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1 Úvod
Zdravotní postižení lze charakterizovat jako různé dysfunkce organismu (fyzické, smyslové,
mentální nebo kombinované), které zasahují negativním způsobem do života jedince a
znemožňuje mu tak vykonávat některé činnosti, které mohou být pro zdravého jedince běžné a
bezproblémové. Každý zdravotně postižený může trpět jiným druhem omezení, ze kterého
vyplývají jiné problémy, se kterými se jedinec a jeho okolí musí potýkat. Vždy se však jedná o
omezení v běžném životě a uplatnění ve společnosti.
Ústavní pořádek České republiky respektive Listina základních práv a svobod deklaruje, že: „Lidé
jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné,
nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“ Společnost je povinna vytvořit takové prostředí, které
umožňuje svobodu a rovnost všem, tedy i osobám se zdravotním postižením. To představuje
možnost svobodného pohybu, vedení soběstačného života, šance studovat, pracovat, využívat
svůj volný čas ke kulturním a sportovním aktivitám. To však pro zdravotně postižené představuje
překonání hned několik bariér např. nalezení a udržení zaměstnání, nalezení vhodné přístupné
dopravy, přístup do budov, získání zdravotní a sociální péče a podobně.
Výrazná bariéra, která může znesnadňovat vytváření rovných příležitostí, jsou stereotypní postoje
společnosti vůči lidem se zdravotním postižením a podceňování této problematiky. Dosažení
rovných příležitostí pro občany se zdravotním postižením vyžaduje řešení v mnoha oblastech
s důrazem na odstranění diskriminace, podporu nezávislého způsobu života a větší sociální
integrace.
Odbourávání bariér pro usnadnění přístupu zdravotně postižených osob do společnosti je
nadresortní záležitost, která vyžaduje komplexní spolupráci. Takovým systémových řešením by
pro Kraj Vysočina měl být Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením.
Tento dokument, klade důraz na komplexní přístup k řešení kvality života občanů se zdravotním
postižením s důrazem na úzkou spolupráci Kraje Vysočina. Plnění nastavených úkolů bude
hodnoceno za každé období, na které bylo nastaveno a současně také aktualizováno na další
období. Krajský plán byl zpracován díky činnosti pracovní skupiny, která byla založena za účelem
zpracování tohoto dokumentu v polovině roku 2016. Členy pracovní skupiny se stali pověření
zástupci odborů a samostatných oddělení krajského úřadu Kraje Vysočina (Odbor regionálního
rozvoje, Odbor sociálních věcí, Oddělení řízení lidských zdrojů, Odbor dopravy a silničního
hospodářství, Odbor zdravotnictví, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu), kteří
projevili zájem o součinnost ve zpracování dokumentu, oslovené byly však všechny odbory i
samostatná oddělení. Jedná se tedy o výsledek úzké spolupráce kolegů, kteří se o zmíněnou
problematiku zajímají, nebo významně souvisí s jejich pracovní náplní. Finální verze dokumentu
byla také konzultována s koordinátorem Národní rady osob se zdravotním postižením pro Kraj
Vysočina.
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2 Osvětová činnost
2.1 Podporovat zvyšování informovanosti veřejnosti o problematice
zdravotního postižení.
2.1.1 Informovat problematice osob se zdravotním postižením na webových
stránkách Zdravého Kraje Vysočina a sdílet tuto informaci na příslušné
sociální síti.
Odpovědnost: ORR
Termín:

průběžně

2.1.2 Pokračovat v předávání informací municipalitám realizujícím MA21, obcím a
městům v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR, Školám v síti Zdravých
škol na území kraje.
Odpovědnost: ORR
Termín:

průběžně

2.1.3 Zajistit informovanost o problematice osob se zdravotním postižením na

sociálním portálu Kraje Vysočina a provázat ji s ostatními webovými
stránkami
Odpovědnost:

OSV a ORR

Termín:

průběžně

2.1.4 Pokračovat v zajištění seminářů pro osoby se zdravotním postižením (Den
zdraví pro neslyšící, apod.)
Odpovědnost: ORR
Termín:

minimálně 1x ročně

2.1.5 Zakomponovat podporu vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním
postižením do některých Grantových programů Fondu Vysočiny.
Odpovědnost: ORR a odbory
grantové programy
Termín:
každoročně
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zajišťující

2.1.6 Poskytování dotací ze Zásad MA21 a Zdraví 21 realizátorům MA21 a
Zdravým školám na základě schváleného dokumentu Zdraví 2020.
Odpovědnost: ORR a odbory
grantové programy
Termín:

zajišťující

každoročně

2.2 Cíleně podporovat vzdělávání zaměstnankyň a zaměstnanců
samosprávy a krajem zřízených příspěvkových organizací a
zaměstnavatelů v kraji týkající se podpory zaměstnávání osob se
zdravotním postižením
2.2.1 Pokračovat v zajištění vzdělávacích aktivit v oblasti problematiky
zdravotního postižení pro pracovníky krajských a obecních úřadů, pro školy
a školská zařízení, nestátní neziskové organizace
Odpovědnost:

OŠMS

Termín:

průběžně

2.2.2 V rámci zajištění vzdělávacích, kulturních a jiných akcí prezentovat činnost
organizací pečujících o osoby zdravotně postižené
Odpovědnost:
Termín:

ORR, OŘLZ, OSV,OKPPCR
průběžně

2.2.3 Zajistit školení vedoucích pracovníků na téma zaměstnávání osob se
zdravotním postižením zahrnující modelové situace různých druhů postižení
a začlenění takových osob do kolektivu pracovníků.
Odpovědnost: OŘLZ
Termín:
2018

2.2.4 Doporučovat organizacím zřizovaným krajem účast na vzdělávacích akcích
zaměřených na tématiku komunikace s OZP a jejich integrace, problematiku
zdravotního postižení.
Odpovědnost: všechny zřizovatelské odbory a
samostatná oddělení
Termín:
průběžně
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2.2.5 Na základě rozhodnutí odvětvového radního se spolupodílet se na
organizaci konferencí, seminářů a vzdělávacích akcí, které se vztahují k
problematice osob se zdravotním postižením ve formě zajištění záštity nad
akcí, zajištění prostor zdarma a podobně.
Odpovědnost: OSH
Termín:
průběžně

2.3 Přispívat ke zvyšování podílů zaměstnávání osob se zdravotním
postižením u Kraje Vysočina jako zaměstnavatele a Krajem
Vysočina zřízených příspěvkových organizací
2.3.1 Nadále uvádět vhodnost míst pro zaměstnání osob se zdravotním
postižením při vyhlášení výběrových řízení, vytipovat spolu s vedoucími
zaměstnanci pracovní místa vhodná pro zaměstnání osob se zdravotním
postižením a pokusit se současný okruh nabídky rozšířit.
Odpovědnost: OŘLZ
ve
spolupráci
s vedoucími pracovníky
Termín:
průběžně

2.3.2 Doporučit zaměstnavatelům a Krajem Vysočina zřízeným příspěvkovým
organizacím, aby do své personální práce začlenily prvek vytváření
vhodných příležitostí pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Odpovědnost: OŘLZ
ve
spolupráci
s vedoucími pracovníky
Termín:
průběžně

2.3.3 Zajistit, aby minimálně 1 pracovnice/pracovník oddělení řízení lidských
zdrojů krajského úřadu byl schopen komunikovat ve znakové řeči.
Odpovědnost: OŘLZ
ve
spolupráci
s vedoucími pracovníky
Termín:
průběžně
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2.3.4 Doporučit organizacím zřízeným Krajem Vysočina, kteří zaměstnávání více
jak 250 zaměstnanců, aby min. 1 zaměstnankyně/zaměstnanec jejich
personálních útvarů byl schopen komunikovat ve znakovém jazyce směrem
ke
klientům,
veřejnosti,
případným
zaměstnankyním,
zaměstnancům (zejména v oblasti zdravotnictví, sociálních věcí).
Odpovědnost: OŘLZ
ve
spolupráci
s vedoucími pracovníky
Termín:
průběžně

2.3.5 Trvale zohledňovat politiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením
v personální politice Kraje Vysočina jako zaměstnavatele zaměstnankyň a
zaměstnanců zařazených do krajského úřadu
Odpovědnost: OŘLZ
ve
spolupráci
s vedoucími pracovníky
Termín:
průběžně

2.3.6 Rozšířit záměr soutěže Společenská odpovědnost o téma zaměstnávání
osob se zdravotním postižením (oceňovat podniky mj. za snahy
v zaměstnávání osob se zdravotním postižením, v motivaci těchto
zaměstnanců, vytváření příležitostí)
Odpovědnost:
Termín:
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OŘLZ
průběžně

2.4 Vytvářet vhodné příležitosti k usnadňování výkonu práce osob
zdravotně znevýhodněnými
2.4.1 Šíření dobrých příkladů v podpoře a motivaci, usnadňování práce se
zdravotním postižením u zaměstnankyň a zaměstnanců organizací, zajištění
informačních letáků pro zaměstnavatele.
Odpovědnost: OŘLZ, ORR
Termín:
průběžně

2.4.2 Zajistit financování služby podporovaného zaměstnávání a sociálně
terapeutických dílen v rámci Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb.
Odpovědnost: OSV
Termín:
průběžně

2.5 Podporovat změnu legislativy usnadňující
zaměstnanců se zdravotním postižením

zaměstnávání

2.5.1 Podporovat změny zvyšující motivaci zaměstnavatelů k zaměstnávání osob
se zdravotním postižením.
Odpovědnost: OŘLZ, všechny odbory
samostatná oddělení
Termín:
průběžně

a

2.5.2 Ve vhodných případech zapracování kritéria odběru výrobků a služeb od
organizací zaměstnávající osoby se zdravotním znevýhodněním jako
výhodu při realizaci veřejných zakázek.
Odpovědnost: OŘLZ, všechny odbory
samostatná oddělení
Termín:
průběžně
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a

2.6 Vytvořit informační systém s cílem zvýšení informovanosti
mezi osobami zdravotně postiženými – jednotlivci i organizacemi.
2.6.1 Zlepšení přenosu a sdílení informací v rámci členské základny NRZP –
aktualizace kontaktů.
Odpovědnost: NRZP ve spolupráci
a obcemi KV
Termín:
červen 2018

s KV

2.6.2 Navázání či prohloubení spolupráce s nečlenskými organizacemi, které
sdružují osoby se zdravotním postižením.
Odpovědnost: NRZP ve spolupráci
a obcemi KV
Termín:
červen 2018

s KV

2.6.3 Navázání či prohloubení spolupráce se samosprávami obcí (II. a III. stupně)
s cílem vytvoření systému pro přenos informací do území.
Odpovědnost: NRZP ve spolupráci
a obcemi KV
Termín:
červen 2018

s KV

3 Oblast zpřístupňování staveb, dopravy a informací
3.1 Provádět metodickou činnost a poradenství vůči obecním
stavebním úřadům ve sféře obecných technických požadavků
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a zpřístupňování
staveb pro osoby se zdravotním postižením.
3.1.1 Pokračovat v poskytování metodické činnosti prostřednictvím odborných
pracovních porad pro stavební úřady Kraje Vysočina i na vyžádání
v konkrétních případech jak pro stavební úřady, tak případně další externí
subjekty.
Odpovědnost: OÚPSŘ
Termín:
průběžně
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3.1.2 Pokračovat v předávání informací o změnách platné legislativy ČR
a metodických doporučeních na odborných poradách pro stavební úřady
Kraje Vysočina.
Odpovědnost: OÚPSŘ
Termín:
průběžně

3.1.3 Stanovit podmínku bezbariérového přístupu u výstavby nových budov ve
vlastnictví kraje.
Odpovědnost: MO
Termín:
od 2019

3.2 Zvyšovat informovanost o přístupnosti budov, které využívají
v rámci své činnosti organizace zřizované Krajem Vysočina.
3.2.1 Zajistit zveřejnění informací o bezbariérovosti budov příspěvkových
organizací kraje na jejich webových stránkách Kraje Vysočina
Odpovědnost: příspěvkové organizace
Termín:
od 2019

3.2.2 Udržovat dostupnost informací o bezbariérovosti příspěvkových organizací
kraje prostřednictvím odkazu - prolinku na hlavní stránce webu Kraje.
Odpovědnost: OI
Termín:
od 2019

3.3 V souladu se zákonem č. 194/2010 Sb. při vypisování výběrových
či nabídkových řízení od dopravců důsledně vyžadovat, aby nové
veřejné dopravní prostředky splňovaly podmínku bezbariérového
přístupu.
3.3.1 Dodržování podmínky stanovené v rámci veřejné zakázky pro výběr
linkových dopravců v rámci projektu Veřejná doprava Vysočiny v Kraji
Vysočina, kdy při zahájení plnění novým dopravcem bude dodrženo
minimálně nařízení vlády 63/2011.
Odpovědnost: ODSH
Termín:
průběžně
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3.4 Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 118/2011
o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě Čl. 16,
které obsahuje povinnost dopravců zavést školení zaměřená na
problematiku zdravotního postižení, včetně instruktáže podle
přílohy II zmiňovaného nařízení, zajistit podporu v odborné
přípravě řidičů a dalších osob, které přicházejí do přímého styku
s cestujícími a řeší problémy související s přepravou
3.4.1 Informovat dopravce se sídlem na území Kraje Vysočina o vhodných
subjektech zabývajících se prováděním školení, včetně instruktáže,
zaměřených na problematiku zdravotního postižení
Odpovědnost: ODSH
Termín:
průběžně

3.5 Zvyšovat přístupnost webových stránek Kraje Vysočina pro osoby
se zdravotním postižením.
3.5.1 Zařazovat dle potřeby do programu školení informatiků a zaměstnanců, kteří
pracují s webem kraje, také blok týkající se specifických potřeb a omezení,
která při práci s internetem vyplývají z povahy jednotlivých druhů
zdravotního postižení.
Odpovědnost: OI
Termín:
průběžně

3.5.2 V souladu s Vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací
souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek
pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) udržovat
opatření webové stránky kraje mapou webu pro zlepšení orientace a zvýšení
dostupnosti zveřejněných informací.
Odpovědnost: OI
Termín:
2018

3.5.3 Udržovat funkčnost možnosti zvětšení obsahu webových stránek kraje
v případě využívání desktopové verze PC a příp. podniknout opatření ke
zlepšení situace.
Odpovědnost: OI
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Termín:

2018

4 Oblast vzdělávání a školství
4.1 Zveřejňovat přehled bezbariérových základních a středních škol na
území kraje na webových stránkách kraje.
4.1.1 Zveřejnit přehled bezbariérových škol zřizovaných krajem.
Odpovědnost: OŠMS
Termín:
průběžně

4.1.2 Vyzvat ostatní zřizovatele škol ke zveřejnění informace o bezbariérovosti
jejich školy.
Odpovědnost: OŠMS
Termín:
průběžně

4.2 Cíleně podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků
se zaměřením na metody, postupy a formy práce s dětmi, žáky
a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.
4.2.1 Zveřejňovat informace o kurzech a školeních pro vzdělávání pedagogických
pracovníků na webových stránkách Kraje Vysočina.
Odpovědnost: OŠMS
Termín:
průběžně

4.2.2 Motivovat ředitele škol, aby vzdělávání pedagogů se zaměřením na děti,
žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami umožňovali.
Odpovědnost: OŠMS
Termín:
průběžně

4.3 Podporovat všechny formy vzdělávání občanů se zdravotním
postižením včetně celoživotního vzdělávání.
4.3.1 Zveřejňovat informace o kurzech a školeních celoživotního vzdělávání
na webových stránkách kraje.
Odpovědnost: OŠMS
Termín:
průběžně
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4.3.2 Hledat další zdroje podpory pro finanční zabezpečení kurzů a školení
(Dotační fondy, prostředky EU).
Odpovědnost: OŠMS
Termín:
průběžně

4.3.3 Zachovat dotační titul na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro
handicapované děti, mládež a dospělé
Odpovědnost: OŠMS
Termín:
průběžně

4.4 Podporovat školská poradenská zařízení zřizovaná Krajem
Vysočina při využití nových diagnostických nástrojů a
kompenzačních pomůcek, které mohou usnadnit vzdělávání dětí,
žáků a studentů se zdravotním postižením.
4.4.1 Informovat školská poradenská zařízení o rozvojovém programu MŠMT,
jehož prostřednictvím jsou finančně podpořeny diagnostické nástroje.
Odpovědnost: OŠMS
Termín:
průběžně

4.4.2 Informovat školy o rozvojovém programu MŠMT, jehož prostřednictvím jsou
finančně podpořeny kompenzační pomůcky.
Odpovědnost: OŠMS
Termín:
průběžně

4.4.3 Prostřednictvím dalších finančních zdrojů podpořit nákup diagnostických
nástrojů a kompenzačních pomůcek (rozvojové programy MŠMT, Dotační
fondy, prostředky EU).
Odpovědnost: OŠMS
Termín:
průběžně
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5 Oblast zdravotnictví a zdravotní péče
5.1 Podporovat informovanost občanů o možnostech vzdělávání
v oblasti prevence a zaměřit se na zpřístupnění zdravotnických
zařízení osobám zdravotně postiženým.
5.1.1 Pokračovat ve vzdělávání na téma prevence předcházející
zdravotního postižení v rámci projektu Prevence dětských úrazů.

vzniku

Odpovědnost: OZ
Termín:
průběžně

5.1.2 V rámci kontrolní činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb se zaměřit na
bezbariérový přístup zdravotnických zařízení.
Odpovědnost: OZ
Termín:
průběžně

5.2 Zvyšovat informovanost o problematice zdravotního postižení a
možnosti poskytování kvalitních, dostupných a přístupných
zdravotních služeb.
5.2.1 Pokračovat v informovanosti občanů se zdravotním postižením o jejich
právech a povinnostech při poskytování zdravotních služeb
Odpovědnost:
Termín:

OZ
průběžně

6 Oblast sociálních věcí
6.1 Zohledňovat potřeby osob se zdravotním postižením při výkonu
metodického řízení agend sociální práce a veřejného opatrovnictví
6.1.1 Zprostředkovat a umožnit pravidelnou komunikaci mezi metodiky sociální
práce a veřejného opatrovnictví a zástupci NRZP, případně dalších
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organizací osob zdravotním postižením za účelem definování potřeb a
problémů a informování o možných řešeních.
Odpovědnost:
Termín:

OSV, NRZP
průběžně

6.1.2 Při metodických poradách s pracovníky obcí pravidelně informovat o
potřebách a problémech osob se zdravotním postižením, o možnostech
jejich řešení a o sociálních službách, které mohou sociální pracovníci těmto
osobám pomoci zprostředkovat.
Odpovědnost:
Termín:

OSV
průběžně

6.2 Vytvářet prostřednictvím Krajské sítě sociálních služeb Kraje
Vysočina podmínky pro vyrovnávání příležitostí osob se
zdravotním postižením a pro řešení nepříznivých situací, do
kterých se dostávají
6.2.1 Rozvíjet síť pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením rovnoměrně v území kraje tak, aby jejich dostupnost umožňovala
těmto osobám volbu místa a prostředí, kde budou žít a zachování vztahu
k místní komunitě nebo v blízkém okolí.
Odpovědnost:
Termín:

OSV
průběžně

6.2.2 Rozvíjet síť ambulantních a terénních služeb sociální péče s cílem
podporovat setrvání osob se zdravotním postižením v jejich přirozeném
prostředí.
Odpovědnost:
Termín:

OSV
průběžně

6.2.3 Podporovat síť poradenských a tlumočnických služeb, která napomáhá
osobám se zdravotním postižením při řešení jejich nepříznivé sociální
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situace, při kontaktu s úřady a s jinými veřejnými institucemi a při využívání
zdravotních pomůcek.
Odpovědnost:
Termín:

OSV
průběžně

6.2.4 Podporovat služby sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace
zaměřené na podporu osob se zdravotním postižením při zapojování se do
pracovní činnosti.
Odpovědnost:
Termín:

OSV
průběžně

7 Oblast kultury
7.1 Zajistit informovanost o bezbariérových přístupech kulturních a
turistických objektů.
7.1.1 podpora zpřístupňování objektů ve správě příspěvkových organizací na
úseku kultury pro osoby zdravotně postižené nebo znevýhodněné a
doplňovat propagační a informační materiály o údaje týkající se přístupnosti
objektů pro osoby se zdravotním postižením.
Odpovědnost: OKPPCR
Termín:
průběžně

7.2 Podporovat zpřístupňování kulturních zařízení a památek pro
osoby se zdravotním postižením.
7.2.1 Zmapování, do jaké míry mohou objekty ve správě příspěvkových organizací
na úseku kultury navštěvovat osoby zdravotně postižené nebo
znevýhodněné.
Odpovědnost: OKPPCR
Termín:
2018

14

8 Koordinace a monitorování
Odpovědnost za koordinaci: NRZP ve spolupráci s KÚ KV - odborem soc. věcí
Monitoring:

1 x ročně
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Rozpracování odpovědnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za plnění stanovených úkolů dle jejich věcné

Úkol
číslo

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2.2
2.4.1

2.1.3
2.2.2
2.4.2
6.1.1
6.1.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
8

2.2.2 2.2.2
2.2.3 7.1.1
2.3.1 7.2.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.4.1
2.5.1
2.5.2

2.2.5 3.1.1
3.1.2

3.1.3 3.2.2
3.5.1
3.5.2
3.5.3

1

2.6.1 3.2.1 3.3.1
2.6.2
3.4.1
2.6.3
6.1.1

2.2.1
4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2
4.4.3

Odbor zdravotnictví

Odbor školství,
mládeže a sportu

Odbor dopravy a
silničního
hospodářství

příspěvkové
organizace kraje

NRZP ve spolupráci
s KV

Odbor informatiky

Odbor majetkový

Odbor územního
plánování a
stavebního řádu

Odbor kultury,
památkové péče a
cestovního ruchu
Odbor sekretariát
hejtmana

Oddělení řízení
lidských zdrojů

Odbor sociálních
věcí

odpově
dnost

Odbor regionálního
rozvoje

příslušnosti na odbory a samostatná oddělení úřadu

5.1.1
5.1.2
5.2.1

