NEWSLETTER 11/2015

Partneri projektu:

Gestor projektu:

NOVINKY zo sveta
ŠKODA Auto
ŠKODA Superb a Fabia získali prestížne ocenenie
ZLATÝ VOLANT 2015
ŠKODA triumfovala v 40. ročníku slovenského kola najväčšej
automobilovej ankety v Európe ZLATÝ VOLANT, ktoré vyhlasuje
vydavateľstvo Ringier Axel Springer Slovakia a magazín Auto Bild.
Prestížne ocenenie si v kategórii stredná trieda odniesla ŠKODA
Superb, keď porazila aj modely prémiových značiek, akými sú Jaguar
alebo Audi. V kategórii malých vozidiel nenašla premožiteľa ŠKODA
Fabia, ktorá po ocenení Auto roka 2015 na Slovensku zaznamenala
ďalší významný úspech.
„Za celý tím značky
ŠKODA na Slovensku
by som sa
chcel
všetkým, ktorí dali
našim automobilom
svoj hlas, úprimne
poďakovať
za
prejavenú
dôveru.
Toto
prestížne
ocenenie kvalít našich
automobilov je pre
nás
mimoriadne
zaväzujúce, a zároveň
je skvelou motiváciou
do
ďalšej práce.
Obzvlášť ma teší, že modely Superb a Fabia posadili na trón práve hlasujúci
motoristi, teda naši terajší aj potenciálni zákazníci. Je to pre nás vynikajúca
spätná väzba,“ hovorí Ing. Karel Sklenář, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO
Slovensko.

Slovenské kolo ankety ZLATÝ VOLANT vyhlasuje vydavateľstvo Ringier Axel
Springer Slovakia a magazín Auto Bild. V aktuálnom ročníku rozhodlo o
ocenení modelov značky ŠKODA takmer 23 000 čitateľov magazínu Auto Bild
a portálu Autobild.sk. V ankete bolo dokopy nominovaných 43 vozidiel v
ôsmich kategóriách - malé automobily, športové vozidlá, kompaktné autá a
crossovery, stredná trieda, vany, kompaktné SUV, luxusné autá a luxusné
SUV.

ŠKODA spúšťa na Slovensku
Značkový E-shop
ŠKODA pripravila pre svojich slovenských fanúšikov možnosť
nakupovať značkové produkty rýchlo a pohodlne cez internet. Dnes
spustil importér značky na slovenskom trhu prvý E-shop, kde si môžu
zákazníci objednať ŠKODA Originálne príslušenstvo a darčekové
predmety značky. Široká ponuka produktov je k dispozícii na adrese
eshop.skoda-auto.sk

ŠKODA nedávno spustila pre fanúšikov značky na Slovensku oficiálny
elektronický obchod na adrese eshop.skoda-auto.sk, ktorý výrazne
zjednodušuje a urýchľuje nákup ŠKODA Originálneho príslušenstva a
darčekových predmetov. V katalógu nájdu zákazníci široký sortiment
produktov od strešných nosičov, cez autokoberce a detské autosedačky, až po
miniatúry automobilov. Nechýba ani štýlové oblečenie alebo dizajnové
darčeky značky ŠKODA. Rovnako tak je možné objednať napríklad aj
obľúbené dizajnové interiérové fólie pre modely Fabia, Citigo alebo
Rapid s vlastným motívom.
Zákazníci si môžu vybraný tovar nerušene prezrieť a objednať z pohodlia
domova. Následne si zvolené produkty vyzdvihnú u najbližšieho
autorizovaného predajcu značky ŠKODA. Výrobky sú zobrazené s reálnou
fotografiou a detailným popisom pre ľahší výber a nákup. Veľkou výhodou
ŠKODA E-shopu je prispôsobenie ponuky priamo potrebám zákazníka. Po
zaregistrovaní a uvedení typu automobilu sa v ponuke zobrazí len to
príslušenstvo, ktoré je možné pre daný model použiť.

ZIMNÁ ÚDRŽBA VOZIDIEL
V našich Škoda Handy centrách, Vás očakávajú teamy odborníkov, ktorí sa
postarajú o Vaše vozidlo na bezporuchovú a bezpečnú prevádzku počas zimy.
Využite ich služby a hlavne výhodné ceny jednotlivých úkonov pre držiteľov
preukazu ZŤP.

Jedinečná konferencia „PODPORA
PODNIKANIA“ so slávnostným
krstom integrovania
hendikepovaných ľudí do tohto
projektu

Všetci, čo ste niekedy uvažovali o
podnikaní a rozhodovali sa pre podnikanie, pred rozhodnutím a prvým krokom
ste si isto kládli otázku: ako začať, čo všetko potrebujem vedieť, či je to
správne rozhodnutie a či to zvládnem, ako to mám urobiť ? Ak už podnikáte a
nedarí sa Vám tak ako by ste chceli, možno občas pochybujete a hľadáte
správnu cestu alebo smer, tak práve pre Vás je prvá konferencia Podpora
Podnikania, ktorá má aj formu pomoci ako? Do nášho konceptu podpory
podnikania slávnostne začleníme hendikepovaných ľudí a podáme im pomocnú
ruku vo forme vzdelávania, ale aj objednávania si ich služieb a výrobkov. Všetci
rečníci, ktorí vystúpia na konferencii sú úspešní podnikatelia, ktorí budú hovoriť
o svojich skúsenostiach z praxe.
Rečníci spoločne predstavia všetky oblasti, ktoré je potrebné zvládnuť pre
správne a úspešne podnikanie a počas nasledujúceho roka prebehnú
semináre, ktoré danú problematiku rozoberú do detailu spolu s praktickou
časťou. Pozývam Vás na túto jedinečnú a prvú konferenciu, kde sa stretnete s
úspešnými podnikateľmi z praxe, s ich životnými skúsenosťami, o ktoré sa s
Vami veľmi radi podelia.
Prihláste sa:
http://www.podpora-podnikania.sk/podujatia/celodenny-seminar-podporapodnikania/

Prvé asistentky školené pre pohlavný
styk – v Českej republike
V Česku majú prvé sexuálne asistentky pre
hendikepovaných: Pomôžu aj aktívne
V Česku majú prvých päť sexuálnych asistentiek, ktoré budú telesne, či
duševne hendikepovaným ľuďom pomáhať s ich sexuálnym životom. Budú im
pomáhať pomocou konzultácií, ale aj aktívne. Asistentky prešli niekoľkými
školeniami pod vedením organizácií a jednotlivcov vo Švajčiarsku a v
Nemecku. Päť sexuálnych asistentiek obdržalo
certifikát od organizácie
Rozkoš bez rizika. S asistenciou začnú v januári.
Asistentky sa môžu hendikepovaných dotýkať a mať s nimi pohlavný styk.
Okrem toho ich majú naučiť rozdiely v sexualite medzi mužmi a ženami,
hovoriť o svojich potrebách, používať sexuálne pomôcky, ale aj nadväzovať
vzťahy.
Služby sexuálnych asistentiek si hendikepovaní zaplatia. Maximálna cena za
hodinu je 1200 českých korún. Je to cena stanovená v etickom kódexe, ktoré
asistentky podpísali.
Päť ženských sexuálnych asistentiek je podľa riaditeľky Rozkoše bez rizika
Lucie Šídovej iba začiatok. Postupne by podľa nej mali pribudnúť aj mužskí
asistenti. „Sexuálne asistentky boli dobre vybrané. Sami sa pre túto prácu
rozhodli a majú niekoľkoročné skúsenosti s mužmi a s prácou s telom. V praxi
sa už s postihnutými stretávali,“ povedala Lucie Šídová. Podľa ministerstva
vnútra sexuálne asistentky pre hendikepovaných nie sú v rozpore so
zákonom.

SVET HENDIKEPOVANÝCH
AKO TO CHODÍ VO SVETE

–

Chránené dielne vo Švédsku

Vo Švédsku funguje štátna skupina podnikov SAMHALL, ktorá poskytuje
zamestnanie osobám so zdravotným postihnutím (ZP). Okrem toho sa
zameriava aj na dlhodobo nezamestnaných, ľudí sociálne alebo zdravotne
znevýhodnených a osoby s chronickými alebo mentálnymi poruchami. Má 370
pobočiek, ktoré poskytujú chránené zamestnávanie a zároveň sa im darí
presúvať osoby so ZP na otvorený trh práce. V r. 2013 zamestnávala 20 000
pracovníkov v 200 lokalitách s ročným obratom 7,6 ml €.

Okrem toho fungujú vo Švédsku ďalšie podporné programy na zamestnanie
osôb so ZP:
• Špeciálna podpora pri hľadaní a procese adaptácie v zamestnaní (SIUS) –
osoba so ZP má prideleného konzultanta na dobu cca 6 mesiacov, s ktorým
sa snaží identifikovať činnosti, ktoré je hendikepovaná osoba schopná
vykonávať. Počas tejto doby osoba so ZP nie je zamestnancom, ale dostáva
denný finančný príspevok
• Príspevok na podporu pracovného miesta – finančný príspevok na
kompenzáciu pre podniky a SZČO na úhradu dodatočných nákladov
vyplývajúcich so zamestnávania osôb so ZP.
• Príspevok na adaptáciu pracovného miesta - náhrada nákladov
vynaložených na úpravu pracovného miesta. Zamestnávateľ ju dostane, ak
zamestnáva zamestnanca so ZP viac ako rok, jeho výška je cca. 10 559€.
• Príspevok na mzdu – výška príspevku závisí od nákladov na prácu a od
produktivity práce zamestnanca so ZP. Dĺžka príspevku je všeobecne 4 roky
a max. výška v r. 2008 bola cca. 1775€ mesačne.

ZÁSADY POSKYTOVANIA
PRVEJ POMOCI
Zlomeniny - ich prejav:
o ak je normálny pohyb obmedzený alebo nemožný
o zranená časť tela má zmenený tvar, neobvyklú polohu
o zaznamenáme bolesť pri dotyku, pohybe
o začína sa postupné opúchanie
Zlomeniny – delíme ich:
o otvorené – trčí z rany kosť – prekryjeme ranu
o zatvorené – opuch, bolesť, deformácia
Zlomeniny – ošetrenie:
o otvorenú zlomeninu znehybníme - jeden kĺb nad aj pod
zlomeninou
o zlomenú hornú končatinu zavesíme do trojrohej šatky
o zlomenú dolnú končatinu znehybníme priložením druhej
zdravej končatiny a priviazaním
o začneme s protišokovými opatreniami, privoláme odbornú pomoc
o zlomeninu nikdy nenaprávame
Zlomenina chrbtice:
o zhodnotíme stav – vedomie, dýchanie
o privoláme zdravotnú službu, poskytneme protišokové opatrenia
o s raneným manipulujeme čo najmenej, iba ak je to
nevyhnutné
Zlomenina krčku panvy:
o s raneným nehýbeme, voláme záchranku
o raneného transportujeme jedine v ľahu

PODPORTE DOBRÝ ZÁMER
Vážený filantrop,
Dovoľujeme si Vás požiadať o podporu 2 % na naše projekty
súvisiace výlučne s osobami ZŤP. Keďže si ťažko nachádzajú
zamestnanie, rozhodli sme sa finančne ich podporiť v projekte
Podpora podnikania, a umožniť im tak celoživotné vzdelávanie za
účelom podnikania. Ďalším projektom je Komplexné náhradné
plnenie,
kde
zosieťovaním
chránených
dielní
chceme
zamestnávateľom ponúknuť možnosti využitia náhradného plnenia,
a tak podporiť zamestnanosť hendikepovaných ľudí. Naše aktivity v
NO sú úzko prepojené s činnosťou našej chránenej dielne AV
mobilita.
Bližšie informácie na stránkach www.mobilitano.sk prípadne na
www.avmbolita.sk, kde prezentujeme našu dlhoročnú prácu v oblasti
integrácie ZŤP do všetkých oblastí života. Vaše príspevky nám
prosím zašlite na číslo účtu:
SK7531000000004080029804 / kód banky: 3100
Za akýkoľvek príspevok Vám budeme v mene našich klientov povďační.
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