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Úvodní slovo předsedy NRZP

Lze říci, že rok 2005 byl rokem úspěšným a nepochybně v řadě
případů vedl ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením
v naší zemi.

Vážení přátelé,
rok 2005 byl poznamenán úsilím NRZP ČR prosadit zákon o sociálních službách. Znamenalo to účastnit se množství jednání na
ministerstvu práce a sociálních věcí, v odborných skupinách i ve

výborech Poslanecké sněmovny, vznášet připomínky, obhajovat naši
představu o podobě systémové změny sociálních služeb a vykonat
mnoho další práce. Nesmírné úsilí řady z nás bylo koncem roku korunováno schválením zákona Poslaneckou sněmovnou. Současně
s prosazováním zákona o sociálních službách připravila NRZP ČR
rozsáhlou kampaň, která měla uživatele sociálních služeb, poskyto-
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vatele těchto služeb a představitele samosprávy seznámit se základními parametry transformace sociálních služeb. Spanilé jízdy do
jednotlivých krajů v podzimních měsících roku 2005 byly pro nás
velmi příjemnou prací. Plné sály občanů, kteří čekali na základní
informace o zásadní změně sociálních služeb, jsme vnímali jako

velkou odměnu za naše úsilí. Cítili jsme, že většina lidí v sálech je
této změně nakloněna, a to byl pro nás impuls do další práce.
Je samozřejmé, že rok 2005 nebyl jenom rokem zákona o sociálních
službách. Na Žofíně jsme podruhé předávali ceny MOSTY za činy ve
prospěch lidí se zdravotním postižením - tato akce se stala velkou
společenskou událostí. Uspořádali jsme několik konferencí, budovali
jsme profesionální krajskou strukturu, vydali jsme řadu publikací,
připomínkovali jsme desítky legislativních norem. Lze říci, že rok
2005 byl rokem úspěšným, který v mnoha ohledech nepochybně
vedl ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením v naší
zemi. Podrobnosti o naší práci v roce 2005 a také informace o těch,
kteří nás podporují, najdete v této výroční zprávě.
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Vznik NRZP ČR

Národní rada zdravotně postižených spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy
na zlepšení postavení osob se zdravotním postižením v naší zemi. Je největším
a nejreprezentativnějším zástupcem organizací osob se zdravotním postižením v ČR.

Národní rada zdravotně postižených ČR vznikla na ustavujícím
shromáždění zástupců organizací zdravotně postižených dne
27. 6. 2000. Důvodem vzniku byla snaha o nalezení co nejefektivnějšího způsobu spolupráce organizací zdravotně postižených v rámci
České republiky a prosazování zájmů občanů se zdravotním postižením ve společnosti. NRZP ČR je dnes uznávaným iniciativním

a koordinačním orgánem pro obhajobu, prosazování a naplňování
práv a zájmů zdravotně postižených. NRZP ČR spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy na zlepšení postavení osob se
zdravotním postižením v naší zemi. Je členem několika mezinárodních organizací a institucí a jejich prostřednictvím se podílí na
činnosti mezinárodního hnutí osob se zdravotním postižením.
NRZP ČR je největším a nejreprezentativnějším zástupcem organizací osob se zdravotním postižením v ČR. Z tohoto důvodu je hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené
občany a zastupuje občany se zdravotním postižením i v dalších
významných organizacích, jako je např. Svaz měst a obcí ČR, Státní
fond dopravní infrastruktury ČR či Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Odborníci NRZP ČR
pracují v řadě odborných týmů mnoha státních institucí i v samosprávných orgánech. NRZP ČR má celostátní působnost s organizačními jednotkami s krajskou působností. V rámci krajské struktury
pracují koordinátoři jako profesionální pracovníci, kteří pomáhají
krajským radám zdravotně postižených v prosazování zájmů osob
se zdravotním postižením na regionální úrovni.

V roce 2005 došlo k zásadní změně ve struktuře NRZP ČR. K řešení specifických problémů jednotlivých skupin zdravotního postižení bylo v rámci organizační struktury dříve ustaveno 6 komor, a to
komora duševně nemocných, mentálně postižených, sluchově
postižených, tělesně postižených, vnitřně nemocných a zrakově
postižených. V průběhu let se však ukázalo, že komory neplní svůj
základní úkol - formulovat základní problémy specifických druhů
zdravotního postižení. Proto byly komory zrušeny. Pro řešení specifických otázek života osob se zdravotním postižením jsou ustaveny

odborné komise sociální, legislativní, komise pro odstraňování
bariér, komise pro zdravotnictví, komise pro problematiku sluchového postižení a komise pro přípravu zákona o ucelené rehabilitaci.
Ke konci roku 2005 měla NRZP ČR celkem 95 kolektivních členů,
ve kterých bylo sdruženo přes 250 tisíc osob se zdravotním postižením nebo jejich zákonných zástupců.
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Přehled o činnosti orgánů NRZP ČR

Republikové shromáždění rozhodlo o významné organizační změně ve struktuře
orgánů NRZP ČR. Místo komor budou vytvořeny odborné komise, které bude
zřizovat Republikový výbor.

Nejvyšším orgánem NRZP ČR je Republikové shromáždění, které se
sešlo 20. října 2005 v Praze. Republikové shromáždění:
schválilo novelu stanov NRZP ČR, projednalo zprávu o činnosti
NRZP ČR za uplynulé období, projednalo zprávu o činnosti kanceláře NRZP ČR, schválilo zprávu o hospodaření za rok 2004 a zprávu
Republikové revizní komise, zvolilo nové členy Republikového výboru a Revizní komise

vyhlášení ceny MOSTY 2005 a uložil předsednictvu vypracovat
hodnotící kritéria platná pro tuto cenu, schválil základní parametry
rozpočtu NRZP ČR na rok 2005, vzal na vědomí vyúčtování projektů za rok 2004, vyzval členské organizace, aby se do 30. 6. 2005
vyjádřily k další formě činnosti komor NRZP ČR a uložil předsednictvu RV NRZP ČR, aby na základě došlých podnětů připravilo
návrh na novelu stanov.

Republikové shromáždění rozhodlo o významné organizační změně
ve struktuře orgánů NRZP ČR. Schválením nových stanov NRZP
ČR byly zrušeny komory jako orgány NRZP ČR. Republikové shromáždění rozhodlo, že namísto komor budou vytvořeny odborné
komise, které bude zřizovat Republikový výbor. Jedná se o významnou kvalitativní změnu, protože činnost komor byla dlouhou dobu
pouze formální. Tyto orgány nenaplnily původní očekávání, a proto
Republikové shromáždění souhlasilo se zásadní změnou organizační struktury.

Přijal za členy NRZP ČR tyto nové členské organizace:
Domov pro mne, o. s., DebRA ČR, Život bez bariér, D.R.A.K., o. s.
APROPO - asociace pro postižené

V současné době pracují v Národní radě tyto odborné komise:
komise pro odstraňování bariér, legislativní, pro problematiku
sluchového postižení, pro přípravu zákona o ucelené rehabilitaci, komise sociální a komise pro zdravotnictví
Republikové shromáždění zvolilo doc. PhDr. Ivu Švarcovou, CSc.,
a Luďka Svobodu novými členy Republikového výboru Národní
rady zdravotně postižených ČR a dále zvolilo paní Drahoslavu
Myšákovou členkou Republikové revizní komise.
Mezi zasedáními Republikového shromáždění je nejvyšším orgánem Národní rady Republikový výbor, který se v roce 2005 sešel
celkem třikrát.
Přehled témat jednotlivých zasedání Republikových výborů:
Zasedání dne 5. března 2005
Republikový výbor:
vzal na vědomí zprávu předsedy o činnosti od posledního jednání
Republikového shromáždění a zprávu kancléře o činnosti Kanceláře
od posledního jednání Republikového shromáždění, schválil
Organizační řád NRZP ČR včetně schválených pozměňovacích návrhů s tím, že platnost OŘ omezil do příštího zasedání RV, schválil
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Zasedání dne 24. září 2005
Republikový výbor:
vzal na vědomí zprávu předsedy o činnosti od posledního jednání
Republikového výboru a zprávu kancléře o činnosti Kanceláře od
posledního jednání Republikového výboru, schválil definitivní verzi
Organizačního řádu NRZP ČR, vzal na vědomí stav příprav na vyhlášení ceny MOSTY 2005, schválil základní parametry projektů
NRZP ČR na rok 2006, vzal na vědomí vyúčtování projektů za rok
2004, vzal na vědomí vyjádření členských organizací k další činnosti
komor a na základě těchto vyjádření doporučil Republikovému
shromáždění schválit novelu stanov v předloženém znění.
Přijal za členy NRZP ČR tyto nové členské organizace:
o. s. ZP Krnov, Bruntál, Rýmařov, o. s. Trianon, o. s. AUTISTIK - společnost pro pomoc mentálně postiženým
Zasedání dne 20. října 2005
Republikový výbor:
vyhlásil konsolidační program nad Libereckou KRZP, podle § 16,
odst. 6 Organizačního řádu NRZP ČR, a určil správcem Liberecké
KRZP pana Mgr. Jiřího Morávka s tím, že po dobu výkonu funkce
správce je podle § 16 Organizačního řádu nadřazen KV a předsedovi
Liberecké KRZP. RV NRZP ČR na svém příštím jednání posoudí
situaci v Liberecké KRZP.
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Zaměření činnosti NRZP ČR

Činnost NRZP ČR se rozvíjela na mezinárodní, republikové a regionální úrovni.

Činnost organizace je rozvíjena na následujících úrovních:

- zpracovávání informací s teématikou podpory osob se zdravotním
postižením,

1. na mezinárodní úrovni
- zastupování ČR ve světové organizaci - Rehabilitation
International (RI),
- zastupování ČR ve světové organizaci - Disabletd Peoples'
International (DPI),
- zastupování ČR v zastřešující evropské organizaci občanů se zdravotním postižením a jejich organizací - European Disability Forum
(EDF)
- využívání informačního servisu, zejména EDF, RI a DPI,
- prezentace informací ze zahraničí,
- prezentace ČR v zahraničí.

- vydávání zpravodaje NRZP ČR -s názvem SKOK DO REALITY,
novin o legislativouě pro zdravotně postižené,
- vydávání publikací, jako je např. Sociálně právní minimum pro
zdravotně postižené aj.,
- zveřejňování informací a zpráv pro osoby se zdravotním postižením a veřejnost na teletextu ČT,
- zpracovávání analýz, průzkumů a situačních zpráv,
- zpracovávání krátkodobých a střednědobých koncepcí,
- pořádání konferencí, seminářů a odborných vzdělávacích kurzsů.
3. na regionální úrovni

2. na republikové úrovni
- naplňování funkce hlavního poradního orgánu Vládního výboru
pro občany se zdravotním postižením,
- spolupráce s významnými institucemi a organizacemi
(např. Svazem měst a obcí ČR, Asociací krajů ČR, Českou radou
humanitárních organizací apod.),
- připomínkování legislativních návrhů ovlivňujících životní podmínky zdravotně postižených občanů, jejich rodin a přátel,
- zajišťování koordinační a metodické činnosti ve prospěch
členských organizací NRZP ČR,

- spolupráce s krajskými zastupitelstvy při plánování a realizaci
regionální politiky,
- metodická a organizační pomoc krajským radám zdravotně postižených,
- přímá podpora koordinační a informační činnosti krajských rad
zdravotně postižených,
- podpora aktivit krajských rad zdravotně postižených při naplňování hlavních cílů organizace v regionech,
- iniciování a tvorba krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro
občany se zdravotním postižením.
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Přehled činností a projektů
NRZP ČR 2005 - projekt č. 1
„Účast NRZP ČR na tvorbě, realizaci a monitorování ucelených plánů vyrovnání
příležitostí pro občany se zdravotním postižením.”

Jedná se o největší a nejvýznamnější projekt Národní rady zdravotně
postižených ČR realizovaný v roce 2005.
Hlavním cílem projektu bylo podpoření NRZP ČR a jejích členských organizací při obhajobě, prosazování a naplňování zájmů
a potřeb zdravotně postižených občanů v součinnosti s orgány státní
správy a samosprávy v ČR i mezinárodními organizacemi a institucemi.
NRZP ČR při zastupování zájmů a potřeb občanů se zdravotním postižením plnila roli sektorového partnera vůči orgánům státní
správy a samosprávy, ale také významným institucím v ČR i v zahraničí. Výlučnost tohoto postavení ve společnosti je pak zakotvena
v řadě významných dokumentů vlády ČR a institucí státní i veřejné
správy. K výraznému prohloubení tohoto postavení NRZP ČR došlo
právě v roce 2005.

1. Úkoly vyplývající z mezinárodních závazků a dokumentů
1.1. Standardní pravidla pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením, schválená na Valném shromáždění OSN
dne 28. 10. 1993
Dokument mj. zvýrazňuje roli občanských sdružení zdravotně
postižených osob při realizaci všech opatření, která se dotýkají občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních práv
takových osob.
Přestože byl tento dokument v uplynulých deseti letech několikrát
publikován, povědomost o jeho existenci je ve společnosti stále
malá.V roce 2005 bylo zejména pro prezentace v regionech pořízeno
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několik set kopií v tištěné podobě (okopírováním) a současně i v digitální formě - na CD, disketách a prostřednictvím Internetu. Touto cílenou rozsáhlou kampaní se podařilo rozšířit zmíněný dokument
zejména na úrovni regionů.
1.2. Program Agenda 22 (Švédsko 2001)
Tento dokument uvádí do praxe Standardní pravidla pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím začleňování problematiky zdravotního postižení formou
tvorby plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením na krajské a regionální úrovni.
Přestože tento dokument přeložilo a vlastním nákladem vydalo
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým již před několika lety,
stále není ve společnosti dostatečná povědomost o tomto dokumentu. Prostřednictvím krajských rad zdravotně postižených NRZP
ČR (dále jen KRZP) a krajských koordinátorů NRZP ČR se v roce
2005 podařilo s tímto dokumentem seznámit všechny KÚ v ČR
a řadu měst a obcí v celé ČR. Současně bylo docíleno toho, že se tento
dokument v řadě regionů stal praktickou pomůckou pro formulaci
regionální politiky vůči občanům se zdravotním postižením (nejvýznamnější region - město Brno).
1.3. Směrnice 2000/78EC o zákazu diskriminace v zaměstnání, která
již byla implementována do příslušných zákonů ČR (zákon o zaměstnanosti, zákoník práce)
Jednou z hlavních činností NRZP ČR byl přenos informací a zkušeností ze zahraničí. Významnou součástí byl také přenos informací
od partnerských Národních rad zdravotně postižených ve státech
EU v oblasti prosazování, tvorby a monitorování plánů vyrovnávání
příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Podrobnosti
k mezinárodní činnosti NRZP ČR jsou uvedeny v závěrečné zprávě
k projektu - Mezinárodní činnost NRZP ČR v oblasti vyrovnávání
příležitostí pro občany se zdravotním postižením v roce 2005.
2. Úkoly odvozené od usnesení a rozhodnutí vlády ČR a ústředních orgánů státní správy
2.1. Usnesení vlády ČR č. 605 ze dne 16. 6. 2004 - Střednědobá koncepce politiky státu vůči občanům se zdravotním postižením
V kapitole Participace se konstatuje:
„Všechny významné mezinárodní dokumenty, doporučení a usnesení mezinárodních vládních i nevládních organizací zdůrazňují
v posledních letech nutnost dodržování pravidla konzultací a participace organizací zdravotně postižených na správě a řešení jejich
záležitostí. Občané se zdravotním postiženími, mj. díky své
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neopakovatelné životní zkušenosti, dokáží formulovat politiku
a navrhovat praktická opatření, která jim usnadní integraci do společenského života. U občanů se zdravotním postižením (jejich
organizací) se v uplynulých deseti letech odehrával vývoj od hnutí
roztříštěného do několika desítek a stovek organizací, ke vzniku jednotné a střechové reprezentace, která je způsobilá být důstojným
partnerem státu a jeho orgánů. Národní rada zdravotně postižených
a její členské organizace sdružují více než 260 000 individuálních
členů.“
Aktivní zastupování občanů se zdravotním postižením a jejich organizací je proto jednou z hlavních činností NRZP. Konkrétní
podrobné informace jsou uvedeny dále v bodě Zastupování.
V kapitole Obecné úkoly je pak uvedeno:
„Za účelem posílení schopnosti komunity zdravotně postižených
přispívat k procesu vývoje politik a programů je především třeba
trvale podporovat vzájemné partnerství mezi organizacemi zdravotně postižených, dalšími nevládními organizacemi a ostatními
sociálními partnery. Je nezbytné zdokonalovat mechanismy, které
podpoří větší participaci zdravotně postižených na konzultativních
procesech.“
NRZP ČR v roce 2005 rozvíjela různé formy spolupráce s dalšími
partnery - občanskými sdruženími, s úřady měst a obcí, angažovala
se v odstraňování bariérovosti měst a obcí a spolupracovala s odbornými pracovišti vysokých škol a výzkumných pracovišť. Další
podrobnosti jsou uvedeny v závěrečné zprávě o realizaci projektu Edukační a informační činnost NRZP.
V dokumentu je rovněž uvedeno opatření:
„Vytvořit podmínky pro profesionalizaci organizací zdravotně
postižených při účasti na tvorbě politiky ve prospěch občanů se zdravotním postižením“ a dále „zdokonalovat mechanismy, které podpoří
větší participaci zdravotně postižených na konzultativních procesech.“
Pro řešení specifických problémů a z důvodů koordinace společného
postupu jsou při NRZP ČR zřízeny stálé odborné komise. Stálými
komisemi působícími na celostátní úrovni jsou:
komise legislativní, komise odstraňování bariér, komise sociální.
Podle aktuální situace a potřeb jsou vytvářeny také
dočasné odborné komise. V roce 2005 byla takováto odborná
komise ustavena k přípravě zákona o sociálních službách.
Na základě výše uvedeného doporučení bylo v projektu NRZP ČR na
rok 2005 naplánováno podstatné rozšíření dosavadní činnosti
v regionech. Poskytnutá dotace od MZd ČR tak poprvé umožnila
profesionalizovat regionální činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Díky této podpoře se
v roce 2005 podařilo:
a) provést veřejná výběrová řízení a ve všech 14 krajích ČR obsadit
nová funkční místa krajských koordinátorů NRZP ČR,
b) vytvořit celostátní síť krajských kanceláří - kontaktních pracovišť
pro občany a občanská sdružení zdravotně postižených v krajských
městech.
2.2. Národní akční plán sociálního začleňování (MPSV ČR 2005).
NRZP ČR se na tvorbě tohoto dokumentu aktivně podílela
NRZP ČR obdržela část nákladu tohoto dokumentu (500 kusů), který
rozšířila jednak mezi své členské organizace, jednak mezi své partnery a spolupracující subjekty. Dokument byl rovněž využíván při
edukačních a informačních akcích pořádaných NRZP ČR v roce
2005.
2.3. Usnesení vlády č. 545 ze dne 29. 5. 2002
Usnesení určilo jako koordinátory programu VVZPO a NRZP ČR.
Vláda ČR svým usnesením č. 706 ze 14. července 2004 schválila

vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility
pro všechny. V návaznosti na toto usnesení byla upravena pravidla
posuzování projektů předkládaných SFDI ČR podle zákona
č. 104/2000 Sb., o SFDI, § 2 písm. g) - jedná se o projekty ke
zvyšování bezpečnosti dopravy a jejímu zpřístupňování osobám
s omezenou schopností pohybu a orientace. NRZP ČR byla svěřena
kompetence posuzování všech projektů předkládaných SFDI ČR
podle § 2 písm. g), s ohledem na to, zda projekty splňují podmínky
zpřístupňování dopravy občanům s omezenou schopností pohybu
a orientace.
V roce 2005 se jednalo o velice rozsáhlou a odborně náročnou činnost. Součástí realizace byly tyto aktivity:
rozesílání informací o programu Mobilita pro všechny v rámci ČR,
prezentace programu Mobilita pro všechny na úřadech měst a obcí,
a to jak jednotlivě, tak i po skupinách, návštěvy měst a obcí - konzultace na místě, odborné konzultace předkladatelům nových projektů,
shromažďování došlých projektů, odborné posouzení a ohodnocení
došlých projektů pro další jednání v řídících orgánech programu.
3. Úkoly přímo vyplývající z usnesení vlády ČR
3.1. Národní plán podpory a integrace osob se zdravotním postižením (dále jen NPPI), který schválila svým usnesením vláda ČR
č. 1024 ze dne 17. 8. 2005
Vláda ČR svým usnesením č. 605 ze dne 16. června 2004 uložila
místopředsedovi vlády a výkonnému místopředsedovi Vládního výboru pro zdravotně postižené občany v součinnosti s ostatními
ministry předložit do 30. června 2005 nový národní plán pro podporu a integraci občanů se zdravotním postižením na období
2006-2009, vycházející z cílů a úkolů Střednědobé koncepce státní
politiky vůči občanům se zdravotním postižením, jejímž zpracováním byla pověřena NRZP ČR.
Pro plnění tohoto úkolu i pro následnou tvorbu a připomínkování
vlastního dokumentu zvolila NRZP ČR formu spolupráce
s Výzkumným centrem integrace zdravotně postižených, které se
stalo v předchozím roce hlavním zpracovatelem Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením.
3.2. Usnesení vlády č. 596 ze dne 18. 6. 2003
„Doporučuje zpracovat ve spolupráci s NRZP ČR a přijmout
Krajské plány vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním
postižením.“
VVZPO, NRZP ČR - průběžně
4. Úkoly vyplývající ze zastupování občanů se zdravotním
postižením a jejich organizací ve významných institucích a organizacích v rámci ČR
Ze strany NRZP ČR se jedná především o spolupráci s institucemi
participujícími na tvorbě politiky ve prospěch občanů se zdravotním
postižením a zastoupení v příslušných orgánech.
4.1. Parlamentní podvýbory pro zdravotně postižené občany
Parlamentní podvýbory pro zdravotně postižené občany sehrávají
od svého vzniku významnou roli v prosazování řady nových
zákonů. NRZP ČR proto systematicky spolupracuje jak se sněmovním podvýborem pro zdravotně postižené a občany se změněnou
pracovní schopností, tak i se senátním podvýborem pro rovnoprávné uplatnění občanů se zdravotním postižením, a to zejména
formou konzultací jednotlivých projednávaných témat.
4.2. Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
Jak vyplývá ze statutu VVZPO schváleného usnesením vlády č. 1323
ze dne 10. 12. 2001, naplňuje NRZP ČR funkci jeho hlavního poradního orgánu. Ve VVZPO zasedá 5 členů předsednictva NRZP ČR,
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přičemž předseda NRZP ČR zastává funkci místopředsedy VVZPO.
VVZPO projednává všechny materiály předkládané NRZP ČR.
4.3. Odborné skupiny Vládního výboru pro zdravotně postižené
občany
V rámci VVZPO byly dosud ustaveny tři odborné skupiny zabývající
se jednotlivými oblastmi vyrovnávání příležitostí pro občany se
zdravotním postižením, a to odborné skupiny pro sociální politiku,
pro vzdělávání a pro regionální rozvoj. Zástupci NRZP ČR jsou
vedle zástupců ministerstev, krajů a obcí členy každé z nich.
Zastávají rovněž funkci předsedů odborné skupiny pro vzdělávání
a odborné skupiny pro regionální rozvoj.
4.4. Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro
všechny
Národní rozvojový program mobility pro všechny byl vyhlášen společně VVZPO a NRZP ČR 16. 4. 2002. Následné usnesení vlády
č. 545 ze dne 29. 5. 2002 určilo jako koordinátory programu VVZPO
a NRZP ČR. Tato funkce je vykonávána prostřednictvím Řídícího
výboru programu, v němž zasedají dva členové předsednictva NRZP
ČR, z nichž jeden zastává funkci místopředsedy Řídícího výboru.
4.5. Monitorovací výbor Společného regionálního operačního
programu
Předseda NRZP ČR je členem výboru, který sleduje pokrok v plnění
programu, dohlíží na zajištění účinnosti a efektivity prostředků programu a dále na kvalitu poskytování pomoci, tzn. zejména zajišťuje
soulad navrhovaných postupů a opatření s předpisy EU a právními
předpisy ČR, dohlíží na efektivitu a kvalitu implementace pomoci
a pravidelně sleduje pokrok v dosahování cílů programu.
4.6. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury
Předseda NRZP ČR je členem výboru, v jehož působnosti je
mj. vyhlašování výběrových řízení na realizaci investičních akcí
a uvolňování prostředků SFDI na investiční akce. Zastoupení ve výboru má mimořádný význam s ohledem na § 2 písm. g) zák.
104/2000 Sb., na jehož základě jsou poskytovány příspěvky na projekty zvyšování bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování
osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.
4.7. Komise Ministerstva zdravotnictví pro kategorizaci léčiv
NRZP ČR má svého zástupce v této komisi již po několik let.
Vzhledem k tomu, že NRZP ČR zastupuje občany se zvýšenou spotřebou léčiv, je její zastoupení v komisi velmi důležité a systémové.
4.8. Mezirezortní komise k programu podpory obnovy vozidel městské hromadné dopravy a veřejné linkové autobusové dopravy
Smyslem komise je posuzovat žádosti o dotace jednotlivým provozovatelům autobusové dopravy na nákup nových autobusů a jejich
součástí. Při posuzování jsou preferovány autobusy splňující požadavky na ekologickou dopravu a na dopravu osob se sníženou
schopností pohybu a orientace. Vzhledem k tomu je zastoupení
NRZP ČR v komisi účelné.
4.9. Asociace krajů ČR
Již několik let je rozvíjena spolupráce NRZP ČR s AK ČR, a to
zejména s Komisí pro sociální záležitosti. Konkrétním předmětem
spolupráce byla v roce 2005 příprava zákona o sociálních službách.
4.10. Svaz měst a obcí ČR
Od roku 1994 vyvíjí svoji činnost Komise předsednictva SMO ČR
pro zdravotně postižené občany. V ní zasedají ti zástupci NRZP ČR,
kteří jsou současně zastupiteli měst a obcí. Komise projednává celou
řadu témat komunální politiky, jež se váží k životním podmínkám
občanů se zdravotním postižením, zejména problematiku sociálních
služeb, vzdělávání a dopravy.
4.11. Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených
Při zpracovávání koncepcí a programů zvyšování zaměstnanosti
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občanů se změněnou pracovní schopností vytváří NRZP ČR
společné pracovní týmy s AZZP.
4.12. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Jedním ze stěžejních programových témat NRZP ČR je transformace sociálních služeb. Při její přípravě nelze opomenout otázky
pracovních podmínek zaměstnanců v sociálních službách. NRZP
ČR proto systematicky spolupracuje s OSZS při přípravě jednotlivých kroků reformy.
5. Úkoly zajišťované NRZP ČR na základě požadavků občanských
sdružení zdravotně postižených na celostátní úrovni
5.1. Legislativní činnost
NRZP ČR je trvalým připomínkovým místem legislativního procesu
v ČR. Např. v loňském roce zpracovala připomínky k několika desítkám návrhů legislativních norem. Kromě připomínkování poslaneckých, vládních a rezortních návrhů NRZP ČR rovněž zpracovává
a příslušným orgánům předkládá k projednání vlastní návrhy
nových právních úprav a jejich změn.
V rámci legislativní činnosti uplatnila Národní rada zdravotně postižených ČR v roce 2005 připomínky k následujícím legislativním
návrhům:
k tezím legislativního zakotvení výkonu sociální práce a vzdělávání
sociálních pracovníků, k návrhu zákona o nájemném z bytu
a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu zákoníku práce, k návrhu zákona, kterým se
mění zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, k návrhu komplexní
a integrující mezinárodní úmluvy o ochraně a prosazování práv
a důstojnosti osob se zdravotním postižením, k návrhu zákona
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího
vzdělávání), k návrhu zákona o vlastnictví bytů a nebytových
prostorů a o změně některých zákonů (zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostorů), k návrhu zákona o sociálních službách, k návrhu
zákona o pomoci v hmotné nouzi, k návrhu zákona, kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi, k návrhu zákona,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, k návrhu zákona o životním a existenčním
minimu, k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb.,
o drahách, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu právní úpravy
příspěvku na péči, k návrhu materiálu pro schůzi vlády „Zpráva
o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví
při práci za rok 2004“, k návrhu Akčního plánu Rady Evropy na podporu zdravotně postižených a jejich plné účasti ve společnosti:
zlepšování kvality života zdravotně postižených v Evropě 2006 až
2015, k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb.,
o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona
č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, k materiálu
„Koncepce statistiky o občanech se zdravotním postižením“, k návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví okruh osob s nízkými příjmy
a se zvláštními sociálními potřebami, doklady, kterými se tyto osoby
prokazují poskytovateli univerzální služby, a doklady, kterými
fyzická osoba poskytovateli univerzální služby prokazuje zdravotní
postižení, k návrhu vyhlášky, jíž se mění vyhláška 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České
národní rady o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve
znění pozdějších předpisů.
Kancelář NRZP ČR rovněž zajišťuje koordinaci postupu členských
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organizací ve věcech společného zájmu, a to zejména v průběhu
legislativního procesu. Nejvýznamnějšími společnými aktivitami
byla příprava nového NPPI a návrhu nového zákona o sociálních
službách. Příprava, připomínkování a podpora přijetí těchto dvou
zcela zásadních legislativních norem byly hlavní činností NRZP
v rámci projektu. Dosažení těchto cílů také odpovídaly vynaložené
náklady na externí spolupráci, konzultační činnost, cestovné apod.
5.2. Nelegislativní činnost
Trvalým úkolem NRZP ČR je průběžné monitorování plnění
Národních plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním
postižením a příprava zpráv o dosažených výsledcích, které každoročně projednává vláda ČR. Do působnosti NRZP ČR rovněž náleží
příprava dílčích aktualizací tohoto programového dokumentu.
V roce 2005 byly prakticky všechny aktivity NRZP v této oblasti soustředěny na vytvoření a přijetí nového NPPI.

5.3. Metodická činnost NRZP ČR v oblasti sociálně-právního poradenství
NRZP ČR je rovněž spoluzakladatelem 14 krajských Center pro
zdravotně postižené. Krajská Centra pro zdravotně postižené poskytují svým klientům celou škálu služeb, v níž zaujímají významné
místo zejména služby poradenské a služby osobní asistence.
V roce 2005 se podařilo dosavadní spolupráci s Centry pro zdravotně postižené podstatně rozšířit. Předmětem spolupráce byla
zejména součinnost při odkazování klientů, provádění místních šetření, oblast metodické pomoci, lektorská a expertní činnost, sběr
vytipovaných dat a informací, spolupráce při pořádání informačních a edukačních akcí v regionech apod.
5.4. Metodická pomoc členským organizacím
Jednalo se především o pořádání odborných školení a kurzů a vytváření grantových schémat, standardů kvality poskytovaných služeb
apod. Tato rozsáhlá činnost je podrobně popsána v závěrečné zprávě
o realizaci projektu - Edukační a informační činnost NRZP ČR
v roce 2005.
5.5. Metodická pomoc krajským radám zdravotně postižených
Jedná se především o lektorskou a konzultační činnost v regionech,
zpracování a prosazování návrhů krajských a regionálních plánů
i o monitorování a aktualizace již existujících Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.
6. Úkoly zajišťované na základě požadavků občanských sdružení
zdravotně postižených na krajské a regionální úrovni
6.1. Krajské plány vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním
postižením
Na základě usnesení vlády ČR č. 596 ze dne 18. 6. 2003 byla zahájena

systematická spolupráce NRZP ČR s kraji při tvorbě a schvalování
Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním
postižením. Tímto usnesením totiž vláda ČR mj. doporučila všem
krajským zastupitelstvům zpracovat a přijmout krajské plány ve spolupráci s NRZP ČR. NRZP ČR proto nejprve zpracovala Metodiku
tvorby krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Na ni navázala vlastní tvorba těchto dokumentů, jež dosud vyústila v jejich přijetí v kraji Moravskoslezském,
Královéhradeckém a Olomouckém. Obsahem tohoto projektu bylo
pokračování zmíněného procesu i ve zbývajících krajích. Na podporu těchto snah a rozvoje spolupráce navštívil předseda NRZP
ve 2. pololetí 2005 celkem 11 krajských hejtmanů. Jednání se za
NRZP ČR zúčastnili zástupci krajských rad zdravotně postižených
a krajští koordinátoři.
Současně v roce 2005 došlo k posílení postavení krajských rad zdravotně postižených, které zejména:
v rámci kraje navrhovaly orgánům státní správy a samosprávy
potřebná legislativní či jiná opatření ve prospěch zdravotně postižených, posuzovaly návrhy opatření týkajících se životních podmínek
zdravotně postižených zpracované jinými orgány a institucemi,
iniciovaly vypracovávání a realizaci krajských dlouhodobých
koncepcí vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, sledovaly a vyhodnocovaly realizaci legislativních i jiných
opatření ve prospěch zdravotně postižených na území kraje a v případě potřeby iniciovaly opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
zajišťovaly osvětovou a poradenskou činnost a služby při vyrovnávání příležitostí pro zdravotně postižené např. formou pořádání
seminářů, besed, konferencí apod., určovaly strategické cíle hnutí
zdravotně postižených na území kraje a způsoby jejich prosazování,
koordinovaly společný postup členských organizací při formulování
a prosazování politiky ve prospěch občanů se zdravotním postižením v rámci kraje, zprostředkovávaly výměnu informací mezi
členskými organizacemi a přenos získaných informací využitelných
pro jejich činnost.
7. Výzkumná činnost NRZP ČR pro rok 2006
Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením schválený usnesením vlády ČR č. 1004 ze dne 17. 8. 2005 uložil
NRZP ČR pod bodem 8.2. průběžně „realizovat výzkumnou činnost
v oblasti sociologie handicapu a kvality života občanů se zdravotním
postižením, nezbytnou pro přípravu koncepčních dokumentů a návrhů legislativních úprav“.
NRZP ČR rozvíjí dlouhodobou spolupráci s výzkumnými pracovišti
v oblasti vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.
8. Dosah projektu
Dosah projektu lze jen obtížně kvantifikovat, neboť svými aktivitami
poslouží:
95 členským organizacím NRZP ČR s úhrnnou členskou základnou
přes 260 000 fyzických osob, 14 krajským radám zdravotně postižených s více než 280 regionálními organizacemi, orgánům státní
správy a veřejné správy všech stupňů, široké veřejnosti.
Svým zaměřením, rozsahem i dopadem se jedná o zcela unikátní
projekt, který nemá v rámci občanských sdružení zdravotně postižených obdoby. Pro svoji unikátnost je tento projekt jen také obtížně
porovnatelný s jinými projekty podpořenými z prostředků MZd ČR.
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Projekt č. 2

„Edukační a informační činnost NRZP ČR.”

Informační činnost NRZP ČR byla realizována na základě projektu
„Edukační a informační činnost Národní rady zdravotně postižených ČR“, který byl finančně podpořen MZd ČR. V rámci tohoto
projektu byly realizovány následující aktivity:
Publikační činnost
Ucelený přehled o právních předpisech ovlivňujících život občanů
se zdravotním postižením poskytuje unikátní publikace „Sociálně
právní minimum pro zdravotně postižené“. V roce 2005 byla
provedena aktualizace k 8. vydání.
Velmi žádanou publikací jsou rovněž „Pomůcky pro zdravotně
postižené“ obsahující kromě práv a povinností pojištěnce také
seznamy prostředků zdravotnické techniky a seznam kontaktních
pracovišť poskytujících poradenství pro osoby se zdravotním postižením. V roce 2005 byla publikace vydána v nákladu 2 000 ks.
Nejznámějším periodikem vydávaným NRZP ČR jsou noviny
o legislativě pro zdravotně postižené „Skok do reality”, které vycházejí 5x ročně v nákladu 18 000 výtisků. Význam těchto novin spočívá v podávání informací o aktuálním vývoji v oblasti legislativy
a politiky vzhledem ke zdravotně postižených občanů.
Konference, semináře a výstavy
K významným informačním aktivitám, mimo vlastní publikační
činnost, patří pořádání konferencí na národní i mezinárodní úrovni. NRZP ČR v roce 2005 uspořádala mezinárodní konferenci na
téma „Doprava bez bariér“. Cílem konference bylo seznámit účastníky s infrastrukturou tak, jak je pojímána v některých evropských
státech.
Národní konference s mezinárodní účastí a s názvem „1. konference o stavu lidských a občanských práv osob se zdravotním
postižením v ČR“ měla za cíl založit tradici monitorování stavu
a pokroku na poli zabezpečení a ochrany lidských a občanských
práv občanů se zdravotním postižením v České republice. Hlavními
přednášejícími byli doc. JUDr. Petr Pithart a JUDr. Otakar Motejl.
Z konference byl vydán sborník příspěvků.
Třídenní seminář na téma „Tvorba, realizace a monitorování ucelených plánů vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním
postižením“ splnil cíl odborného proškolení a praktického výcviku
pracovníků občanských sdružení zdravotně postižených.
Seriál 14 seminářů na téma „Sociálně právní ochrana osob se
zdravotním postižením“ měl za cíl seznámit co největší okruh pracovníků veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb a uživatelů
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sociálních služeb s připravovaným zákonem o sociálních službách.
Seminář „Aktuální otázky legislativy dotýkající se života zdravotně
postižených“, zaměřený především na informace a zhodnocení
změn v právní úpravě, k níž došlo v roce 2004 a 2005, byl součástí
doprovodného programu výstavy pomůcek pro zdravotně postižené Non-handicap, stejně jako „Národní rozvojový program mobility pro všechny“, který podrobně seznámil účastníky s programem
Mobilita pro všechny.
Velmi významné bylo uspořádání dvou konferencí v rámci doprovodného programu HOSPIMedica Brno. Tou první byla konference
„Je zdravotní péče i pro občany zdravotně postižené?“. Konference
se zúčastnila i ministryně zdravotnictví MUDr. Milada Emmerová,
zástupci státní správy i odborné veřejnosti, lékaři a občané se zdravotním postižením.
Druhá konference, s názvem „Diskriminace zdravotně postižených
občanů a právní řád“, měla za cíl pojmenovat základní oblasti
diskriminace z důvodu zdravotního postižení, stav legislativy v této
oblasti a možnost obrany proti diskriminaci právními prostředky.
Aktuální zpravodajství
Na průběžně aktualizovaných stránkách http://www.nrzp.cz jsou
zveřejňovány mimo jiné aktuální informace z domova a z EU, informace o členských organizací a další údaje.
Pro teletextové zpravodajství jsou s týdenní periodicitou předávány
aktuální zprávy, které se dotýkají života a problematiky osob se
zdravotním postižením. O sledovanosti teletextových informací
svědčí řada dotazů a ohlasů z celé republiky. Za rok 2005 bylo prostřednictvím teletextu zveřejněno celkem 214 samostatných zpráv.
Důležité místo v aktuálním zpravodajství NRZP ČR zaujímá systematické informování široké veřejnosti prostřednictvím medií.
V roce 2005 se jednalo především o spolupráci s TV Prima, ČT 1
a ČT 2, televizí Nova a Českým rozhlasem. Dále to byly tiskové konference zejména v oblasti legislativních opatření, účast zástupců
NRZP ČR na besedách v televizním studiu, účast v diskusních pořadech v rozhlase, přímé telefonické vstupy do rozhlasového vysílání
a tisková prohlášení pro novináře a ČTK.
Z podnětu NRZP ČR bylo otištěno přes 90 tiskových zpráv v celostátním i regionálním tisku a bylo realizováno přes 100 rozhlasových a televizních vystoupení a vstupů. Hlavní zásluhu na tomto
rozvoji měl předseda NRZP ČR Václav Krása.
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Projekt č. 3

„Sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením.”

Základní poskytované sociální služby
Sociálně-právní poradenství - pomoc při prosazování práv a zájmů
zdravotně postižených osob a poskytování informací

Základními aktivitami projektu
Podání vysvětlení - vysvětlení je podáváno v případě, že se uživatel
služby obrátí na poradnu se žádostí o objasnění určitého rozhodnutí
nebo sociální situace, konzultace - konzultace je poskytována v případě pochybností uživatele o možnostech řešení určité situace,
jedná se o konkrétní radu v širokém spektru oblastí živého práva,
pomoc při sepsání podání (žádost, žaloba, opravné prostředky proti
soudním a správním rozhodnutím apod.), poučení o právech a nárocích, včetně ústavních práv a zákazu diskriminace z důvodu
zdravotního postižení, odkazy - v případě, že uživatel neví, na jaký
úřad se obrátit, je odkázán na příslušný orgán a je mu vysvětlena
formální a obsahová stránka postupu včetně zdůvodnění
Hodnocení poskytovaných služeb
Způsob hodnocení úspěšnosti projektu:
Sociálně-právní poradenství NRZP ČR je uznáváno pro svou vysokou kvalitu. To se projevuje jak v počtu uživatelů služeb, tak i v tom,
že uživatelé jsou odkazováni na služby právní poradny nejrůznějšími institucemi, např. obecními úřady, organizacemi zdravotně
postižených, kanceláří ombudsmana ČR, někdy i advokáty. Vysoká
erudice poradny se projevuje i v tom, že poskytuje právní pomoc
i v jiných oblastech práva, včetně věcí trestně-právních.

Úspěšnost a kritické zhodnocení rozvoje projektu
Přestože význam poradenské činnosti je zcela zásadní, což potvrzuje
například to, že navrhovaný zákon o sociálních službách považuje
poradenství za základní činnost při poskytování všech druhů sociálních služeb a ukládá poskytovatelům sociálních služeb povinnost
vždy tuto činnost zajistit (§ 37, odst. 2 návrhu zákona o sociálních
službách), byl projekt podpořen jen částkou 178 000 korun, což
představuje pouhých 20 % původně předpokládaných nákladů. Je
třeba otevřeně říci, že naprosto nedostatečná výše dotace negativně
ovlivnila rozsah poskytovaných služeb. Valnou část roku mohly být
poskytovány pouze polovinu týdne. Přitom právní poradenství je
činnost, za kterou nelze vyžadovat úhradu od uživatelů služeb, což
neobyčejně ztěžuje možnost získání spoluúčasti. Placené právní
poradenství je přitom pro řadu občanů se zdravotním postižením
z finančních důvodů nedostupné.
Hodnocení spolupráce s ostatními organizacemi
Sociálně-právní poradenství NRZP ČR je svým tematickým rozsahem i kvalitou poskytovaných služeb jedinečné. Spolupráce s jinými
organizacemi probíhá v naprosté většině případů tak, že tyto organizace v obtížných případech odkazují své členy na poradnu NRZP
ČR. To platí i pro spolupráci s Centry pro zdravotně postižené.
Opačný směr komunikace se vyskytuje pouze výjimečně, a to tehdy,
je-li kromě právní problematiky třeba řešit ještě např. otázky
asistence, rekondičních pobytů apod.
Počet uživatelů, lůžek, kontaktů apod.
telefonické kontakty:
2500
e-mailové kontakty:
1000
dopisy:
150
osobní konzultace:
700
Uvedené údaje jasně prokazují naprosto nedostatečnou výši podpory, která byla v této oblasti NRZP ČR poskytnuta, a dokládají
enormní zatížení pracovníků poradny.
Realizátor projektu: JUDr. Jan Hutař
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Projekt č. 4

„Equal - posílení postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce.”

Projekt podpořený z programu Iniciativy Společenství EQUAL je
zaměřen na posílení pozice nezaměstnaných zdravotně postižených
občanů na trhu práce na území Prahy. Globálním cílem rozvojového
partnerství je zlepšit situaci občanů se zdravotním postižením
zvyšováním jejich možností uplatnění na trhu práce. Hlavním zaměřením projektu je snaha o rovný přístup k zaměstnávání osob se
zdravotním postižením.
Projekt je financován Evropskou unií z programu Iniciativy
Společenství EQUAL a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.
Partnery projektu jsou: Centrum pro zdravotně postižené kraje
Praha (CZP), Svaz tělesně postižených v ČR (STP ČR), Výzkumné
centrum integrace zdravotně postižených (VCIZP), Jedličkův ústav
Praha (JÚŠ), Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
(SONS), S-COMP Centre s.r.o., střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR (AZZP ČR), 1. LF UK Praha, Svaz českých
a moravských výrobních družstev (SČMVD) a Český rozhlas Regina
Praha (ČRo Regina).
První část projektu se zabývá analýzou prostředí dané problematiky.
Je realizována řada analýz, na které navazuje tvůrčí fáze projektu.
V rámci analytické fáze jsou zjišťovány příčiny postojů zaměstnavatelů k zaměstnávání občanů se zdravotním postižením, definovány
překážky bránící osobám se zdravotním postižením v širším pracovním uplatnění a formulovány návrhy na jejich odstranění.
Výstupy z tvůrčí fáze napomohou osobám se zdravotním postižením orientovat se na trhu práce a při ucházení se o práci. Společně
s partnerem projektu S-COMP Centre s.r.o. je vytvářen interaktivní
webový portál (www.praceprozp.cz), kde uchazeči o zaměstnání
naleznou informace o související legislativě, možnostech dalšího
vzdělávání, rekvalifikačních kurzech nebo pracovní rehabilitaci.
Součástí portálu je také „burza práce“, do které si mohou zadávat
inzeráty uchazeči o zaměstnání, ale i zaměstnavatelé, k dispozici
bude rovněž pracovně-právní poradna. Další z partnerů - Centrum
pro zdravotně postižené Praha - zpracovává metodickou příručku
pro poradce v problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Na základě vytvořené metodiky proběhne školení poradců,
kteří se této problematice budou věnovat v praxi. Poradnu bude provozovat Centrum pro zdravotně postižené v rámci svých služeb, a to
i po ukončení projektu. Neméně důležitým úkolem projektu je
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vytvoření vzdělávacího kurzu, jeho odzkoušení, akreditace a uvedení
do praxe. V současné době, dle našich zjištění, existuje jen omezená
nabídka vzdělávacích nebo rekvalifikačních kurzů pro osoby se
zdravotním postižením, přičemž velká část z těch stávajících je již
zastaralá a neodpovídá aktuální poptávce na trhu práce.
Program Iniciativy Společenství Equal podporuje nadnárodní spolupráci. V rámci projektu je založeno také mezinárodní partnerství
s organizacemi CITHY Parthenariat z Francie, NUISE ze Severního
Irska a Innovate Trust z Walesu. Spolupráce se zakládá na výměně
zkušeností z oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Výstupem spolupráce bude srovnávací studie EU znázorňující podobnosti, rozdíly, úspěchy, prověřenou praxi a překážky v zaměstnávání osob se zdravotním postižením a dále publikace popisující
cestu k získání práce pro osoby se zdravotním postižením. Tato
brožura bude obsahovat praktické návrhy vycházející ze zkušeností
osob se zdravotním postižením, které se snažily najít práci (napříč
čtyřmi zeměmi).
Souběžně s aktivitami v rámci analytické a tvůrčí fáze a mezinárodní
spolupráce probíhá diseminační a mainstreamingová část projektu,
ve které usilujeme o změnu v názorech zaměstnavatelů na rizikovost
a nákladnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V rámci
projektu probíhá informační kampaň zaměřená na zaměstnavatele především na firmy, které zaměstnávají více než 25 zaměstnanců
a jsou ze zákona č. 435/2004 Sb. povinny zaměstnávat nejméně
4 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu pracovníků
(tzv. povinný podíl). Zároveň probíhá série seminářů pro zaměstnavatele, na kterých obdrží odborný výklad k dané problematice
a zároveň získají informace od zkušených firem, které se v rámci své
firemní kultury aktivně věnují problematice zaměstnávání osob se
zdravotním postižením.
Průběžné informování veřejnosti o projektu v pražských médiích by
mělo přispět k ovlivnění názoru zaměstnavatelů a politiků na
zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Cílem je informovat veřejnost o překážkách uplatnění cílových skupin na trhu práce
a jejich příčinách. Projekt bude ukončen v dubnu 2008.

Výroční zpráva NRZP ČR 2005

Projekt č. 5

„Dobrovolnictví mezi zdravotně postiženými.”

Národní rada zdravotně postižených ČR získala akreditaci na organizování dobrovolnické služby 27. 4. 2005. Projekt realizovaný
v období od června do prosince 2005 byl pro NRZP ČR pilotním
projektem a poskytnutá dotace od MV ČR byla významnou podporou dosavadní činnosti NRZP ČR v oblasti práce s dobrovolníky.
Hlavním cílem projektu bylo rozšíření dosavadní práce s dobrovolníky a její zkvalitnění ve smyslu udělení akreditace.
Hlavní realizované aktivity projektu:
1. Informační činnost mezi organizacemi zdravotně postižených
občanů
NRZP ČR se v této oblasti soustředila zejména na své členské organizace, které dosud nemají vlastní akreditaci, spolupracující
organizace poskytující služby pro zdravotně postižené občany,
tj. především na Centra pro zdravotně postižené ve všech 14 krajích
ČR. V rámci této informační kampaně bylo opakovaně rozesláno
množství informačních materiálů, a to jak klasickou, tak i elektronickou poštou. Kromě toho proběhly také osobní informativní
schůzky s Pražskou organizací vozíčkářů, Českou unií neslyšících,
Prosazem, CZP kraje Praha, Královéhradeckého a Libereckého
kraje.
2. Nábor dobrovolníků
Nábor nových dobrovolníků byl prioritním cílem projektu a měl
sloužit zejména pro zajišťování následujících činností:
pomoc jednotlivcům - dospělým i dětem se zdravotním postižením,
pomoc organizacím sdružujícím zdravotně postižené občany nebo
organizacím poskytujícím služby pro tyto občany.
Nábor byl prováděn:
v organizacích sdružujících osoby se zdravotním postižením, mezi
studenty vysokých škol a VOŠ (např. UK Praha - PedF, Teologická
fakulta, VOŠ publicistiky, VOŠ sociální, ČVUT atd.), mezi veřejností
v krajských médiích, pomocí inzerátů ve specializovaných tiskovinách pro zdravotně postižené (např. Vozíčkář, Skok do reality atd.).

činnost v rozsahu nad 1/2 pracovního úvazku. Pro přijímající organizace bylo získáno celkem 43 nových dobrovolníků.
4. Metodika a organizace dobrovolnické služby
V souvislosti s realizací projektu a náborem desítek nových dobrovolníků byla také kompletně dopracována stávající metodika.
Současně byly v rámci organizační struktury NRZP ČR vytvořeny
podmínky pro nábor dobrovolníků v regionech (krajích).
5. Příprava dobrovolníků
Na přípravě dobrovolníků se podílel ze strany NRZP ČR koordinátor za přispění externích odborníků - zejména psychologů a speciálních pedagogů. Při přípravě dobrovolníků zajišťovala NRZP ČR
výběr uchazečů (vstupní pohovory) a základní proškolení (včetně
uzavření písemné smlouvy s dobrovolníkem).
V rámci přípravy dobrovolníků se uskutečnil jeden internátní seminář pro nově získané dobrovolníky, který ve spolupráci
s NRZP ČR zorganizovalo Centrum pro zdravotně postižené
Královéhradeckého kraje. Dvoudenního semináře se zúčastnilo
celkem 15 dobrovolníků.
6. Přijímající organizace
Na základě sdělených informací a instruktážních seminářů byla navázána konkrétní spolupráce s těmito subjekty:
Pražská organizace vozíčkářů, Centrum pro zdravotně postižené
Královéhradeckého kraje, PROSAZ o.s., Centrum zdravotně postižených kraje Praha.
Závěr:
Za dobu 7 měsíců, tj. po dobu realizace projektu, se kromě předpokládaného počtu získaných dobrovolníků podařilo NRZP ČR splnit
úkoly formulované v jeho obsahu. Z tohoto důvodu považujeme
projekt za velice úspěšný.

3. Uplatnění získaných dobrovolníků
NRZP ČR byla v roce 2005 ve větší míře organizací vysílající
a v menší míře organizací přijímací. Pro činnost v rámci NRZP ČR
se podařilo získat 9 dobrovolníků - z toho jednoho na dlouhodobou
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Projekt č. 6

„MOSTY 2005.”

Smyslem ceny je ocenit projekt nebo čin, který významným
způsobem zlepšuje postavení občanů se zdravotním postižením.

I. kategorie - Cena pro instituci veřejné správy
za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením.
II. kategorie - Cena pro nestátní subjekt
za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením.

zúčastnil místopředseda vlády Pavel Němec, zástupci Poslanecké
sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, představitelé krajů, měst a dalších institucí. Moderátorkou slavnostního vyhlášení byla Martina
Kociánová. O kulturní program se postarala zpěvačka Marie
Rottrová a zpěvák Ladislav Kerndl.
Ve spolupráci s Českými drahami byly na vyhlášení cen vypraveny
do Olomouce z celé republiky vlaky s bezbariérovými vagóny, které
umožnily účast všem zájemcům se zdravotním postižením (vlaky
byly vypraveny z Ostravy, Zlína, Plzně, Prahy, Ústí nad Labem,
Liberce, Českých Budějovic, Pardubic, Hradce Králové, Jihlavy
a Brna).

III. kategorie - Zvláštní cena
udělovaná za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se
zdravotním postižením.

Posuzování nominací
Posuzování návrhů probíhalo ve dvou kolech. V prvním kole vybrala Nominační komise pět nejlepších návrhů v každé kategorii.

Na udělení ceny „MOSTY 2005“ se přihlásilo celkem 67 projektů.
V I. kategorii to bylo 22 projektů, ve II. kategorii 23 a ve III. kategorii 22 projektů. Ceny pro jednotlivé kategorie navrhla a vytvořila
akademická sochařka Jitka Wernerová a pamětní listy akademický
malíř Otakar Trogan.
Slavnostní vyhlášení vítězů III. ročníku ceny „MOSTY 2005“ se
uskutečnilo ve čtvrtek 23. února 2006 v sále Pegasus Regionálního
centra Olomouc pod záštitou a za účasti předsedy vlády Jiřího
Paroubka. Vedle premiéra převzal záštitu také primátor statutárního
města Olomouc Martin Tesařík. Slavnostního vyhlášení se rovněž

Složení Nominační komise „MOSTY 2005“:
Václav Krása
předseda NRZP ČR
Prof. PaedDr. Ján Jesenský, CSc.
první místopř.NRZP ČR
Michaela Frycová
místopř. NRZP ČR
Otmar Crkal
místopředseda NRZP ČR
Mgr. Jiří Morávek
místopředseda NRZP ČR

Ceny „MOSTY 2005“ byly vyhlášeny ve třech kategoriích:
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Hodnotící výbor ve druhém kole rozhodl o vítězi v jednotlivých
kategoriích. Ostatní nominovaní obdrželi pamětní diplomy.
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Složení Hodnotícího výboru „MOSTY 2005“:
Václav Krása
předseda NRZP ČR
Bc. Patrik Nacher
med. poradce NRZP ČR
Ing. Martin Dvořák
generální ředitel TV Prima
Miloslav Plass
zástupce Asociace krajů ČR
Mgr. Jiří Morávek
místopředseda NRZP ČR
JUDr. Pavel Ptáčník
ved. sekretariátu VVZPO
Jaromír Jech
místopředseda SMO ČR

Nominace a projekty „MOSTY 2005“
Vítězové:
V I. kategorii - instituce veřejné správy:
KÚ Královéhradeckého kraje
Ve II. kategorii - nestátní subjekty:
SIEMENS Elektromotory s.r.o., Mohelnice
Ve III. kategorii - zvláštní cena:
Veronika Loušová

3. Statutární město Teplice - za dlouhodobý program zpřístupňování městské dopravy.
4. KÚ Královéhradeckého kraje - za projekt osobní asistence pro
děti s těžkým zdravotním postižením, jež studují ve speciálních
a soukromých školách na území kraje.
5. Slezská diakonie - město Krnov - za projekt „Z ústavu do podporovaného bydlení“ ve městě Krnov.

II. kategorie - nestátní subjekty
1. DELTA B+B, s.r.o. - za vyvinutí a výrobu zdvihacích zařízení
umožňujících osobám se zdravotním postižením dopravu po železnici.
2. Pomocné tlapky o.p.s. - za výcvik a bezplatné poskytování speciálně vycvičených asistenčních psů.
3. O. s. Máme otevřeno? - za provozování Kavárny Vesmírna.
4. SIEMENS Elektromotory s.r.o., Mohelnice - za zřízení chráněné
dílny v prostorách strojírenského závodu.
5. Otto Bock ČR s.r.o. - za prosazování nejnovějších technologií
v kompenzačních pomůckách.
III. kategorie - zvláštní cena
1. Veronika Loušová - za nábytkový program pro seniory, vozíčkáře
a slabozraké.
2. Česká sledge hokejová asociace - za propagaci sledge hokeje
a uspořádání mistrovství Evropy.
3. Jaroslav Větvička - za návrh miniauta pro osoby s těžkým
zdravotním postižením.
4. Autoškola Pavel Peml s.r.o. - za Otevřené okno naděje - kurz autoškoly pro ZP.
5. Petr Vojtík - za mimořádnou aktivitu a spolupráci s mnoha
sdruženími zdravotně postižených.

Nominovaní v jednotlivých kategoriích:
I. kategorie - instituce veřejné správy
1. SŽDC Praha - za trvalou pozornost věnovanou bezbariérovým
úpravám dopravních systémů (zejména rekonstrukce železničního
nástupiště v Pardubicích a České Třebové a přestavba železniční stanice Zábřeh na Moravě).
2. Technická univerzita v Liberci - za program My Voice, který
umožňuje hlasem ovládat počítač.
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Zahraniční činnost

Zastupování v mezinárodních organizacích a mezinárodní spolupráce NRZP ČR
v roce 2005.

1. Zastupování v mezinárodních organizacích, kde je NRZP ČR
členem za Českou republiku
1.1. Evropské fórum zdravotně postižených
(a) Zástupci NRZP ČR se pravidelně účastní zasedání řídících
orgánů EDF.V loňském roce se NRZP ČR zúčastnila obou pořádaných jednání předsednictva EDF. První se konalo v únoru v Aténách
(Řecko) a druhé v Cardiffu (Velká Británie). Přestože NRZP ČR
nemá přímo v předsednictvu své zástupce, je pro ni velmi důležité se
jednání účastnit, protože jsou zde předjednávána témata pro diskusi
na Valném shromáždění i pro budoucí směřování organizace. I když
NRZP ČR nemá v tomto orgánu hlasovací právo, může se jednání
aktivně účastnit v diskusích a projednávat jednotlivé záležitosti individuálně s členy předsednictva, což NRZP ČR považuje za velmi
důležité i vzhledem k tomu, že Valné shromáždění v loňském roce
zvolilo nové členy předsednictva, přičemž poměrně vysoké procento
těchto zástupců pochází z nových členských zemí EU. Lze tedy předpokládat citlivý přístup k problematice, která vychází z podobné
situace v těchto členských zemích.

se zástupci NRZP ČR zúčastnili v rámci Valného shromáždění volby
předsedy EDF a zástupců do řídících orgánů EDF. Navíc měli příležitost přímo diskutovat novou strategii a možnosti nové finanční
struktury organizace.
(c) Expert NRZP ČR se dále zúčastnil semináře EDF o právech osob
se zdravotním postižením (červen - Maastricht, Nizozemsko).
Seminář se konal v rámci dalšího projektu EDF - „Aktivisté a obhájci
práv osob se zdravotním postižením“ - a byl určen odborníkům na
legislativu z členských národních rad zemí EU. Cílem semináře bylo
umožnit účastníkům, aby prohloubili svou teoretickou znalost legislativy EU i mezinárodních legislativních nástrojů využitelných při
hájení práv osob se zdravotním postižením, a seznámit je s konkrétními soudními případy, jejich výsledky a dopady.

1.2. Disabled Peoples' International
Komunikace s touto organizací probíhala v loňském roce především
prostřednictvím e-mailu. NRZP ČR se soustředila zejména na zpracovávání informací, které DPI poskytuje.
(b) Účast na Valném shromáždění EDF (květen - Barcelona, Španělsko). V tomto vrcholném orgánu EDF má NRZP ČR dva hlasy a jednání považuje za velice důležité, neboť se jedná o široké plénum
zástupců jednotlivých evropských zastřešujících organizací a národních rad zemí EU a delegáti mají přímou možnost předkládat vlastní
návrhy a ovlivňovat budoucí směřování organizace. V loňském roce
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1.3. Rehabilitation International (RI)
V roce 2005 byl zástupce NRZP ČR v pravidelném kontaktu se sekretariátem RI a s jejími jednotlivými představiteli, a to jednak jako
národní tajemník České republiky, tedy jako zástupce členské organizace ČR (Národní rady zdravotně postižených), ale současně i jako
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člen jejího výkonného výboru (Executive Committee) a zástupce
viceprezidenta RI pro Evropu. Ve funkci národního tajemníka
působí doc. MUDr. Jiří Votava, CSc., od r. 1991 a členem výkonného
výboru je od r. 2000 - je to tedy již jeho druhé funkční období.
Na rozdíl od předchozích let byly v roce 2005 kontakty s RI čistě písemné, a to převážně prostřednictvím e-mailu. Důvodem bylo zčásti
časové zaneprázdnění delegáta, ale především to, že finanční zdroje
NRZP ČR neumožňovaly přímou účast na schůzích výkonného výboru, každoročně konaném Valném shromáždění, seminářích či
konferencích, které se konaly především mimo Evropu (např. činnost na přípravě Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, která probíhá v New Yorku, či Valné shromáždění, které se
konalo v Bahrajnu). V rámci písemného styku se zástupce NRZP ČR
aktivně zúčastnil diskuse o cílech RI a změnách její struktury.

posílit zastoupení organizací zdravotně postižených na regionální
a místní úrovni, a to i v procesu rozhodování a vytváření regionálních a místních plánů politiky v oblasti zdravotního postižení
s využitím Programu 22 (implementace Standardních pravidel pro
vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením OSN
na místní úrovni) a ve spolupráci s CEMR a národními sdruženími
měst a regionů. Odbornou pomoc zajišťují dvě expertky EDF na
danou problematiku. NRZP ČR si pro realizaci projektu vybrala tři
pilotní oblasti na různé úrovni (Pardubický kraj, Brno a Benešov).
V rámci projektu proběhnou školení a národní konference. Projekt
bude ukončen společnou evropskou konferencí, na níž se budou
mimo jiné prezentovat výsledky implementace projektu v jednotlivých zemích.

2.2. Účast na konferencích, seminářích, apod.
2. Mezinárodní spolupráce
2.1. Projekt „Mainstreaming problematiky zdravotního postižení do
politiky na místní a regionální úrovni“
NRZP ČR se zapojila do projektu EDF „Mainstreaming problematiky zdravotního postižení do politiky na místní a regionální

(a)
Zástupci NRZP ČR se v dubnu zúčastnili Evropské konference pro rovné šance a sociální integraci a proti diskriminaci osob
se zdravotním postižením (Vídeň, Rakousko). Jednalo se již o druhou konferenci o této problematice, která navazovala na předchozí
jednání v německém Marburgu. Obě akce financovala Evropská
unie. Tématem konference bylo především vzdělávání pedagogů
a osvětová činnost ve smyslu sociálního modelu přístupu ke
zdravotnímu postižení.
(b)
Zástupci NRZP ČR byli přizváni k účasti na semináři
o nediskriminaci a rovných příležitostech pro osoby se zdravotním
postižením. Seminář proběhl v červnu v Nikósii (Kypr) a jeho hlavním tématem byly strategie, priority a úloha organizací zdravotně
postižených. Český zástupce na semináři prezentoval situaci v naší
zemi a postavení NRZP ČR.
(c)
Zástupci NRZP ČR se dále zúčastnili odborného semináře
o legislativě a praxi v oblasti zdravotního postižení (říjen Bratislava, Slovensko). Seminář se věnoval připravované Úmluvě
OSN o právech osob se zdravotním postižením a legislativním
opatřením v oblasti zdravotního postižení v evropských zemích.
Zástupce NRZP ČR na jednání hovořil o postavení NRZP v České
republice.

úrovni“. Realizace byla zahájena v prosinci 2004 (fakticky první společné jednání proběhlo v únoru 2005 v Bruselu) a projekt bude
ukončen v listopadu 2006. Do projektu je zapojeno celkem 9 národních rad ze zemí EU. Projekt je financován z prostředků EU a kromě
ČR se jej účastní národní rady z Belgie, Dánska, Itálie, Litvy,
Lotyšska, Řecka, Slovinska a Slovenska. Hlavním cílem projektu je
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Mediální aktivity

Významné akce, témata a projekty NRZP ČR v mediích.

Významné mediální akce v roce 2005
Mosty 2004 (II. ročník)
- ceny za projekty a činy, které navržené subjekty a jednotlivci
udělali nad rámec svých povinností ve prospěch občanů se zdravotním postižením
- Praha, 17. února 2005

Equal - projekt s podporou EU
(zaměstnávání osob se zdravotním postižením)
- tříletý projekt s cílem vytvořit poradenská centra a vytipovat vhodná pracovní uplatnění pro zdravotně postižené
- mediální aktivita zaměřená především na Prahu

Doprava bez bariér
- mezinárodní konference za účasti měst s rozšířenou působností
- Praha, květen 2005
- pod záštitou předsedy vlády

Mediální témata v roce 2005

Významné mediální projekty v roce 2005
Zdravotnictví - „Desatero komunikace se zdravotně postiženými“
- mediální kampaň zaměřená na všechny skupiny zdravotnických
pracovníků a koncipovaná tak, aby tito pracovníci uměli komunikovat s komunitou lidí se zdravotním postižením
Zákon o sociálních službách
- dlouhodobá informační kampaň, jejímž cílem je vysvětlit poskytovatelům a uživatelům sociálních služeb nový systém těchto služeb
(semináře, informační kampaň)
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Zdravotnictví
- špatná komunikace zdravotnických pracovníků s lidmi se zdravotním postižením - obavy z pobytu v nemocnicích (minimální
znalosti zdravotnických pracovníků o problematice zdravotního
postižení - chybná komunikace, komunikace přes prostředníka,
prostředí nepřizpůsobené pobytu lidí se ZP apod.)
- zrušení centrálního nákupu drahých léků pro zdravotně postižené
Zaměstnání
- malá uplatnitelnost lidí se zdravotním postižením na trhu práce
(problémy se zaměstnáváním zdravotně postižených, chráněné
dílny - jedna z mála možností, která ale nesplňuje smysl integrace)
- zaměstnávání zdravotně postižených dle zákona (firmy nad 25
pracovníků mají mít povinný podíl 4 % dle zákona č. 435/2004 Sb,
§ 81 - tento požadavek nedodržují ani instituce státní správy, ministerstva, kraje, magistrátní města a podniky se státní účastí)
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Bariéry
- odstranění bariér v dopravní infrastruktuře (dopravní prostředky,
chodníky, přechody, vstupy do metra)
- vstupy do veřejných budov (nedodržování stavebního zákona. Vše,
co je postaveno po roce 1996 a slouží veřejnosti, má mít bezbariérové vstupy)
- stavební úřady nejsou důsledné v dodržování stavebního zákona,
který vyžaduje, aby všechny stavby užívané veřejností byly přístupné pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

- neochota majitelů obytných domů upravit vstupy do budov tak,
aby je mohly používat i osoby s omezenou schopností pohybu
a orientace
- odstraňování bariér ve městech, pěší zóny
- problémy s ubytováním v hotelech - nejsou bezbariérové pokoje
(větší toaleta, širší zárubně dveří atd.)
- vstupy do klubů, sportovních zařízení (pro mladé lidi se zdravotním postižením)
- problémy s bariérovými WC (čerpací stanice, restaurace, hotely,
obchodní domy)
- zima - osoby se zdravotním postižením uvězněni doma (velké
problémy s pohybem - zledovatělé chodníky, sníh)

Nedostatek služeb
- především terénních, které by umožnily aktivní život občanů se ZP
Nevyrovnaný přístup úřadů k dávkám určených občanům se ZP
- příspěvek na nákup motorového vozidla, příspěvek na dopravu
apod. (nekompetentní rozhodování úředníků)

Trestní zákon
- eutanázie (návrh v dané podobě lze zneužít proti lidem se zdravotním postižením)
Diskriminace ve školství
- problematika pedagogických asistentů, nerovný přístup ke vzdělání - školy se mohou vymluvit na technické důvody, které jim brání
přijmout ke studiu žáka se zdravotním postižením.
- vzdělávací zařízení odmítají platit pedagogického asistenta, pokud
pro žáka se ZP v době pobytu ve škole vykonává i jiné služby než
pouze pomoc při vzdělávání

Problémy v dotačním řízení
- občanská sdružení ZP mohou obdržet dotaci až v květnu
Zneužívání
- parkovacích značek pro handicapované občany (roste jejich počet
a lidé mají pocit, že nepatří jen zdravotně postiženým a častěji stojí
na vyhrazených místech)
- soucitu - žebrání falešných zdravotně postižených
- průkazů ZTP a ZTP-P a často nespravedlivé rozhodování (posudkový versus odborný lékař)

Politika
- v programech politických stran se problematice zdravotního postižení příliš prostoru nedává - není dlouhodobá koncepce a problémy
se pak řeší ad hoc například pod vlivem mediálního tlaku
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Informace o členské základně NRZP ČR

Uvedený přehled členských organizací NRZP ČR vyjadřuje stav k 31. 12. 2005.

AMA – Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných pří-

Evropské centrum pantomimy neslyšících

slušníků a přátel

Federace rodičů a přátel sluchově postižených

APROPO – Asociace pro postižené

Handicap Žatec

ARCUS – Onko centrum

Já – člověk

ASISTENCE o.s.

Jablonecký klub onkologických pacientů, jejich rodinných přísluš-

Asociace muskulárních dystrofiků ČR

níků a přátel „JAKOP“
Jihlavská unie neslyšících
Klub bechtěreviků
Klub DEMKA Příbram
Klub nemocných cystickou fibrosou
Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova
Klub vozíčkářů Petýrkova
Kolumbus
Koruna – Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
AUTISTIK
AVAZ – Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených
Centrum nezávislého života v Českém ráji a v Podkrkonoší
CESPO, o.s.
Česká abilympijská asociace
Česká společnost AIDS pomoc
Česká společnost pro duševní zdraví
Česká unie neslyšících

Lenio občanské sdružení

Český klub nedoslýchavých HELP

Liga proti otokům

ČKO – Český klub ohluchých

Liga za práva vozíčkářů

D.R.A.K., občanské sdružení

Mobilis, občanské sdružení

DebRA ČR

Nadatio Samaritanus – Sdružení Samaritán

Dětské centrum 1990 se sídlem v Olomouci

NONA – Společnost zdravotně postižených Nové Město nad Metují

Domov pro mne

Občanské sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným,
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zdravotně postiženým a handicapovaným občanům „Pomocná

SOLIDARITA – občanské sdružení zdravotně postižených

ruka“

Společenství zdravotně postižených Nová Paka

Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA

Společnost „E“

Občanské sdružení Obzor Liberec

Společnost C – M – T

Občanské sdružení ŠANCE

Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich

Občanské sdružení TRIANON

rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Občanské sdružení zdravotně postižených Veselská oblast

Společnost DUHA – integrace osob s mentálním postižením

Občanské sdružení zdravotně postižených regionu Krnov, Bruntál,

Společnost pro bezlepkovou dietu

Rýmařov

Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě
Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků – občanské sdružení
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
Spolu Olomouc
SUKI – Sdružení uživatelů kochleárních implantátů
Svaz diabetiků České republiky
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice
Svaz paraplegiků
Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice
Svaz tělesně postižených v České republice
Svaz zdravotně postižených občanů
Svaz zdravotně postižených Stříbrska

Občanské sdružení zdravotně postižených Tanvald
Oblastní unie neslyšících Olomouc
Organizace nevidomých Jihlava
Organizace zdravotně postižených Bučovice a okolí
Parent Project
PARKINSON humanitární společnost
Plzeňská unie neslyšících
Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených se sídlem v Semilech
POHODA – Společnost pro normální život lidí s postižením
Pražská organizace vozíčkářů
PROSAZ – Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se ZP
Přátelství – Sdružení rodičů zdravotně postižených dětí

Svaz zdravotně postižených ŠUMAVA

Revma liga v ČR

Svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí

Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem

DANETA

Sdružení neslyšících v Moravském krasu

Svítání – sdružení pro pomoc zdravotně postiženým dětem,

Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v ČR

Pardubice

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách

Unie neslyšících Brno

Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR

Unie Roska – česká MS společnost

Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR

Ústecký ARCUS, společnost onkologických pacientů, jejich rodin

Sdružení rodičů a přátel postižených dětí „Kamínek“ Pustá

a přátel

Kamenice

Život bez bariér

Sdružení zdravotně postižených Karlovy Vary – Stará Role
Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
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Hospodaření NRZP ČR

Přehled hospodaření NRZP ČR za rok 2005.

Hospodaření NRZP ČR probíhalo na základě rozpočtu organizace,
který schválil Republikový výbor NRZP ČR na svém zasedání
dne 5. 3. 2005. Hlavním zdrojem příjmů byla dotace poskytnutá
Ministerstvem zdravotnictví ČR ve výši 9 500 000 Kč.

Jak vyplývá z popisu realizovaných projektů v předešlých kapitolách,
tvoří převážnou část činnosti NRZP ČR veřejně účelné aktivity
s širokým veřejným dosahem. Z ekonomického hlediska se však
jedná vesměs o činnosti, na které lze jen velmi těžko získávat

Z dotace byly financovány tři projekty, které byly dle metodiky
poskytovatele vyúčtovány do 31. ledna 2006.

finanční prostředky od sponzorů, a tím, že se nejedná o služby pro
jednotlivé občany, nelze využít ani jinak běžný zdroj plateb
od klientů. Splnění požadované spoluúčasti organizace je tak náročným a velice obtížně řešitelným problémem.

Vedení účetnictví zajišťovala v období leden-prosinec 2005 firma
Ing. Jaroslav Skuhrovec.
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Náklady
číslo účtu
501
502
511
512
513
518
521
524
525
538
542
544
545
546
548
549
551
582
Celkem náklady

název ukazatele
spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
ostatní sociální pojištění
ostatní daně a poplatky
ostatní pokuty a penále
úroky
kurzové ztráty
dary
manka a škody
jiné ostatní náklady
odpisy
poskytnuté příspěvky

celkem ( v tisících Kč)
1 566
370
195
795
189
5 802
4 239
1 304
16
54
1
4
39
5
0
134
171
42
14 926

Výnosy
číslo účtu
602
604
645
648
662
668
682
684
688
691
Celkem výnosy

název ukazatele
tržby z prodeje služeb
tržby z prodeje zboží
kurzové zisky
jiné provozní výnosy
úroky
ostatní finanční výnosy
přijaté příspěvky a dary
přijaté členské příspěvky
ostatní mimořádné výnosy
provozní dotace

Hospodářský výsledek
591

daň z příjmu

celkem ( v tisících Kč)
-1 182
-201
-2
-59
-3
-4
-2 543
-51
0
-10 989
-15 033
107
0
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Poděkování organizacím, institucím
a sponzorům
Poděkování patří všem organizacím a institucím spolupracujícím s NRZP ČR a všem
sponzorúm, kteří se spolupodílí na financování NRZP ČR.

1. Spolupráce na celostátní úrovni
1.1 s ústředními orgány státní správy
MZd ČR, MPSV ČR, MŠMT ČR, MD ČR, MMR ČR, MV ČR,
Úřad vlády ČR
1.2 s dalšími institucemi
Asociace krajů ČR
Česká abilympijská asociace
Národní vzdělávací fond
Rehabilitační klinika 1. LF UK Praha
Státní fond dopravní infrastruktury ČR
Svaz měst a obcí ČR
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených
1.3 se sdělovacími prostředky
TV Prima, TV Nova, Česká televize, Český rozhlas, ČRo - Regina,
ČTK

Poděkování sponzorům
Philip Morris ČR
ABF
Alima
České dráhy
Kentoya
Incheba Expo

2. Spolupráce na krajské a regionální úrovni
2.1 se všemi krajskými úřady na informační kampani k zákonu
o sociálních službách a v rámci přípravy Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha
Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje
Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje
Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje
Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje
Centrum pro zdravotně postižené Královehradeckého kraje
Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina
Centrum pro zdravotně postižené Jihomoravského kraje
Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje
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Extreme
Coca-cola
Žofín
Bohemia sekt
Liberecký kraj
Statutární město Olomouc

Národní rada
zdravotně postižených ČR

Kontakty
TRAM 14,17
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Vrbenského

Plynární

TRAM 5,12,15
BUS 102, 112, 201, 210

řů
Železničá

Argentinská

ch
Na Zátorá

Janko
vcova

Par
tyzá
nsk
á

Nádraží Holešovice

Adresa
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7-Holešovice

(výšková budova Pražská teplárenská a. s. – cca 220 m od stanice metra C „Nádraží Holešovice“)

Kontaktní osoby
Předseda

Václav Krása

266 753 421

Kancléř

Jiří Vencl

266 753 420

Tiskový odbor

Ing. Patrik Nacher

266 753 421

Legislativní odbor

JUDr. Jan Hutař

266 753 425

Zahraniční odbor

Veronika Půrová

266 753 423

Informatika

Jakub Zikmund

266 753 420

Regionální odbor

Mgr. Alena Habešová

266 753 431

Projekt EQUAL

Bohumila Miškovská, Jitka Lišková

266 753 432

Právní poradna

JUDr. Věra Dreslerová

266 753 427

Fax		

266 753 422

