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Úvod

Podle odhad ije v Evropské unii kolem 10 % (p ibli  37 milión  lidí), kte í jsou
jakou formou zdravotn  posti ení. P es neexistující podklady je p ibli  stejný podíl

odhadován také pro území Královéhradeckého kraje, tj. více ne  55.000 osob. Zdravotn
posti ení lidé netvo í homogenní skupinu, nebo  mohou trp t celou adou posti ení a
problém . Posti ení mohou být zjevná i skrytá, vá ná i mírná, jednotlivá i násobná, chronická
i ob asná.

Podle Listiny základní práv a svobod, která je sou ástí ústavního po ádku eské
republiky, jsou lidé svobodní a rovni v d stojnosti i v právech. Je povinností spole nosti
vytvo it takové prost edí, které umo ní, aby deklarovanou svobodu a rovnost mohli u ívat
také lidé se zdravotním posti ením – aby m li mo nost svobodného pohybu, aby mohli vést
sob sta ný ivot, studovat, pracovat, vyu ívat sv j volný as ke kulturním a sportovním
aktivitám. Dosa ení tohoto cíle vy aduje zna né a trvalé úsilí a je doprovázeno existencí
velkého mno ství bariér. Ob ané se zdravotním posti ením se setkávají s bariérami nejen p i
hledání zam stnání a jeho udr ení, ale i p i hledání p ístupné dopravy, p i vstupu do budov a
jiných za ízení nebo p i získání p ístup  k informacím, ke vzd lání a pracovní kvalifikaci,
v p ístupnosti ke zdravotní a sociální pé i ad. Výraznou bariérou, která znesnad uje vytvá ení
rovných p íle itostí, jsou stereotypní postoje spole nosti v i lidem se zdravotním
posti ením, jejich  p ímým d sledkem je podce ování této problematiky. Dosa ení rovných

íle itostí pro ob any se zdravotním posti ením vy aduje ení v mnoha oblastech;
znamená to mimo jiné odstranit diskriminaci, podporovat nezávislý zp sob ivota a v í
sociální integraci.

eská republika se v posledních letech za adila mezi státy, které si uv domují
zvý enou odpov dnost za odstra ování bariér, bránících ob an m se zdravotním posti ením
v plnohodnotné ú asti na ivot  spole nosti. Proto byly v posledním období p ijaty t i
Národní plány, které m ly p isp t ke zlep ení jejich postavení ve spole nosti. Národní plán
pomoci zdravotn  posti eným ob an m byl p ijat usnesením vlády . 466 v roce 1992. Mezi
jeho cíle mj. pat ilo zejména odstran ní nejzáva ích p ípad  diskriminace a zahájení
systémových zm n v oblasti podpory ob an  se zdravotním posti ením. V roce 1993 byla

ijata aktualizace zmín ného dokumentu, nazvaná Národní plán OPAT ENÍ pro sní ení
negativních d sledk  zdravotního posti ení, který byl schválen usnesením vlády R . 493
(8. 9. 1993). Dal í materiál tohoto druhu p ijala vláda R dne 14. dubna 1998 svým
usnesením . 256 jako Národní plán vyrovnávání p íle itostí pro ob any se zdravotním
posti ením.

Dne 16. ervna 2004 vláda eské republiky svým usnesením . 605 schválila
St edn dobou koncepci státní politiky v i ob an m se zdravotním posti ením a 17.8.2005
usnesením . 1004 i Národní plán podpory a integrace ob an  se zdravotním posti ením na
období  2006 – 2009..

Jednotlivé úkoly a OPAT ENÍ Národního plánu spojuje p esv ení, e p es zna ný
pokrok v minulosti, stále je  nebylo v eské republice dosa eno takového stupn  vyrovnání

íle itostí, v etn  odstran ní diskrimina ních p eká ek, které by odpovídaly historickým,
kulturním a spole enským tradicím eské republiky, a které by zaru ovaly míru podpory
ob an  se zdravotním posti ením, na úrovni odpovídající hospodá ské výkonnosti eské
republiky.

Reforma ve ejné správy v r. 2000 vytvo ila nové územn  správní jednotky,  kterými
byly kraje. Faktická innost t chto vy ích územn  správních celk  ukázala, e je pot ebné,
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aby i v rámci nov  utvo ených kraj  existovaly plány sm ující k vyrovnávání p íle itostí pro
osoby se zdravotním posti ením. Tato pot eba je dána zejména geografickými specifiky
jednotlivých region , vybaveností slu bami v eho druhu, sítí kol a kolských za ízení a také
demografickými zvlá tnostmi. Z tohoto d vodu je nutné definovat pot eby, je  by ukázaly, do
kterých oblastí mají sm ovat finan ní prost edky nejen z rozpo tu Královéhradeckého kraje,
ale pozd ji i z fond  Evropské unie.

Problematika ivotních podmínek ob an  se zdravotním posti ením je náro ná,
obsáhlá, je nadrezortní, zasahuje do ady kompeten ních oblastí orgán  kraje v samostatné i

enesené p sobnosti. Vzhledem ke slo itosti a záva nosti komplexu zlep ení kvality ivota
ob an  se zdravotním posti ením na území Královéhradeckého kraje, je pot eba vytvo it
systémové ení, jeho  východiskem by mohlo být p ijetí Krajského plánu vyrovnávání

íle itostí pro ob any se zdravotním posti ením Královéhradeckého kraje. Tento dokument
klade d raz na komplexní p ístup k ení kvality ivota ob an  se zdravotním posti ením a
velice d le ité je i to, e na jeho realizaci se bude podílet Královéhradecký kraj ve velice úzké
spolupráci s organizacemi ob an  se zdravotním posti ením.

edkládaný dokument je otev ený a obsahuje také adu úkol , jejich  termíny pln ní
esahují volební období zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Je postaven tak, aby pru

reagoval na zm ny, které mohou v pr hu jeho realizace nastat, a aby bylo mo né jej
pr  dopl ovat o dal í OPAT ENÍ místo t ch, je  byla ji  zrealizována. Z tohoto d vodu
bude pravideln  vyhodnocován a také dopracováván.

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválením tohoto dokumentu dává najevo, e
má zájem na území kraje vytvo it rovné podmínky pro ob any se zdravotním posti ením a tím
zlep it i kvalitu jejich ivota.
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1.  Participace organizací a ob an  s posti ením

 Pro ob any se zdravotním posti ením a jejich rodi e mají mimo ádný význam vlastní
organizace. Jejich prioritním posláním je bezesporu obhajoba a napl ování práv jejich len .
Cestou k jeho zaji ní je p edev ím spolupráce s orgány kraje p i vypracovávání a realizaci
dlouhodobých  koncepcí vyrovnávání p íle itostí pro ob any se zdravotním  posti ením. Tato
innost, jejím  nositelem jsou Krajské rady zdravotn  posti ených a jejich lenské organizace,

je ve ejn  ú elnou aktivitou, v sou asnosti financovanou ministerstvem zdravotnictví
v samostatném dota ním programu. V souvislosti se vznikem krajského uspo ádání je
nezbytné zajistit specifické zdroje financování i na této úrovni.
 Organizace zdravotn  posti ených se rovn  v nují provozování za ízení poskytujících
slu by ob an m se zdravotním posti ením (nap . sociální slu by, za ízení pro poradenství a
edukaci, sociální rehabilitaci, osv tovou a publika ní innost, rekondi ní pobyty, d tskou
rekreaci atd.) Pro mo nost zaji ní této funkce v ak pot ebují odpovídající financování.

Cíle
• Institucionalizovat mechanismus efektivní spolupráce orgán  kraje s organizacemi

zdravotn  posti ených.
• V rámci dota ní politiky podporovat organizace zdravotn  posti ených v souladu se

schválenými koncep ními dokumenty pro oblast zdravotn  posti ených v etn
St edn dobého plánu rozvoje sociálních slu eb Královéhradeckého kraje

OPAT ENÍ

1)  Královéhradecký kraj spolupracuje s  komisí rady kraje pro zdravotn  posti ené ob any
jako s koordina ním, iniciativním a poradním orgánem pro realizaci dlouhodobých  koncepcí
vyrovnávání p íle itostí pro ob any se zdravotním  posti ením
Termín: pr
Odpov dnost: Královéhradecký kraj

2)  P íprava a realizace sociologického et ení zji ující po et zdravotn  posti ených dle
druhu posti ení v kraji dle jednotlivých územích obcí III stupn  prost ednictvím zdroj  ESF
Termín :  2008 – 2010
Odpov dnost : Královéhradecký kraj

2.  Zdravotnictví

Základním východiskem p ístupu státu i kraj  k ochran  zdraví ob an  se zdravotním
posti ením je skute nost, e zdravotní pé e jim poskytovaná je ned litelnou sou ástí
jednotného systému ve ejného zdravotního poji ní. Z dosavadní zku enosti lze dovodit, e
je nezbytné v echny, i nejnákladn í výkony zdravotní pé e, poskytovat a hradit v rámci
systému ve ejného zdravotního poji ní.
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Významným úkolem pro p tí období je proto uplatn ní nástroj , které by vedly
ke sní ení pot eby zdravotní pé e, pop . k její vy í efektivit  a kvalit . K takovým nástroj m
bude pat it nejen rozvoj primární prevence, následné zdravotní pé e, integrované pé e
ve zdravotnických a sociálních za ízeních, ale i podpora preventivních a rehabilita
terapeutických aktivit ob an  se zdravotním posti ením a ob an  chronicky nemocných,
stejn  jako dal í rozvoj sekundární prevence prost ednictvím dota ní politiky zam ené na
edukaci t chto osob. Ta p ispívá ke zvý ení efektivity lé by, omezení sekundárních následk
zdravotního posti ení, zvý ení kvality ivota ob an  se zdravotním posti ením, prodlou ení
doby jejich pracovních a spole enských aktivit , a tím i k úspo e výdaj  z ve ejných zdroj .

Cíle
• sobit na odbornou a fyzickou dostupnost zdravotní pé e tak, aby byla zaji na pro

echny druhy zdravotního posti ení podle doporu ených standard  pé e.

OPAT ENÍ

1) Zajistit v ro ním intervalu osv tovou kampa  o skute ných pot ebách zdravotn
posti ených pro zdravotní poji ovny, léka e ambulantních praxí a nemocnice
Královéhradeckého kraje v etn  Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Termín: Ka doro
Odpov dnost: Královéhradecký kraj

2) Zajistit podporu poskytovatel m sociáln  zdravotních slu eb pro zdravotn  posti ené
osoby z dota ních titul  MPSV R a kraje, v etn   zabezpe ení podpory t chto poskytovatel

i vyjednávání o hrazení zdravotních úkon  prost ednictvím ve ejného zdravotního poji ní

Termín : 30.6.2008
Odpov dnost: Královéhradecký kraj

3) Zpracovat p ehled zdravotn  sociálních pracovník , kte í poskytují sociální poradenství
ve zdravotnických za ízeních ízených Královéhradeckým krajem.
Termín: 31.1.2008
Odpov dnost: Královéhradecký kraj

4) Vydat a distribuovat praktickým léka m, nemocnicím a poliklinikám informa ní bro uru
pro léka e prvního kontaktu, která bude obsahovat základní informace o dostupnosti
prost edk  zdravotnické techniky, rané pé e, sociáln  právního poradenství a dal ích slu eb
pro ob any se zdravotním posti ením v kraji.
Termín: 31.12.2010
Odpov dnost: Královéhradecký kraj prost ednictvím ESF

5) Zpracovat seznam za ízení pro lé ebnou rehabilitaci v kraji v etn  jejich kapacity a mo ností
jejich napojení na za ízení zaji ující rehabilitaci sociální a pracovní.
Termín: 31.1.2008
Odpov dnost: Královéhradecký kraj
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3. Sociální zabezpe ení, poradenství

Od 1.1.2007 do lo díky ú innosti Zákona o sociálních slu bách k reform  systému
sociálního zabezpe ení ve vztahu k ob an m se zdravotním posti ením.

Jeho cílem je vytvo it kvalitní, moderní, dostupný a efektivní systém sociálních slu eb
a dávek, odrá ející zm ny ve spole nosti a srovnatelný s ostatními systémy zemí EU.

Charakteristickým rysem nov  budovaných i upravovaných subsystém  sociální
ochrany je odstranit d íve b  u ívaný model plo ného pojetí (výplata, poskytování) a
vytvo it institut sociální podpory ve smyslu cílené ingerence ve prosp ch ob an  a rodin
objektivn  i subjektivn  nejvíce zasa ených zdravotním posti ením. V echny provád né
úpravy a korekce systému povedou k cílené a v domé diferenciaci, provád né podle
záva nosti a d sledk  zdravotního posti ení, jejím  výsledkem musí být sociální za len ní
ob ana se zdravotním posti ením.

Koncepce sociálního zabezpe ení sm uje p edev ím k ir í nabídce slu eb
podporujících setrvání ob ana se zdravotním posti ením ve vlastní domácnosti a umo ující
mu vést samostatný ivot a zárove  spolurozhodovat o rozsahu a form  poskytované pé e.
Velký význam v tomto systému budou mít poradenské slu by ob an m se zdravotním
posti ením

Cíle
• Usilovat o diverzifikaci a individualizaci poskytovaných sociálních slu eb v závislosti na

pot ebách u ivatel .
• V závislosti na zdrojích preferovat terénní a asisten ní slu by (denní stacioná e, respitní

pé e, osobní asistence) p ed reziden ními slu bami poskytovanými nep etr it  po celý
ivot zdravotn  posti eného.

• Budovat spektrum sociálních slu eb poskytovaných v rámci kraje tak, aby postupn
zahrnovalo v echny typy slu eb pot ebných pro ob any se zdravotním posti ením.

• V rámci financování poskytovatel  sociálních slu eb v novat odpovídající  míru
pozornosti nestátním poskytovatel m slu eb.

• Postupn  rozvíjet prvky systému rané pé e u jednotlivých typ  nejroz en ích
zdravotních posti ení

OPAT ENÍ

1) Zpracovat St edn dobý plán rozvoje sociálních slu eb Královéhradeckého kraje na léta
2007 - 2009 a OPAT ENÍ dotýkající se osob se  zdravotním  posti ením projednat v Komisi
Rady Královéhradeckého kraje pro zdravotn  posti ené .
Termín: 31.1.2008

      Odpov dnost: Královéhradecký kraj

      2) Zajistit transformaci reziden ních slu eb kraje pro zdravotn  posti ené na poskytovatele
mimo z izovatelskou kompetenci Krajského ú adu Královéhradeckého kraje
Termín :  do 31.12.2009
Odpov dnost : Královéhradecký kraj
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3) Vytvo it návrh na vybudování systému komplexní (ucelené) rehabilitace, zasahující do
sféry pracovní, vzd lávací, sociální i zdravotní a vytvá ející podmínky pro komplexní a
návazný systém slu eb.
Termín: 31.12..2008
Odpov dnost: Královéhradecký kraj

     4) Zajistit institut poskytující osobní asistenty d tem, ák m a kolám s t ce posti enými
áky, kte í tuto podporu nezbytn  nutn  pot ebují. Podpo it existenci osobní asistence

systémov  i finan .
      Termín: 30.6. 2008
      Odpov dnost: Královéhradecký kraj

5) Vytvo it databázi p oven rehabilita ních a kompenza ních pom cek pro osoby se
zdravotním posti ením na území  Královéhradeckého kraje.
Termín: 30.6.2008
Odpov dnost: Královéhradecký kraj

4.  Vzd lávání

Vzd lávání d tí, ák  a student  se zdravotním posti ením je klí ovým faktorem
jejich budoucího úsp ného uplatn ní ve spole nosti v etn  odpovídajícího uplatn ní na trhu
práce. Dosa ení co nejvy ího mo ného vzd lání je pro ob any se zdravotním posti ením
významnou prevencí jejich spole enské exkluze.

Dle nového kolského zákona . 561/2004 Sb. §16, odst.6: „D ti, áci  studenti se
speciálními vzd lávacími pot ebami  mají právo na vzd lávání, jeho  obsah, formy a metody
odpovídají jejich vzd lávacím pot ebám a mo nostem, na vytvo ení nezbytných  podmínek,
které toto vzd lávání umo ní a na poradenskou pomoc koly a kolského poradenského
za ízení. …..“

Vzd lávání tí se speciálními vzd lávacími pot ebami (d tí se zdravotním
posti ením, se zdravotním i sociálním znevýhodn ním) je v sou asné dob  zaji ováno:
a) formou individuální integrace,
b) formou skupinové integrace,
c) ve kole samostatn  z ízené pro áky se zdravotním posti ením,
d) kombinací uvedených forem.

Up ednost ovanou formou vzd lávání ák  se zdravotním posti ením je individuální
integrace v b né kole za podmínek odpovídajících pot eb a mo ností áka a mo ností a
podmínek koly (vyhlá ka . 73/2005 Sb.).

Kvalita vzd lávání ák  se speciálními vzd lávacími pot ebami souvisí v dy s
vhodnými podmínkami kol z oblasti zejména materiálním a personální. Velmi asto jde o
vysoké finan ní nároky na zaji ní t chto 2 oblastí. Proto je nutné velmi citliv  zva ovat
funk nost integrace d tí, ák  a student , v dy nejen z pohledu áka, ale i pohledu koly a
ekonomiky. Za naprosto nevhodné pova ujeme integraci mentáln  posti ených ák , která se
v praxi obecn  neosv ila. Za neekonomické pova ujeme vyu ívání asistent  pouze k 1
ákovi (nemoc, lázn  apod.), co  na b ných základních kolách bývá velmi asté.
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i tvorb  ní e uvedených cíl  respektujeme Národní plán podpory a integrace ob an
se zdravotním posti ením na období 2006 – 2009 p ijatý usnesením vlády R ze dne
17.8.2005 . 1004.

Cíle
• Za prioritní pova ovat vzd lávání dít te se zdravotním posti ením v jeho b ném

komunitním prost edí (integrace ve spádové kole), ale v dy po d kladném zvá ení
charakteru posti ení áka, jeho mo ností a pot eb a zárove  dle mo ností a podmínek
koly. Nelze dopou t dal í nevhodné integrace na které doplácí pak samotný ák

(psychické problémy, p azování áka, ikana…)
• Kapacity základních kol a základních kol speciálních pro áky se zdravotním posti ením

stále více vyu ívat pro vzd lávání d tí, ák  a student  s nejt ími formami posti ení, u
mentáln  posti ených ák  up ednost ovat v dy základní kolu speciální.

• Umo nit realizovat zákonné právo na vzd lávání v em d tem, tedy i ák m s hlubokým
posti ením – co  znamená zajistit v rámci kraje takové podmínky, které by toto
vzd lávání  umo ovaly (podpora v ech z izovatel , prostory, asistenti, pom cky apod.)

• Nadále podporovat rozvoj speciáln  pedagogických center, jejich innost zam ovat na
podporu integrovaného vzd lávacího proudu, zkvalit ovat a  rozvíjet proces diagnostiky
speciálních pot eb d tí se zdravotním posti ením, citliv  zva ovat formy vzd lávání.

• Více podporovat formy dal ího vzd lávání ob an  se zdravotním posti ením v systému
celo ivotního vzd lávání (ve erní koly, kurzy k dopln ní vzd lání, apod.). Tím zvy ovat
kvalitu jejich ivota.

• Vytvá et podmínky pro zvy ování kvality ivota osob s t kou a hlubokou mentální
retardací mj. formou z izování „aktiva ních center“ ve kolách z ízených pro áky
s mentálním posti ením. Tato centra by napl ovala vzd lávací a integra ní pot eby t ch
osob, které nevyu ívají slu eb sociálních za ízení a nejsou schopny zam stnání ani
v chrán ných dílnách.

• Podporovat vhodné trávení volného asu ob an  se zdravotním posti ením (granty na
podporu volno asových aktivit).

• V souvislosti s mo ností výb ru koly (b ného typu x speciální kola) ák  s t ím
zdravotním posti ením a novým pojetím sociálních slu eb it dopravu t chto d tí, ák
a student  a vytvo it tak systém, jen  by umo nil volit z nabídky obou vzd lávacích
proud , zvlá tní pozornost v novat podpo e dopravních slu eb pro d ti s t kými
kombinovanými formami posti ení, které nelze dopravovat jinak, ne  individuáln .

• Vytvo it podmínky pro zaji ní pom cek technického a kompenza ního charakteru cílen
zam ených na skupiny zdravotn  posti ených a speciálních u ebnic a u ebních materiál ,
které budou umo ovat a podporovat vzd lávání d tí, ák  a student  se zdravotním
posti ením.

OPAT ENÍ

1) Aktivizovat komisi pro koordinaci poradenských slu eb v Královéhradeckém kraji
k novým aktivitám a dal í systematické innosti.
Termín: 31.1. 2008
Odpov dnost: Královéhradecký kraj
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2) Zajistit finan ní podporu pedagogické asistence u ák  se zdravotním posti ením na v ech
kolách, kde je tato asistence nezbytn  nutná, tedy i kolách nestátního typu.

Termín: 30.6.2008
Odpov dnost: Královéhradecký kraj

3) Provést et ení p ístupnosti mate ských a základních kol v obcích 3. stupn , kol
izovaných Královéhradeckým krajem a vysokých kol, v etn  výukových, stravovacích a

ubytovacích prostor. Na základ  výsledk et ení zpracovat ení s cílem, aby v ka dé obci
3. stupn  byla alespo  1 kola uvedených stup , která by byla pln  p ipravena p ijímat áky
s omezenou mo ností pohybu a dal ími t kými posti eními
Termín: 31.12.2008
Odpov dnost: Královéhradecký kraj

4) V rámci vyhla ovaných program  podpory neziskových organizací kraje vyhla ovat
alespo  jedno téma zam ené na celo ivotní vzd lávání a trávení volného asu zdravotn
posti ených.
Termín: ka doro
Odpov dnost: Královéhradecký kraj

5) Ve spolupráci se speciálními pedagogickými centry vytvá et podmínky pro integraci ák
se zdravotním posti ením do b ných kol.
Termín: pr
Odpov dnost: Královéhradecký kraj

6) Iniciovat vznik aktiva ních center, které by podporovaly formy dal ího vzd lávání a
zkvalitn ní ivota t ce mentáln  posti ených osob.
Termín: 31.12. 2008
Odpov dnost: Královéhradecký kraj

7) V rámci grantové politiky pravideln  vypisovat projekty k dosa ení dostate  vhodných
podmínek pro vzd lávání ák  se zdravotním posti ením (zaji ní pom cek technického a
speciáln  pedagogického charakteru)
Termín: pr
Odpov dnost: Královéhradecký kraj

8) Vytvo it a do b ných kol distribuovat informa ní leták o poradenském systému a
systému základních kol speciálních pro áky se zdravotním posti ením.
Termín: 30.6.2008
Odpov dnost: Královéhradecký kraj

5.  Zam stnávání

Zam stnávání osob se zdravotním posti ením je pova ováno za prioritu celkového
rozvoje lidských zdroj  v eské republice. Cílem je na vy í úrovni ne  dosud naplnit
pracovní potenciál desítek tisíc osob se zdravotním posti ením. Tento úkol p esahuje
ekonomický význam prostého zam stnání a z stává základním cílem státu i jednotlivých
kraj .
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V období platnosti d ív ích Národních plán  v novalo MPSV a dal í úst ední orgány
státní správy vysokou pozornost organiza ním, legislativním a ekonomickým aspekt m
podpory zam stnávání osob se zdravotním posti ením. P es zna nou ingerenci ady institut

ech uvedených subsystém  podpory nedo lo v eské republice ke zvratu v negativním
trendu zam stnávání t chto osob. Po et osob se zdravotním posti ením bez zam stnání
absolutn  i relativn  stoupá.

Podmínky zam stnávání osob se zdravotním posti ením a jejich úprava jsou obsa eny
i v dal ích analytických a koncep ních dokumentech vlády eské republiky, jako je nap .
Národní plán zam stnanosti a jeho ak ní plány, Strategie rozvoje lidských zdroj , Státní
informa ní politika, Spole né memorandum o sociálním za le ování a Národní ak ní plán
sociálního za le ování.

Pro podporu zam stnanosti skupiny osob se zdravotním posti ením je inadále
organizován souhrn OPAT ENÍ sm ujících k zaji ní rovnováhy na trhu práce, tj.
poradenství, rekvalifikace, spole ensky ú elná pracovní místa, odborná praxe, chrán né dílny
a pracovi  a ve ejn  prosp né práce apod. Aktivní politika zam stnanosti z stane prioritní
pro dosa ení cíle p ístupu na trh práce pro v echny znevýhodn né skupiny, kdy osoby se
zdravotním posti ením pat í z ady d vod  mezi nejvíce ohro ené.

Cílem je vytvo it fungující systém pracovní rehabilitace zahrnující poradenskou
innost, p ípravu pro pracovní uplatn ní, umís ování do zam stnání a vytvá ení vhodných

podmínek pro výkon zam stnání. Hlavními nástroji z stanou: vytvá ení odpovídajících
pracovních podmínek, systém jejich právní ochrany; zvý ená pé e p i zprost edkování
zam stnání; systém hmotné motivace zam stnanc  a zam stnavatel . Daleko více ne  dosud
se musí na ení problematiky zam stnatelnosti osob se zdravotním posti ením ú astnit
vzd lávací systém a jím vytvo ené nástroje vzd lávací, rekvalifika ní a celo ivotního u ení.

Cíle:

• Zvý it informovanost potenciálních zam stnavatel  o mo nostech zam stnávání
ob an  se zdravotním posti ením.

• Zjistit skute nou situaci v oblasti zam stnávání ob an  se zdravotním posti ením
v Královéhradeckém kraji a tuto dále pravideln  vyhodnocovat.

• Zjistit výsledky umíst ní na trhu práce u speciálních odborných kol v kraji.
• i pln ní tzv. povinného podílu po tu zam stnanc  se ZPS bude krajský ú ad a

organizace jím z izované preferovat p ímé zam stnávání ob an  se ZPS p ed
náhradními formami pln ní.

OPAT ENÍ

1) Krajský ú ad provede analýzu a vyhodnocení pln ní úkol  zam stnanosti ob an  se ZP dle
zvlá tního zákona na krajském ú adu a v organizacích z izovaných krajem s d razem na
mo nosti dal ího zvý ení po tu osob se zdravotním posti ením v zam stnaneckém pom ru.
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i  pln ní tzv. povinného podílu po tu zam stnanc  bude preferovat p ímé zam stnávání
ob an  se zdravotním posti ením p ed náhradními formami pln ní.
Termín:  31.12. 2008
Odpov dnost : Královéhradecký kraj

2) Královéhradecký kraj zajistí  vydání informa ního  materiálu, který bude obsahovat
základní faktické, legislativní a ekonomické údaje o zam stnávání ob an  se zdravotním
posti ením a poskytne je irokému spektru stávajících i potenciálních zam stnavatel .
Termín:31.12. 2010
Odpov dnost : Královéhradecký kraj prost ednictvím ESF

3) Královéhradecký kraj ve spolupráci s Krajskou radou ZP a ú ady práce Královéhradeckého
kraje zajistí vytvo ení databáze zam stnavatel  provozujících chrán né dílny a pracovi  na
území Královéhradeckého kraje.
Termín: 2x ro
Odpov dnost : Královéhradecký kraj a Krajská rada osob se zdravotním posti ením

4) Zajistit roz ení  chrán ných dílen a slu eb pracovní rehabilitace pro osoby se zdravotním
posti ením, které jsou jen t ce umístitelné na trhu práce v souladu se St edn dobým plánem
rozvoje sociálních slu eb Královéhradeckého kraje
Termín: 31.12. 2010
Odpov dnost : Královéhradecký kraj prost ednictvím ESF

5) Zajistit vým nu informací o zam stnanosti osob se zdravotním posti ením s dal ími kraji
v rámci R.
Termín: 31.12.2008
Odpov dnost: Královéhradecký kraj

6.  P ístupnost

V moderní spole nosti je nemo né dosáhnout plného za len ní bez mo nosti svobody
pohybu. Nedostate ná mobilita p edstavuje faktor omezující práva ob an  se zdravotním
posti ením ú astnit se ve ejného ivota, co  je ke kod  v em. Problémy p ístupnosti jsou
ovlivnitelné adou politik, jako nap . pr myslu, informa ní spole nosti a regionálního vývoje,
ale i oblasti ivotního prost edí, dopravy, sociální politiky, bezpe nosti a ochrany zdraví.
Dosud se nepoda ilo it p ístupnost komplexn  a koordinovan .

V eské republice byla v pr hu posledních deseti let p ijata za aktivní sou innosti
organizací ob an  se zdravotním posti ením ada nových normativn  právních akt , díky
kterým je sou asná eská legislativa v oblasti bezbariérové výstavby zcela srovnatelná se
standardem EU. Novostavby a zm ny staveb ji  musí být bezbariérové dle platných p edpis .

es nesporný pozitivní efekt p ijetí této právní úpravy z stává nadále ur itým
problémem správná aplikace a dodr ování zákona o územním plánování a stavebním ádu
(stavebního zákona), a to zejména p i stavebních zm nách.

Dal ím problémovým okruhem je postupné odstra ování stávajících bariér v oblasti
dopravy a staveb postavených p ed ú inností nyní platné právní úpravy. V oblasti
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zp ístup ování staveb dosud neexistuje ádný dlouhodobý ucelený plán, který by obsahoval
typologii bariér, lh ty pro jejich odstran ní ani dota ní tituly na úhradu souvisejících náklad .
K odstra ování bariér dochází nahodile, obvykle z iniciativy jednotlivých organizací ob an
se zdravotním posti ením, p ípadn  v závislosti na ekonomických mo nostech vlastníka
stavby.

Cíle
• Zlep ení  p ístupnosti staveb zabrán ním vzniku bariér nových a postupným

odstra ováním bariér stávajících.

OPAT ENÍ

1) Krajský ú ad v rámci p eneseného výkonu státní správy na úseku zákona . 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním ádu, zam í svou metodickou a kontrolní innost v úrovni
stavebních ú ad  (§ 120 stavebního zákona) na problematiku respektování technických
po adavk  na stavby upravených ve vyhlá ce . 369/2001 Sb. v ízeních podle stavebního
zákona a dal ích zákon  upravujících povolování a u ívání speciálních staveb (dopravní,
vodohospodá ské)
Termín: pr
Odpov dnost: Královéhradecký kraj

2) Královéhradecký kraj provede analýzu p ístupnosti  u staveb, které jsou v jeho vlastnictví a
u t ch, je   nespl ují podmínky u ívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,
vypracuje  plán jejich postupného zp ístupn ní dle ustanovení zákona . 50/1976 Sb. a
vyhlá ky . 369/2001 Sb.
Termín:  30.6.2008
Odpov dnost: Královéhradecký kraj

3) Vytvo it dota ní program na úhradu náklad  souvisejících s odstra ováním
architektonických a komunika ních bariér pro osoby se zdravotním posti ením na území
Královéhradeckého kraje
Termín: 31.12.2008
Odpov dnost : Královéhradecký kraj

7.  Doprava

Pro definování pojmu doprava lze pou ít spojení dopravních cest, dopravních
prost edk  a dopravních slu eb. Doprava pat í mezi základní sociální práva ob ana.

ístupnost dopravy  je hlavním strategickým cílem v oblasti integrace osob se
zdravotním posti ením. P i navrhování, posuzování, a zejména zlep ování dopravních
systém  se nelze soust edit pouze na mladou a zdravou skupinu u ivatel , ale zejména na
pot eby a problémy t ch skupin, jejich  po etnost se neustále zvy uje, které jsou v doprav
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ohro eny nebo jsou z ní p ímo i nep ímo vylou eny. Nejedná se pouze o asto zd raz ované
osoby na vozíku, nesly ící a nevidomé, ale také o lidi s ostatními vá nými pohybovými
posti eními a omezeními, malé d ti, matky s ko árky, cestující se zavazadly, star í osoby se
sní enou pohyblivostí a schopností rychlé reakce a odhadu situace.

eská republika musí v rámci svých závazk  seznámit  ve ejnost a zodpov dné orgány
na v ech úrovních s  Chartou o p ístupu k dopravním slu bám a infrastruktu e i rezolucí
ECMT P ístupná doprava a ú inn  je zavést do praktického ivota.

Za východisko budoucí politiky v oblasti zp ístup ování dopravy osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace je v  sou asné dob  pova ován Národní rozvojový program
mobility pro v echny (dále Program mobility), jeho  cílem je udr itelný rozvoj mobility.
Toho lze dosahovat novou kvalitou dopravní infrastruktury z pohledu dopravních cest,
objekt  poskytujících slu by u ivatel m dopravních systém , dopravních prost edk  a
informa ních systém .

Role kraj  spo ívá v této oblasti zejména v dlouhodobé úzké spolupráci se státní
správou, výrobci, dopravci a sdru eními u ivatel  dopravy, mezi které pat í i ob anská
sdru ení zdravotn  posti ených a systematickém napl ování Programu podle jeho princip  a
metodiky.

Cíle
• Napl ovat Národní rozvojový program mobility pro v echny
• Podpo it rozvoj a provoz specializovaných dopl kových ve ejných doprav pro osoby

s t kým zdravotním posti ením

OPAT ENÍ

1) Ve spolupráci s Krajskou radou ZP definovat priority pro postupné zp ístup ování dopravy
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na území Královéhradeckého kraje a
ostatních kraj  v rámci R.
Termín: 31.12.2008
Odpov dnost: Královéhradecký kraj ve spolupráci s Krajskou radou ZP.

2) Podpo it rozvoj specializované dopl kové ve ejné dopravy pro imobilní cestující.
Termín: 30.6.2008
Odpov dnost: Královéhradecký kraj

3) Vyhodnotit zku enosti s experimentem dopravy v oblasti Rychnova nad Kn nou. Na
základ  t chto zku eností systém dopracovat a roz it jej do dal ích region  v rámci
Královéhradeckého kraje.
Termín: 31.12.2008
Odpov dnost: Královéhradecký kraj

4) Vypracovat systém dopl kové speciální dopravy pro osoby s t kým zdravotním
posti ením, který by úzce navazoval na systém ve ejné dopravy v Královéhradeckém kraji.
Termín: 31.12.2008
Odpov dnost: Královéhradecký kraj

5) Vypracovat systém dlouhodobého financování speciálních doprav pro osoby s t kým
zdravotním posti ením.
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Termín: 31.12.2008
Odpov dnost: Královéhradecký kraj

8. Volný as – zájmové aktivity, kultura, t lovýchova a sport

Aktivní vyu ívání volného asu zdravotn  posti enými ob any, zejména d tmi a
mláde í, plní funkci relaxa ní, regenera ní, rehabilita ní, kompenza ní, sociáln  preventivní,
výchovnou a vzd lávací. Zájmové aktivity, kultura, t lovýchova a sport zdravotn
posti ených jsou p irozenou sou ástí realizace jejich soukromých zájm , ale také i
významnou formou psychoterapie a sociálního za len ní. Tém  pro v echny typy posti ení
lze najít vhodné formy zájmových aktivit, p i jejich  realizaci nejsou oproti ostatním
podstatn  znevýhodn ni a mohou p isp t k rozvoji nejen své osobnosti, ale spole nosti jako
celku. Rozvoj zájm , t lovýchovných a sportovních inností zdravotn  posti ených má vedle
rekrea ní a socializa ní funkce i výrazný rehabilita ní ú el. Plné ú asti (pasivní a aktivní)
zdravotn  posti ených ob an  na aktivním vyu ívání volného asu  (zájmové aktivity,
kultura, t lovýchova a sport) brání ada barier architektonických, organiza ních i
psychologických.

Cíle
• Kombinací vhodných OPAT ENÍ umo nit a podporovat rozvoj zájmových aktivit

zdravotn  posti ených ob an  s r znorodým zam ením.
• Prezentovat na ve ejnosti výsledky zájmové innosti zdravotn  posti ených ob an

v oblasti kultury, t lovýchovy a sportu i dal ích zájmových aktivit, zejména t ch,
které p isp ly k my lence spole ného ivota zdravých a posti ených.

• Podporovat práci s talentovanými d tmi a mláde í – zdravotn  posti enými, umo nit
jejich ú ast na sout ích a p ehlídkách, podpo it jejich participaci a aktivní podíl na
ve ejném ivot .

OPAT ENÍ

1) U p íle itosti Mezinárodního dne zdravotn  posti ených ud lit cenu hejtmana
Královéhradeckého kraje za aktivity p ispívající k poznání problém  ob an  se zdravotním
posti ením a podporující my lenku jejich spole enské integrace a dále ob an m se
zdravotním posti ením za aktivní p ínos na poli kultury, um ní, v dy a výzkumu.
Termín:  ka doro
Odpov dnost: Královéhradecký kraj

2) Ve spolupráci s Krajskou radou zdravotn  posti ených bude Královéhradecký kraj
ka doro  oce ovat úsp né handicapované sportovce kraje.
Termín: ka doro
Odpov dnost: Královéhradecký kraj

3) V rámci grantové politiky ka doro  vypisovat dota ní programy na aktivní vyu ívání
volného asu pro osoby se zdravotním posti ením.
Termín: 31.12.2008
Odpov dnost: Královéhradecký kraj
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9. VN Í VZTAHY

• Cíl

V rámci spolupráce kraje se zahrani ními regiony je navazována spolupráce i mezi
organizacemi zabývajícími se problematikou ob an  se zdravotním posti ením.

OPAT ENÍ

1) V rámci uzavírání partnerských dohod otev ít mo nosti spolupráce, v etn  p ípravy a
realizace spole ných projekt  pro organizace p sobící v oblasti poskytování sociálních slu eb
osobám se zdravotním posti ením
Termín: pr
Odpov dnost: Královéhradecký kraj

2) P i sestavování delegací z Královéhradeckého kraje do partnerských kraj  a do zahrani í,
za adit podle mo ností odborníky z oblasti poskytování sociálních slu eb osobám se
zdravotním posti ením
Termín: pr
Odpov dnost: Královéhradecký kraj

10.  Koordinace a monitorování pln ní Krajského plánu

Principy koordinace a monitorování národních a regionálních program  podpory
ob an  se zdravotním posti ením definuje rezoluce Valného shromá ní OSN . 48/96 ze
dne 20.12.1993 o Standardních pravidlech vyrovnání p íle itostí pro ob any se zdravotním
posti ením.

Koordina ní a monitorovací výbory, z ízené k tomuto ú elu v jednotlivých státech,
mají mít stálý charakter a jejich innost má být právn  a administrativn  upravena. Výbory
mají být dostate  nezávislé a vybaveny prost edky nezbytnými pro pln ní svých úkol .
Organizace osob se zdravotním posti ením mají mít ve výboru podstatný vliv, aby byla
zaji na odpovídající zp tná vazba.

Tyto principy byly uplatn ny p i ustavení a dosavadní innosti Vládního výboru pro
zdravotn  posti ené ob any. S ohledem na decentralizaci ve ejné správy je ú elné jejich
vyu ití v innosti obdobných orgán  krajských.

V Královéhradeckém kraji vznikla Komise Rady Královéhradeckého kraje pro zdravotn
posti ené ob any.
 Tato komise se schází minimáln  4 x ro . P edsedou komise je len rady kraje s gescí
sociálních v cí. Administrativní stránky komise zabezpe uje krajský ú ad.

OPAT ENÍ

1. Zabezpe it koordinaci innosti v ech orgán  a organizací podílejících se na realizaci
Krajského plánu prost ednictvím Komise rady pro zdravotn  posti ené ob any.
Termín: pr
Odpov dnost: Královéhradecký kraj

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


16

2.  Zpracovat pravidla monitorování a vyhodnocování pln ní  úkol  Krajského plánu.
Termín: 31.12.2007
Odpov dnost: Královéhradecký kraj

3.  P i monitorování pln ní  Krajského plánu Komise rady pro zdravotn  posti ené ob any úzce
spolupracuje s Krajskou radou zdravotn  posti ených.
Termín: pr
Odpov dnost: Královéhradecký kraj s Krajskou radou ZP

4.  Jedenkrát za 2 roky zpracovat aktualizaci Krajského plánu.
Termín: pr
Odpov dnost: Královéhradecký kraj a Komise Rady Královéhradeckého kraje pro ZP

5.  Dvakrát ro  projedná p edseda Komise rady pro zdravotn  posti ené ob any s p edsedou
Krajské rady zdravotn  posti ených stav pln ní Krajského plánu a spole  navrhnou dal í
postup v p ípad  nepln ní schválených opat ení.
Termín: pr
Odpov dnost: p edseda Komise rady  pro zdravotn  posti ené a p edseda Krajské rady ZP
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