AKTIVITY SVAZU PARAPLEGIKŮ V ROCE 2011
V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU:
Newsletter – elektronický zpravodaj obsahující důležité a zajímavé informace pro členy
SP (aktivity SP, změny v legislativě, nabídky jiných organizací, kultura, sport, inzerce
apod.) – rozesláno 25 zpravodajů (v intervalu každé dva týdny)
Připomínkování legislativy – v průběhu celého roku jsme téměř každý měsíc
připomínkovali návrhy zákonů tzv. sociální reformy vůči Ministerstvu práce a sociálních
věcí ČR, postupovali stanoviska organizace poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, účastnili se pořádaných setkání a kulatých stolů. Spolupracovali jsme také s Národní
radou zdravotně postižených občanů ČR a dalšími organizacemi. Dále jsme za SP jednali
ve věci neadekvátního zařazení vozíčkářů do příspvěku na péči ve stupni I a řešili
diskriminační (ne)hrazení potahovaných katétrů pro ženy s míšní lézí.
Indivividuální konzultace a podpora členům SP – základní a odborné sociální poradenství
je sice samozřejmostí při poskytování sociálních služeb, nicméně v návaznosti na aktivity
SP v oblasti připomínkování legislativy jsme členům organizace nabízeli a poskytovali
aktuální a relevantní informace.
Poslankyně Lenka Kohoutová – spojenec při připomínkování legislativy v zájmu naší
cílové skupiny

DUBEN
Výstava „Umíme se postavit na vlastní nohy“ – 20 velkoformátových fotografií bylo
vystaveno v Centru současného umění DOX v Praze. Vernisáž zahájil patron Svazu
paraplegiků p. Schwarzenberg. Výstava dále v průběhu roku putovala po finančních
centrech Poštovní spořitelny a v obchodních centrech (např. Brno, Ústí nad Labem,
Praha). Je domluveno další putování výstavy v roce 2012.
KVĚTEN
Mezinárodní kongres ESCIF – zúčastnili jsme se evropského spinálního kongresu
v Holandsku
ČERVEN
Survival – Akademie muzických umění pořádá outdoorový 24hodinový závod Survival bez
hranic. V roce 2011 byl spolupořadatelem SP, tento rok byl oficiální první ročník pro účast
handicapovaných sportovců (v roce 2010 byla účast sportovců-vozíčkářů neoficiální).
V souvislosti se závodem byla pořádána mediální kampaň (články v novinách, vysílání
filmu z ročníku 2010 na ČT4).
ZÁŘÍ
Zdeňka Faltýnková – odbornice na spinální problematiku přechází do pracovního poměru
SP a pod hlavičkou organizace pořádá interaktivní poradny pro klienty s poškozením
míchy a odborné semináře např. pro studenty fyzioterapie a ergoterapie. Zdeňka
Faltýnková nadále pokračuje v publikační činnosti (je autorkou nové publikace „Jak na to
doma“, kterou v září 2011 vydala UNIFY ČR ve spolupráci se SP). Také natáčí další
edukační programy na DVD.
LISTOPAD
Valná hromada – nové volby členů předsednictva
Nové stanovy organizace

FenkJuFest – kulturně zábavný večer věnovaný všem, kteří nám pomáhají. Večera se
zúčastnilo cca 300 lidí.
Velkoprostorový vůz Fiat Ducato – v rámci projektu Cesty k lidem jsme obdrželi vozidlo
pro přepravu vozíčkářů. Velkoprostorový vůz necháme vybavit plošinou a ručním řízením,
aby mohl sloužit např. k dopravě handicapovaných sportovců i pro individuální potřeby
členů organizace.
PROSINEC
Čestné uznání Vládního výboru pro zdravotně postižené Úřadu vlády ČR – za spot „Chceš
moje postižení?“, kde poukazujeme na nedostatek parkovacích míst, na bezohledné
řidiče, kteří parkují blízko aut vozíčkářů a zneužívání parkovací karty „zdravými“ lidmi
Česká asociace paraplegiků – CZEPA – změna názvu organizace
Vozejkov.cz – spuštění komunitního serveru pro vozíčkáře. Grafická změna nás čeká
koncem ledna 2012

Zpracováno v prosinci 2011

