
Národní rada osob se zdravotním
postižením ČR je organizací s celostátní
působností. Základním cílem její činnosti
je obhajoba, prosazování a naplňování práv,
zájmů a potřeb osob se zdravotním
postižením, a to bez ohledu na druh,
věk a rozsah zdravotního postižení.

Kontakty:
NRZP ČR
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7
www.nrzp.cz
e–mail: nrzp@nrzp.cz
tel: 266 753 421

Poradna pro osoby se zdravotním
postižením a seniory (bezplatná poradna)
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7
tel.: 266 753 427
fax: 266 753 431
e–mail: poradna@nrzp.cz
SMS linka pro neslyšící: 736 105 585

Konzultační hodiny:
Pondělí  9.00 – 12.00  13.00 – 16.30
Úterý  9.00 – 12.00  13.00 – 16.00
Středa  9.00 – 12.00  13.00 – 1 7. 00
Čtvrtek  9.00 – 12.00  13.00 – 16.00
Pátek  9.00 – 1 1.00

Poradny pro OZP v regionech
Prostřednictvím sítě poraden pro uživatele
sociálních služeb.
Více na www.poradnaprouzivatele.cz
E–mail: poradna@poradnaprouzivatele.cz

Podpora zaměstnávání OZP
Prostřednictvím specializovaného webu
www.praceprozp.cz.

Sbírkový účet NRZP ČR

Schváleno MHMP č. MHMP/797060/2008
jako veřejná sbírka na podporu:

•  distribuce EUROKLÍČŮ osobám se sníženou
schopností pohybu

•  informační kampaně k rozšiřování
EUROKLÍČŮ v rámci ČR

Sbírkový účet číslo: 225674911/0300

Všem dárcům předem děkujeme.

Letos 27. června to bude přesně 10 let od chví-
le, kdy byla založena Národní rada osob se 
zdravotním postižením ČR. Málokdo si dnes již 
vzpomene, že tehdejší název byl poněkud krat-
ší a že nezahrnoval spojení „osob se zdravotním 
postižením“. Zakládajících organizací bylo celkem 
čtyřicet. Zcela zásadní a klíčovou úlohu při zaklá-
dání NRZP ČR měla vedení dvou uskupení orga-
nizací zdravotně postižených. Na jedné straně to 
bylo Sdružení zdravotně postižených v ČR, které 
sdružovalo celkem sedm organizací, a na druhé 
straně to byl Sbor zástupců organizací zdravotně 
postižených ČR, který reprezentoval ostatních 33 
organizací. Jen přímí účastníci vědí, že vlastnímu 
založení Národní rady osob se zdravotním posti-
žením ČR předcházela více jak roční jednání obou 
společenství, reprezentujících zájmy osob se 
zdravotním postižením. 

Klíčovými osobami slučovacích jednání byli 
již zesnulý profesor Ján Jesenský, tehdej-
ší předseda Sdružení zdravotně postižených 
v ČR, a Pavel Dušek, předseda Sboru zástupců 
organizací zdravotně postižených ČR. Ustavují-
cí Republikové shromáždění Národní rady zdra-
votně postižených ČR se uskutečnilo v Park 
hotelu Praha. Schválilo stanovy a prvním před-
sedou nově vzniklého vrcholného orgánu osob 
se zdravotním postižením zvolilo Pavla Duška, 
Ján Jesenský byl zvolen prvním místopředse-
dou. Pro připomenutí uvádím členy prvního Re-
publikového výboru NRZP ČR. Byli jimi Václav 
Letocha, Milan Pešák, Jaroslav Osmík, Otmar 
Cvrkal, Vlastimil Císař a Václav Krása. Při čtení 
těchto jmen si uvědomuji, že v tehdejším vedení 
nebyla žádná žena. 

Základní motivací vzniku jednoho orgánu re-
prezentujícího osoby se zdravotním postižením 
byla snaha vystupovat vůči státní správě a samo-
správě a vůči veřejnosti více jednotně. Na konci 
devadesátých let jsme se několikrát přesvěd-
čili o tom, že původní popřevratové nadšení již 
dávno vyprchalo, a chceme–li prosadit svoje 

záměry a cíle při zlepšování postavení osob se 
zdravotním postižením ve společnosti, musíme 
víceméně hovořit jedním hlasem a jednotlivé 
koncepty prosazovat společně. To bylo hlavní 
a základní motivací vzniku NRZP ČR. Dalším 
podpůrným důvodem slučovacích smluv byla 
zkušenost z členských zemí EU, ve kterých již 
tehdy existovaly společné orgány osob se zdra-
votním postižením. Usilovali jsme o přijetí do Ev-
ropského fóra zdravotně postižených. Jednou 
z podmínek bylo, že vytvoříme jednoho repre-
zentanta, který bude zasedat v tomto orgánu. 
Důvodů a motivací vzniku Národní rady osob 
se zdravotním postižením ČR bylo samozřejmě 
více, ale rozhodující bylo, abychom prosazovali 
svoje zájmy společně, a rovněž to, abychom se 
stali součástí evropského společenství zdravot-
ně postižených.

Vedení NRZP ČR se rozhodlo připome-
nout veřejnosti 10. výročí vzniku Národní rady 
osob se zdravotním postižením ČR. Chystá při 
této příležitosti slavnostní odpoledne, které se 
uskuteční 16. června v zahradě Senátu. Bu-
dou tam pozvány veškeré členské organizace, 
ale také všichni, kteří s Národní radou osob se 
zdravotním postižením ČR nějakým způsobem 
spolupracovali. Chceme ukázat to dobré, co 
se společnou prací podařilo, ale také si říci, co 
chceme dál. 

Kulatá výročí většinou umožňují ohlédnutí 
za uplynulými lety zpět. Chceme toto ohlédnutí 
učinit také. Každý čtenář Skoku do reality může 
přispět k tomu, abychom získali úplný obraz 
uplynulých let. Proto můžete na adresu redak-
ce napsat, co si myslíte o Národní radě osob 
se zdravotním postižením ČR, čemu bychom se 
měli prioritně věnovat a co vidíte jako naši slabi-
nu. Těšíme se na Vaše názory.

Václav Krása 
předseda NRZP ČR

NRZP ČR letos oslaví 10 let 
činnosti

Bezplatné poradenství pro osoby 
se zdravotním postižením a seniory
Z výzkumu provedeného v polovině roku 2006  vy-
plynulo, že  pro úspěšné zavedení zásadních sys-
témových změn v oblasti sociálních služeb je třeba 
zintenzivnit poradenskou činnost a provádět pod-
poru mezi uživateli a poskytovateli těchto služeb. 
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 

v této souvislosti navrhla MPSV, že vytvoří celostát-
ní síť poradenství pro uživatele sociálních služeb, 
která bude působit ve všech bývalých okresních 
městech a systémově napomáhat transformaci 
sociálních služeb v ČR. S podporou MPSV tak po-
stupně vznikl  zcela nový unikátní poradenský sys-

číslo
02/2010

11. ročník
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Invalidita a pomoc v hmotné nouzi 
(…nebo k hmotné nouzi???)
Doplnění titulku v závorce asi nejlépe vystihuje si-
tuaci invalidních osob od 1. ledna 2010, kdy po-
třebují pomoc v hmotné nouzi občané s invaliditou 
jakéhokoli stupně. Příčinou těžkých sociálních 
problémů, do kterých se dostala tato skupina ob-
čanů, jsou dvě ustanovení § 24 zákona o pomoci 
v hmotné nouzi. Dříve než se budu zabývat jejich 
rozborem, uvedu platné znění tohoto ustanovení:

§ 24 Částka živobytí osoby a částka živobytí 
společně posuzovaných osob

(1) Částka živobytí osoby činí
a)  u nezaopatřeného dítěte částku životního mi-

nima, popřípadě zvýšenou podle § 29,
b)  u osob, u kterých se nezkoumá snaha zvýšit 

si příjem vlastní prací (§ 11 odst. 3), s výjim-
kou nezaopatřených dětí a osob, které jsou 
invalidní ve třetím stupni, ale nemají nárok 
na invalidní důchod pro invaliditu třetího 
stupně, částku existenčního minima zvýše-
nou o polovinu částky rozdílu mezi životním 
minimem osoby 31) a existenčním mini-
mem, popřípadě zvýšenou o částky uvedené 
v § 26 až 29,

c)  u osoby, pokud není uvedena v písmenu a) 
nebo b), která nesplnila povinnost uvedenou 
v § 12 odst. 3, částku existenčního minima; 

zvýšení částky živobytí podle § 25 až 30 této 
osobě nenáleží,

d)  u osoby, která není uvedena v písmenech 
a) až c), e) až h), částku existenčního mini-
ma, popřípadě zvýšenou o částky uvedené 
v § 25 až 30,

 e)  u osoby, která není uvedena v písmenu a) 
nebo b) a dluží na výživném pro nezletilé 
dítě částku vyšší než trojnásobek měsíční 
splátky stanovené rozhodnutím soudu, nebo 
vyšší než částku, která by připadala na 3 mě-
síce, je–li plnění vyživovací povinnosti stano-
veno jiným způsobem, částku existenčního 
minima, nejde–li o osobu, které vznikl dluh 

tém, který má své opodstatnění i v současné době.  Přestože tento zákon 
již platí přes tři roky, je stále mnoho problémů s jeho naplněním. Výzkum 
provedený v roce 2008 ukázal, že například v oblasti uzavírání  písemných 
smluvních vztahů dochází k mnoha  přetrvávajícím problémům. Na zákla-
dě našich rozsáhlých šetření bylo zjištěno, že většina dosud uzavřených 
písemných smluv neodpovídá smyslu zákona o sociálních službách, neboť 
je uzavírána často v neprospěch uživatelů, kteří jsou při uzavírání smluv s po-
skytovateli sociálních služeb v nerovném postavení. Dále se potvrdilo, že 
se v praxi používají většinou typové smlouvy, kde zpravidla chybí ujednání 
o individuálních potřebách uživatelů, zejména v pobytových zařízeních. Z to-
hoto důvodu jsme přesvědčeni, že bez pokračující osvěty a  poradenství pro 
uživatele a poskytovatele sociálních služeb nemůže dojít ke zlepšení sou-
časného nepříznivého stavu.

Poradenství pro uživatele sociálních služeb je ucelený celostátní sys-
tém odborného sociálního poradenství NRZP ČR. Díky podpoře MPSV se 
podařilo vybudovat a uvést do provozu vysoce efektivní a funkční systém 
poradenství pro uživatele sociálních služeb v ČR. Uvedená služba je po-

skytována a registrována ve všech krajích, aktuálně ve 13 krajských měs-
tech. Do konce roku 2009 byla s podporou MPSV zajišťována celkem 
v 72 městech. Po konzultaci na MPSV byl celkový počet registrovaných 
služeb od 1.1. 2010 zredukován na 13 pracovišť s tím, že služba bude sou-
středěna do krajských měst a odtud bude organizována i podpora a pomoc 
v souvisejících regionech. Hlavním důvodem této změny byla snaha zlevnit 
provoz celostátní služby a zajistit její udržitelnost pro další období. 

V čem Vám můžeme zejména pomoci?
– v příspěvku na péči 
– dávkách státní sociální podpory 
–  dávkách a kompenzací pro zdravotně postižené 
–  důchodech 
–  zbavení právní způsobilosti
–  při uzavírání a kontrole smluv o poskytování soc. služby
–  v oblasti sociálního zabezpečení aj.

Jiří Vencl, Radka Švecová

kraj pracoviště město adresa telefon mob. tel. e-mail

NRZP ČR
Poradna pro osoby se zdravotním 

postižením a seniory
Praha 7
170 00

Partyzánská 1/7 266 753 431 736 105 585 poradna@nrzp.cz

Regionální pracoviště NRZP ČR 
pro Jihočeský kraj

Poradna pro uživatele sociálních 
služeb České Budějovice

České Budějovice
370 04

Staroměstská 2608 386 353 940
ceskebudejovice@

poradnaprouzivatele.cz

Regionální pracoviště NRZP ČR 
pro Jihomoravský kraj

Poradna pro uživatele sociálních 
služeb Brno

Brno
602 00

Cejl 892/32 542 214 110 736 751 211
brno@

poradnaprouzivatele.cz

Regionální pracoviště NRZP ČR 
pro Karlovarský kraj

Poradna pro uživatele sociálních 
služeb Karlovy Vary

Karlovy Vary
360 01

Krymská 1742/6 736 751 209
karlovyvary@

poradnaprouzivatele.cz

Regionální pracoviště NRZP ČR 
pro Královéhradecký kraj

Poradna pro uživatele sociálních 
služeb Hradec Králové

Hradec Králové
500 01

Fráni Šrámka 
1647/2b

495 538 867
hradeckralove@

poradnaprouzivatele.cz

Regionální pracoviště NRZP ČR 
pro Liberecký kraj

Poradna pro uživatele sociálních 
služeb Liberec

Liberec
460 01

Zahradní 415/10 485 104 044 731 653 005
liberec@

poradnaprouzivatele.cz

Poradna pro uživatele sociálních 
služeb Liberec - detašované 

pracoviště Semily

Semily
513 01

Archivní 570 488 577 841 731 653 008
semily@

poradnaprouzivatele.cz

Regionální pracoviště NRZP ČR 
pro Moravskoslezský kraj

Poradna pro uživatele sociálních 
služeb Ostrava

Ostrava
702 00

Ostrčilova 2691/4 596 110 282 736 751 206
ostrava@

poradnaprouzivatele.cz

Regionální pracoviště NRZP ČR 
pro Olomoucký kraj

Poradna pro uživatele sociálních 
služeb Olomouc

Olomouc
772 00

tř. Kosmonautů 
989/8

585 223 970 736 751 212
olomouc@

poradnaprouzivatele.cz

Regionální pracoviště NRZP ČR 
pro Pardubický kraj

Poradna pro uživatele sociálních 
služeb Pardubice

Pardubice
530 02

Boženy Němcové 
2625

466 952 423 732 546 915
pardubice@

poradnaprouzivatele.cz

Regionální pracoviště NRZP ČR 
pro Plzeňský kraj

Poradna pro uživatele sociálních 
služeb Plzeň

Plzeň
301 00

nám. Republiky 
202/28

377 224 879 736 751 204
plzen@

poradnaprouzivatele.cz

Regionální pracoviště NRZP ČR 
pro Ústecký kraj

Poradna pro uživatele sociálních 
služeb Ústí nad Labem

Ústí nad Labem
400 01

Štefánikova 651/25 475 211 836
ustinadlabem@

poradnaprouzivatele.cz

Regionální pracoviště NRZP ČR 
pro kraj Vysočina

Poradna pro uživatele sociálních 
služeb Jihlava

Jihlava
586 01

Havlíčkova 44 736 751 210
jihlava@

poradnaprouzivatele.cz

Regionální pracoviště NRZP ČR 
pro Zlínský kraj

Poradna pro uživatele sociálních 
služeb Zlín

Zlín
760 01

Gahurova 5265 575 570 700 736 234 872
zlin@poradnaprouzivatele.

cz
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na výživném až po podání žádosti o příspěvek na živobytí a která 
z důvodu nedostatečného příjmu podala soudu návrh na zrušení 
nebo snížení výživného; zvýšení částky živobytí podle § 25 až 30 
této osobě nenáleží,

f)  u osoby, která vykonávala dobrovolnickou službu 21) nebo veřejnou 
službu v rozsahu alespoň 30 hodin v kalendářním měsíci, částku 
existenčního minima zvýšenou o polovinu rozdílu mezi životním mi-
nimem osoby a existenčním minimem, popřípadě zvýšenou o část-
ky uvedené v § 25 až 30,

g)  u osoby, která pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 kalendář-
ních měsíců, částku existenčního minima; zvýšení částky živoby-
tí podle § 25 až 30 této osobě nenáleží. Toto ustanovení se ne-
vztahuje na osobu, u které se nezkoumá snaha zvýšit si příjem 
vlastní prací (§ 11 odst. 3), osobu pobírající podporu v nezaměst-
nanosti nebo podporu při rekvalifikaci, osobu, která má příjem 
z výdělečné činnosti, a osobu, která vykonává dobrovolnickou 
službu 21) nebo veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin 
v kalendářním měsíci,

h)  u osoby, která je uznána invalidní ve třetím stupni, ale nemá ná-
rok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, částku exis-
tenčního minima; zvýšení částky živobytí podle § 25 až 30 této 
osobě nenáleží.

Tolik tedy platné znění zákona. Základním východiskem pro další úvahy 
je ustanovení písmene b), které vyjímá nezaopatřené děti a osoby, jež 
jsou invalidní ve třetím stupni, ale nemají nárok na invalidní důchod pro 
invaliditu třetího stupně z možnosti zvýšení částky živobytí z důvodů uve-
dených v §§ 25 až 30. Pokud jde o nezaopatřené děti, má toto ustanove-
ní svoji logiku. V ustanoveních §§ 25 až 30 je uvedena možnost zvýšení 
částky živobytí z důvodů:

– snahy o zvýšení příjmu vlastní prací § 25
– využití majetku nebo nemajetnosti § 26
–  uplatnění nároků a pohledávek nebo neexistence takových nároků 

a pohledávek § 27
– využívání majetku nezaopatřeného dítěte § 28
–  zvýšení částky živobytí osoby z důvodu dietního stravování § 29
–  zvýšení částky živobytí osoby hledající zaměstnání § 30

V písmenu a) je přitom u nezaopatřeného dítěte uvedena možnost zvýše-
ní částky živobytí z důvodu odkázanosti na dietní stravování. Pro osobu, 
která je uznána invalidní ve třetím stupni, ale nemá nárok na invalidní dů-
chod pro invaliditu třetího stupně, však není na rozdíl od osob uvedených 
v písmenech c) až g) žádná možnost zvýšení částky živobytí nad částku 
existenčního minima. Za pochybené je třeba považovat také vyloučení 
možnosti zvýšení částky živobytí z důvodu odkázanosti na dietní stravování 
u osob, které nesplní podmínky uvedené v písmenech c) až f). Za zcela 
nereálný považovala NRZP ČR také požadavek na alespoň 20 hodin ve-
řejné služby u osob invalidních v prvním nebo v druhém stupni invalidity. 
Některé příklady postižení, která do této kategorie patří, uvádím níže.

Příklady postižení zařazených do prvního až druhého stupně invali-
dity podle přílohy k vyhlášce č 359/2009 Sb.: 

Kapitola I – INFEKCE
Infekce HIV/AIDS
2b  středně těžké funkční postižení, 25–40 stadium B1, B2
5 Toxoplasmóza
5b  středně těžké funkční postižení, 30 – 60 zejména u imunodeficientních, 

s diseminací do různých orgánů, s projevy encefalitidy, pneumonitidy, 
myokarditidy, chorioretinitidy

Kapitola II – ONKOLOGIE
1c  středně těžké postižení, 35 – 45 stavy v kompletní remisi, zpravi-

dla po 6 měsících po ukončení aktivní onkologické léčby, stabilizo-
vané, kde poruchy mají rozsah do poloviny stupnice úplné poruchy 
funkčních schopností, např. stomie, penektomie, kolektomie nebo 
enukleace bulbu oka při zhoršeném vizu vidoucího oka nebo ztráta 
končetiny v předloktí nebo v bérci nebo parciální laryngektomie nebo 
stabilizace po alogenní transplantaci nebo stavy během podávání bi-
ologické léčby, nežádoucí a dlouhodobé závažné funkční postižení 
v důsledku dlouhodobé hormonoterapie či biologické léčby, výkon 
některých denních aktivit omezen

Kapitola III – PORUCHY IMUNITY, ANEMIE, PORUCHY KOAGULACE, 
KRVÁCIVÉ STAVY

1b  poruchy imunity středně těžké, 35 – 45 deficity buněčné imunity 
provázené výskytem recidivujících plísňových, parazitárních či opor-
tunních infekcí s podstatným snížením celkové odolnosti a snížením 
celkové výkonnosti při běžném zatížení

3c  Anemie se závažnými projevy, 30 – 45 hemoglobin pod 90g/l, stavy 
s podstatným snížením celkové výkonnosti při běžném zatížení, ně-
které denní aktivity vykonávány s obtížemi

Kapitola IV – PORUCHY ENDOKRINNÍ, VÝŽIVY A PŘEMĚNY LÁTEK
1c  středně těžké funkční postižení, 30 – 40 postižení štítné žlázy bez 

ohledu na etiologii, dlouhodobě přetrvávající projevy poruchy funkce 
i při zavedené léčbě, značná porucha celkové výkonnosti, některé 
denní aktivity vykonávány s obtížemi

2c  středně těžké funkční postižení, 30 – 45 s několika diabetickými kompli-
kacemi lehčího až středního stupně (cévní, oční, neurologické), zacho-
vána schopnost zvládat běžné zatížení, některé denní aktivity vykonávány 
s obtížemi, podle rozsahu postižení

Diabetes insipidus
8b  středně těžké funkční postižení, 30 – 40 dlouhodobě nedostatečná 

kompenzace i přes zavedenou substituční léčbu, s komplikacemi např. 
hypodipsií, adipsií, s poškozením hypotalamických center, recidivujícími 
rozvraty vodního a minerálního hospodářství, podle stupně poruch

Chronická insuficience kůry nadledvin
10b  středně těžké funkční postižení, 30 – 40 podstatné snížení celkové vý-

konnosti, nedostatečná reakce na zátěž i při substituční léčbě, některé 
denní aktivity vykonávány s obtížemi nebo lehce omezeny

Cystická fibróza (mukoviscidóza)s pulmonálními, pankreatickými a jater-
ními komplikacemi
17b  středně těžké funkční postižení, 30 – 45 peribronchiální infiltrace, po-

čínající bronchiektázie, počínající emfyzém, středně těžká ventilační 
porucha, alterace pankreatických a jaterních funkcí, snížený stav výži-
vy, s poklesem celkové výkonnosti při běžném zatížení, některé denní 
aktivity vykonávány s obtížemi

Kapitola V 
– DUŠEVNÍ PORUCHY A PORUCHY CHOVÁNÍ
1c  středně těžké postižení, 30 – 45 středně těžké postižení myšlení, zřetel-

ný odklon od normy při výkonu některých aktivit a rolí

Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy
3c  středně těžké postižení, 30 – 45 značně snížená úroveň sociálního fun-

gování, jediná ataka nebo ojedinělé ataky, po které/kterých přetrvává 
reziduáln symptomatika, výkon některých denních aktivit narušen

Poruchy osobnosti
7b  středně těžké postižení, 30 – 45 stavy s podstatným narušením pracov-

ního a společenského fungování, závažné maladaptivní chování, opako-
vané situační dekompenzace

8b  mentální postižení lehkého stupně 30 – 45 (debilita), IQ 50 – 69 naru-
šení adaptivního chování, značně snížená úroveň sociálních dovednos-
tí, je přítomen náhled, zhoršené nebo snížené ovládací a rozpoznávací 
schopnosti, výkon některých denních aktivit omezen

Kapitola VI
– POSTIŽENÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
1  Cévní postižení mozku a míchy, dětská mozková obrna
1c  středně těžké funkční postižení, 40 – 60 středně těžká motorická, senzorická, 

řečová nebo kognitivní dysfunkce, některé denn aktivity omezeny
2  Alzheimerova nemoc
2b  lehké funkční postižení, 20 – 40 poškození mozku s lehkým snížením 

duševní a celkové výkonnosti, MMSE 18–24 bodů, některé denní akti-
vity omezeny

5  Narkolepsie, hypersomnie, syndrom spánkové apnoe
5b  středně těžká forma, 30 – 45 některé denní aktivity omezeny

Encefalitidy 
7c  středně těžké funkční postižení, 40 – 60 středně těžký pokles celkové 

výkonnosti, funkčně významný neurologický a psychický defekt, některé 
denní aktivity podstatně omezeny

8a  monoplegie, 40 – 60 svalová síla 0 – 1, není senzorická ani moto-
rická funkce

9b  středně těžké funkční postižení, 20 – 40 závažná porucha motorických 
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funkcí, podstatné omezení pohyblivosti jedné končetiny nebo její části nebo 
lehké postižení funkce dvou končetin, některé denní aktivity omezeny

16  Myastenia gravis a myastenické syndromy
16c  středně těžké funkční postižení, 30 – 40 příznaky po zátěži, inter-

mitentní diplopie a ptóza, slabost v oblasti pletencového svalstva, 
zátěžová dušnost, pokles celkové výkonnosti při běžném zatížení, 
některé denní aktivity omezeny

Huntingtonova nemoc
17b  středně těžké funkční postižení, 40 – 60 funkčně závažná porucha 

exekutivních funkcí, závažné změny osobnosti a chování, dyskiné-
ze, dysartrie, poruchy stability s pády, celková výkonnost a někte-
ré denní aktivity značně omezeny, podle rozsahu symptomatologie 
a funkčního omezení

Kapitola VII 
– POSTIŽENÍ OKA, OČNÍCH ADNEX, ZRAKU
1c  silná slabozrakost obou očí,35 – 40 zraková ostrost s optimální korekcí 

v intervalu 6/60 (0,10) – lepší než 3/60 (0,05)
1d  těžká slabozrakost obou očí, 45 – 60 zraková ostrost s optimální korekcí 

v intervalu 3/60 (0,05) – lepší než 1/60 (0,02)
4b  ztráta jednoho oka nebo ztráta vizu 40 – 50 jednoho oka se závažněj-

ší poruchou zrakových funkcí na druhém oku (vizus roven nebo horší 
než 6/60, 0,10) nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů 
od bodu fixace nebo zraková ostrost s optimální korekcí snížena nejmé-
ně na 6/36 (0,16)

Kapitola VIII – POSTIŽENÍ UCHA, BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU, SLUCHU
1  Oboustranná praktická hluchota 40 ztráta sluchu při tónové audiometrii 

v rozsahu 70 – 90 dB, zbytkový sluch se ztrátou slyšení 85 – 90%, slu-
chově postižený je schopen vnímat zvuk mluvené řeči jen se sluchadlem, 
ale rozumí mu jen minimálně (z 10 – 15%)

ODDÍL C – HLUCHOSLEPOTA
lehčí forma, 35 – 45 v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti 
(ztráta slyšení podle Fowlera 40 až 65 procent) a oboustranné silné slabozra-
kosti (vizus 6/60 – 3/60) nebo oboustranné koncentrické omezení zorného 
pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena

KAPITOLA IX – POSTIŽENÍ SRDCE A OBĚHOVÉ SOUSTAVY
Chronické srdeční selhání
1b  s lehkým poklesem výkonnosti, 20 – 40 NYHA II, tolerovaná zátěž 1– 

2W/kg, METS 5–7, VO2 max. 16–20, lehká systolická dysfunkce levé 
komory, EF 0,35–0,50, lehká diastolická dysfunkce levé komory, BNP, 
NT proBNT(b) lehce zvýšené

Kapitola X – POSTIŽENÍ DÝCHACÍ SOUSTAVY
1b  středně těžké funkční postižení, 30 – 50 omezení funkce orgánů v posti-

žené oblasti, ovlivnění mastikačních, polykacích, dechových, hlasových 
a řečových funkcí, recidivující záněty, poruchy inervace, cévního a lym-
fatického zásobení postiženého regionu, podle rozsahu poruch

1   Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) těžké funkční postižení, stadi-
um III 40 – 60 FEV1/FVC < 0,70, 30% < FEV1 < 50% náležitých hodnot, 
dvě a více exacerbací ročně, stavy s občasnou nutností hospitalizace

4c  silikóza, azbestóza se středně těžkou 35 – 50 poruchou plicních funkcí

Kapitola XIII – POSTIŽENÍ SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY
1 Osteoartróza
1c  těžké postižení, 40 – 50 s funkčně těžkým postižením dvou a více vel-

kých/nosných kloubů nebo s těžkým postižením většiny malých kloubů 
rukou (zejména narušení úchopu) nebo nohou, se značným omezením 
pohybových schopností a celkové výkonnosti při středně těžkém zatíže-
ní, některé denní aktivity omezeny

2c  středně těžké formy, 40 – 60 HAQ > 1,0 a < 1,5, střední až výrazněj-
ší porucha funkce horních a/nebo dolních končetin, podstatné snížení 
celkové výkonnosti, některé denní aktivity omezeny, přítomny deformity 
a kloubní deformace, svalové atrofie, šlachové problémy, aktivita zpravi-
dla střední až vysoká, DAS 28 > 3,2, trvalá rentgenová progrese

Domnívám se, že tento velmi stručný seznam postižení dostatečně jasně 
ukazuje, jakou naději měli lidé s prvním či druhým stupněm invalidity 
na to, aby splnili podmínky výkonu dobrovolnické činnosti či 20 hodin 
veřejně prospěšných prací. Národní rada osob se zdravotním postižením 
ČR proto již v lednu zpracovala návrh novelizace § 24 odst. 1 zákona 
o pomoci v hmotné nouzi a požádala poslance o přijetí ve zkráceném 

řízení. NRZP ČR navrhovala toto znění: 

§ 24 Částka živobytí osoby a částka živobytí společně 
posuzovaných osob

(1) Částka živobytí osoby činí
a)  u nezaopatřeného dítěte částku životního minima, popřípadě zvýše-

nou podle § 29,
b)  u osob, u kterých se nezkoumá snaha zvýšit si příjem vlastní prací 

(§ 11 odst. 3), s výjimkou nezaopatřených dětí částku existenčního mi-
nima zvýšenou o polovinu částky rozdílu mezi životním minimem osoby 
31) a existenčním minimem, popřípadě zvýšenou o částky uvedené 
v § 26 až 29,

c)  u osoby, pokud není uvedena v písmenu a) nebo b), která nesplnila 
povinnost uvedenou v § 12 odst. 3, částku existenčního minima; zvý-
šení částky živobytí podle § 25 až 28 a § 30 této osobě nenáleží,

d)  u osoby, která není uvedena v písmenech a) až c), e) až h), část-
ku existenčního minima, popřípadě zvýšenou o částky uvedené 
v § 25 až 30,

e)  u osoby, která není uvedena v písmenu a) nebo b) a dluží na výživném 
pro nezletilé dítě částku vyšší než trojnásobek měsíční splátky stano-
vené rozhodnutím soudu, nebo vyšší než částku, která by připadala 
na 3 měsíce, je–li plnění vyživovací povinnosti stanoveno jiným způ-
sobem, částku existenčního minima, nejde–li o osobu, které vznikl 
dluh na výživném až po podání žádosti o příspěvek na živobytí a která 
z důvodu nedostatečného příjmu podala soudu návrh na zrušení nebo 
snížení výživného; zvýšení částky živobytí podle § 25 až 28 a § 30 této 
osobě nenáleží,

f)  u osoby, která vykonávala dobrovolnickou službu 21) nebo veřejnou 
službu v rozsahu alespoň 30 hodin v kalendářním měsíci, částku exis-
tenčního minima zvýšenou o polovinu rozdílu mezi životním minimem 
osoby a existenčním minimem, popřípadě zvýšenou o částky uvedené 
v § 25 až 30,

g)  u osoby, která pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 kalendářních 
měsíců, částku existenčního minima; zvýšení částky živobytí podle 
§ 25 až 28 a § 30 této osobě nenáleží. Toto ustanovení se nevztahuje 
na osobu, u které se nezkoumá snaha zvýšit si příjem vlastní prací 
(§ 11 odst. 3), osobu pobírající podporu v nezaměstnanosti nebo podpo-
ru při rekvalifikaci, osobu, která má příjem z výdělečné činnosti, osobu, 
které je invalidní v prvním nebo druhém stupni, a osobu, která vykoná-
vá dobrovolnickou službu 21) nebo veřejnou službu v rozsahu alespoň 
20 hodin v kalendářním měsíci.

Poslanecký návrh zákona přijatý v březnu upravil § 24 odst. 1 
takto:

1.  V § 24 odst. 1 písm. b) se slova “a osob, které jsou invalidní ve tře-
tím stupni, ale nemají nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetí-
ho stupně” zrušují. 

2.  V § 24 odst. 1 písm. c), e) a g) se slova “§ 25 až 30” nahrazují slovy 
“§ 25 až 28 a 30”.

3.  V § 24 odst. 1 písm. g) se za slova “výdělečné činnosti,” vkládají 
slova “osobu, která je invalidní v prvním nebo ve druhém stupni,”.

4.  V § 24 odst. 1 se písmeno h) zrušuje. 

Účinnost zákona se navrhuje od prvního dne měsíce následujícího po dni 
jeho vyhlášení.

Návrh předložili poslanci Alena Páralová, Zdeněk Škromach, Miroslav 
Opálka a Ludvík Hovorka. Tedy s výjimkou TOP 09 a zelených všechny 
strany zastoupené v Poslanecké sněmovně.

I když je znění přijaté sněmovnou odlišné od návrhu NRZP ČR, zjis-
tíme, že pokud provedeme v dosavadním textu úpravy schválené sně-
movnou, dostaneme námi navrhovaný text. Při zpracování návrhu jsme 
vycházeli z toho, že bude jednodušší vydat platné znění předmětného 
ustanovení, než se k němu dostávat skládáním z několika částek Sbírky 
zákonů. Ale ponechme formality stranou. Doufejme, že Senát ani prezi-
dent nebudou zákon vetovat a že ze „zákona o pomoci k hmotné nouzi“ 
bude i pro invalidní občany „zákon o pomoci v hmotné nouzi“.

Jan Hutař
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Nedávno jsem měla na letišti důležitou schůzku, při níž jsme měli jednat 
o zlepšování podmínek pro cestování osob se zdravotním postižením. Z do-
mova jsme vyjeli natolik včas, abychom s mojí osobní asistentkou měly do-
statečnou dobu na odložení bundy (a to je při mém postižení nelehká věc) 
a také na absolvování aktivity ryze biologické. V letištní hale jsem ihned za-
bočila směrem k toaletě označené symbolem vozíčkáře, asistentka vzala 
za kliku, ale dveře nešly otevřít. Po chvíli jsme raději požádaly o pomoc pra-
covnici v jednom z odbavovacích míst, jež bylo poblíž. Ochotně se nás ujala 
a telefonicky se jala zjišťovat, co se asi děje, že se do místnůstky nemůžeme 
dostat. Výsledkem bylo konstatování, že jsou tam pravděpodobně bezdo-
movci, a rada, abychom použily jiné bezbariérové WC. Nasměrovala nás 
sice, leč přesto nám jen přejezd v rozlehlých prostorách chvíli trval. A tak 
když jsme konečně přijely na místo setkání, už na nás všichni pár minut če-
kali. „Naštěstí“ to tentokrát byla jediná škoda. Ale ne vždy to tak dopadne...

V rámci jednání jsem navrhla, aby toalety na letišti osadili eurozámky 
s tím, že euroklíč bude mít buď oprávněná osoba u sebe, nebo jej na požá-
dání půjčí pracovník letiště. Tím by se mělo zneužití těchto zařízení zamezit.

Diskuse je nutná
Pracovníci letiště požádali o vyjádření ještě Pražskou organizaci vozíčkářů 
(POV). Názor prezentovaný touto organizací, a je třeba říci, že nikoliv ojedi-
nělý, je, že používání euroklíče je v rozporu s myšlenkou zařazení osob 
se zdravotním postižením do společnosti. Ve svém dopise se předsta-
vitelka POV odvolává na již dvacetileté působení osvěty v duchu světového 
Hnutí osob se zdravotním postižením, jež nese své dobré ovoce v tom, že 
společnost už nás nebere jako cizí prvek. Proto považuje vznik sítě zařízení 
určených výhradně pro osoby se zdravotním postižením za velký krok zpět. 

Domnívám se, že o této záležitosti je nutné diskutovat, a proto si dovolím 
s výše uvedeným názorem polemizovat: Na první pohled by mohl vypadat 
jako hájící zájmy osob se zdravotním postižením. Avšak vzhledem k tomu, 
že má doložit ideu integrace těchto osob do společnosti, je nesmyslný, 
neboť z jeho prosazování v praxi vyplývá pravý opak.

Tři pohlaví?
V případě, že by každá toaleta byla přizpůsobena uspokojování potřeb osob 
se zdravotním postižením (přístupnost, rozměry, vybavení atd.), znamenalo 
by jakékoliv vyčlenění některých z nich pouze pro ně vskutku „krok zpět“. 
Jenomže toalety zde už vyčleněny jsou! A občas si z toho děláme leg-
raci s tím, že od dob, kdy se začaly toalety pro vozíčkáře dělat, existují tři 
pohlaví: MUŽI, ŽENY a VOZÍČKÁŘI. Ale v podstatě jsme srozuměni s tím, 
že z nejrůznějších důvodů není možné, aby všechny toalety byly uzpů-
sobeny pro vozíčkáře. Nebo již ve smyslu filozofie Design for All (vhodná 
úprava pro všechny) existují kabinky, v nichž je všechno pro všechny? A je 
natolik hospodárnější takové budovat, že jejich prosazování bude efektivněj-
ší než jiné způsoby zpřístupnění pro použití WC vozíčkáři?

Vraťme se k tomu, že skutečnost je taková, že zatím jsou všude zvláštní 
toalety. Takže jde o to, aby byly vždy použitelné. Což nelze zajistit jinak, 
než co nejvíce vyloučit možnost zneužití (například euroklíčem). Neboť 
vozíčkář, který nemůže použít toaletu, je nejen v postavení ze společnosti 
notně vyloučeném, ale navíc ještě velmi nedůstojně. 

Pro lepší pochopení uvedu podobenství: Pravděpodobně všichni chápe-
me, že sanitní vozy musí být vybaveny speciálním způsobem pro potřeby 
nemocných osob. A to i přestože jejich hlavním úkolem je přeprava těchto 
osob. Asi nikdo by nepožadoval, aby například vozy taxislužeb, jejichž úlo-
hou je též přeprava osob, byly vybaveny stejně. Bylo by to neúčelné, zbyteč-
ně drahé, a vybavení by dokonce cestujícím překáželo. 

Podobné je to i s toaletami pro osoby se zdravotním postižením. Akutně 
nemocným je určena sanitka a jezdí taxíkem jen zcela výjimečně, zatím-
co běžní cestující taxi používají. A tak, kdyby se chtěl někdo dopravovat 
namísto taxíkem sanitou, bylo by to stejně absurdní jako prosazování toho, 
aby byly vozíčkářské toalety přístupné úplně každému. 

Ostatně to nelze ani z kapacitních důvodů, počet kabinek na běžné 
toaletě je mnohem vyšší než počet WC pro vozíčkáře. A podobně, jako by 
mohlo být fatální, kdyby sanitu obsadil někdo, kdo by ji nepotřeboval, je 
neúnosný současný stav, kdy obsadí vozíčkářkou toaletu někdo, pro koho 
není nezbytná.

Kdo může odemykat euroklíčem?
Další pisatelčin omyl spočívá v tom, že předpokládá, že euroklíč může získat 

jen držitel průkazu ZTP/P a že to znamená, že uzamknutí WC znemožňuje 
jejich použití skupinám osob, kterým právo na přístup k nim z hlediska legis-
lativy náleží (vyhláška 369/2001 Sb.). Není tomu tak. Všechny ve vyhlášce 
uvedené osoby totiž jsou adresáty euroklíčů stejně jako vozíčkáři. Napří-
klad maminkám se budou do tří let věku dětí zapůjčovat euroklíče v mateř-
ských centrech. Skupina uživatelů má být dokonce rozšířena ještě o osoby 
s některými interními chorobami, při nichž je zvýšená potřeba intimní hygie-
ny. Vše je popsáno na webových stránkách: http://www.eurokeycz.com. 

Mimo to v případě, že si jej tyto osoby opatřit nechtějí, mohou bez potíží 
použít jakoukoliv toaletu. A pakliže se rozhodnou pro vozíčkářské WC a ne-
vlastní euroklíč, mají možnost tak jako všichni, kdo jej právě nemají a po-
třebují jej, požádat na stanoveném místě, které by mělo být co nejblíž 
příslušnému WC. Stačí k tomu vícejazyčný nápis, piktogram, včetně sdělení 
v Braillově písmu, případně i víceúčelová reliéfní mapka důležitých objektů 
na letišti (pro nevidomé).

Použití euroklíčů v Evropě
Posledním argumentem proti euroklíči je, že jeho používaní není v Evropě 
zdaleka tak rozšířené, jak jeho propagátoři uvádějí. Například Velká Británie 
používá odlišný způsob – tzv. RADAR Key. Asi nejvýmluvnější je doložení 
čísly (jsou z roku 2008) – viz dále. Ostatně to, že Velká Británie podporuje 
jiný systém než právě euroklíč, dokazuje pouze, že přistoupila k jinému za-
bezpečení proti zneužití, nikoliv že popírají tento princip jako takový.

Počty klíčů a zámků dodaných do následujících zemí

počet zámků počet počet klíčů

Německo 64.500 861.000

USA 350 130.000

Švýcarsko 12.500 95.000

Rakousko 11.000 87.500

Itálie, Malta, Lichtenštejnsko 4.500 10.500

Nizozemí, Belgie, Lucembursko 6.500 21.000

Norsko, Finsko, Dánsko, Švédsko 6.000 16.500

Francie, Španělsko, Portugalsko 4.500 8.500

Velká Británie, Irsko 500 2.500

Turecko  50 1.000

Rumunsko, Bulharsko 350 500

Česká Republika 100 500

Země, které v krátké době k systému Euroklíč přistoupí:
Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Řecko, Slovinsko

Co je nejdůležitější 
Osoby se zdravotním postižením mají stejné potřeby jako ostatní lidé. Liší se 
pouze v tom, jakým způsobem musí být uspokojovány. Máme hlad, potřebu-
jeme pít, pohybovat se, chceme milovat a být milováni, toužíme uplatnit, co 
umíme atd., atd. Dle druhu svého postižení musí někteří z nás být krmeni, 
nápoj pijí savičkou nebo se pohybují na vozíku. Odlišné naplňování našich 
potřeb není podstatou soužití. Kdyby totiž bylo, byly by všechny kompenza-
ce vyrovnávající naše příležitosti marné. 

Nikdy nebudeme stejní, a přesto usilujeme o to, aby nás to nediskvalifiko-
valo. Věřím, že důležité je poskytnout všem členům společnosti stejné příle-
žitosti k plnému životu. Věřím, že základem soužití je respekt k odlišnostem. 
A věřím, že odpůrci euroklíče pouze nedomýšlejí své teze do praktických 
důsledků a že nemají v úmyslu vozíčkáře stavět do zoufalých situací, kdy 
stojí před nepoužitelnými toaletami! 

Je euroklíč cestou k integraci, nebo ne?
(aneb začíná to i končí u toalet)
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Ještě jeden dodatek k třetímu pohlaví
Vážení čtenáři Skoku do reality, protože jsme se na redakční radě dohodli, 
že článek napíšeme společně, dovoluji si ještě dodat pár slov k výše uvede-
nému. Tzv. třetí pohlaví, jak je vtipně nazvala paní Jana Hrdá, má ještě jednu 
zvláštnost, kterou si uvědomí lidé se zdravotním postižením žijící v manžel-
ství, kde jeden z manželů často vykonává i funkci osobního asistenta. Toto 
je například můj případ. To, o čem píše Pražská organizace vozíčkářů, tedy 
aby všechny toalety byly přizpůsobeny pro osoby se zdravotním postižením, 
naráží na jeden vážný problém. V takovém případě by mě moje žena nemoh-
la doprovázet na toaletu jako asistentka, aby mě zvedla z vozíku a podobně. 
Protože jako žena by se asi cítila velmi nepříjemně na pánských toaletách 
a v opačném případě bych se cítil nepříjemně zase já. I z tohoto důvodu si 
myslím, že je v zásadě výhodné, aby vždy byly realizovány trojí toalety, neboť 
pak takový problém odpadá. 

Jak pokračuje realizace projektu Euroklíč
Realizace projektu Euroklíč byla významným způsobem zpomalena ekono-
mickou krizí v uplynulých dvou letech. Původně velmi optimistická očekávání 
nemohla být naplněna. Přesto realizace projektu postupuje dopředu a lze 
očekávat, že v následujících několika letech se NRZP ČR podaří dostat se 
na takovou úroveň využívání eurozámků a euroklíčů jako v Německu a Ra-
kousku. Vše samozřejmě záleží na finančních prostředcích, ale také na tlaku 
hnutí osob se zdravotním postižení na politické představitele, aby tomuto 
projektu věnovali pozornost. 

NRZP ČR se snaží získat na realizaci projektu další partnery, hlavním 
a největším partnerem projektu Euroklíč je Kotila a.s. Projekt v jednotlivých 
krajích je realizován tak, že nejprve musí proběhnout tzv. přípravná fáze, to 
znamená zjištění potřebného počtu eurozámků a euroklíčů, uzavření před-
běžných smluv s jednotlivými místy, kde budou eurozámky namontovány, 
příprava zajištění distribuce euroklíčů. Součástí přípravné fáze jsou také 
semináře, které seznamují uživatele euroklíčů s tím, jaké jsou podmínky při-
dělení euroklíče, jaká se vede evidence euroklíčů, co při ztrátě euroklíče 
dělat a podobně. Na semináře jsou také zváni představitelé organizací, kde 
budou namontovány eurozámky, aby věděli, jak se chovat k lidem se zdra-
votním postižením, komu zapůjčit klíč, pokud nemá svůj a podobně. 

Jaká je situace v jednotlivých krajích?
Hlavní město Praha
–  Probíhá pilotní projekt distribuce prvotního limitovaného počtu euroklíčů 

cílovým skupinám. Problémem zůstává absence dotačního titulu na nákup 
a montáž eurozámků na území Prahy.

–  Eurozámky jsou osazena některá zařízení v obchodních a kulturních centrech.
Středočeský kraj 
–  Je hotova přípravná fáze. 
–  Byl schválen projekt na realizační fázi financovaný z Regionálního operač-

ního programu Střední Čechy (nákup a montáž eurozámků a nákup euro-
klíčů). Projekt je realizován v období 2009 – 2011. Současně byl schválen 
projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, ze kterého 
bude financována distribuce euroklíčů a jejich evidence.

Jihočeský kraj
–  Přípravná fáze dosud nebyl započata, mohla by začít v roce 2010. 
–  Realizační fáze by mohla následovat – jedná se o zdroji finančních prostředků. 
Plzeňský kraj
–  Hotova je přípravná fáze. 
–  Realizační fáze by mohla začít v roce 2010. V současné době probíhají 

jednání s představiteli kraje o harmonogramu financování projektu. 
Karlovarský kraj 
–  Hotova je přípravná fáze.
–  Vzniká nadační fond na podporu projektu Euroklíč. 
–  Realizační fáze by měla být spuštěna v roce 2010 a bude rozložena do tří let.
Ústecký kraj
–  Přípravná fáze je v jednání. Vedení Ústeckého kraje je zdrženlivé k tomuto 

projektu. 
Liberecký kraj 
–  Přípravná fáze je v jednání.
Královéhradecký kraj 
–  Hotova je přípravná fáze. Probíhají jednání s vedením kraje o způsbu finan-

cování realizační fáze projektu.
Pardubický kraj 
–  Hotova je přípravná fáze. Probíhají jednání s vedením kraje o způsobu 

financování realizační fáze projektu.
Kraj Vysočina
–  V roce 2007 se k Euroklíči připojilo město Třebíč, bydliště jednoho z pat-

ronů projektu, prvoligového hokejisty se zkušeností z NHL a generálního 
sekretáře České sledge hokejové asociace Tomáše Zelenky.

–  Přípravná fáze je realizována v roce 2010. S představiteli kraje se uskuteč-
nilo jednání, ze kterého vyplynulo rozhodnutí, že projekt bude financován 
z Regionálního operačního programu.

Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj
–  Dosud proběhla vstupní jednání a nebylo rozhodnuto o financování pří-

pravné fáze projektu. Jednání o realizaci této fáze se uskuteční v jarních 
měsících letošního roku.

Jednání s dalšími partnery
Od začátku roku 2010 probíhá jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 
MMR ČR připravuje vyhlášení výzvy v dotačním programu Rozvoj měst. Tato 
výzva by měla být zaměřena na realizační fázi projektu Euroklíč. Jednotlivá 
města by mohla požádat o prostředky na eurozámky a euroklíče, projekt by 
se týkal pouze větších měst. V letošním roce by takto mohlo být zabudováno 
více jak 100 eurozámků a distribuováno kolem 15.000 euroklíčů.

NRZP ČR společně s Evropským institutem pro udržitelný rozvoj, který se 
podílí na projektu Euroklíč, jednaly s představiteli Polska a Slovenska o roz-
šíření projektu do těchto zemí. Lze předpokládat, že projekt se v Polsku 
i na Slovensku rozběhne co nejdříve.

Vedení NRZP ČR je přesvědčeno, že projekt Euroklíč je tou správ-
nou cestou k integraci osob se zdravotním postižením. Odstraňuje 
překážky a pomáhá nám žít normálním životem.

Jana Hrdá, Václav Krása

Představujeme členské organizace NRZP ČR
NONA - společnost zdravotně postižených, o.s. 
Rašínova 313, 54901 Nové Město nad Metují 
nona@braillnet.cz, www.nonanmnm.com, tel.: 491 472 694

Jaroslav Mňuk, předseda sdružení, se pohybuje na vozíku. Přesto či právě 
proto je v čele asi desetičlenné party lidí, kteří se snaží dětem, mladistvým 
i dospělým s mentálním postižením a kombinovanými vadami, kteří žijí na úze-
mí Královehradeckého kraje, umožnit život ve společnosti. Ve Stacionáři 
NONA, kterému řediteluje Jana Potočková, se snaží naučit uživatele samo-
statnému životu ve společnosti zdravých s co možná nejmenší asistentskou 
pomocí, a to dle individuálních možností, schopností a přání každého z nich. 
Provoz Stacionáře NONA je financován z dotací MPSV ČR, Krajského úřa-
du Královehradeckého kraje, měst a obcí, ze kterých do stacionáře dochá-
zejí uživatelé, příspěvků sponzorů a v neposlední řadě z příjmů od uživatelů 
za odebrané služby. 

Pracovníci vymýšlejí a připravují pro uživatele bezpočet akcí, při nichž mohou 
nenásilným způsobem získat a upevnit spoustu důležitých dovedností a návyků. 
Kdo by nechtěl prožít třeba Sportovní den „Dokážeme to“, plný překvapení, her 
a zážitků, se soutěžemi, zpíváním a tancováním nebo malováním triček? V létě 
Nona uspořádala v areálu chaty Horalky ve Sněžném v Orlických horách mezi-
národní tábor, kterého se zúčastnili také kamarádi z německého města Hilden. 

Program s výstižným názvem „Hopem skokem českým rokem“ nabízel české 
Vánoce, Nový rok, Velikonoce a další tradiční svátky.

Pavlína Benediktová o činnosti v Noně vypráví: „Milan nastoupil do staci-
onáře NONA již v roce 1992 po vychození zvláštní školy. Když mu zemřela 
maminka, zůstal s otcem a bratrem, který se oženil, a začaly velké konflik-
ty. Proto se chtěl nastěhovat do bytu zvláštního určení. Byl by schopný se 
sám o sebe postarat (potřebuje pouze malý dohled, tu poradit, ukázat, ujistit 
se, že dělá věci dobře), jenom nedokázal zaplatit služby ve stacionáři, byt 
a všechny nutné ostatní výdaje. V Noně dali hlavy dohromady a našli cestu, 
jak tento problém vyřešit. Nabídli mu pracovní místo - uklízeč ve Stacionáři 
NONA na 0,375 úvazku. Mzda zcela pokryje náklady na bydlení. V sou-
časné době Milan bydlí v bytě spolu s kamarádem Martinem, dále chodí 
do stacionáře, odpoledne je z něj velice pracovitý a odpovědný uklízeč. Je 
spokojený a šťastný. Tímto se podařilo vyloučit, že by musel být umístěn 
v některém domově pro osoby se zdravotním postižením. 

SRPPD KAMÍNEK
Šaffova 106, 57201 Polička
srppd.kaminek@centrum.cz, www.kaminekpolicka.unet.cz
tel.:461 722 858, 603 108 673
Eva Jílková – předsedkyně, tel.: 737 878 715, jilkova-eva@seznam.cz
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ZNÁTE TUTO PALETU?
JE TO LOGO UMĚLCŮ MALUJÍCÍCH ÚSTY A NOHAMA

Umělci malující ústy a nohama jsou lidé, kteří úrazem, nemocí či vrozenou vadou ztratili 
tvořivou schopnost rukou. Mnozí z nich jsou upoutáni na lůžko či invalidní vozík. Ve svém 
každodenním životě jsou závislí na pomoci druhých lidí. Tito lidé se však nevzdali a navzdory 
svému osudu rozvíjejí svůj umělecký talent a malují neobvyklým způsobem. Štětec vedou 
ústy nebo nohou. Najdeme je po celém světě, vědí o sobě, jsou členy – nebo stipendisty – 
Celosvětového sdružení malířů malujících ústy a nohama se sídlem v Lichtenštejnsku. Zakladatelem Sdružení byl pan 
Erich Stegmann, umělec malující ústy (od svých dvou let byl po nemoci ochrnutý na obě ruce). Byl velmi nadaný a měl velký 
organizační talent. Sám zpočátku kontaktoval lidi se stejným postižením v různých částech světa. Počet jeho „kolegů“ 
rostl a dal vzniknout výše jmenovanému Sdružení malířů v roce 1956.

Postupně pod vedením Sdružení vznikala ve více než 40 zemích světa nakladatelství, která v jednotlivých zemích tyto malíře 
představují veřejnosti. V roce 1993 vznikly nakladatelství i ve střední Evropě – Polsku, Maďarsku a České republice.

Na celém světě znají lidé malíře malující ústy a nohama hlavně z pohlednic – přání. Umělci představují své práce v podobě 
vánočních a velikonočních přání, přání ke slavnostním příležitostem a v kalendářích.

Sjednocujícím motivem a cílem těchto umělců bylo a zůstává ukázat veřejnosti, že ani člověk s postižením není v životě 
pasivní, ale tvoří, pracuje dle svých možností jako všichni ostatní lidé. Snaží se v životě prosadit, pro druhé něco vytvořit, 
být také užitečný.

Nakladatelství, samostatně či se Sdružením, organizují pravidelně výstavy jejich obrazů - obrazů plných optimismu 
a radosti. Když máme možnost vidět, jak jsou obrazy vytvářeny, většinou si intenzivněji uvědomíme skutečné a pravé 
hodnoty života.

Na území České republiky práci těchto malířů představuje Nakladatelství UMÚN s.r.o., se sídlem v Liberci. Nakladatelství 
UMÚN se nezaměřuje jen na malíře malující ústy a nohama, ale kontaktuje i jiné spoluobčany s tělesným postižením. 
Do své činnosti a práce při přípravě zásilek přednostně zapojuje lidi s postižením. Dává jim zejména příležitost domácí 
práce, která je jimi velmi vyhledávaná.

Vedle nabídky práce pro lidi s handicapem Nakladatelství UMÚN podporuje některé sociální projekty zaměřené na zlepšování 
začlenění těchto lidí do běžného života. Jedná se zejména o projekty zaměřené na poskytování osobní asistence a péče 
pro lidi s postižením. Svými příspěvky Nakladatelství podporuje nákup vozidel se speciální úpravou pro vozíčkáře v Praze 
i v jiných městech České republiky. V Praze přispívá na provoz bezbariérové dopravy, kterou zabezpečuje Národní rada 
zdravotně postižených ČR.

Takto Nakladatelství UMÚN naplňuje a uskutečňuje myšlenku, kterou prosazoval zakladatel Sdružení malířů pan 
A. E. Stegmann již v 50. letech 20. století. Zapojit lidi s postižením dle jejich možnosti do práce a umožnit jim vydělávat 
peníze vlastním přičiněním.

Potěšte se také vy některými obrázky zmíněných umělců!

„Kamínek“ založila paní Jana Machová v roce 1994 v Pusté Kamenici, kde žilo 
450 rodin, z nichž v sedmi měli děti s různým druhem postižení. Postupně se 
přidávaly také rodiny z Poličky a jejího okolí, takže se tam organizace přesunu-
la. Nyní má třicet členů, kteří si ji sami financují, a pracují zde dobrovolníci.

Myšlenku integrace v Kamínku uskutečňují tím, že nabízejí aktivity pro-
spěšné nejen rodinám s dětmi s postižením, ale i se zdravými dětmi a ma-
minkám na mateřské dovolené. Rodiny se mohou zúčastnit výletů, cvičení, 
zájmových kroužků, výuky práce na počítači či odborných přednášek. Mimo 
to v Kamínku poskytují doprovody na úřady a pomoc při zařizování dávek.

Podrobněji se o činnosti dozvídáme od Evy Jílkové, jež organizaci vede. 
„Pomáhali jsme dlouhodobě jedné rodině, v níž se třetí dítě narodilo s těž-
kým srdečním postižením. Maminka dostala příspěvek na péči a také menší 
příspěvek na pořízení auta. Jindy jsme dokonce požádali o zásah poslankyni 
Páralovou. Zjistili jsme totiž, že ve Svitavách je chlapec, který má velmi těžké 
tělesné postižení a přitom chtěl chodit do běžné školy. Tam jej sice nejprve 
odmítli, avšak poté, co jsme upozornili na Krajský plán vyrovnávání příleži-
tostí, se to zdařilo.“ 

KŘIŽOVATKA handicap centrum o. s.
Rokycanova 2654, 530 02 Pardubice 
vedeni@krizovatka-hc.cz, www.krizovatka-hc.cz
tel.: 466 301 684, 776 468 078
Milan Pešek, ředitel, tel.: 774 467 777

Motto sdružení, jež má devět členů, zní: „Pomáháme vyjet správným smě-
rem“. V souladu s ním pracovníci organizace hledají s každým zájemcem 
z pardubického regionu, který má těžké tělesné nebo kombinované posti-
žení, jeho vlastní, smysluplnou cestu k plnohodnotnému životu a zapojení 
do společnosti. Sdružení je také aktivní v komunální politice a spolupracuje 

s dalšími neziskovými organizacemi při zajišťování dostupnosti sociálních 
služeb. Kromě poradenské činnosti nabízí sociální rehabilitaci, vzdělávání, 
rady ohledně kompenzačních pomůcek a sociálně aktivizační služby. Vydá-
vá časopis Kompas a provozuje program „Pojeďte s námi do světa“, který 
je zaměřen na rozvíjení soběstačnosti a nácvik samostatnosti, hospodaření, 
péče o domácnost, stravování, samostatný pohyb a péče o sebe. Ze všeho 
jmenujme jako příklad třeba cvičení paměti, kondiční cvičení, plavání a další 
sportovní aktivity, besedy a přednášky, společná setkání, kulturní akce - ná-
vštěvy výstav a divadla, rukodělné činnosti, toulky po Pardubicích a výlety.

Jak se v Křižovatce poskytuje podpora, nám může přiblížit Kamča. Na-
rodila se s DMO ještě za socialismu. Absolvovala sice školu pro slabozra-
ké v Moravské Třebové, ale když se vrátila domů, čekalo ji prázdno bez 
kamarádů a na práci nebylo ani pomyšlení. Nedávno si udělala speciální 
kurz PC pro slabozraké a potom jí v Křižovatce nabídli pracovní místo admi-
nistrativní pracovnice. Práce ji baví a je užitečná. Mimo to do centra chodí 
na ergoterapii, která jí pomáhá v samostatnosti. Před nedávnem získala byt 
v bezbariérovém domě, kde bude sice sama bydlet, avšak nikoliv bez přátel 
a kamarádů, kteří jí pomáhají.

Činnost centra zajišťuje jedenáctičlenný tým. O organizační věci a vede-
ní se starají dva pracovníci, uživatelům jsou k dispozici dvě ergoterapeutky 
a jeden asistent v přímé péči, který je zároveň koordinátorem volnočasových 
aktivit. O kurzy PC pro začátečníky i pokročilé a kurzy angličtiny se stará 
jeden lektor. Jeden sociální pracovník zajišťuje také poradenskou činnost. 
Při akcích pomáhají ostatní zaměstnanci a z velké míry také dobrovolníci. 
Předsedou správní rady sdružení je Ján Pásztor, ředitelem Milan Pešek, kte-
rý organizaci vede společně se svou zástupkyní  Petrou Novákovou. Jako 
jinde v neziskovém sektoru tu shánějí peníze na provoz nejen od sponzorů, 
ale i prostřednictvím projektů a od nadací.

Jana Hrdá
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Ohlédnutí za předáváním cen MOSTY 2009 
V Plzni se letos 10. února konal v pořadí již sedmý ročník udílení cen MOSTY 2009. Celkem bylo letos nominováno 91 projektů a osobností (I. kategorie – 
24 návrhů, II. kategorie – 35 návrhů, III. kategorie – 18 návrhů a IV. kategorie – 14 návrhů). Hlavními partnery předávání cen byly Plzeňský kraj, statutární 
město Plzeň, Kofola, a.s., Úřad vlády ČR a Apex on–line, a.s. Dalšími partnery pak UMÚN, Ateliér SOUKUP, s.r.o., Střední zdravotnická a vyšší odborná 
škola zdravotnická v Plzni, společnost MEDICCO, s.r.o., a Metropolitní univerzita Praha.

Velký sál Měšťanské besedy byl zaplněn do posledního místa.

Akce se konala za velkého zájmu novinářů. Na fotografii předseda NRZP Václav Krása poskytuje 

jeden z rozhovorů.

K zájmu médií přispěla svou přítomností i manželka prezidenta republiky Livia 

Klausová, která už počtvrté převzala záštitu nad slavnostním udílením cen.

Přivítání Livie Klausové v Měšťanské besedě. Stejně jako v minulých letech se 

první dáma setkala s nominovanými ještě před samotným vyhlášením výsledků.
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V I. kategorii zvítězilo město Český Krumlov za zavedení eurozámků a euroklíčů do praxe. Cenu 

přebral radní Roman Kneifl. 

Ve II. kategorii nejvíce oslovila porotu Poštovní spořitelna díky vytvoření pracovních míst v Centru 

administrativních služeb družstva invalidů ERGOTEP Proseč a následné spolupráci, cílené k in-

tegraci zdravotně postižených spoluobčanů do společnosti a vytváření specifických pracovních 

podmínek pro zdravotně postižené pracovníky. Na fotografii zástupce Poštovní spořitelny.

Za své preventivní aktivity pro zdravotně postižené a možnost komuni-

kace s dispečinkem městské policie pomocí SMS převzali pamětní list 

také mostečtí strážníci.

Mezi udílením cen v jednotlivých kategoriích vystoupila mimo jiné Tereza Kernd-

lová. Na závěr v duetu se svým otcem Laďou Kerndlem přispěla k příjemné atmo-

sféře a hezké tečce za celým odpolednem.
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Ohlasy čtenářů: 
Zákon o duševně nemocných jako priorita?
V čísle 4/2009 Skoku do reality byly uveřejněny tři články věnované 
problematice lidí s duševním onemocněním (Lidé s duševním onemoc-
něním potřebují nový zákon, Ochrana duševního zdraví občanů ČR, Čtvrt 
století mladoboleslavského Klubka – společenství lidí s duševním one-
mocněním). Dovolila bych si na některé informace publikované v těchto 
článcích reagovat.

Pracovní skupina zřízená a vedená předsedou NRZP ČR má s odvoláním 
na „všechny vyspělé státy EU“ vytvořit samostatný zákon na ochranu dušev-
ně nemocných osob. Ačkoliv členy NRZP ČR jsou tři členské organizace 
věnující se problematice duševně nemocných, v pracovní skupině jsou za-
stoupeny jen dvě z nich. Třetí organizace, Česká společnost pro duševní 
zdraví, nemá o práci skupiny jakékoliv průběžné informace. Jako člen právě 
této opomenuté organizace mohu cíle a činnost odborné skupiny posuzo-
vat jen z obecně dostupných informací, a tak ve mně záměry předkládané 
ve „Skoku“ vyvolávají mnoho otázek a ještě více pochybností.

Legislativa – dílčí problém duševně nemocných
Za primární cíl nepovažuji v této souvislosti vytvoření dobrého zákona 
o duševně nemocných, ale dobře fungující systém péče.Téma duševní 
nemoci je neoddělitelné od tématu duševního zdraví, které patří do sfé-
ry veřejného zájmu – a to už je problém celospolečenský a politický. 
Systém je stavbou, legislativa jen střechou. Není nejdůležitější, jaké 
mají vyspělé státy EU zákony, ale jaký mají systém a politiku v této oblas-
ti veřejného zdraví.Chybí–li v ČR systém odpovídající modernímu vývoji 
(s důrazem na mimonemocniční péči) a koncepce potvrzená státem, zdá 
se mi zcela neúčelné snažit se pokrýt chatrnou stavbu novou střechou. 
Co má být obsahem zamýšleného zákona a komu a čemu má 
vlastně sloužit ?

Některá upřesnění
„Člověk s duševním onemocněním“ je jen obecné označení. Asi 150 tzv. 
“efkových diagnóz“ je v deseti oddílech Mezinárodní klasifikace nemocí 
zařazeno pod názvem Duševní poruchy a poruchy chování.
Dva z těchto oddílů se týkají dětí.
Je na místě zde připomenout kritický stav dětské psychiatrie v ČR.V mo-
derní době dětských pacientů přibývá a pedopsychiatrů ubývá – dnes 
jich chybí celých 30%. Není kam umístit 1500 dětských narkomanů...

Pod duševní poruchy dospělých patří organické poruchy, závis-
losti, schizofrenní onemocnění, afektivní poruchy, neurózy, poru-
chy chování, poruchy osobnosti a mentální retardace.

Má pracovní skupina v úmyslu vytvořit komplexní zákon o dušev-
ním zdraví, nebo jen zákon na ochranu práv pacientů? Druhá mož-
nost nutně vyvolává otázku, do jaké míry je takový samostatný zákon 
opravdu potřebný. Tvorba komplexního zákona se mi jeví na tuto nepo-
četnou skupinu jako trochu velké sousto a při vší úctě ji nevidím ani jako 
dostatečně kompetentní.
Na půdě NRZP ČR se mluví o „lidech s duševním onemocněním“. 

Nejde tu ale spíše o lidi s diagnózami psychózy? U té nejvážnější, schi-
zofrenie, může léčba skončit právě tak s nulovým výsledkem jako plnou 
úzdravou části (správně) léčených a rehabilitovaných pacientů. I když 
smutné statistiky dokazují, že v průměru se pacienti se schizofrenií do-
žívají 37 let. “Lehčí“ diagnóza bipolární poruchy a deprese může vést 
právě tak k dokonané sebevraždě jako k úspěšné ambulantní léčbě při 
celoživotním plném výkonu zaměstnání bez vzniku invalidity. Ani nejlep-
ší zákon zaručující optimální léčbu ovšem nepřinese těmto nemocným 
právo na vyléčení. Nemoc se řídí svými vlastními zákony. Vrátíme–li se 
k příběhu pacienta z čísla 4, chybí v něm oproti zprávě z červencové 
tiskové konference jedna „maličkost“.Tento nemocný byl opakovaně 
nedobrovolně hospitalizován, protože odmítal užívat léky. Poskyt-
nout „ochranu“ takovému pacientovi znamená jej navždy umístit 
na uzavřené oddělení psychiatrické léčebny a zároveň jej navždy 
zbavit práva na rozhodování o sobě samém.

Nemoc a zdravotní postižení
V jednom ohledu se psychózy zcela liší jak od (konstantních) tělesných 
a smyslových postižení, tak od nevyléčitelných progresivních somatic-
kých nemocí, které může medicína pouze zpomalit a souběžně je nutná 
sociální pomoc odpovídající aktuálnímu stavu pacienta. U duševních 
nemocí nelze stanovit obecnou a jednoznačnou prognózu ani ur-
čit, jestli se nemoc stane zdravotním postižením. V dnešní době je snad 
nejblíže srovnatelným oborem onkologie.Buď – anebo...
Duševně nemocné se zdravotním postižením najdeme mezi invalid-
ními důchodci, kteří žijí v přirozeném prostředí a často vyhledávají pomoc 
sociálních služeb, mezi pacienty „chronických“ pavilonů v léčebnách, 
obyvateli domovů se zvláštním režimem a mezi duševně nemocnými 
ve skupině lidí bez domova (odhaduje se podíl 40 – 80 %). Kdo jim po-
může a jak jim může pomoci zákon?

Na závěr
Tento text je již dostatečně rozsáhlý na to, abych jej pro dnešek uzavřela. 
Rozsáhlá je ovšem i problematika léčby a života duševně nemocných, 
takže mnoha relevantních souvislostí se nebylo možné ani dotknout. Můj 
příspěvek by se snad měl stát spíše prologem k dalším úvahám, 
diskusi a konkrétním postupům.
Především by (i na půdě NRZP ČR) měly být zkorigovány představy o dušev-
ně nemocných jako jednolité skupině doživotně uzavřené v psychiatrických 
léčebnách, stejně jako představy, že aktivisté uživatelských organizací mo-
hou podávat výkon odpovídající činnosti fyzicky postižených funkcionářů.
To nejdůležitější právo lidí z této vyloučené skupiny charakterizovala 
zakladatelka mladoboleslavského pacientského klubu (prvního v teh-
dejším Československu), psycholožka Darja Kocábová. Považuje za ně 
možnost „zařadit se do společenství, učit se nést svůj úděl a napl-
ňovat svůj život smyslem“. Právo být člověkem.

Martina Přibylová

Chcete zdarma dostávat noviny SKOK DO REALITY, které vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, přímo do poštovní 
schránky? Napište na adresu Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 nebo na e–mail m.dvorak@nrzp.cz. Noviny vycházejí pětkrát ročně. Čtenářům, 
kteří je doposud dostávali společně s časopisem Vozíčkář, v roce 2010 již chodit nebudou. Vydavatel časopisu, občanské sdružení Liga 
vozíčkářů, ukončil k 31. 12. 2009 s NRZP ČR spolupráci a noviny již do časopisu nebude vkládat. Národní rada osob se zdravotním 
postižením ČR proto vyzývá čtenáře, aby si o Skok do reality napsali na výše uvedené kontakty. Noviny Vám budeme posílat zdarma. 
Ve své objednávce uveďte kontaktní adresu, na kterou je chcete posílat, a souhlas se zasíláním novin na Vaši adresu.
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