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Příspěvek na mobilitu***
Nově by na příspěvek na mobilitu v daném kalendářním měsíci neměl mít nárok
ten člověk, který je po celý uvedený měsíc hospitalizován. Např. pokud pacient
nastupuje do nemocnice v září a vrací se v listopadu, nenáležel by mu příspěvek
na mobilitu za měsíc říjen. Pokud však pacient do zařízení nastupuje anebo
vystupuje např. první či poslední den v měsíci říjnu, může příspěvek na mobilitu
pobírat v nezměněné výši i za měsíc říjen.
Na základě žádosti příjemce příspěvku na mobilitu by pak mohl být příspěvek
vyplácen zpětně čtvrtletně (tzn. 1 x za 3 měsíce v celkové částce 1200,-Kč).
***Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena
osobě starší 1 roku:
která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo
orientace (nebo které byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně, a to
po dobu platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P, nejdéle do 31. 12. 2015),
která se opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována,
které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních
službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory,
v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče,
z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu
poskytnut i osobě, které jsou poskytovány výše uvedené pobytové sociální
služby.
Zdroj: www.mpsv.cz

Kozoroh - Sluneční znamení
Narození: (21.12.) 23.12. - 19.1. (21.1.)
Živel: Země
Vládce:: Saturn
Kov:: Olovo
Přednosti: Koncentrace
Slabiny: Roztrpčenost, smutek
Znamení Kozoroha je ovládáno planetou Saturn, která dává lidem narozeným v
tomto znamení klid, trpělivost, vytrvalost a ctižádost. Tito lidé jsou schopni
vynaložit maximum úsilí na práci, kterou si zvolili, nebo která jim byla zadána.
Jsou to lidé příjemní i veselí, ale svou podstatou jsou nesmírně vážní a
zodpovědní a všechno, čemu se budou věnovat, bude vycházet z těchto jejich
postojů.
Jsou velmi houževnatí, a proto většinou dosáhnou to, co chtějí a nic nenechávají
náhodě. V obchodě budou dbát na přesně stanovené smlouvy, při vědecké práci
na přípravná studia a ani v uměleckých oblastech se nedopustí povrchních
projevů. Je zajímavé, že si tito lidé volí většinou ty nejobtížnější úkoly a

překážky je spíš zocelují, než by jim působily útrapy. Nikdy jim nevadí začít
stejný úkol znovu, dokud nedosáhnou maximálního výsledku. Málokdo se hodí
tak
dobře
pro
badatelskou
činnost,
jako
právě
Kozorohové.
Jsou to lidé zdrženliví a spolehliví a málokdo dosáhne takovou důvěru jako oni,
protože k jejich dobrým vlastnostem patří i takt a mlčenlivost. Jejich soustředěná
mysl na vlastní práci jim nedovolí, aby se rozptylovali velkým okruhem přátel,
ale pokud někoho přijmou za svého, jsou věrní. Mohlo by se zdát, že se jedná o
suché patrony, ale v kruhu lidí, který jim vyhovuje, jsou veselými a vtipnými
společníky. Jejich humor je duchaplný, protože ani v tom se nedají strhnout k
povrchnostem.
Tito lidé jsou plánovití a dovedou zacházet s časem tak, aby dali povinnostem i
odpočinku správnou proporci. Kozorohové jsou snášenlivými partnery, ale
samota je jim často milejší, než sebepříjemnější společnost. Pokud se někdy
zklamali v partnerství, stane se málokdy, že by se pokoušeli o nové. Stejné to je i
s manželstvím. Pokud manželský partner Kozoroha nebude respektovat jeho
časový rozvrh a bude ho rušit v práci, musí počítat s rozchodem. K jejich
záporným stránkám patří pedanterie a kritičnost, kterou častují své okolí, ale
nešetří.ani.sebe.
Kozorohové jsou velmi skromní lidé, kteří si dovedou zařídit život velmi
prakticky, aby neztráceli vzácný čas. Jejich životní vzestup je pomalý, zato
úspěchy, kterých dosáhnou, budou trvalé.

Známé osobnosti narozené ve znamení Kozoroha
Vlasta Fialová, Jiří Sovák, Jaroslav Vojta, Eduard Bass, David Bowie, Kevin
Costner, Karel Čapek, Marlene Dietrichová, Johanka z Arku, Annie Lenoxová,
Jack London, Richard Nixon, Louis Pasteur, Edgar Allan Poe, Elvis Presley.
Zdroj: http://znameni-zverokruhu.najdise.cz/
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1. nástroj k řezání, 2. spojení břehů, 3. batoh, 4. ohrada pro koně, 5. část kraje,
6. čidlo zraku, 7. dým

Úspěšný viz tajenka přeje CDS

Tajenku najdete v Bulletinu leden 2014

