce Euroklíčů v Libereckém 
kraji 

 
O projektu Euroklíč ve zkratce a zjednodušeně: 

  
Euroklíč slouží především tělesně postiženým především k tomu, aby mohli navštěvovat a odemykat 
bezbariérové toalety, které jsou osazeny eurozámky. V Libereckém kraji se zatím jedná o 5 míst, v jiných 
krajích je situace s osazováním eurozámků daleko lepší, tudíž cestujete-li často, klíč určitě využijete. 
Navíc toalety osazené eurozámky najdete po celé Evropě. Euroklíč je tu především proto, aby toalety 
určené nám zdravotně postiženým a dalším vymezeným skupinám nezneužívaly jiné osoby 
.  
 

Jak a kde bude probíhat distribuce Euroklíče? 

 Ve Sdružení tělesně postižených Česká Lípa, Komunitní centrum, Školní 2213 
(E.Zemanová,723594459); V sídle NRZP v Liberci, dále v Centru pro zdravotně postižené 
Libereckého kraje a jeho pobočkách (Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily 

 Klíče budou k dispozici zdarma pro všechny držitele průkazů TP, ZTP, ZTP-P, skupiny vážně 
nemocných a osoby, které trpí poruchami vylučovacího systému Klíče si budou moci zdarma 
zapůjčit maminky dětí do tří let v síti mateřských center. 

 

NOVINKY V SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OBLASTI 
 

VYDÁVÁNÍ NOVÝCH PRŮKAZŮ MIMOŘÁDNÝCH VÝHOD(OZP) 
 

Jak jistě všichni víte, platnost průkazů TP, ZTP, ZTP/P končí dnem 31.12.2015. Do konce roku musí 
proběhnout jejich výměna. 

http://www.vozka.org/aktuality/zpravodajstvi/kratke-zpravy/do-lazni-na-ctyri-tydny-i-dele-462cz


„Celý proces výměny průkazů je již definován. Všichni příjemci příspěvku na mobilitu obdrží od svých  
ÚP doporučený dopis, kde budou vyzváni, aby se přihlásili k výměně průkazu OZP. U osob, které mají 
průkaz OZP, ale nepobírají příspěvek na mobilitu, je nezbytné, aby se sami přihlásily k výměně 
průkazu. Vlastní vydávání nových průkazů bude zahájeno až od 1.dubna 2015. Průkazy bude tisknout 
Státní tiskárna cenin, která je také bude distribuovat po jednotlivých ÚP. Protože dosud nejsou uzavřeny  
všechny dohody mezi MPSV ČR, ÚP ČR a Tiskárnou cenin, nelze zahájit vydávání průkazů dříve. Do té 
doby však můžete podávat jednotlivé žádosti o výměnu průkazu. 
Při předkládání žádosti na ÚP je nezbytné mít s sebou občanský průkaz, nebo další průkaz, který 
umožňuje ověřit totožnost. K převzetí průkazu bude každý vyzván dopisem nebo telefonicky ÚP. Při 
převzetí nového průkazu musí každý zaplatit 30,- Kč správní poplatek. Je důležité s tím počítat. Znovu 
připomínám, že vydávání průkazů začne až po 1. Dubnu 2015. Proto, pokud si někdo podá žádost 
o výměnu průkazu například v únoru 2015, musí na průkaz počkat až do dubna, kdy začne vlastní 
vydávání. K převzetí průkazu je nezbytné se dostavit osobně nebo je možné zplnomocnit jinou 
osobu, ale podpis tohoto zplnomocnění musí být ověřen bud´ na matrice obcí, nebo notářem.  
Pokud´dojde ke ztrátě průkazu, bude vydán další průkaz, ale již s poplatkem 200.- Kč, a to 
s výjimkou prokázané krádeže průkazu. 
Při procesu výměny průkazu může dojít k těmto situacím: 

a) Platnost průkazu končí v průběhu roku 2015, ale hodnocení zdravotního stavu platí i po roce 

2015. V takovém případě bude provedena automatická výměna průkazu na základě žádosti. 

b) Platnost průkazu OZP končí v průběhu roku 2015 a současně končí i doba platnosti posouzení   

zdravotního stavu v průběhu roku 2015. Výměna bude provedena na základě nového posouzení 

zdravotního stavu a ve správním řízení. 

c) Platnost průkazu a hodnocení zdravotního stavu končí 31.12.2014. V takovém případě bude 

probíhat správní řízení a nové posouzení zdravotního stavu. Nový průkaz bude vydán až po 1. 

Dubnu 2015, kdy budou první karty vytištěny a distribuovány. Je to období, které bohužel nejde 

žádným jiným způsobem překrýt a skutečnost je taková, že po tuto dobu, nebudou mít lidé platný 

průkaz OZP. 

 
Ohledně zprávy od ošetřujícího lékaře: 
Úřad práce vyžaduje pouze informace o spojení na ošetřujícího lékaře. 
 
Pokud platnost průkazu a hodnocení zdravotního stavu končí dnem 31.12.2014, bude do doby zahájení 
vydávání nových stálých průkazů OZP od 1.4.2015 nadále Úřad práce ČR vydávat dočasné průkazy 
OZP tak, jako doposud. Platná legislativa umožňuje vydávání dočasných průkazů OZP do 31.12.2015 a 
to do tohoto data tyto průkazy také platí a lze na jejich základě zcela legitimně využívat benefity, 
vyplývající z držitelství  průkazů OZP.“ 
Mgr. V. Krása, předseda NRZP 
 
Chceme upozornit všechny držitele průkazů, že potřebné tiskopisy má k dispozici Sdružení 
tělesně postižených  Česká Lípa o.p.s. Můžete nás navštívit během března v Komunitním centru, 
Školní 2213, Česká Lípa nebo kontaktovat telefonicky(E.Zemanová-723594459, Z. Zahrádková-
606161859). Pomůžeme Vám tiskopis vyplnit. 
 
 
 
 

Sociální zabezpečení 
Sociální zabezpečení řídí Ministerstvo práce a sociálních věcí. V širším slova smyslu se jím rozumí 
podpora státu svým občanům při tzv. sociálních událostech. U některých těchto událostí se předpokládá, 
že jsou dočasné (nezaměstnanost), u jiných je naopak zřejmá jejich dlouhodobost nebo trvalost (stáří, 
invalidita). Charakter události se pak zohledňuje ve formě pomoci, případně výši dávky, délce podpůrčí 
doby a podobně. Stát v sociálních událostech své občany podporuje finančně, věcně nebo službou, aby 
tak zabránil sociálnímu napětí ve společnosti. Obrnáři se řadí mezi osoby se zdravotním postižením. 
Základní dávkou pro osoby se zdravotním postižením je invalidní důchod. Pojištěnec je invalidní, 
jestliže mu kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu poklesla pracovní schopnost nejméně o 
35 %, přičemž platí, pokud pracovní schopnost pojištěnce klesla  : 



-nejméně o 35 % , avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu 1. Stupně 
-nejméně  o 50 %, avšak nejvíce o 69% , jedná se o invaliditu 2.Stupně 
-nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu 3.Stupně 

Další dávky : 
-Příspěvek na mobilitu – je opakující se nenároková dávka. Je určena osobě, která je držitelem průkazu ZTP 

nebo ZTP/P, která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility. Výše dávky činí 400 Kč 
měsíčně 
-Příspěvek na zvláštní pomůcku – náleží osobě, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí. Pokud 
jde o výši příspěvku na zvláštní pomůcku, maximální cena příspěvku je 350.000 Kč. V případě pořízení 
motorového vozidla je maximální výše příspěvku 200.000Kč – ve výši se odráží důvod a četnost dopravy, příjem 
osoby a celkové sociální a majetkové poměry. 
-Příspěvek na péči – je určen těm,kteří kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebují pomoct jiné 
osoby při zvládání životních potřeb. Příjemce si z příspěvku hradí pomoct, kterou může podle jeho rozhodnutí 
poskytovat buď  osoba blízka, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb nebo speciální  
lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat 
tyto základní životní potřeby ( je jich 10):mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná 
hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, a péče o domácnost. Příspěvek na péči se 
vyplácí měsíčně a jeho výše je dle závislosti: 800Kč – stupeň 1 (lehká závislost) 
                             4.000Kč – stupeň 2 (středně těžká závislost) 
                             8.000Kč  - stupeň 3 (těžká závislost) 
                             12.000Kč – stupeň 4 (úplná závislost). 

Průkazy osob se zdravotním postižením 
Zdravotně postiženým osobám se stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti   
pohyblivosti a orientace při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu se vydávají průkazy ve třech stupních – TP, 
ZTP a ZTP/P.  
Průkaz TP náleží osobám se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti – stav, kdy osoba je schopna 
samostatné pohyblivosti v domácím prostředí, v exteriéru je schopna chůze se sníženým dosahem a má problémy 
při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu. Osoba, která je držitelem průkazu TP, má nárok na vyhrazené 
místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích, přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-
li toto jednání delší čekání, zejména stání. 
Průkaz  ZTP náleží osobám s těžkým funkčním postižením pohyblivosti – stav, kdy osoba je schopna samostatné 
pohyblivosti v domácím prostředí, v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. 
Osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních 
prostředcích, přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména 
stání, bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob ( tramvajemi, 
trolejbusy,autobusy, metrem), slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní 
přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy. 
Průkaz ZTP/P náleží osobám se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti 
s potřebou průvodce – stav, kdy osoba je schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí  se značnými 
obtížemi, popřípadě není schopna chůze,  v exteriéru není schopna samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla 
na invalidním vozíku. Osoba , která je držitelem průkazu ZTP/P , má navíc,kromě předchozích , uvedených 
v ZTP,nárok na bezplatnou dopravu . Držitelům průkazu ZTP a ZTP/P může být poskytnuta sleva vstupného na 
kulturní a sportovní akce. Záleží na pořadateli akce, zda bude průkazky akceptovat. 

 

 
Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením 

Držitelům průkazů ZTP či ZTP/P se vydávají takzvané ,,parkovací průkaz pro osoby se zdravotním 
postižením ´´, který opravňuje stát po dobu nezbytně nutnou s autem na místech, kde je zákaz stání, 
pokud tím nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu a je-li to naléhavě nutné. Od 1.8.2011 je 
v rámci České republiky vydávaná parkovací karta platná v rámci celé EU. Výhoda neplacení dálniční 
známky je však nastavena pouze pro území ČR. V zahraničí mohou existovat odlišné podmínky na 
zpoplatnění komunikace. Parkovací průkaz pro OZP tedy platí v EU především pro parkování. Na 
ostatních ,, přenositelných´´ výhodách po celé EU se prozatím členské státy EU nedohodly. Majitel 
vozidla s přiznaným průkazem ZTP či ZTP/P si dále může požádat o vyhrazené parkovací místo v místě 
bydliště. Kromě těchto dávek existují ještě různé daňové a poplatkové úlevy jako: osvobození od daně 
ze staveb a jednotek, úlevy na dani z příjmu, místní poplatky a velmi důležité pro nás vrácení daně 
z přidané hodnoty při nákupu automobilu financovaný z příspěvku na zvláštní pomůcku. 
 



Vrací se institut osoby zdravotně znevýhodněné 

Senát ČR schválil novelu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, kterým se navrací institut osoby zdravotně 

znevýhodněné zpět do našeho zákonodárství. Zákon stanoví, že osoby, kterým dosud platí institut osoby 

zdravotně znevýhodněné, jsou nadále těmito osobami, a to do doby, do které jim byl institut osoby zdravotně 

znevýhodněné přiznán. 

To znamená, že pokud osobě byl stanoven statut osoby zdravotně znevýhodněné do doby například 30. 6. 2015, 

tak tento statut jí platí i po 1. 1. 2015. V případě, že se občan domnívá, že splňuje podmínky osoby zdravotně 

znevýhodněné, musí písemně požádat Okresní správu sociálního zabezpečení. Odvolacím orgánem v této věci je 

Česká správa sociálního zabezpečení. 

Zákon dále stanoví příspěvek pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby zdravotně znevýhodněné ve výši 

5000,- Kč měsíčně. Po 12 měsících může současně zaměstnavatel požádat o příspěvek na režijní náklady ve výši 

1000,- Kč měsíčně, přičemž u OSVČ je možné, aby tento příspěvek byl přiznán ve výši 2000,- Kč měsíčně.  

Schválená novela zákona o zaměstnanosti bude účinná od 1. 1. 2015, přičemž část II. tohoto zákona nabude 

účinnosti již prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Je to část, která umožňuje 

obnovit statut osoby zdravotně znevýhodněné v případech, kdy této osobě končí statut do konce roku 2014. To 

znamená, nemělo by dojít k přerušení tohoto institutu u těchto osob. NRZP ČR se bohužel nepodařilo prosadit 

větší finanční podporu zaměstnavatelům zaměstnávajícím osoby zdravotně znevýhodněné. Od 1. 1. 2015 bude 

tudíž snížena částka na podporu zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných i u těch zaměstnavatelů, kteří 

doposud dostávají příspěvek 8000,- Kč. 

ARTETERAPIE 
Setkání, tentokráte s R. Ondruškovou, proběhne v Komunitním centru, 24. února 2015 od 13.00. 
Námětem bude ruční výroba mýdel. Vlastnoručně si budeme moci vyrobit bylinkové mýdlo. Těšíme se 
na Vaši účast.  

 

 

 
 

B L A H O P Ř E J E M E 

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa přeje svým členům, kteří v průběhu  února a března 2015 oslaví 
svá životní jubilea zdraví, pohodu a spokojenost.. Přání posíláme  pp, Josefu VRÁNKOVI,Lucii OTTOVÉ, Janě 
MINÁŘOVÉ a Pavle PUFLEROVÉ. 
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