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Úvodní slovo
Rok 2006 byl pro hnutí zdravotně postižených a tím i pro Národní radu osob
se zdravotním postižením ČR rokem přelomovým, protože v tomto roce se
podařilo připravit legislativní kroky k transformaci sociálních služeb.

Vážení přátelé,
počátek roku 2006 byl poznamenán
závěrečným schvalováním zákona o sociálních službách a tím i úsilím NRZP ČR
nedopustit, aby byly do zákona prosazeny změny, které by kolidovaly se základními principy transformace sociálních služeb. V měsíci březnu jsme konečně dosáhli
schválení zákona, neznamenalo to však, že
bychom téma sociálních služeb opustili.
Toto téma nás bude provázet i v dalších
letech, protože schválení zákona je jedna
věc a vytvoření nového systému sociálních
služeb, založeného na individualitě každého člověka, je věc druhá.
Tématem roku 2006 byl pro NRZP
ČR vedle sociálních služeb také problém
komunikace pracovníků ve zdravotnic-

tví s pacienty se zdravotním postižením.
K tomuto tématu jsme vydali publikaci
DESATERO, která shrnuje základní problémy komunikace mezi lékaři a zdravotními sestrami na jedné straně a pacienty
se zdravotním postižením na straně druhé.
Podařilo se nám toto téma vnést do společnosti, pořádali jsme řadu seminářů, mediálních výstupů a návštěv ve zdravotnických zařízeních. Vesměs jsme byli přijati
velmi pozitivně a sami pozorujeme, že způsob komunikace se na mnoha zdravotnických pracovištích výrazně mění a zlepšuje.
V Olomouci proběhlo již třetí předávání cen MOSTY za činy ve prospěch lidí
se zdravotním postižením. Udílení těchto
cen se stává dobrou tradicí a účastní se
ho špičky veřejného a politického života.
Tentokrát si ho nenechali ujít předseda

vlády, olomoucký arcibiskup a další osobnosti veřejného života. Rozhodli jsme se
cenu MOSTY udělovat pravidelně v jednotlivých krajských metropolích, abychom
umožnili účast na této významné společenské události i lidem se zdravotním postižením mimo hlavní město.
Stejně jako v minulých letech jsme vydali řadu publikací, připomínkovali desítky
legislativních norem, rozšiřovali naši poradenskou činnost, pořádali konference
a semináře a vyvíjeli mnoho dalších aktivit zaměřených na zlepšení postavení osob
se zdravotním postižením ve společnosti.
Podrobnosti o naší práci v roce 2006 najdete v této výroční zprávě. Další informace lze získat na našich webových stránkách www.nrzp.cz.
Václav Krása
předseda NRZP ČR
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Vznik NRZP ČR

Národní rada osob se zdravotním postižením 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.
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 mezinárodním hnutí
osob se zdravotním postižením.
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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 osoby se zdravotním postižením v dalších významných organizacích, jako je např.
Svaz měst a obcí ČR, Státní fond dopravní
infrastruktury ČR či Řídicí výbor Národního
rozvojového programu mobility pro všechny.
Odborníci NRZP ČR pracují v řadě expertních týmů mnoha státních institucí a samosprávných orgánech.
NRZP ČR má celostátní působnost s organizačními jednotkami s krajskou působností. V rámci krajské struktury působí ko-

ordinátoři jako profesionální pracovníci,
kteří pomáhají krajským radám zdravotně
postižených v prosazování zájmů osob se
zdravotním postižením na regionální úrovni.
Pro řešení společných otázek života osob
se zdravotním postižením jsou ustaveny odborné komise sociální, legislativní, pro odstraňování bariér, pro zdravotnictví, pro problematiku sluchového postižení a komise
pro přípravu zákona o ucelené rehabilitaci.
Ke konci roku 2006 měla NRZP ČR celkem
101 kolektivních členů, v nichž bylo sdruženo přes 260 000 osob se zdravotním postižením nebo jejich zákonných zástupců.
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Přehled o činnosti orgánů NRZP ČR

Nejvyšším orgánem Národní rady
osob se zdravotním postižením ČR je
Republikové shromáždění, které se sešlo
1.-2. 12. 2006 v Praze. Schválilo:
• novelu stanov NRZP ČR
• programové prohlášení NRZP ČR na
období 2007 – 2008
• zprávu o činnosti za roky 2004 – 2006
• zprávu o hospodaření NRZP ČR za
rok 2005
Republikové shromáždění rozhodlo
o změně názvu organizace. Nový název organizace je: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Schválením nových stanov byla zrušena funkce kancléře
a vytvořen hierarchický systém řízení
organizace.
Významnou úlohu získávají odborné komise Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Republikový výbor NRZP ČR
dosud ustavil tyto odborné komise:
• komise pro odstraňování bariér
• komise legislativní
• komise pro problematiku sluchového
postižení
• komise pro přípravu zákona o ucelené
rehabilitaci
• komise sociální
• komise pro zdravotnictví
Mezi zasedáními Republikového shromáždění je nejvyšším orgánem Národní
rady osob se zdravotním postižením ČR
Republikový výbor, který se v roce 2006
sešel celkem dvakrát.

Přehled usnesení z jednotlivých zasedání Republikového výboru
Zasedání dne 18. března 2006
• RV NRZP ČR vzal na vědomí zprávu
předsedy NRZP ČR o činnosti předsednictva od posledního jednání RV dne 20.
října 2005.
• RV NRZP ČR se obrátil na tehdejšího
ministra zdravotnictví MUDr. Davida
Ratha s naléhavou prosbou o urychlení
dotačního řízení na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Další oddalování dotačního řízení ohrožuje uskutečnění řady
projektů ve prospěch občanů se zdravotním postižením, a může dokonce vést
k zániku některých občanských sdružení
zdravotně postižených.
• RV NRZP ČR vzal na vědomí zprávu
o činnosti kanceláře NRZP ČR.
• RV NRZP ČR schválil základní podmínky nominací na ceny MOSTY na rok
2006.
• RV NRZP ČR vzal na vědomí základní
informace o rozpočtu NRZP ČR na rok
2006.
• RV NRZP ČR uložil Kancléři NRZP zaslat členům RV do 31. 3. 2006 rozpočet
NRZP pro rok 2006.
• RV NRZP ČR vzal na vědomí vyúčtování projektů za rok 2005.
• RV NRZP ČR schválil ustavení odborných komisí NRZP ČR pro ucelenou rehabilitaci, problematiku sluchového postižení a pro zdravotnictví.
• RV NRZP ČR vzal na vědomí termíny
jednání orgánů NRZP ČR v roce 2006.
• RV NRZP ČR přijal za členy NRZP ČR
tyto organizace:
 Sdružení
pro komplexní péči při
dětské mozkové obrně se sídlem
Všehrdova 14, Praha 1;

GIPSY HANDICAP HELP, o.s., Třída
gen. Svobody 83, Liberec;
 SPMT
–
KLUB
DOWNOVA
SYNDROMU, Jablonec.
• RV NRZP ČR prodloužil konsolidační
program nad Libereckou KRZP do konání krajského shromáždění Liberecké
KRZP a volby vedení KRZP.
• RV NRZP ČR uložil vyhlášení výběrového řízení na nové logo s upřesněním
názvu organizace.


Zasedání dne 4. listopadu 2006
• RV NRZP ČR vzal na vědomí zprávu
předsedy NRZP ČR o činnosti předsednictva od posledního jednání RV dne
11. března 2006.
• RV NRZP ČR se obrátil na poslance
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
aby při projednávání státního rozpočtu
na rok 2007 schválili návrh na vnitřní
úpravu kapitoly 313 – Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR, která zvýší
prostředky na dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb o 3 mld. Kč.
NRZP ČR upozorňuje, že neschválení
této změny povede ke zhoršení dostupnosti sociálních služeb.
• RV NRZP ČR vzal na vědomí zprávu
o činnosti kanceláře NRZP ČR.
• RV NRZP ČR vzal na vědomí informaci
o ceně MOSTY na rok 2006.
• Předávání ceny NRZP ČR „MOSTY
2006“ se uskuteční 27. února 2007
v kulturním zařízení ALDIS v Hradci
Králové. Záštitu nad cenou „MOSTY
2006“ převzala Livie Klausová.
• RV NRZP ČR vzal na vědomí základní
informace o projektech NRZP ČR na
rok 2007.
• RV NRZP ČR doporučil RS NRZP ČR
schválit novelu stanov NRZP ČR.
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• RV NRZP ČR vzal na vědomí zprávu
o přípravě RS NRZP ČR.
• RS NRZP ČR se bude konat ve dnech
1. – 2. prosince 2006 v Kongresovém
sále II. hotelu TOP HOTEL Praha,
Blažimská 1781/4, Praha 4.
• RV NRZP ČR vzal na vědomí zprávu
předsedkyně RRK.
• RV NRZP ČR přijal za členy NRZP ČR
tyto organizace:

„Porozumění“ – Sdružení nevidomých
a slabozrakých ČR Plzeň, Dlouhá 4,
312 00 Plzeň;
 Vozíčkáři Znojemska o.s., Loucká 27,
671 81 Znojmo.
• RV NRZP ČR je seznámen s vítězným
návrhem nového loga NRZP ČR.


V průběhu roku řídí činnost organizace
předsednictvo NRZP ČR, které zasedá
každý měsíc. Do jeho kompetence spadá
řešení aktuálních problémů, reakce na
dění ve společnosti, schvalování konkrétních legislativních a mediálních výstupů
a další činnosti, které jsou spojeny s operativním řízením NRZP ČR.

Zaměření činnosti NRZP ČR

Činnost organizace je rozvíjena na následujících úrovních:
1. na mezinárodní úrovni
• zastupování ČR ve světové organizaci
Rehabilitation International (RI),
• zastupování ČR ve světové organizaci
Disabled 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.
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,
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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,
• zpracovávání informací s tematikou podpory osob se zdravotním
postižením,
• vydávání zpravodaje NRZP ČR Skok
do reality, novin o legislativě pro zdravotně postižené,
• vydávání publikací, jako je např.
Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené občany, Sociální služby
a pomoc v hmotné nouzi a další,
• zveřejňování informací a zpráv pro
osoby se zdravotním postižením i širší
veřejnost na teletextu ČT,
• zpracovávání analýz, průzkumů a situačních zpráv,

• zpracovávání krátkodobých a střednědobých koncepcí,
• pořádání konferencí, seminářů a odborných vzdělávacích kurzů.
3. na regionální úrovni
• 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 postiženým a krajských
střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb.
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Projekt 1 – Účast NRZP ČR na tvorbě, realizaci
a monitorování ucelených plánů vyrovnání
příležitostí pro občany se zdravotním postižením
Z hlediska priorit činnosti Národní
rady osob se zdravotním postižením ČR
se jedná o nejdůležitější, největší a nejvýznamnější projekt realizovaný v roce
2006. Jeho hlavním cílem byla podpora
NRZP ČR a jejích členských organizací
při obhajobě, prosazování a naplňování
zájmů a potřeb osob se zdravotním postižením 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, samosprávy, významným institucím v ČR i v zahraničí.
Výlučnost tohoto postavení ve společnosti
je pak zakotvena v řadě významných dokumentů vlády a institucí státní a veřejné
správy. Vláda 17. 8. 2005 přijala usnesení
č. 1004, kterým přijala Národní plán podpory a integrace osob se zdravotním postižením na období 2006 – 2009. Tento plán
významně prohlubuje postavení NRZP ČR.
Činnost, úloha a poslání NRZP ČR jsou
v tomto dokumentu popsány takto:
„Dosavadní praxe ukazuje, že klíčovou

stižením při účasti na tvorbě politiky ve prospěch této skupiny osob. Součástí akčního
programu Evropských společenství na boj
proti diskriminaci (2001–2006) je kladen
důraz na financování takovýchto aktivit organizací občanů se zdravotním postižením.
NRZP ČR v současné době představuje koalici 95 organizací občanů se zdravotním postižením a jejich zákonných zástupců s více
než 260 000 individuálními členy. NRZP ČR
sehrává nejen roli reprezentace zájmů a potřeb občanů se zdravotním postižením, kteří
představují asi 10 % populace ČR, ale je také
iniciátorem a realizátorem konkrétních programů jejich podpory. Při naplňování svého
poslání NRZP ČR úspěšně spolupracuje s řadou mezinárodních organizací a institucí,
s orgány státní správy a samosprávy, hospodářskou sférou, odborovými organizacemi, vědeckými pracovišti, sdělovacími prostředky a nevládními organizacemi.“

Projekt „Účast NRZP ČR na tvorbě, realizaci a monitorování ucelených plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“ (dále jen projekt) byl
realizován s cílem zabezpečit níže uvedené
činnosti a úkoly.

iniciativní roli při formování politiky ve prospěch této skupiny osob hraje NRZP ČR.
Tuto nezastupitelnou úlohu je nutné dále
doplnit o složku odborné činnosti při tvorbě
a realizaci koncepčních dokumentů. Tento
vývoj koresponduje s koncepcí Komise
Evropských společenství, která zdůraznila
(sdělení COM[2000] 284 final) potřebu výzkumů prováděných v této oblasti nevládními organizacemi. Zásadním úkolem je
proto vytvoření podmínek pro profesionalizaci organizací občanů se zdravotním po-

Přestože tento dokument byl v uplynulých
deseti letech několikrát publikován, povědomost o jeho existenci je ve společnosti
stále malá. V roce 2006 bylo zejména
pro prezentace v regionech pořízeno 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 dokument zejména na úrovni
regionů.

1. Úkoly vyplývající z mezinárodních
závazků a dokumentů
1.1 Standardní pravidla pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, schválená Valným
shromážděním OSN dne 28. 10. 1993
Dokument mj. zvýrazňuje roli občanských sdružení zdravotně postižených osob
při realizaci všech opatření, která se dotýkají jejich občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních práv.

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.
V roce 2006 došlo k realizaci projektu
Agenda 22 na třech místech v ČR - v Benešově u Prahy, Brně a v Pardubickém
kraji. NRZP ČR využila projekt k informační kampani s cílem seznámit co největší okruh samospráv a občanských sdružení osob se zdravotním postižením se
Standardními pravidly OSN. V rámci projektu bylo vytištěno 800 kusů pravidel,
které byly prostřednictvím organizací osob
se zdravotním postižením předány představitelům samospráv v uvedených lokalitách
a dále i v ostatních krajích. V rámci programu Agenda 22 se uskutečnila Národní
konference na téma Mainstreaming politiky zdravotního postižení na místní i regionální úrovni – partnerství samosprávy
a občanských sdružení osob se zdravotním
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postižením. Dále byli proškoleni krajští
koordinátoři NRZP ČR v Agendě 22.
1.3 Směrnice 2000/78EC o zákazu diskriminace v zaměstnání, která byla již
implementována do příslušných zákonů ČR (zákon o zaměstnanosti, zákoník práce).
NRZP ČR monitorovala zkušenosti
s implementací směrnice 2000/78EC
o zákazu diskriminace v zaměstnání. Tato
směrnice je zapracována do českého pracovního práva, ale ne vždy je přesně dodržována. NRZP ČR sledovala přípravu
nového zákoníku práce v souvislosti s naplněním směrnice 2000/78EC a spolupracovala s příslušnými orgány státu a parlamentu. V připomínkovém řízení uplatnila
své podněty k zákoníku práce směřující
k odstranění diskriminace v přístupu k zaměstnání, a to v souvislostí s implementací směrnice 2000/78EC.
2. Úkoly odvozené od usnesení a rozhodnutí vlády 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 neopakovatelné
životní zkušenosti, dokáží formulovat po-

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 ČR.
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 v roce 2006 rozvíjela různé formy
spolupráce s občanskými sdruženími a svazy,
které nejsou členy NRZP ČR, jako např.
ASNEP, SKOK a dalšími. Spolupracovala
s úřady měst, obcí a krajů v oblasti životního
prostředí osob se zdravotním postižením –
propagace a realizace Národního rozvojového programu mobility pro všechny, který
je zaměřen na odstraňování bariér ve městech a obcích. Společně s odbornými pracovišti vysokých škol a výzkumných pracovišť
realizovala několik projektů zaměřených
na bariéry v dopravě a volnočasové aktivity osob se zdravotním postižením. V rámci
projektu DESATERO pro lepší komunikaci osob se zdravotním postižením NRZP
ČR spolupracuje s řadou fakultních nemocnic v Praze a v dalších velkých městech ČR.
Další podrobnosti jsou uvedeny v závěrečné
zprávě o realizaci projektu – Edukační a informační činnost NRZP.
V dokumentu je dále uvedeno opatření:

litiku a navrhovat praktická opatření, která

„Vytvořit podmínky pro profesionalizaci or-

jim usnadní integraci do společenského ži-

ganizací zdravotně postižených při účasti na

vota. U občanů se zdravotním postižením

tvorbě politiky ve prospěch občanů se zdravot-

(jejich organizací) se v uplynulých deseti le-

ním postižením“ a dále „zdokonalovat mecha-

tech odehrával vývoj od hnutí roztříštěného

nismy, které podpoří větší participaci zdravotně

do několika desítek a stovek organizací ke

postižených na konzultativních procesech“.

vzniku jednotné a střechové reprezentace,

Pro řešení specifických problémů a z důvodů koordinace společného postupu jsou
při NRZP zřízeny stálé odborné komise.

která je způsobilá být důstojným partnerem
státu a jeho orgánů. Národní rada zdravotně
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Stálými komisemi působícími na celostátní úrovni jsou:
• legislativní
• pro odstraňování bariér
• sociální
• zdravotní
• pro problematiku neslyšících
Podle aktuální situace a potřeb jsou při
NRZP vytvářeny dočasné odborné komise.
V roce 2006 byla ustavena odborná komise
k přípravě zákona o ucelené rehabilitaci.
V roce 2006 začala plně působit síť profesionálních pracovníků v jednotlivých krajích. Bohužel vzhledem ke změně struktury
dotace z MZ ČR, kdy došlo k výraznému snížení prostředků na mzdy, musela být tato síť
částečně redukována. Ve spolupráci s Centry
zdravotně postižených v jednotlivých krajích
a dalšími spolupracujícími organizacemi se
podařilo síť regionálních pracovníků NRZP
udržet alespoň částečně funkční. Tím byla
podpořena činnost NRZP ČR v jednotlivých
regionech. NRZP ČR navázala užší kontakty
s jednotlivými krajskými úřady.V Plzeňském,
Středočeském, Moravskoslezském a v Královéhradeckém kraji byly realizovány společné
projekty zaměřené na odstraňování bariér,
posilování úlohy organizací zdravotně postižených a podobně. Byly posíleny práce na
přípravě přijetí krajských plánů vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Do roku 2006 byly vytvořeny a schváleny v Olomouckém, Moravskoslezském
a Královéhradeckém kraji. V loňském roce
byly tyto plány schváleny v Pardubickém
kraji a v Praze. Koordinátoři významným
způsobem iniciovali řadu projektů v rámci
Národního rozvojového programu mobility
pro všechny. Významnou složkou jejich činnosti je komunikace se všemi organizacemi
osob se zdravotním postižením, a to i mimo
strukturu NRZP ČR.
2.2 Národní akční plán sociálního začleňování (MPSV ČR 2005). NRZP ČR
se aktivně podílela na tvorbě tohoto
dokumentu.
NRZP ČR monitoruje naplňování
Národního akčního plánu sociálního za-
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čleňování, který byl přijat v roce 2005
a do jehož přípravy se NRZP ČR aktivně
zapojila. Dokument byl rovněž využíván
při edukačních a informačních akcích pořádaných NRZP v roce 2006.
2.3 Usnesení vlády č. 545 ze dne
29. 5. 2002
Usnesení určilo jako koordinátory
Národního rozvojového programu mobility
pro všechny 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), projekty ke zvyšování bezpečnosti dopravy
a jejího zpřístupňování osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace. NRZP ČR
byla svěřena kompetence posuzování všech
projektů předkládaných SFDI ČR podle
zmíněné normy s ohledem na to, zda splňují
podmínky zpřístupňování dopravy občanům
s omezenou schopností pohybu a orientace.
Jedná se o vysoce odborně náročnou činnost, která nutně vyžaduje spolupráci s dalšími externími spolupracovníky.
V roce 2006 se program dále rozvíjel ve
spolupráci VVZPO a NRZP ČR. Byla vydána novelizovaná publikace Národního rozvojového programu mobility pro všechny.
Publikace napomáhá všem žadatelům o finanční prostředky na odstraňování bariér
a učí je připravovat jednotlivé záměry bezbariérových tras. Součástí novelizované publikace je návrh ukázkového záměru bezbariérové trasy. NRZP ČR se aktivně účastnila
jednání řídicího výboru a hodnotící komise Národního rozvojového programu.
V součinnosti se podařilo v SFDI ČR obměnit pravidla pro předkládání projektů na zpřístupňování dopravních systémů pro osoby
s omezenou schopností pohybu a orientace.
Tato pravidla jsou více provázána s Národním
rozvojovým programem mobility pro všechny.
Účast na Národním rozvojovém programu mobility pro všechny je časově a od-

borně náročnou činností. Z tohoto důvodu
byla přijata na 0,5 úvazku odborná pracovnice ke koordinaci programu. 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 řídicích orgánech programu.
Na této činnosti se podíleli jednak pracovníci NRZP ČR, krajští koordinátoři
ve všech 14 krajích, dobrovolní aktivisté,
spolupracující subjekty (zejména Centra
pro zdravotně postižené) a externí odborníci – členové komice pro odstraňování bariér NRZP ČR. Ve druhém pololetí 2006
se podařilo zmapovat stav bariérovosti
ve 125 městech ČR (krajských, okresních městech a vybraných městech s rozšířenou působností), a to zejména v Plzeňském a Královéhradeckém kraji a kraji
Vysočina. Současně byla zmapována přístupnost deseti vybraných lázeňských
měst. Poprvé v historii jsou tak k dispozici relevantní doklady o tom, jaký je aktuální stav v oblasti odstraňování bariér.
Předpokládáme, že tyto získané informace budou využity jak pro oblast plánování, tak i pro informační činnost NRZP
ČR na celostátní i regionální úrovni.
Velice dobrých výsledků bylo docíleno
při propagaci programu „Mobilita pro
všechny“. Jednalo se o velice rozsáhlou
a časově náročnou činnost. Díky aktivitě
NRZP ČR se v roce 2006 podařilo výrazně
prohloubit všeobecnou informovanost
o tomto programu. Konkrétním výsledkem
bylo podstatné zlepšení kvality předkládaných projektů. Současně se podařilo přesvědčit řadu měst o tom, aby řešení problematiky odstraňování bariér bylo řešeno
komplexně v dlouhodobějším horizontu

tak, aby v našich městech vznikaly celé
trasy a zóny přístupné osobám se sníženou
schopností pohybu a orientace. Dosažené
výsledky považujeme za jeden z konkrétních přínosů zřízení krajských kanceláří
a krajských koordinátorů NRZP ČR.
3. Úkoly přímo vyplývající z usnesení vlády
3.1 Národní plán podpory a integrace
osob se zdravotním postižením (dále
jen NPPI), který schválila vláda svým
usnesením č. 1024 ze dne 17.8.2005
Vláda ČR v NPPI uložila přímo konkrétní
úkoly NRZP ČR, a to jak v přímé působnosti,
tak i ve spolupráci s VVZPO či jinými resorty.
Bod 6.4 – Vytvořit a provozovat internetový portál zpřístupňující informace o poskytovaných službách – NRZP spravuje webové
stránky, na nichž je interaktivní portál umožňující získat informace z různých oblastí problematiky zdravotního postižení.
Bod 7.7 – Zvyšovat právní vědomí v oblasti zákazu diskriminace z důvodů zdravotního postižení – NRZP se soustředila na
oblast zdravotnictví a připravila kampaň
DESATERO, zaměřenou na zlepšení komunikace zdravotnických pracovníků s pacienty se zdravotním postižením. V této oblasti dochází velmi často k diskriminaci
z důvodů neznalosti problematiky zdravotního postižení. V rámci kampaně bylo vytištěno 15 000 propagačních publikací
a stovky plakátů. Na toto téma se uskutečnily dvě konference a více než deset návštěv
zdravotnických zařízení. Druhou významnou kampaní, usilující o zvýšení právního
vědomí, byla série seminářů v jednotlivých krajských městech, které NRZP ČR
pořádala k zákonu o sociálních službách.
Současně byla vydána publikace k tomuto
zákonu, a to nákladem 28 000 výtisků.
Bod 8.1 – Zajistit účast organizací občanů se zdravotním postižením na legislativním procesu – NRZP připomínkovala
celkem 15 návrhů zákonů a vyhlášek, jejíchž výčet je uveden dále.
Bod 8.2 – Realizovat výzkumnou činnost
v oblasti sociologie handicapu a kvality života občanů se zdravotním postižením –
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NRZP realizovala výzkumnou činnost, jejíž
popis je uveden v dalším textu.
Bod 8.4 – Realizovat informační kampaň o efektivních formách podpory občanů
se zdravotním postižení – NRZP realizovala kampaň zaměřenou na problematiku
zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, na obcházení zákona o zaměstnanosti při povinném podílu pracovníků se
zdravotním postižením.
Bod 8.5 – Zastupovat ČR v European Disability Forum a Rehabilitation
International – NRZP se pravidelně účastní
práce v obou organizacích. Více v projektu
„Mezinárodní činnost NRZP ČR v oblasti
vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením“.
Bod 9.2 – Metodicky podpořit přípravu
a realizaci krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením – NRZP má vytvořenou metodiku přípravy a realizace krajských plánů. NRZP se
účastní jednání regionální komise VVZPO,
kde se pravidelně schází představitelé jednotlivých krajů a monitorují přípravu a realizaci
jednotlivých krajských plánů.V současní době
jsou schváleny krajské plány v šesti krajích.
3.2 Usnesení vlády č. 596 + p 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

NRZP ČR vytrvale usiluje o vytvoření
krajských plánů i ve zbývajících krajích.
Krajské rady osob se zdravotním postižením mají tvorbu krajských plánů jako prioritu ve svojí činnosti.
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.
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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 systematicky spolupracovala především se sněmovním výborem
pro sociální politiku a zdravotnictví, protože
podvýbor pro zdravotně postižené a občany
se změněnou pracovní schopností se v roce
2006 nesešel ani jednou. NRZP ČR spolupracuje také 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,
NRZP ČR plní funkci jeho hlavního poradního orgánu. Ve VVZPO zasedá pět členů
předsednictva NRZP ČR, předseda organizace zastává funkci místopředsedy VVZPO.
VVZPO projednává všechny materiály předkládané NRZP ČR. Národní rada osob se
zdravotním postižením ČR se účastnila všech
jednání VVZPO a jeho pracovních komisí.
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 Řídicí 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 ur-

čilo jako koordinátory programu VVZPO
a NRZP ČR. Tato funkce je vykonávána
prostřednictvím Řídicího výboru programu, v němž zasedají dva členové předsednictva NRZP ČR, z nichž jeden zastává
funkci místopředsedy 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 provádění
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 byl 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
Tato komise v roce 2006 nepracovala.
Koncem roku začala na MZ ČR pracovat
Rada pacientů jako poradní orgán ministra zdravotnictví, které je NRZP členem.
4.8 Meziresortní 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 po-
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žadavky na ekologickou dopravu a na dopravu osob se sníženou schopností pohybu
a orientace. Vzhledem k tomu je zastoupení NRZP 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 2006 příprava zákona o sociálních službách, prováděcí vyhlášky a dalších předpisů.
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 vážou 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 občanů se změněnou pracovní schopností vytváří NRZP ČR
společné pracovní týmy s AZZP. Asociace
je partnerem NRZP ČR v rámci projektu
EQUAL, zaměřeného na zaměstnanost OZP.
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 resortních návrhů rovněž
zpracovává a příslušným orgánům předkládá k projednání vlastní návrhy nových
právních úprav a jejich změn.
V rámci legislativní činnosti uplatnila
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR v roce 2006 připomínky k následujícím legislativním návrhům:
• k zákonu o hmotné nouzi,
• k novele vyhlášky č. 284,
• ke koncepci rozvoje digitálního vysílání,
• k návrhu k vyhlášce č. 182 + dodatek,
• k podmínkám použití prostředku
Státního fondu rozvoje bydlení,
• k vyhlášce o dokumentaci staveb,
• k vyhlášce, kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona o územním řízení, veřejnoprávní smlouvě
a územním opatření,
• k vyhlášce o obecných požadavcích na
využívání území,
• k vyhlášce o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
• k novelizaci vyhlášky č. 535/2005, o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní účely,
• k návrhu pravidel monitorování a vyhodnocování plnění NPPI,
• k zajištění úkolů NPPI v oblasti rehabilitace 2006–2009,
• k návrhu novely vyhlášky č. 73/2005 Sb.,
o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí,
žáků a studentů mimořádně nadaných,
• k návrhu zákona o základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání,
• zpracování pozměňovacího návrhu k novele zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
Kancelář NRZP ČR rovněž zajišťuje
koordinaci postupu členských organizací ve věcech společného zájmu, a to zejména v průběhu legislativního procesu.
Nejvýznamnějšími společnými aktivitami
byly příprava návrhu nového zákona o sociálních službách a prováděcí vyhlášky,

příprava stavebního zákona a zákona
o provozu na pozemních komunikacích.
Příprava, připomínkování a podpora přijetí
těchto zcela zásadních legislativních norem
představovaly hlavní činnost 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 Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením a příprava zpráv o dosažených
výsledcích, které každoročně projednává
vláda. Do působnosti NRZP ČR rovněž
náleží příprava dílčích aktualizací tohoto
programového dokumentu.
5.3 Metodická činnost NRZP ČR v oblasti sociálně právního poradenství
NRZP ČR je rovněž spoluzakladatelem
14 krajských Center pro zdravotně postižené (společně se Svazem tělesně postižených v ČR, Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR a Sdružením pro životní prostředí
zdravotně postižených ČR). 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 2006 se podařilo dosavadní spolupráci s Centry pro zdravotně postižené
podstatně rozšířit. Předmětem spolupráce
byla zejména spolupráce při odkazování
klientů, provádění místních šetření, oblast
metodické pomoci, lektorská a expertní
činnost, sběr vytypovaných dat a informací,
spolupráce při pořádání informačních
a edukačních akcí v regionech apod. Centra
pro zdravotně postižené se významně zapojila do propagačně – osvětové akce NRZP
ČR při zajišťování seminářů v jednotlivých
krajích k zákonu o sociálních službách.
5.4 Metodická pomoc členským
organizacím
Jednalo se především o pořádání odborných školení a kurzů a grantových schémat,
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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 2006. Jednotlivé kurzy
a školení byly zaměřeny na nový systém sociálních služeb, Národní rozvojový program
mobility pro všechny a DESATERO.
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, monitorování a aktualizace již
existujících krajských plánů vyrovnávání
příležitostí pro občany se zdravotním postižením. V průběhu roku navštívil předseda
NRZP ČR všechny kraje, společně s představiteli KRZP v jednotlivých krajích navštívil krajské představitele kvůli navázání pracovních vztahů v rámci přípravy
programů krajů na zlepšení situace osob
se zdravotním postižením. Představitelé
KRZP se účastní pravidelných setkání s vedením NRZP ČR, konferencí na různá témata, prostřednictvím legislativního odboru
jsou pravidelně informováni o změnách legislativy a dalších záležitostech.
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 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
mj. doporučila všem krajským zastupitelstvům zpracovat a přijmout krajské plány
ve spolupráci s NRZP ČR. Národní rada
osob se zdravotním postižením ČR proto
nejprve zpracovala Metodiku tvorby krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro
občany se zdravotním postižením. Na ni
navázala vlastní tvorba těchto dokumentů,
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jež dosud vyústila v jejich přijetí v kraji
Moravskoslezském,
Královéhradeckém
a Olomouckém. V roce 2006 byly přijaty
krajské plány v Pardubickém a Zlínském
kraji a v Praze. Obsahem tohoto projektu bylo pokračování tohoto procesu ve
zbývajících krajích. Na podporu těchto
snah a rozvoje spolupráce navštívil předseda NRZP v průběhu roku 2006 většinu
hejtmanů. Jednání se za NRZP účastnili
zástupci krajských rad zdravotně postižených a krajští koordinátoři. Výsledkem
byla většinou dohoda o prohloubení spolupráce v těch krajích, kde již krajské plány
existují, a vytvoření organizačních a personálních podmínek pro přípravu plánů
tam, kde se je zatím nepodařilo sestavit.
Jednání předsedy NRZP se kvůli časovému zaneprázdnění hejtmanů neuskutečnilo v Ústeckém a v Jihomoravském kraji,
plánována jsou v 1. pololetí 2007.
Dosavadní jednání považujeme za velice
úspěšná. Dohodnuté postupy, jako např.
vytvoření společných pracovních skupin
k přípravě krajských plánů, jsou dobrým
základem pro činnost krajských rad zdravotně postižených a krajských koordinátorů v roce 2007. V Praze a v Moravskoslezském kraji došlo k dohodě, že krajské
plány budou novelizovány.
Změnou struktury dotace MZ ČR
došlo k určité změně v profesionální činnosti NRZP ČR ve všech 14 krajích ČR.
Jednotlivé funkce krajských koordinátorů
byly obsazeny na základě veřejných výběrových řízení. Zřízeny byly také krajské
kanceláře NRZP ČR, které jsou nezbytným zázemím pro realizaci zájmů a potřeb zdravotně postižených občanů v regionech a krajských rad osob se zdravotním
postižením, které ve 14 krajích ČR sdružují přes 280 občanských sdružení zdravotně postižených s regionální působností.
Činnost těchto kanceláří musela být určitým způsobem redukována. Byla nahrazena intenzivnější spoluprací s Centry pro
zdravotně postižené v jednotlivých krajích. Na základě prvních zkušeností z roku
2005 a 2006 jsme přesvědčeni, že kraj-

ští koordinátoři a krajské kanceláře napomohou výrazně k posílení postavení občanských sdružení zdravotně postižených
v regionech, prohloubení jejich participace
na tvorbě krajských plánů, zlepšení vzájemné informovanosti, zlepšení komunikace s orgány státní správy a samosprávy
a zintenzivnění aktivit ovlivňujících postoje veřejnosti k problematice zdravotního postižení v regionech. Proto doporučujeme, aby struktura dotace na rok 2007
umožnila i nadále plnohodnotnou činnost
krajských koordinátorů a jejich kanceláří.
Současně v roce 2006 došlo k reorganizaci krajských rad osob se zdravotním postižením a zaměření jejich činnosti zejména na:
• navrhování potřebných legislativních
či jiných opatření ve prospěch osob se
zdravotním postižením krajským orgánům státní správy a samosprávy,
• posuzování návrhů opatření týkajících se
životních podmínek osob se zdravotním
postižením zpracovaných jinými orgány
a institucemi,
• iniciování, realizaci, monitorování a novelizace krajských dlouhodobých koncepcí vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením,
• vytváření a realizace záměrů bezbariérových tras v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny,
• zajišťování osvětové a poradenské činnosti
při vyrovnávání příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením, např. formou pořádání seminářů, besed, konferencí apod.,
• určování strategie hnutí osob se zdravotním postižením na území kraje a způsoby jejich prosazování,
• koordinování společného postupu krajských rad osob se zdravotním postižením a organizací osob se zdravotním postižením při formulování a prosazování
politiky ve prospěch občanů se zdravotním postižením v rámci kraje,
• na výměnu informací mezi členskými organizacemi a přenos získaných informací využitelných pro jejich činnost.
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7. Výzkumná činnost NRZP ČR pro rok 2006
Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením schválený
usnesením vlády 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 návrhu
legislativních úprav“. V roce 2006 proto
NRZP ČR realizovala následující analýzy:
Analýza 1
Rovné příležitosti a participace z pohledu lidí se zdravotním postižením v ČR
Potřebnost
Zpracování analytické studie souvisí
s aktivitou Evropského společenství, které
vyhlásilo rok 2007 „Evropským rokem
rovných příležitostí pro všechny - směrem
ke spravedlivé společnosti“ a zejména pak
s přijatou Úmluvou OSN o právech osob se
zdravotním postižením. Národní rada osob

se zdravotním postižením ČR, která se na
přípravě Úmluvy podílela, věří, že tento
zásadní dokument významně přispěje ke
zlepšení kvality života lidí s postižením,
přičemž se předpokládají další úpravy příslušné legislativy a realizace podpůrných
programů. V souvislosti s tím je potřebné
mít k dispozici aktuální údaje, z nichž je
možné vycházet při návrhu konkrétních
opatření ve sledovaných oblastech. Cílem
studie bylo orientační mapování aktuálních zkušeností lidí s postižením s rovným
přístupem či znevýhodňováním v některých konkrétních oblastech jejich života.
Efektivita
Analytická studie má dvě části – teoretická část se zabývá sociologickým, právním a psychologickým rámcem konceptu
rovných příležitostí ve vztahu k lidem s postižením. Obsahuje základní terminologii,
popis vybraných oblastí nerovného postavení lidí s postižením a přehled systémových opatření pro vyrovnávání příležitostí

lidí s postižením na úrovni ČR, EU a OSN.
Empirická část vychází z uvedeného teoretického rámce, jejím základem je orientační průzkum názorů a zkušeností lidí se
zdravotním postižením formou dotazníkového šetření na území celé ČR.
V důsledku známých metodologických problémů spojených s tématem reprezentativnosti
výběru vzorku populace lidí s postižením je
nutné interpretovat výsledky průzkumné sondy
jako orientační a platné pro vzorek 834 osob,
u nichž byl uvedený dotazník vyhodnocen.
Domníváme se, že i přesto je možné výsledky
průzkumu považovat za relevantní východisko
pro exaktní výzkumy realizované nezbytně
v delším časovém horizontu (dva a více let)
včetně odpovídajícího finančního krytí.
Použití
• Přispět k celospolečenské veřejné diskusi
o praktickém provádění zásad rovného
zacházení a vytváření rovných příležitostí
s využitím výsledků empirického šetření
názorů a zkušeností lidí s postižením.
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• Přispět k propagaci tématu a podnícení
odborné diskuse mezi těmi, kteří se problematikou zdravotního postižení zabývají v rámci své profese, ať se jedná o pracovníky přímo v pomáhajících profesích
(sociální pracovníky, zdravotníky, učitele
a další), vzdělavatele připravující studenty
na tato povolání či samotné studenty.
• Závěry průzkumu potvrzují legitimitu
opatření stanovených Národním plánem
podpory a integrace občanů se zdravotním postižením a Střednědobou koncepcí
státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením. Mohou sloužit jako příklady praxe při diskusích s představiteli
veřejné správy, poskytovateli veřejných služeb, při působení organizací lidí s postižením v rámci osvěty a vzdělávání apod.
Vybrané výstupy
Celkové výsledky dotazníkového šetření
naznačují, že se lidé se zdravotním postižením přes řadu pozitivních opatření v posledních desetiletích i nadále potýkají se
značnými nerovnostmi v přístupu k veřejným službám, informacím, zaměstnávání, v postojích „zdravé“ veřejnosti atp.
Výstupy se vztahují na výše uvedený vzorek v rámci tohoto průzkumu.
• Výsledky potvrzují, že nejzávažnější oblastí, v níž se lidé s postižením v produktivním věku cítí být nejvíce znevýhodněni, je
oblast zaměstnávání (zejména lidé se zrakovým postižením a duševním onemocněním). Přibližně dvě třetiny současných či
bývalých uchazečů o zaměstnání z řad lidí
s postižením se setkaly s odmítavými postoji potenciálních zaměstnavatelů, přičemž se s těmito postoji setkali v nejvyšší míře lidé s postižením sluchu a lidé
s duševním onemocněním. Téměř polovina
z těch, kteří byli nebo jsou zaměstnáni, má
nebo měla negativní zkušenosti se znevýhodňujícím jednáním v zaměstnání.
• Jedním z projevů nerovného přístupu
„zdravých“ lidí vůči lidem s postižením
v individuální rovině je situace, kdy se
jednající obrací primárně na doprovod
člověka s postižením, nikoliv na něj samotného. Uvedenou zkušenost mají tři
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čtvrtiny lidí s postižením využívajících
doprovod. Postoje společnosti jako celku
vůči lidem s postižením jako minoritní
skupině však vnímají lidé s postižením
jako spíše otevřené.
• Z hlediska schopnosti vybraných institucí poskytovat informace lidem se specifickými potřebami v přístupu k informacím hodnotí lidé s postižením nejlépe
instituce poskytující sociální a zdravotní
služby, nejhůře restaurační zařízení,
pošty a peněžní ústavy.
• Výsledky šetření potvrzují přetrvávající obtíže v přístupnosti prostředí lidem
s postižením, a to ve všech skupinách lidí
se všemi druhy zdravotního postižení,
přičemž jako nejvíce problematickou
vnímají účastníci průzkumu oblast dopravy (lidé s tělesným postižením, zrakovým v produktivním věku a senioři s postižením), přístupu k informacím (lidé se
smyslovými postižením v produktivním
věku a senioři s postižením).
• Třetina účastníků průzkumu se domnívá,
že organizace osob s postižením jsou veřejnou správou v jejich regionu respektovány,
zbylé dvě třetiny se domnívají, že organizace osob s postižením v jejich regionu nemají při rozhodovacích procesech vliv.
Analýza 2
Standardizace zdravotní péče o pacienty s těžkým zdravotním postižením
v nemocnicích v ČR
Potřebnost
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR vydala v roce 2006 příručku
Desatero komunikace s pacienty se zdravotním postižením. Reagovala tak na přetrvávající problémy, s nimiž se setkávají pacienti
– klienti zdravotnických zařízení a zdravotníci při vzájemném kontaktu. Potřeby pacientů s postižením jsou ve svém základu
zcela identické s potřebami pacientů bez
postižení, tj. zvládání nemoci při zachování
důstojné pozice na principu partnerství.
Lidé s postižením mají tuto pozici často
znesnadněnou tím, že postižení je zvykově
vnímáno převážně jako synonymum pojmů

„absolutní závislost, nemohoucnost“, nebo
dokonce „neschopnost“ nebo „nesvéprávnost“. Tomuto mnohdy odpovídají přístupy
a postoje (nejen) zdravotníků. Pacienti si
pak stěžují na nezájem, nepochopení, nadřazené chování zdravotníků apod.
V současné době se situace na poli komunikace a zdravotní péče o klientskou skupinu lidí s postižením významně zlepšuje.
V nabídkách vzdělávacích institucí působících na poli zdravotnictví se již objevuje
vzdělávání zaměřené na problematiku zdravotního postižení, i když jde o aktivity v současné době spíše nesystematické a informovanost v této oblasti je stále nedostačující.
Efektivita
Studie je reakcí na výsledky aktivit
Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, která z vlastní iniciativy realizovala zejména v první polovině roku 2006
sérii školení a seminářů pro zdravotnické
pracovníky nemocnic. Z reakcí účastníků
zjistila zvýšenou potřebu ze strany zdravotníků o téma zvyšování kvality a bezpečí
poskytované péče o pacienty s postižením.
Studie vychází z teoretických poznatků v oblasti právních, etických a dalších norem, hlavní motivací pro její vznik
je však empirie – zkušenosti zdravotníků
a rovněž lidí se zdravotním postižením,
jak byly prezentovány na různých seminářích, konferencích, setkáních lidí s postižením s pracovníky ve zdravotnictví a rovněž
v diskusích na internetových stránkách.
V teoretické části studie jsou vymezeny
a analyzovány zákonné, etické a programové rámce zdravotní péče včetně standardů zdravotní péče pro nemocnice. Jsou
zde definovány modely přístupů k pacientům se zdravotním postižením, které jsou
dále ilustrovány příklady z praxe v rámci
jednotlivých druhů zdravotního postižení.
Empirická část obsahuje komentované výsledky průzkumu zaměřeného na zkušenosti a potřeby zdravotnických pracovníků
při poskytování zdravotní péče o pacienty
s těžkým zdravotním postižením. V závěru
analýzy je návrh doplnění stávajících požadavků na systémová opatření v této oblasti.
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Použití
• Obecný cílem analytické studie je přispět
k veřejné i odborné diskusi o kvalitě a bezpečí poskytované zdravotní péče lidem
s postižením s využitím výsledků empirického šetření zkušeností a potřeb zdravotnických pracovníků v rámci tématu.
• Specifickým cílem je popis, analýza a návrhy řešení vybraných problémových okruhů,
které se týkají zvyšování kvality a bezpečí
této péče v nemocničních zařízeních.
• Studie konkretizovala některé známé
skutečnosti v oblasti poskytování zdravotní péče o pacienty s postižením.
• Závěry průzkumu potvrzují legitimitu již
známých požadavků na systémové řešení problematiky, které navrhujeme doplnit o úpravu Národních akreditačních
standardů pro nemocnice.
Vybrané výstupy
• Podle výpovědí respondentů-zdravotníků
se nejméně problémů objevuje ve způsobu
jednání s nevidomými pacienty, 70% re-

spondentů vypovídá o tom, že v praxi hovoří primárně s pacientem. Při komunikaci s pacienty neslyšícími je poměr zcela
obrácený, pouze 29% respondentů komunikuje primárně s neslyšícím pacientem, většina komunikuje s tlumočníkem.
Při kontaktu-manipulaci s pacienty-vozíčkáři jsou pacienti v necelé polovině
případů (44%) dotázáni, jakým způsobem s nimi má zdravotník manipulovat.
Hluchoslepým pacientům pouze třetina
zdravotníků (32%) podává potřebné informace ohledně identifikace osob u vyšetřovacího či léčebného výkonu.
• Předpokládali jsme, že služebně starší
zdravotníci budou mít více zkušeností
s pacienty s postižením, a že tedy budou
lépe reflektovat jejich potřeby v kontaktu
a komunikaci (KK) než zdravotníci služebně mladší. Tento předpoklad se však
nepotvrdil – zatímco v oblasti KK s pacienty s postižením hybnosti a hluchoslepými pacienty byly odpovědi v zásadě vy-

rovnané, v jednání s nevidomými pacienty
se projevil statisticky významný rozdíl ve
prospěch služebně mladších zdravotníků.
Lepší „skóre“ měli služebně mladší také
v KK s neslyšícími pacienty.
• Orientační výsledky potvrzují, že připravenost zdravotníků v oblasti např. optimálního kontaktu a komunikace, ale
i způsobu výkonu některých ošetřovatelských a léčebných výkonů u pacientů
s postižením vykazuje značné rezervy.
Zároveň je pozitivní, že sami zdravotníci
tuto skutečnost do značné míry reflektují, neboť jejich zájem o doplnění informací v této oblasti je poměrně vysoký.
8. Dosah projektu
Svým zaměřením, rozsahem i dopadem
se jedná o zcela unikátní projekt, který nemá
v rámci občanských sdružení osob se zdravotním postižením obdoby. Pro svoji unikátnost je
tento projekt také obtížně porovnatelný s jinými
projekty podpořenými z prostředků MZ ČR.
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Projekt 2 – Informační a edukační činnost
NRZP ČR
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR patří k vyhledávaným informačním a edukačním organizacím ze strany
občanů se zdravotním postižením a jejich organizací, státních orgánů a institucí a nejrůznějších nestátních subjektů
z celé ČR i ze zahraničí. V roce 2006 zahrnoval projekt Edukační a informační činnost NRZP ČR realizaci nebo partnerství
při pořádání 11 konferencí nebo seminářů
v rámci celé ČR, přípravu odborných doprovodných programů dvou významných
veletrhů rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, vydávání řady tiskovin, elektronickou
informační činnost, mediální vystupování
NRZP ČR a realizaci 3. ročníku slavnostního vyhlášení ceny NRZP ČR MOSTY
2005. Projekt byl v roce 2006 spolufinancován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Realizované konference a semináře
NRZP ČR
• Integrace zdravotně postižených do
pracovního života
 Místo konání: Hotel Anděl, Praha 5
 Datum konání: 11. května 2006
 Partneři konference: IBM ČR,
Microsoft ČR, Business&Disability
 Cílem konference bylo představit nové
metody zapojení osob se zdravotním postižením do prostředí obchodu
či podnikání a definovat největší překážky komplikující zaměstnávání
osob se zdravotním postižením.
• Podporované bydlení – nová dimenze péče
 Místo konání: Lichtenštejnský palác,
Praha 1
 Datum konání: 16. května 2006
 Partneři konference:VVZO,Slezská diakonie
 Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, zástupci resortů, poskytovatelé služeb
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Cílem konference bylo představit Asociaci
chráněného a podporovaného bydlení
ČR, seznámit účastníky s perspektivou
této služby, jako náhrady ústavního zařízení. Na konferenci vystoupili Václav
Krása, předseda NRZP ČR, Ing. Česlav
Santarius, ředitel Slezské diakonie,
Prof. Rev’D Dr. Tom Bush, Mgr. Martin
Žárský a Mgr. Petr Hanuš, MPSV ČR,
Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D., Slezská
diakonie, a mnoho dalších.
• Město bez bariér
 Místo konání: Lichtenštejnský palác,
Praha 1
 Datum konání: 23. – 24. května 2006
 Partneři konference: VVZO, ABF
 Konference se uskutečnila v rámci doprovodného programu 13. ročníku veletrhu FOR HABITAT 2006
 Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, představitele měst a obcí, státní
správy a samosprávy, odborná veřejnost
 Témata konference: městská hromadná
doprava, přístupnost veřejných budov,
inteligentní budovy, financování projektů
bezbariérových rekonstrukcí, přístupnost prostředí a odstraňování bariér
v Evropě, přístupnost prostředí a odstraňování bariér ve městech ČR, stavby
sociálního určení, bezbariérová Praha,
městský mobiliář.
 Cílem konference bylo ukázat jednotlivé druhy bariér v dopravě a přístupu
do budov, představit teoretické výstupy
prací v oblasti zpřístupňování prostředí
v ČR i zahraničí, motivovat města k vytváření projektů a ukázat příklady
dobré praxe v odstraňování bariér. Na
konferenci vystoupilo přes 20 účastníků z ČR a celé Evropy. Konference
se uskutečnila pod záštitou tehdejšího
předsedy vlády Jiřího Paroubka.


• Mainstreaming problematiky osob se
zdravotním postižením do politiky na
regionální a místní úrovni
 Místo konání: Kongresový sál, Hotel Duo
 Datum konání: 8. června 2006
 Partneři konference: EDF
 Cílem konference bylo přispět k rozvoji partnerství samosprávy a občanských sdružení zdravotně postižených
při tvorbě, realizaci a monitorování ucelených plánů přispívajících k vyrovnávání
příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Na konferenci vystoupili předseda NRZP ČR Václav Krása, zástupce
Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů
ČR, Rika Detmers, expert Evropského
fóra zdravotně postižených z Holandska,
PhDr. Mamojka a Jiří Vencl.
• Péče o handicapované ve zdravotnických zařízeních
 Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice, Praha 6
 Datum konání: 21. září 2006
 Partneři konference: ÚVN, Česká asociace sester
 Cílová skupina: odborná konference
nelékařských zdravotnických pracovníků, pacienti se zdravotním postižením, odborná veřejnost
 V rámci konference představila NRZP
ČR svoji kampaň „Desatero pro lepší
komunikaci – problémy v komunikaci
zdravotnických pracovníků s pacienty se
zdravotním postižením“. Cílem konference bylo pomoci zdravotnickým pracovníkům s bezproblémovou komunikací s lidmi se zdravotním postižením.
Pacienti se všemi typy zdravotního postižení uvádějí, že jsou často vystavováni ponižování a je snižována jejich lidská důstojnost. Jde o případy, kdy jsou
postižení v důsledku stigmatizace pova-
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žováni za slaboduché a podle tohoto deklasujícího přístupu se s nimi jedná.
• Předseda NRZP ČR Václav Krása vystoupil 12. října 2006 v rámci 10. ročníku veletrhu Gerontologické dny v Ostravě s příspěvkem „Desatero pro lepší
komunikaci – problémy v komunikaci
zdravotnických pracovníků s pacienty se
zdravotním postižením“.
Účast NRZP ČR na veletrzích
a výstavách
NRZP ČR se v roce 2006 zúčastnila dvou
nejvýznamnějších veletrhů rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením a výstav neziskových organizací. S pořadateli obou akcí NRZP ČR
v roce 2006 uzavřela dohody o partnerství
při zajišťování odborného doprovodného programu výstav. V rámci těchto dohod pořádala
NRZP ČR konferenci, tři semináře, ve výstavním stánku poskytovala celodenní právní poradenství a podílela se na propagaci obou akcí.
V termínu 4. – 7. dubna 2006 proběhl 10. ročník tradiční specializované
výstavy pro zdravotně postižené NONHANDICAP 2006. Výstava se uskutečnila na Výstavišti v Praze 7 společně
s 28. ročníkem mezinárodního zdravotnického veletrhu PRAGOMEDICA 2006.
Pořadatelem výstavy a veletrhu byla
INCHEBA PRAHA, spol. s r.o., NRZP ČR
byla partnerem výstavy.
Výstava NON-HANDICAP se specializuje na osoby se zdravotním postižením,
různé druhy handicapů a snaží se napomáhat k překonávání problémů spojených
se zdravotním postižením. Každoročně se
stává místem setkání výrobců, dovozců
a prodejců pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, dobrovolných organizací, samotných osob se zdravotním postižením, odborné i široké laické veřejnosti.
Svou činnost zde představují mimo jiné
různá sdružení, nadace, chráněné dílny, výrobní družstva a další organizace.
V rámci odborného doprovodného programu výstavy NON-HANDICAP 2006
uspořádala NRZP ČR 5. dubna 2006 kon-

ferenci na téma „Budou dostupné léky
a kompenzační pomůcky pro zdravotně postižené?“. Cílem konference bylo upozornit
na problémy, které mají osoby se zdravotním postižením s předepisováním zdravotnických a lékových prostředků v souvislosti
s tehdejším stavem zdravotnictví v ČR,
a dosáhnout toho, aby MZ ČR přistupovalo
k této problematice více citlivě. Na konferenci vystoupili Václav Krása, předseda
NRZP ČR, MUDr. Jana Uhrová ze Svazu
praktických lékařů, JUDr. Václav Lenocha
ze Sdružení rodičů a přátel diabetických
dětí v ČR, Karel Vedral, předseda Klub
bechtěreviků, Jana Petrenko z Koalice pro
zdraví, MUDr. Jaroslav Štrof, CSc. MBA,
ředitel odboru zdravotní péče a farmacie,
a RNDr. Tomáš Štěpánek, vedoucí oddělení
zdravotnických prostředků ústředí VZP.
Ve dnech 24. – 27. října 2006 se na brněnském výstavišti konal mezinárodní veletrh
zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví
s názvem HOSPIMedica Brno 2006.
NRZP ČR byla partnerem společnosti
Veletrhy Brno, a.s., při přípravě doprovodných akcí a zároveň se účastnila veletrhu jako vystavovatel na tradiční prezentaci neziskových humanitárních organizací
s názvem „Pro váš úsměv“. Ve svém stánku
v pavilonu A2 nabízela jednak právní poradenství JUDr. Jana Hutaře, jednak celou
řadu publikací, informačních brožurek,
knih, tiskovin a zároveň informační materiály členských organizací NRZP ČR.
Kromě toho se NRZP ČR podílela i na realizaci odborného doprovodného programu
veletrhu HOSPIMedica 2006, a to pořádáním dvou seminářů. První, na téma „Nový
systém sociálních služeb – praktické rady
pro uživatele a poskytovatele“, se konal
druhý den veletrhu 25. října v Business centru, pavilon E. Na seminář přišlo zhruba 200
návštěvníků a hostů, kteří si poslechli příspěvky předsedy NRZP ČR Václava Krásy,
náměstka ministra práce a sociálních věcí
MUDr. Mariána Hoška, ředitele odboru sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Martina
Žárského, Miloslava Plasse z Asociace krajů
ČR, PhDr. Petra Němce z Asociace posky-

tovatelů sociálních služeb či Mgr. Jakuba
Pobiše ze Svazu měst a obcí ČR. Cílem semináře bylo vysvětlit uživatelům sociálních
služeb, jak mají postupovat při získávání nároku na příspěvek na péči, přiblížit jim způsob posuzování míry závislosti, seznámit je
s návrhem prováděcích předpisů a informovat je o dalších podrobnostech zákona.
Druhý seminář, na téma „Desatero pro
lepší komunikaci – problémy v komunikaci zdravotnických pracovníků s pacienty
se zdravotním postižením“, se konal následující den 26. října v Kongresovém centru na brněnském výstavišti. Vystoupili na
něm předseda NRZP Václav Krása, ředitelka odboru sociálně zdravotních programů Ministerstva zdravotnictví ČR
PhDr. Ludmila Vostřáková, předsedkyně občanského sdružení Autistik Ing. Miloslava
Jelínková, Mgr. Lenka Krhutová z Ostravské univerzity a Ing. Monika Vrábľová, generální tajemnice slovenské Národní rady
občanů se zdravotním postižením. Náplní
semináře byla diskuse nad problémy zdravotnických zařízení při komunikaci s pacienty se specifickým zdravotním postižením.
Na veletrhu HOSPIMedica Brno 2006
byli přítomni představitelé a zástupci
mnoha zdravotnických zařízení. Měli tak
možnost mezi sebou diskutovat o problému
komunikace mezi zdravotnickými pracovníky a pacienty se zdravotním postižením.
Publikační činnost
V roce 2006 vydala NRZP ČR čtyři čísla
speciálních novin o legislativě pro osoby se
zdravotním postižením SKOK DO REALITY
v celkovém nákladu 90 000 výtisků. Noviny
podávaly informace o aktuálním vývoji v oblasti legislativy a politiky ve vztahu k osobám
se zdravotním postižením. V roce 2006 byly
noviny Skok do reality distribuovány jako příloha periodik VOZÍČKÁŘ, MŮŽEŠ, ROSKA,
prostřednictvím krajských rad osob se zdravotním postižením a Center pro zdravotně postižené. Distribuce byla zajišťována i prostřednictvím webových stránek NRZP ČR, kde jsou
jednotlivá vydaná čísla ke stažení ve formátu
PDF a pro zrakově postižené ve formátu DOC.
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NRZP ČR vydala nákladem 4000 výtisků aktualizovanou verzi publikace Sociálně
právní minimum pro zdravotně postižené.
Příručka obsahuje podrobné informace
o právní úpravě hlavních oblastí ovlivňujících
život osob se zdravotním postižením, např. důchodového pojištění, zaměstnávání, vzdělávání,
sociálních dávek, bydlení, kompenzačních pomůcek, dále vzory podání, adresáře důležitých
institucí apod. Na 168 stranách uvádí základní
informace z oblasti důchodového pojištění,
státní sociální podpory, příspěvků určených pro
osoby se zdravotním postižením, problematiky jejich zaměstnávání, daňové a poplatkové
úlevy pro osoby se zdravotním postižením a též
změny v sociálních zákonech platné od 1. 1.
2007 a zákon o pomoci v hmotné nouzi platný
od téhož data.Významnou částí publikace jsou
i předpisy vztahující se k odstraňování architektonických, dopravních a komunikačních bariér. Publikace obsahuje vzory nejčastěji frekventovaných podání a adresář poraden, kde
je možné získat konkrétní pomoc nebo bližší
informace. Je určena občanům se zdravotním postižením, jejich rodinným příslušníkům,
pracovníkům působícím v oblasti sociálních
věcí a zdravotnictví a je také vhodnou pomůckou pro studenty škol se sociálním zaměřením.
Distribuce byla prováděna zejména prostřednictvím NRZP ČR a Centry pro zdravotně postižené v rámci celé ČR. Na konci roku 2006
byl téměř celý náklad publikace rozebrán.
NRZP ČR zahájila v roce 2006 rozsáhlou
a dlouhodobou kampaň Desatero pro lepší
komunikaci – problémy v komunikaci zdravotnických pracovníků s pacienty se zdravotním postižením. V rámci této kampaně
vydala NRZP ČR informační brožuru a několik druhů informačních plakátů v nákladu
15 000 kusů. Informační materiály byly vydány pro šest základních typů komunikace:
• Desatero komunikace s pacienty se sluchovým postižením
• Desatero komunikace s pacienty se zrakovým postižením
• Desatero komunikace při doprovodu pacientů se zrakovým postižením
• Desatero komunikace s pacienty s pohybovým postižením
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• Desatero komunikace se seniory se zdravotním postižením
• Desatero komunikace s pacienty se syndromem demence
Cílem kampaně bylo pomoci zdravotnickým pracovníkům s bezproblémovou komunikací s lidmi se zdravotním postižením.
Pacienti se všemi typy zdravotního postižení uvádějí, že jsou často vystaveni ponižování a že je snižována jejich lidská důstojnost v případech, kdy jsou v důsledku
stigmatizace postižení považováni za slaboduché a podle tohoto deklasujícího přístupu
se s nimi jedná. Navzdory tomu, nebo možná
právě proto vyvolalo Desatero pro lepší komunikaci NRZP ČR velký zájem mezi pracovníky ve zdravotnictví. V rámci Desatera
pro lepší komunikaci navázala NRZP ČR
spolupráci s několika pražskými i mimopražskými nemocnicemi a zdravotními školami.
Další vydanou publikací NRZP ČR byl
sborník z konference s názvem „Je zdravotní péče i pro občany zdravotně postižené?“, která proběhla v rámci mezinárodního veletrhu HOSPIMedica 2005 v Brně
13. září 2005. Cílem konference bylo poukázat na stav přístupnosti zdravotnických
zařízení osobám se zdravotním postižením,
uzpůsobení pro jejich pobyt, vyškolení zdravotnického personálu pro kontakt s lidmi,
kteří mají mentální, smyslové nebo tělesné
postižení. Konference se zúčastnila i tehdejší
ministryně zdravotnictví MUDr. Milada
Emmerová, zástupci státní správy odborné
veřejnosti, lékaři a občané se zdravotním
postižením. NRZP ČR usiluje o nastartování
cílevědomého, systémového a dlouhodobého
procesu integrace osob se zdravotním postižením v systému zdravotní péče. Jednou
z konkrétních aktivit tohoto úsilí byla i tato
konference. Sborník byl vydán v nákladu
2000 kusů. NRZP ČR sborník mimo jiné rozeslala na 40 zdravotních a sociálních fakult
českých vyšších nebo vysokých škol.
V neotřelém plnobarevném formátu vydala NRZP ČR publikaci s názvem Lázně
a bariéry. Brožura na 30 stranách podává detailní studii o stavu bezbariérovosti
českých lázní, popisuje léčebné cíle, způ-

soby léčby, ubytování a možnosti relaxace.
U každého lázeňského místa je stručně charakterizován současný stav bezbariérovosti.
Studie byla vydána při příležitosti mezinárodní konference Město bez bariér, jež proběhla 23. – 24. května 2006 v Praze.
E-mail zpravodajství
NRZP ČR v rámci tohoto projektu pravidelně a podle potřeby informovala elektronickou poštou všechny své členské organizace,
jejichž počet v roce 2006 dosáhl stovky, o aktuálním dění v oblasti legislativy, přípravách
programů vyrovnávání příležitostí pro občany
se zdravotním postižením a dalším dění týkajícím se občanů se zdravotním postižením.
Tímto způsobem předávala důležité informace v čase bezprostředně po jejich vzniku.
V roce 2006 se především jednalo o změny
a novely zákonů a vyhlášek.
Webové stránky www.nrzp.cz
NRZP ČR provozuje webové stránky www.
nrzp.cz, které jsou průběžně aktualizovány
a na kterých lze nalézt celou řadu informací
o NRZP ČR, ale také o mezinárodních organizacích, jejichž je členem. Webové stránky
NRZP ČR jsou mezi veřejností stále známějším zdrojem informací. Prezentované informace se zaměřovaly zejména na práva a zájmy osob se zdravotním postižením, sociální
služby, zaměstnávání osob ze zdravotním postižením, spolupráci s médii, monitoring tisku
v oblasti problematiky osob se zdravotním postižením, informace ze zahraničí a užitečné databáze. V roce 2006 byla zahájena modernizace, přestavba a zpřehlednění stránek, jež by
mělo vyvrcholit v roce 2007 spuštěním moderního informačního portálu pro osoby se zdravotním postižením.
Teletextové zpravodajství
NRZP ČR zajišťovala v rámci tohoto
projektu vysílání aktuálních informací pro
osoby se zdravotním postižením na teletextu ČT1 a tyto informace pravidelně aktualizovala každý týden. Za rok 2006 bylo
prostřednictvím teletextu zveřejněno přes
200 zpráv.
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Projekt 3 – Dobrovolnictví mezi zdravotně
postiženými
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR získala akreditaci na organizování dobrovolnické služby 27. 4. 2005.
V období od června do prosince 2005 realizovala v oblasti práce s dobrovolníky pilotní projekt. V roce 2006 bylo jeho cílem
rozvíjet práci s dobrovolníky v souladu
s udělenou akreditací, a to jak v rámci
NRZP ČR, tak v jejích členských organizacích, které projevily zájem o účast na
projektu. Pro rok 2006 se počítalo s příjmem a evidencí přibližně stovky dalších
dobrovolníků a s uzavřením spolupráce se
třemi dalšími organizacemi: Českou unií
neslyšících, Centrem pro zdravotně postižené Libereckého kraje a Sdružením pro
pomoc mentálně postiženým ČR. Navíc
i s organizacemi, které by se do projektu
chtěly zapojit v průběhu roku.
V roce 2006 byl nábor dobrovolníků realizován zejména k zajišťování činností,
jako je pomoc jednotlivcům - dospělým
i dětem - se zdravotním postižením a pomoc organizacím sdružujícím osoby se
zdravotním postižením nebo organizacím
poskytujícím služby pro tyto osoby.
Nábor byl prováděn v organizacích
sdružujících osoby se zdravotním postižením, mezi studenty vysokých škol (např.
Univerzita Hradec Králové), mezi veřejností v krajských médiích, pomocí inzerátů
ve specializovaných tiskovinách pro osoby
se zdravotním postižením (např. Vozíčkář,
Skok do reality atd.) a na webových stránkách NRZP ČR.
V roce 2006 našli dobrovolníci NRZP
ČR uplatnění ve spolupráci s Pražskou
organizací vozíčkářů, Centrem pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje
a organizací PROSAZ. Spolupráce s těmito subjekty byla upravena písemnými
smlouvami, které ve smyslu udělené akre-

ditace upravují práva a povinnosti přijímající a vysílající organizace.
Pro organizaci PROSAZ pracovalo
v roce 2006 dvanáct dobrovolníků vyslaných NRZP ČR. Jejich činnost se zaměřovala na dvě oblasti. V prvním případě
šlo o asistenci osobám se zdravotním postižením na akcích pořádaných organizací
PROSAZ. Jednalo se o víkendové nebo týdenní pobytové akce. Na nich se dobrovolníci věnovali osobní asistenci nebo dalším
zajištěním programu pro osoby se zdravotním postižením. Ve druhém případě šlo
o pomoc při údržbě, úklidu a renovaci rekreačního střediska Líchovy. Při těchto
aktivitách se dobře uplatnila práce dobrovolníků, díky které se ušetřily náklady
na práci zaměstnanců. Jednalo se hlavně
o pomoc při úklidu po zimní přestávce
a také při opravách a rekonstrukci objektu. V roce 2006 odpracovali dobrovolníci pro organizaci PROSAZ 2136 hodin.
Pro Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje pracovalo
v roce 2006 dvacet pět dobrovolníků, převážně studentů nebo absolventů hradeckých vysokých škol. V roce 2006 se starali
zhruba o padesát dětí s těžkým zdravotním postižením na níže uvedených akcích
pořádaných Centrem pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje. Cílem akcí
bylo zprostředkovat dětem se zdravotním postižením zážitky dostupné zdravým
dětem, umožnit jim kontakt s osobami se
stejným nebo naopak odlišným postiženým. Péče o děti v průběhu akcí nespočívala pouze v zajištění základních potřeb,
ale důraz se kladl na jejich co největší zapojení do programu a do kolektivu ostatních dětí.
Dobrovolníci se účastnili těchto akcí:
18. – 25. 2. 2006, zimní tábor pro ZPD,

rekreační středisko Astra, Dlouhé Rzy;
21. – 23. 4. 2006, ozdravný pobyt ZPD,
rekreační středisko Astra, Dlouhé Rzy;
2. – 4. 6. 2006, psychorehabilitační
pobyt s hipoterapií, horská chata Domov,
Deštné v Orlických horách;
29. 7. – 12. 8. 2006, letní tábor pro
ZPD, rekreační středisko Astra, Dlouhé
Rzy;
16. 9. 2006, vodácký den;
6. – 8. 10. 2006, psychorehabilitační
pobyt s hipoterapií, horská chata Domov,
Deštné v Orlických horách;
3. – 5. 11. 2006, ozdravný pobyt ZPD,
rekreační středisko Astra, Dlouhé Rzy;
8. – 10. 12. 2006, ozdravný pobyt ZPD,
rekreační středisko Astra, Dlouhé Rzy.
Pražská organizace vozíčkářů přijala
od NRZP ČR sedm dobrovolnic do programu osobní asistence. Dobrovolnice
byly před nástupem vyškoleny na základě
smlouvy mezi NRZP ČR a přijímající organizací. Věnovaly se klientkám s velmi
těžkým postižením, a to zejména osobní
péči. Zúčastnily se také některých akcí,
jako např. školení ve standardech kvality sociálních služeb pro poradce APZP;
předávání cen NRZP ČR MOSTY 2005;
konference Město bez Bariér; výjezdního
zasedání Pražské organizace vozíčkářů
v Březejci; školení MPSV ČR o inspekci
sociálních služeb; HOSPIMedica 2006;
vyučování o standardech kvality a o osobní
asistenci v NRZP ČR, na Univerzitě
Hradec Králové, v Čáslavi, Příbrami atd.
NRZP ČR byla v roce 2006 z menší
části i přijímající organizací, do své činnosti zapojila osm dobrovolníků. Podíleli
se mimo jiné na významné aktivitě NRZP
ČR, kdy pomáhali při zpracování studie „Rovné příležitosti a participace
z pohledu lidí se zdravotním postižením
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v České republice“. V souvislosti s realizací studie pomáhali s distribucí dotazníků a zpracováním dotazníků vrácených.
Dobrovolníci se dále podíleli na organizaci
informačních seminářů k zákonu o sociálních službách, úpravách a opravách textů,
rozesílání materiálů NRZP ČR a dalších
drobných činnostech.
NRZP ČR plnila z větší části roli vysílající organizace, kdy převzala odpovědnost
za práci s dobrovolníky ve svých členských
organizacích nebo krajských centrech pro
zdravotně postižené, které se do projektu
přihlásily. Zajišťovala public relations při
získávání dobrovolníků, motivační poho-

vory, přípravy v kurzech, vybavení studijní a metodickou literaturou, cestovné
na přípravné kurzy, pojištění, výdaje s centrální evidencí dobrovolníků, supervizí
a metodikou.
Organizace PROSAZ hodnotila spolupráci s dobrovolníky v roce 2006 velmi
dobře, byla bez konfliktů a jakýchkoliv
problémů. Dobrovolníky hodnotila jako
spolehlivé, pracovité a ochotné lidi.
Zástupkyně Pražské organizace vozíčkářů zhodnotila přínos dobrovolnictví v konkrétních podmínkách jejich organizace mimo jiné následujícími slovy:
„U osob s nejtěžším zdravotním postiže-

ním nestačí dotované hodiny ani na pokrytí
nejnutnější osobní péče. Dobrovolnictví je
tak nevyhnutelnou podmínkou běžného života uživatelů ve společnosti. Bez ní by
museli tito lidé trávit svůj život v zařízeních, kde se poskytuje sice komplexní, leč
unifikovaná péče. Lidé s nejtěžším postižením by nemohli ani pracovat, ani se stýkat
s ostatní společností, zůstali by na jejím
okraji“.
Projekt Dobrovolnictví mezi zdravotně
postiženými se v roce 2006 podařilo realizovat v optimálním rozsahu za přispění dotace Ministerstva vnitra ČR. Úsilí a snaha
všech dobrovolníků byly velkým přínosem.

Projekt 4 – Equal
Posílení postavení nezaměstnaných zdravotně postižených občanů na trhu práce
na území Prahy
Projekt je zaměřen na posílení postavení nezaměstnaných zdravotně postižených občanů na trhu práce na území
Prahy. Globálním cílem rozvojového partnerství je zlepšit situaci občanů se zdravotním postižením zvyšováním možností
jejich uplatnění na trhu práce. Hlavním
cílem 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. Jeho partnery 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
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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 byla věnována
analýzám prostředí dané problematiky.
V rámci analytického šetření byly 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. Kompletní přehled analýz je k dispozici na www.praceprozp.cz.
Na analytickou fázi navázala tvůrčí
fáze projektu. Výstupy z ní 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., byl vytvořen inter-

aktivní webový portál (www.praceprozp.
cz), kde uchazeči o zaměstnání naleznou
informace o související legislativě, možnostech dalšího vzdělávání, rekvalifikacích kurzech nebo pracovní rehabilitaci.
Součástí portálu je „tržiště pracovních
příležitostí“, do kterého si mohou zadávat inzeráty jak uchazeči o zaměstnání,
tak zaměstnavatelé. Na portálu je k dispozici i pracovněprávní poradna a další.
Centrum pro zdravotně postižené Praha
také vypracovalo metodickou příručku pro
poradce v problematice zaměstnávání osob
se zdravotním postižením, na základě metodiky proběhlo proškolení poradců, kteří
se této problematice věnují v praxi. Ve
svých šesti pobočkách bude Centrum pro
zdravotně postižené provozovat v rámci
svých služeb poradnu pro zájemce o informace z oblasti zaměstnávání.
Neméně důležitým úkolem projektu
bylo vytvoření vzdělávacího kurzu, jeho
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odzkoušení, akreditace a uvedení do
praxe. Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené vyvinula rekvalifikační kurz „Kuchařské
práce – studená kuchyně“, který nabízí
rekvalifikaci nezaměstnaným sluchově
postiženým občanům.
Program iniciativy Equal podporuje
nadnárodní spolupráci. V rámci projektu
je založeno 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 je srovnávací studie EU znázorňující podobnosti, rozdíly,
úspěchy, dobrou praxi i překážky v za-

městnávání osob se zdravotním postižením. Tato publikace představuje cestu
vedoucí k získání práce pro osoby se zdravotním postižením. Vychází ze zkušeností
lidí v průběhu jejich snahy najít práci (napříč čtyřmi zeměmi).
Souběžně s aktivitami v rámci analytické, tvůrčí fáze a mezinárodní spolupráce probíhá zároveň 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 nej-

méně 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 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 názorů zaměstnavatelů a politiků na zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Snahou je informovat
veřejnost o příčinách a překážkách uplatnění cílových skupin na trhu práce.
Projekt bude ukončen v dubnu 2008.
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Projekt 5 – Univerzita 4G

NRZP ČR byla oslovena firmou IBM
s nabídkou realizace společného projektu, který napomůže libovolnému počtu
osob se zdravotním postižením k pracovnímu uplatnění v technologickém centru
IBM v Brně. Do projektu se dále zapojila Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY
a společnost Microsoft.
Projekt vychází ze skutečných potřeb IBM a připravuje vhodné zájemce
se zdravotním postižením na vybrané pracovní pozice – Computer operátor a Help
desk operátor. Uchazeči nejdříve prošli výběrovým řízením, v němž museli prokázat předpoklady pro náročnou technickou
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práci, dále podstoupili test z jazykových
a ICT dovedností. Hlavními požadavky
pro přijetí uchazečů do projektu byly základní znalost anglického jazyka a ICT
dovedností a středoškolské vzdělání. Do
konkurzu se přihlásilo 30 zájemců, z nichž
podmínky pro přijetí splňovalo 14. Přijetí
uchazeči byli rozřazeni dle jejich pokročilosti v anglickém jazyce a ICT dovedností
do příslušných kurzů a následně zahájili
vzdělávací blok, po jehož úspěšném ukončení následuje vstupní pohovor u IBM.
Jedná se o pilotní projekt, který financuje IBM z vlastních zdrojů. Díky projektu
dojde k propojení vhodných kandidátů

z řad zdravotně postižených s vhodnou
a kvalifikovanou pracovní pozicí u renomované mezinárodní firmy. Věříme,
že i další firmy v České republice se připojí k aktivnímu přístupu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením a pomohou nejen jim v uplatnění na trhu práce,
ale i sami sobě, a to především v úspoře
za odvod do státního rozpočtu za neplnění
povinného podílu v zaměstnávání osob se
zdravotním postižením. Národní rada osob
se zdravotním postižením ČR ráda poskytne konzultace a předá své zkušenosti
dalším firmám, které projeví zájem osoby
se zdravotním postižením zaměstnávat.
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Projekt 6 – Vzdělávání poradců uživatelů
sociálních služeb
Jedná se o projekt podpořený MPSV
ČR a z prostředků ESF v rámci programu
Rozvoje lidských zdrojů (OPRLZ). Tento
projekt byl zahájen v říjnu 2006 a bude
pokračovat do června 2008. Navazuje na
něj projekt podpořený MPSV – Celostátní
síť poradenství uživatelům sociálních služeb, který byl zahájen v listopadu 2006
a jehož financování je zatím zajištěno do
konce roku 2007.
Cílem realizovaných aktivit je vytvoření
a rozvoj uceleného systému nového typu
odborného sociálního poradenství v ČR.
Toto poradenství je zaměřeno zejména na
uživatele sociálních služeb, tj. pro cílovou
skupinu osob se zdravotním postižením,
seniorů a osob ohrožených sociálním vyloučením. Jedná se o poradenský systém,
který dokáže reagovat na novou právní
i faktickou situaci v oblasti poskytování
sociálních služeb.
V souvislosti s účinností nového zákona
o sociálních službách od 1. 1. 2007 dochází
k zásadní transformaci formálních aspektů
vztahujících se k poskytování sociální péče
(dříve) a sociálních služeb (nyní).
Dosavadní pojetí veřejnoprávního rozhodnutí o poskytování služby sociální péče,

které bylo do konce roku 2006 podkladem
pro poskytnutí služby klientovi, je zákonem zrušeno a nahrazeno zcela novým institutem „Smlouvy o poskytování sociální
služby“.
Povinnost poskytovat sociální služby
na základě uzavřené soukromoprávní
smlouvy mezi poskytovatelem služby a jejím uživatelem klade zvýšené nároky na
obě strany tohoto vztahu. Uživatelé však
jsou z povahy věci zranitelnější stranou
smluvního ujednání. Právě na jejich potřeby je projekt orientován především.
Jeho řešení a výsledků však mohou využít
i poskytovatelé sociálních služeb.
Smlouva o poskytování sociální služby
se postupně stane rozhodujícím institutem,
který bude ovlivňovat kvalitu poskytované
služby u každého uživatele. Očekáváme
postupný vývoj v této oblasti, kdy v průběhu příštích let se smlouvy o poskytování
sociální služby stanou (vedle standardů
kvality) zásadním příspěvkem k budování
obsahu sociálních služeb a jejich kvality!
Proto již nyní nalezne každý potenciální zájemce v 78 okresech ČR poradnu
pro uživatele sociálních služeb, kde mu odborně připravený poradce:

• pomůže při výběru vhodné sociální
služby v daném regionu,
• pomůže připravit se na jednání s poskytovatelem služby,
• poradí s textem smlouvy o poskytování
služby,
• upozorní jej na případná úskalí vyplývající z uzavírané smlouvy,
• doporučí vhodný postup při sledování plnění podmínek smlouvy,
• zodpoví další otázky týkající se sociálních služeb.
Tato část projektu je určena všem stávajícím i potenciálním uživatelům sociálních služeb - nejen občanům se zdravotním postižením! Na svého poradce pro
uživatele sociálních služeb se může obrátit každý, kdo potřebuje sociální službu
a bude s poskytovatelem uzavírat příslušnou smlouvu!
Více o projektu a síti poraden naleznete
na specializovaných webových stránkách
NRZP ČR – www.poradnaprouzivatele.cz,
kde jsou kontakty na poradce a jednotlivá
poradenská pracoviště.
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Projekt 7 – Sociálně-právní poradenství pro
osoby se zdravotním postižením
Projekt byl zaměřen na odborné sociálně-právní poradenství. V jeho rámci byla
poskytována:
• přímá poradenská pomoc pro jednotlivce,
• šířeji zaměřená informační činnost.
Poradenská činnost byla poskytována
v širokém spektru forem. Hlavními formami byly telefonické odpovědi, odpovědi
elektronickou poštou, odpovědi na písemné
dotazy a projednání záležitostí s uživateli
při osobních návštěvách. Z hlediska právních odvětví, jichž se dotazy týkaly, lze
konstatovat velkou variabilitu. Kromě otázek ze sociální oblasti byly řešeny otázky
pracovněprávní, občanskoprávní, zejména
bytové, ale i problémy exekucí, problematika z oblasti správního práva a jiné. Tento
široký záběr poradenské činnosti je dán
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na jedné straně obtížnou finanční dostupností právních služeb, ale i tím, že poradenství Národní rady osob se zdravotním
postižením ČR má již tradičně vysokou
úroveň danou vysokou odborností pracovníků, kteří služby zajišťují.
Realizaci projektu lze rozdělit do tří
fází. V první byl projekt realizován na
úrovni sociálně-právní poradny Národní
rady osob se zdravotním postižením ČR.
Tato fáze probíhala v období od ledna do
konce srpna 2006. Na základě enormního nárůstu požadavků na informace týkající se přechodu na nový systém sociálních služeb a způsobů jeho financování
byla podána žádost o zvýšení dotace tak,
aby bylo možné vytvořit podmínky pro poskytování kvalifikované poradenské činnosti pro všechny skupiny uživatelů sociál-

ních služeb na úrovni krajů s perspektivou
vytvoření sítě poradců zejména v bývalých
okresních městech. Na tuto fázi pak navazovala fáze třetí, spočívající ve vytvoření
sítě poradců v okresních městech. Tato
část projektu byla realizována v listopadu
až prosinci 2006. V souvislosti s tímto vývojem bylo třeba doplnit aktivity projektu
o školeních jak pro koordinátory, tak pro
poradce, případně další zájemce. A rovněž
bylo vyčleněno jedno telefonní číslo na
NRZP ČR speciálně pro dotazy na sociální služby.
V roce 2006 bylo zodpovězeno 4583
telefonických, 952 e-mailových a 346 písemných dotazů. Osobních návštěv klientů
bylo 543.
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Mosty 2006

Smyslem ceny je vyzdvihnout akt, projekt nebo čin, který významným způsobem
zlepšuje postavení občanů se zdravotním
postižením. Ceny „MOSTY 2006“ byly
vyhlášeny ve třech kategoriích:
Kategorie 1 – Cena pro instituci veřejné
správy
Kategorie 2 – Cena pro nestátní subjekt
Kategorie 3 – Zvláštní cena

Vítězné a nominované projekty
„MOSTY 2006“
V I. kategorii (instituce veřejné správy),
kde bylo 17 nominací, zvítězila:

• Policie ČR, Správa hl. m. Prahy
s projektem, který umožňuje navázání
kontaktu mezi neslyšícími a policisty
v krizových situacích.
Další projekty v této kategorii byly odměněny pamětními listy (bez pořadí):

Město Jablonec nad Nisou – vybudování Spolkového domu pro neziskové
organizace a tím umožnění činnosti
i specifickým organizacím osob se ZP.
 Kraj Vysočina – vytvoření Generelu
bezbariérových tras a podpora při jejich zpracování obcemi.
 Krajská knihovna Vysočina – zpřístupnění literatury nevidomým – zvukové knihy, speciální software pro
nevidomé.
 Sociální
odbor Krajského úřadu
Pardubického kraje – webová prezentace sociálních služeb v Pardubickém
kraji pomocí GIS map.


Posuzování návrhů probíhalo ve dvou
kolech. V prvním kole vybrala nominační
komise pět nejlepších návrhů v každé kategorii. Hodnotící výbor ve druhém kole
rozhodl o vítězi v jednotlivých kategoriích. Ostatní nominovaní obdrželi pamětní
diplomy.
Vyhlášení 4. ročníku udílení cen MOSTY
2006 se konalo 27. února 2007 v kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové.
Předání cen se uskutečnilo pod záštitou
a za účasti manželky prezidenta republiky Livie Klausové. Celkem bylo na udělení
ceny nominováno 92 projektů a osobností.
V rámci programu vystoupil L. Kerndl,
světoznámý chlapecký pěvecký sbor Boni
Pueri a hudební soubor složený převážně ze
studentů Jedličkova ústavu a škol The Tap
Tap. Celým odpolednem provázel moderátor Jakub Železný. Mezi hosty jsme přivítali
ministryni Džamilu Stehlíkovou, hejtmana
Královehradeckého kraje Pavla Bradíka,
senátorku Ludmilu Müllerovou, poslankyni
Alenu Páralovou či ředitele Státního fondu
dopravní infrastruktury ČR Pavla Švagra.
Cenu pro vítěze ztvárnila akademická sochařka Jitka Wernerová a pamětní listy
akademický malíř Otakar Trogan. Na akci
se podíleli partneři – Kooperativa pojišťovna a.s., Poštovní spořitelna. Mediálním
partnerem byla TV Prima.

Ve II. kategorii (nestátní subjekty), do
které přišlo 28 nominací, zvítězilo:

• Vinařství Galant, Dobrá adresa s.r.o.
s projektem označení etiket kolekce
vín Braillovým písmem.
Další projekty v této kategorii obdržely
pamětní listy (bez pořadí):

Beads 4U, s.r.o. – zaměstnávání 265
osob s plným invalidním důchodem, tří
s částečným invalidním důchodem a tří
se změněnou pracovní schopností.
 Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s. – poskytuje bezplatné studium na VŠ, plně bezbariérová. Poskytuje bezplatně studijní
pomůcky, zahraniční studium, stáže.


Helppes – centrum výcviku psů pro
postižené – bezplatná služba pro zdravotně postižené – výcvik asistenčních
psů a ojedinělý projekt v ČR – speciální výcvik asistenčních signálních psů
pro kardiaky.
 Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. – vzdělávací program
pro pracovníky ve zdravotnictví, zkvalitňující péči o pacienty se sluchovým
postižením.


Ve III. kategorii (zvláštní cena), ve
které bylo 47 nominovaných, zvítězila
společnost:

• Otto Bock ČR s.r.o., která poskytuje
špičkové protetické vybavení.
Další osobnosti, týmy a projekty obdržely
pamětní listy (bez pořadí):

Ing. Jana Hrdá – za mimořádný přínos pro hnutí osob se zdravotním postižením v oblasti osobní asistence
a standardů kvality soc. služeb.
 Tým organizátorů sportovních akcí
integrujících zdravé a handicapované
sportovce v Lounech – za dlouholeté
pořádání sportovních akcí pro občany
se zdravotním postižením.
 Petr Lněnička – za mimořádný přínos pro hnutí osob se zdravotním postižením v oblasti zpřístupňování prostředí (hmatové a akustické úpravy
prostředí).
 Mgr. Marek Bělohlávek – za dlouholetou práci s těžce postiženými dětmi.


25

Výroční zpráva NRZP ČR 2006

Zahraniční činnost

Přehled mezinárodní činnosti NRZP ČR
v oblasti vyrovnání příležitostí pro osoby
se zdravotním postižením v roce 2006:
Zastupování v mezinárodních organizacích, kde je NRZP ČR členem za Českou
republiku
• Evropské fórum zdravotně postižených
(EDF)
 Zástupci NRZP ČR se pravidelně
účastní jednání řídicích orgánů
Evropského fóra zdravotně postižených (EDF). V roce 2006 se NRZP
účastnila obou pořádaných jednání
předsednictva EDF – první se konalo
v únoru ve Vídni (Rakousko) a druhé
v říjnu v Helsinkách (Finsko). NRZP
nemá v tomto orgánu EDF přímé zastoupení, nicméně účast na těchto jednáních považujeme za velice důležitou
– jsou zde předjednávána témata pro
diskusi ve Valném shromáždění (které
je nejvyšším rozhodovacím orgánem
EDF) a pro témata, jimiž se bude organizace na evropské úrovni zabývat.
Loňská jednání byla významná i proto,
že se diskutovala nová nařízení ke
strukturálním fondům v období 2007
– 2013 a aktivity související s Evropským rokem rovných příležitostí pro
všechny 2007. Tato jednání byla zároveň cenným zdrojem informací o průběhu schvalování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.
I když NRZP ČR nemá v předsednictvu EDF svého zástupce, a tedy ani
hlasovací právo, může se jednání aktivně účastnit v diskusích a diskutovat jednotlivé záležitosti individuálně
se členy předsednictva, což NRZP považuje za velice důležité i vzhledem
k tomu, že řada členů předsednictva
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nyní zastupuje tzv.
nové členské země EU
(Slovensko,Maďarsko,
apod.). Lze tedy předpokládat citlivý přístup k problematice,
která vychází z podobné situace v těchto
členských zemích.
 Účast
ve Valném
shromáždění
EDF
(Řím, Itálie). V tomto
vrcholném orgánu EDF má NRZP
ČR dvě hlasovací práva. Tato jednání jsou velice významná, jedná se
totiž o široké plénum zástupců jednotlivých evropských zastřešujících
organizací a národních rad zemí EU
a delegáti mají přímou možnost předkládat vlastní návrhy, a ovlivňovat
tak budoucí směřování organizace.
V loňském roce se zástupci NRZP
podíleli na vzniku řady nových dokumentů EDF (Metodika využívání
strukturálních fondů v období 2007
– 2013, rezoluce o aktivním ukončení
života novorozených dětí se zdravotním postižením atd.).
www stránky EDF: www.edf-feph.org
• Disabled Peoples‘ International (DPI)
V
minulém roce
NRZP
komunikovala zejména s regionálním odborem
DPI pro Evropu.
Zahraniční odbor se
soustředil především
na zpracovávání informací, které organizace poskytuje
a zasílal aktuální informace o vlastní čin-

nosti sekretariátu DPI. Zajímavé informace jsou zveřejňovány na webu
NRZP ČR.
www stránky DPI: www.dpi.org
• Rehabilitation International (RI)
 V roce 2006 byl zástupce NRZP ČR
v pravidelném kontaktu se sekretariátem RI a s jejími jednotlivými představiteli, a to jednak jako Národní tajemník České republiky – tedy zástupce
členské organizace ČR (Národní rady
osob se zdravotním postižením), ale
současně i jako člen jejího výkonného
výboru a zástupce viceprezidenta RI
pro Evropu.
 Kontakty s touto organizací byly
(až na výjimku, viz níže) čistě písemné. Důvodem bylo zčásti časové
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zaneprázdnění delegáta, ale především to, že finanční zdroje NRZP neumožňovaly přímou účast na schůzích výkonného výboru, každoročně
konaném valném shromáždění, seminářích a konferencích (které se většinou konaly mimo Evropu, např. příprava textu Úmluvy OSN o právech
osob se zdravotním postižením probíhala v New Yorku). Zástupce NRZP
se zúčastnil pouze jedné schůzky evropských tajemníků RI, která se konala v Belgii, dále se aktivně podílel na novém určení cílů a struktury
organizace.

Mezinárodní spolupráce
• Projekt ‚Mainstreaming problematiky
zdravotního postižení do politiky na
místní a regionální úrovni‘
 NRZP ČR se zapojila do výše uvedeného projektu v prosinci roku 2004.
Projektu se účastnilo celkem devět národních rad ze zemí EU – ČR, Belgie,
Dánska, Itálie, Litvy, Lotyšska, Řecka,
Slovinska a Slovenska. Cílem projektu
bylo 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 OSN pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na místní úrovni) a ve spolupráci
s CEMR a národními svazy měst a regionů. NRZP ČR projekt realizovala
v Pardubickém kraji, Brně a Benešově. V rámci projektu proběhla řada
školení a národních konferencí (v ČR
se konala konference v červnu 2006).
Projekt zakončila společná evropská konference (říjen, Brusel), na níž
všichni zástupci zemí projektu prezentovali výsledky jeho realizace v jednotlivých státech.
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Činnost legislativního odboru

Činnost legislativního odboru NRZP
ČR se v roce 2006 soustředila zejména na
tyto oblasti:
1) připomínkování připravovaných právních předpisů a koncepcí,
2) poradenská činnost,
3) publikační činnost,
4) práce na přípravě Národního plánu
podpory a integrace osob se zdravotním postižením,
5) vzdělávací činnost.
1) NRZP zpracovala mj. připomínky
k těmto významným materiálům:
• k zákonu o hmotné nouzi,
• k novele vyhlášky č. 284/1995 Sb.,
• ke koncepci rozvoje digitálního vysílání,
• k návrhu k vyhlášce č. 182/1991 Sb. +
dodatek,
• k podmínkám použití prostředku
Státního fondu rozvoje bydlení,
• k vyhlášce o dokumentaci staveb,
• k vyhlášce, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona o územním řízení,
veřejnoprávní smlouvě a územním opatření,
• k vyhlášce o obecných požadavcích na
využívání území,
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• k vyhlášce o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
• k novelizaci vyhlášky č. 535/2005, o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní účely,
• k návrhu pravidel monitorování a vyhodnocování plnění NPPI,
• k zajištění úkolů NPPI v oblasti rehabilitace 2006-2009,
• k návrhu novely vyhlášky č. 73/2005
Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů
se
speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně
nadaných,
• k návrhu zákona o základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání,
• zpracování pozměňovacího návrhu k novele zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
Kromě toho NRZP uplatnila své připomínky i k řadě dalších předpisů.
2) Významné místo v projektu zaujímá
poradenská činnost. Její hlavní obsahová
náplň spočívá v pomoci při prosazování individuálních práv občanů se zdravotním po-

stižením. Nejvíce dotazů bylo spojeno s problematikou sociálních služeb a s přechodem
dosavadních institutů (zvýšení důchodu
pro bezmocnost, příspěvek při péči o blízkou a jinou osobu) na nový systém hodnocení stupně závislosti. Významně stoupl
počet dotazů na možnosti dalšího postupu
při nepřiznání plného invalidního důchodu
pro nesplnění podmínky potřebné doby pojištění, naopak odpadly otázky týkající se
výše výdělku při částečném invalidním důchodu, neboť omezení bylo zrušeno. Časté
byly i dotazy ohledně nároků na příspěvky
podle vyhlášky č. 182/1991 Sb., další velký
okruh dotazů se vztahoval k občanskému
právu, zejména k bydlení. Zároveň byly poskytovány rady, jak postupovat v případě
neoprávněné exekuce majetku a finančních
prostředků osobám se zdravotním postižením, a již tradičně byla řada dotazů věnována zaměstnávání osob se zdravotním postižením a problémům se zaměstnavateli.
Vyskytovaly se i dotazy vztahující se k poplatkům, daním aj. Zjištěné problémy slouží
i jako významný zdroj podnětů pro legislativní činnost. Pokud zjištění není bezpro-
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středně využitelné pro legislativní činnost,
je evidováno k pozdějšímu využití.
3) Legislativní odbor zpracoval nové vydání publikace Sociálně právní minimum
pro zdravotně postižené. Do tohoto vydání
byly zařazeny změny některých právních
předpisů v sociální oblasti účinných od 1. 1.
2007. Sem patří zejména nový zákon o životním minimu, zákon o pomoci v hmotné
nouzi, obojí s výkladem, a základní informace o zákonu o sociálních službách.
Zároveň byla zpracována řada materiálů do periodika NRZP ČR Skok do reality. Legislativní odbor v roce 2006 též spolupracoval na vydání publikace Co přináší
zákon o sociálních službách pro uživatele,
poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy, kterou NRZP ČR vydala za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR. Publikace autorů JUDr. Jana Hutaře
a Václava Krásy se zabývá zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., a to zejména následujícími tématy:
• formy služeb sociální péče
• formy služeb sociální prevence
• bezplatné sociální služby

• příspěvek na péči na úhradu dalších služeb podle míry závislosti
• povinnosti žadatelů o příspěvek
• co
nového
přináší
zákon
pro
poskytovatele
• působnost orgánů v sociálních službách
• možnosti získání dalších informací
Publikace byla vydána nákladem
30 000 výtisků a byla distribuována do
Center služeb zdravotně postižených, organizací osob se zdravotním postižením
a řady státních a obecních orgánů.
4) Jako každoročně i v tomto roce se vyjadřovala NRZP ČR k plnění Národního plánu
podpory a integrace osob se zdravotním postižením. Zprávy o plnění předložila jednotlivá
ministerstva a Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Souhrnně lze konstatovat, že
většina úkolů předložených ke kontrole byla
splněna. Legislativní odbor zpracoval zprávu
o plnění úkolů uložených Národní radě osob
se zdravotním postižením ČR.
5) V rámci vzdělávací činnosti se NRZP
ČR ve spolupráci se střední zdravotnickou
školou Ruská, Praha 10, podílí na projektu
Vzdělávání zdravotnických pracovníků

v sociální problematice. Legislativní odbor
se v rámci školení zabývá následujícími
tématy: životní minimum, hmotná nouze,
dávky státní sociální podpory, zákon o sociálních službách, důchody a příspěvky.
Kromě toho byla v roce 2006 pořádána
řada přednášek a besed k zákonu o sociálních službách. Těchto akcí se zúčastnili
nejen lidé se zdravotním postižením, ale
i zástupci poskytovatelů sociálních služeb
a krajských i obecních úřadů. Významný
je podíl legislativního odboru na projektu
Equal Posílení postavení nezaměstnaných
osob se zdravotním postižením na trhu
práce na území Prahy, kde zajišťuje obsahovou stránku seminářů pro zaměstnavatele. V rámci téhož projektu byla zpracována analýza statistických údajů o situaci
osob se zdravotním postižením v Praze
za období leden 2003 – květen 2006.
Pro analytickou část projektu byla rovněž zpracována analýza právních předpisů vztahujících se k zaměstnávání osob
se zdravotním postižením v České republice. Výsledky analýz jsou prezentovány ve
Sborníku vydaným NRZP ČR.
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Mediální aktivity

Významné akce v roce 2006
• Mosty 2005 (III. ročník, informace na
jiném místě)
 ceny za projekty, činy, které navržené subjekty a jednotlivci udělali nad
rámec svých povinností ve prospěch
občanů se zdravotním postižením
 Praha, 23. února 2006
• Město bez bariér
 mezinárodní
konference za účasti
měst s rozšířenou působností v rámci
2. ročníku akcí „bez bariér“
 Praha, 23. – 25. května 2006
• Veletrh Hospimedica
 Brno, 24. – 27. října 2006
Významné projekty medializované
v roce 2006
• Zdravotnictví – „Desatero komunikace
s lidmi se zdravotním postižením“
 mediální
kampaň zaměřená na
všechny skupiny zdravotnických pracovníků tak, aby uměli komunikovat
s komunitou lidí se zdravotním postižením. Z kampaně později vznikl
projekt Desatero, který byl zahájen
1.1.2007 v rámci JPD 3.
 návštěva
fakultních
nemocnic
v Praze za přítomnosti sdělovacích
prostředků
 pohlednice NRZP (kampaň z cyklu
zdravotně postižení ve společnosti –
prezentace, mediální partneři)
• Zákon o sociálních službách
 dlouhodobá informační kampaň, jejímž cílem je vysvětlit poskytovatelům
a uživatelům sociálních služeb nový
systém sociálních služeb
 shromáždění na podporu zákona o sociálních službách
• Equal – projekt s podporou EU (zaměstnávání osob se zdravotním postižením)
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tříletý projekt s cílem vytvořit poradenská centra, vytypovat vhodná pracovní
uplatnění pro zdravotně postižené
 mediální aktivita zaměřená na region
Prahu


Mediální témata v roce 2006
• Zdravotnictví
 Špatná komunikace zdravotnických
pracovníků s lidmi se zdravotním postižením (minimální znalosti zdravotnických pracovníků o problematice
zdravotního postižení – chybná komunikace s lidmi se ZP)
 Úhradová
vyhláška (medializace
kolem vývoje změn a dopadů této
vyhlášky)
• Zaměstnání
 Malá uplatnitelnost lidí se zdravotním
postižením na trhu práce (problémy
se zaměstnáváním lidí se zdravotním
postižením)
 Zaměstnávání zdravotně postižených
dle zákona (firmy nad 25 pracovníků mají mít povinný podíl 4% /§ 24,
1/1991 Sb./ – obcházení zákona při
tzv. náhradním plnění)
 Spolupráce s Car Clubem na projektu zaměstnávání lidí se zdravotním
postižením
• Bariéry - špatná mobilita
 Odstranění bariér v dopravní infrastruktuře (dopravní prostředky, chodníky, přechody, vstupy do metra)
 Odstraňování bariér ve městech, pěší
zóny
 Problémy s bezbariérovými WC (čerpací stanice, restaurace, hotely, obchodní domy)
 Zima – osoby se zdravotním postižením uvězněny doma (problémy s pohybem – zledovatělé chodníky, sníh)

• Problémy v dotačním řízení - občanská
sdružení ZP mohou obdržet dotaci až
v květnu (do té doby nemohou řádně poskytovat služby)
• Další
témata
ve
sdělovacích
prostředcích
 Problematika tzv. Euroklíče
 Návštěva rakouského právního zástupce
zdravotně
postižených
Herberta Haupta v Praze
 Jednání předsedy NRZP ČR Václava
Krásy s ústředními orgány státní
správy – MPSV, MZdr, VZP
 Problematika parkovacích míst pro
handicapované občany
 Stížnost na reklamu dehonestující komunitu lidí se zdravotním postižením
 Změna silničního zákona
Statistika
Počet tiskových konferencí: 7
Počet avizovaných mediálních aktivit
(konference, návštěvy ze zahraniční, zákony, jednání s úřady apod.): okolo 20
Počet tiskových a informačních zpráv:
více než 30
Rozhovory, autorské komentáře, články
a reportáže v médiích v řádech několika
stovek. Předseda V. Krása se dále pravidelně zúčastnil některých televizních pořadů – Události, komentáře, Dobré ráno
s ČT. V roce 2006 se v hlavním televizním zpravodajství dne tří celoplošných televizí odvysílalo 32 reportáží s tematikou zdravotního postižení za přítomnosti
NRZP ČR.
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Členské organizace NRZP ČR

• AMA – společnost onkologických paci-

• Nadatio

• Domov pro mne, o. s.

Samaritanus

–

Sdružení

Samaritán

entů, jejich rodinných příslušníků a přátel
• Evropské centrum pantomimy neslyšících

• NONA – společnost zdravotně postiže-

• APROPO – asociace pro postižené
• Federace rodičů a přátel sluchově postižených

ných Nové Město nad Metují

• ARCUS – onko centrum
• Handicap Žatec

• Občanské sdružení AGNIS ROSA

• Já – člověk

• Občanské sdružení na pomoc zdravotně

• ASISTENCE, o. s.
• Asociace muskulárních dystrofiků ČR

postiženým LIPKA
• Jablonecký klub onkologických paci-

• Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR

entů, jejich rodinných příslušníků a přá-

• Občanské sdružení POMOCNÁ RUKA

tel JAKOP
• Občanské sdružení ŠANCE

• AUTISTIK

• Jihlavská unie neslyšících

• AVAZ – Asociace vozíčkářů a zdravotně

• Klub bechtěreviků

• Občanské sdružení TRIANON
• Občanské sdružení zdravotně postiže-

i mentálně postižených
• Klub DEMKA Příbram

ných regionu Krnov, Bruntál, Rýmařov

• Centrum nezávislého života v Českém
ráji a v Podkrkonoší

• Klub Downova syndromu, SPMP ČR

• Občanské sdružení zdravotně postižených ve Žluticích

• CESPO, o. s.

• Klub nemocných cystickou fibrosou

• Česká abilympijská asociace

• Klub

• Občanské sdružení zdravotně postižeobčanů

bezbariérového

domu

ných Veselská oblast

Vondroušova
• Česká společnost AIDS pomoc

• Oblastní unie neslyšících Olomouc
• Klub vozíčkářů Petýrkova

• Česká společnost pro duševní zdraví

• OBZOR - Občanské sdružení pro vozíč• KOLUMBUS

káře a jejich přátele

• Česká unie neslyšících
• KORUNA – sdružení rodičů a přátel
• Český klub nedoslýchavých HELP

• Organizace nevidomých Jihlava

zdravotně postižených dětí
• Organizace

• ČKO – Český klub ohluchlých

• Lenio občanské sdružení

• D.R.A.K. občanské sdružení

• Liga proti otokům

• DebRa ČR

• Liga za práva vozíčkářů

• Dětské centrum 1990 DC‘90

• MOBILIS, o. s.

zdravotně

postižených

Bučovice a okolí
• PARENT PROJECT
• Společnost Parkinson
• Plzeňská unie neslyšících
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• Podkrkonošská

společnost

přátel

dětí zdravotně postižených se sídlem

• Sdružení zdravotně postižených Karlovy

• Svaz diabetiků ČR

vary – Stará Role
• Svaz

v Semilech
• Sdružení zdravotně postižených občanů
• POHODA – Společnost pro normální

neslyšících

a

nedoslýchavých

v České republice

a jejich přátel
• Svaz paraplegiků

život lidí s postižením
• Sjednocená
• POROZUMĚNÍ – Sdružení nevidomých

organizace

nevidomých
• Svaz postižených civilizačními choro-

a slabozrakých ČR

bami v České republice

a slabozrakých ČR Plzeň
• SOLIDARITA – občanské sdružení zdra• Pražská organizace vozíčkářů
• PROSAZ – Společnost pro sociální
rehabilitaci

občanů

se

• Svaz tělesně postižených v České republice

votně postižených
• SORDOS sdružení pro kulturu neslyšících

Regionální výbor Hodonín

zdravotním

postižením

• Svaz zdravotně postižených občanů,

• Společenství

zdravotně

postižených

Nová Paka

• Svaz zdravotně postižených Stříbrska

• PŘÁTELSTVÍ – Sdružení rodičů zdravotně postižených dětí
• Revma – liga v ČR

• Společnost C-M-T

• Svaz zdravotně postižených ŠUMAVA

• Společnost dialyzovaných a transplanto-

• Svépomocné sdružení rodičů a přátel

vaných nemocných, jejich rodinných pří• Sdružení na pomoc chronicky nemoc-

slušníků a přátel dialýzy
• Svítání – sdružení pro pomoc zdravotně

ným dětem
• Společnost DUHA – integrace osob
• Sdružení neslyšících v Moravském krasu

zdravotně postižených dětí DANETA

postiženým dětem, Pardubice

s mentálním postižením
• Unie neslyšících Brno

• Sdružení pro komplexní péči při DMO

• Společnost „E“
• Unie Roska – česká MS společnost

• Společnost pro podporu lidí s mentálním

• Společnost pro bezlepkovou dietu
• Ústecký ARCUS, společnost onkologic-

postižením v ČR, o. s.
• Společnost pro pomoc při Huntingtonově
• Sdružení pro rehabilitaci osob po cév-

kých pacientů, jejich rodin a přátel

chorobě
• Vozíčkáři Znojemska, o. s.

ních mozkových příhodách, o. s.
• Společnost psoriatiků a atopických ek• Sdružení pro životní prostředí zdravotně

zematiků SPAE

postižených v ČR
• Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
• Sdružení rodičů a přátel diabetických
dětí v ČR
• Sdružení rodičů a přátel postižených
dětí Kamínek Pustá Kamenice
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• SPOLU Olomouc
• SUKI – Sdružení uživatelů kochleárních
implantátů

• Život bez bariér
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Hospodaření NRZP ČR
Přehled hospodaření NRZP ČR za rok 2006
Hospodaření NRZP ČR probíhalo na základě rozpočtu organizace, který schválil
Republikový výbor NRZP ČR na svém zasedání dne 18.3.2006. Hlavním zdrojem příjmů byla dotace poskytnutá Ministerstvem
zdravotnictví ČR ve výši 9.500.000,- Kč.
Z dotace byly financovány tři projekty,
které byly dle metodiky poskytovatele vyúčtovány do 31.1.2007.

Vedení účetnictví zajišťovala v období
leden-prosinec 2006 firma Ing. Jaroslav
Skuhrovec.
Jak vyplývá z popisu realizovaných aktivit
v předešlých kapitolách, převážnou část
aktivit NRZP ČR tvoří veřejně účelné aktivity s širokým veřejným dosahem. Z ekonomického hlediska se však jedná vesměs
o činnosti, na které lze jen velice obtížně

získávat 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 zvladatelným problémem.

Náklady
číslo
účtu

název ukazatele

Výnosy
celkem
(v tisících Kč)

číslo
účtu

2 409

602

tržby z prodeje služeb

název ukazatele

celkem
(v tisících Kč)

501

spotřeba materiálu

502

spotřeba energie

474

604

tržby z prodeje zboží

504

spotřeba zboží

793

641

tržby z prodeje majetku

511

opravy a udržování

89

645

kurzové zisky

512

cestovné

952

648

jiné provozní výnosy

-47

513

náklady na reprezentaci

395

662

úroky

-11

518

služby

8 329

682

přijaté příspěvky a dary

521

mzdové náklady

8 036

684

přijaté členské příspěvky

524

zákonné sociální pojištění

2 150

691

provozní dotace

525

ostatní sociální pojištění

26

538

Ostatní daně a poplatky

65

542

Ostatní pokuty a penále

11

544

Úroky

1

545

Kurzové ztráty

4

549

jiné ostatní náklady

551

odpisy

79

582

poskytnuté příspěvky

73

Celkem náklady

daň z příjmů

-362
-40
-2

-3 185
-57
-18 609
-24 065

151

24 037

Hospodářský výsledek
591

Celkem výnosy

-1 752

28
0
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Poděkování partnerům

• Ministerstvo zdravotnictví ČR

• Moravskoslezský kraj

• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

• Plzeňský kraj

• Ministerstvo školství, mládeže a tělový-

• Univerzita Palackého v Olomouci

chovy ČR

• Centrum

• Brněnské veletrhy

• Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

• Centrum pro zdravotně postižené kraje

• Asociace krajů ČR
• 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
• Evropský sociální fond
• Magistrát hlavního města Prahy
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pro

pro

zdravotně

postižené

pro

zdravotně

postižené

pro

postižené

zdravotně

postižené

postižené

zdravotně

postižené

pro

zdravotně

postižené

pro

zdravotně

postižené

pro

zdravotně

postižené

Moravskoslezského kraje
• Centrum

zdravotně

pro

Olomouckého kraje
• Centrum

Plzeňského kraje
• Centrum

zdravotně

Jihomoravského kraje
• Centrum

Jihočeského kraje
• Centrum

pro

Vysočina
• Centrum

Středočeského kraje
• Centrum

• Centrum

• Centrum

Praha
• Centrum

postižené

Pardubického kraje

• IBM

• Úřad vlády ČR

zdravotně

Královehradeckého kraje

• Ministerstvo dopravy ČR

• Ministerstvo vnitra ČR

pro

pro

zdravotně

postižené

Zlínského kraje

Karlovarského kraje
• Centrum

pro

zdravotně

postižené

Ústeckého kraje
• Centrum

pro

Poděkování mediálním partnerům
zdravotně

Libereckého kraje

postižené

TV Prima, TV Nova, Česká televize, Český
rozhlas, ČRO – Regina, ČTK

Vedoucí představitelé Národní rady osob
se zdravotním postižením ČR, o.s.

Poděkování sponzorům

• ABF

Václav Krása
předseda
statutární zástupce

• Alima

• Car Club

prof. PaedDr. Ján Jesenský, CSc

• České dráhy

první místopředseda
statutární zástupce

• Královehradecký kraj
• Incheba Praha

• Jemča

Michaela Frycová

• Mlékárny Kunín

• Kentoya

• Nadace České spořitelny

• Kongresové centrum Praha

• Nakladatelství Linde Praha

• Kooperativa, pojišťovna

• Philip Morris ČR

místopředsedkyně

Mgr. Jiří Morávek
místopředseda za krajské rady
zdravotně postižených

• Poštovní spořitelna

• Pražská teplárenská

Otmar Cvrkal
místopředseda

• Top Hotel Praha

Výroční zpráva

Kontakty

2006
Předseda

Tiskový odbor

Ekonomický odbor

Václav Krása

Ing. Patrik Nacher

Jitka Lišková

266 753 421

266 753 428

266 753 420

Organizační odbor

Legislativní odbor

Projekt EQUAL

Michal Dvořák

JUDr. Jan Hutař

Bohumila Miškovská

266 753 433

266 753 425

266 753 432

Odbor regionálních aktivit

Zahraniční odbor

Poradna

Jiří Vencl

Veronika Půrová

266 753 427

266 753 424

266 753 423

Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 – Holešovice (budova Pražské teplárenské)
Fax: 266 753 420
e-mail: nrzp@nrzp.cz
http: www.nrzp.cz
IČO: 70856478
DIČ: CZ 70856478
číslo účtu: 0291778399/0800

