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NOVINKY V ÚHRADÁCH TÝKAJÍCÍCH SE VOZÍKŮ
V letošním roce zamíchává systémem úhrad kompenzačních pomůcek novela zákona o veřejném
zdravotním pojištění. V srpnu bylo pozastaveno hrazení tzv. bílého programu. Novela však zajišťuje i
některé změny k lepšímu. Od 1. října 2019 jsou nově propláceny opravy vozíků i ve vlastnictví
pojištěnce, dosud na úhradu opravy měl nárok jen ten, kdo měl vozík zapůjčený pojišťovnou (tedy
ten, komu na pořízení vozíku pojišťovna přispívala).
Další změny týkající se vozíků přijdou v prosinci. Od 1. prosince 2019 se zvyšuje úhrada mechanického
vozíku ze současných 21 000,00 Kč na 45 000,00 Kč. Nově budete mít možnost žádat o úhradu
elektrického a mechanického vozíku současně, přičemž druhý vozík bude hrazen do výše 20 000,00
Kč. Změnu výše úhrady zaznamenají i elektropohony pro mechanické vozíky, dosud pojišťovny
přispívali pouze do 75% ceny elektropohonu, nově je hranice stanovena na 90%. ( zdroj: www.mzcr.cz)
AKCE NA LISTOPAD A PROSINEC
Přestože se rok 2019 chýlí ke svému konci, máme pro vás v zásobě na letošek ještě několik akcí.
VOLNOČASOVKY 2019 v listopadu zahájila Marta Hynková svojí cestovatelskou přednáškou o
Madeiře, pokračovat budeme posledním letošním tréninkem šipek a volnočasovkovou sezónu 2019
ukončíme tradičním Tvořivým setkáním a výrobou adventních věnců.
TRÉNINK ŠIP-KÁR (SB Centrum Chodov, K Horkám 1, Praha 4)
středa 20. listopadu, 17:30 – 21:00, SB Centrum Chodov, K Horkám 1, Praha 4
TVOŘIVÉ SETKÁNÍ – Tradiční výroba adventních věnců
středa 27. listopadu, 15:15 – 16:45, POV, Benediktská 6, Praha 1
Na obě akce je třeba se předem přihlásit (e-mail: mala@pov.cz, tel.: 224 826 078). Účastnický
poplatek je 50,- Kč na osobu, u šipek navíc ještě 20,- Kč jako vklad do hry (platí všichni účastníci).
PŘEKONEJME BARIÉRY
V termínu 13. a 14. listopadu proběhne v nové budově Fakulty architektury ČVUT v Dejvicích 17.
ročník akce s názvem PŘEKONEJME BARIÉRY. Jde o společný projekt FA ČVUT – Ústavu nauky o
budovách, Pražské organizace vozíčkářů a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Cílem
akce je budoucím architektům, designérům a technikům ukázat specifika pohybu osob
s nejrůznějšími typy pohybového nebo zrakového omezení a současně potřebám těchto lidí co
nejlépe porozumět.
Přímo na místě bude možnost diskutovat nejrůznější otázky jak s lidmi na vozíku a nevidomými, tak i
s odborníky na různé aspekty tvorby bezbariérového prostředí. Potěší nás, pokud nás na tuto akci
přijdete podpořit.

VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT PRO PRAŽSKOU ORGANIZACI VOZÍČKÁŘŮ
Srdečně vás zveme na další Vánoční benefiční koncert, který pro nás připravují naši milí přátelé ze
smyčcového Apollon Qurteta. Uskuteční se v pondělí 9. prosince od 18:00 ve sborovém domě
Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53, Praha 11 – vedle Chodovské tvrze. Prosíme všechny zájemce
o účast, aby se telefonicky přihlásili v POV. Pro členy POV z Prahy zajistíme dopravu. Její kapacita však
bude omezená, proto se hlaste k účasti co nejdříve, nejpozději však do středy 4. prosince do 16:00.
Děkujeme panu faráři Miroslavu Šourkovi za poskytnutí bezbariérového zázemí kostela Milíče
z Kroměříže a členům Apollon Quarteta za ochotu vystoupit bez nároku na honorář.

VÁNOČNÍ ODPOLEDNÍ POSEZENÍ V POV
Rok 2019 utekl jako voda a my bychom se s vámi na jeho sklonku rádi sešli na kus řeči u nás v Pražské
organizaci vozíčkářů (Benediktská 688/6, Praha 1) u cukroví a kávy či čaje. Zveme vás proto na
Vánoční odpolední posezení, které se uskuteční ve čtvrtek 19. prosince od 13:00 do 16:00. Přijďte se
podělit s námi o dojmy z končícího roku, zasmát se nad fotkami z akcí a vánočně se naladit.
(Hromadná doprava na akci není zajištěna).
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