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Vážení přátelé, 

počátek roku 2007 byl poznamenán nejen zahájením transfor-
mace sociálních služeb, ale také významným zápasem o dotace 
na činnost občanských sdružení osob se zdravotním postižením. 
Zákon o sociálních službách vstoupil v platnost bez větších zmatků. 
Podařilo se poměrně rychle transformovat zvýšení důchodů pro 
bezmocnost na příspěvek na péči. Až na několik výjimek nedošlo 
k žádným zmatkům a koncem února 2007 byl příspěvek na péči vy-
plácen všem příjemcům této dávky, kteří splnili požadavky zákona. 
Bohužel v průběhu roku došlo k vysokému nárůstu žadatelů o pří-
spěvek na péči, a to především z řad seniorů. Současně mnoho osob 
se zdravotním postižením požadovalo nové posouzení míry závis-
losti. Tím došlo k situaci, že státní správa nebyla schopna vyhovět 
všem žadatelům a postupně se prodlužovaly lhůty pro posouzení 
míry závislosti. Na konci roku 2007 byla čekací doba na přiznání pří-
spěvku na péči v Praze delší než 12 měsíců. Ukazuje se, že zákon 
o sociálních službách nenaplnil některá očekávání, která jsme do něj 
vkládali, a bude nutná jeho rozsáhlejší novela. 

V roce 2007 bylo jedním z hlavních témat NRZP ČR, financování 
veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postiže-
ných. Ministerstvo zdravotnictví ČR významným způsobem zkrátilo 
na rok 2007 dotace občanským sdružením zdravotně postižených. 
NRZP ČR s dalšími organizacemi protestovaly proti snižování dotací. 
NRZP ČR se dostala do sporu s Ministerstvem zdravotnictví ČR v této 
otázce. Problematikou financování občanských sdružení se také za-
býval Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a nakonec Vláda 
ČR. Spor vyvrcholil mimořádnou tiskovou konferencí NRZP ČR, která 
byla v přímém přenosu přenášena Českou televizí. Po mnoha jedná-
ních se nám podařilo část dotací určených na veřejně účelné aktivity 

občanských sdružení zdravotně postižených, převést z Ministerstva 
zdravotnictví ČR na Úřad vlády ČR. Tento spor vedl vedení NRZP ČR 
k tomu, aby přehodnotilo finanční soběstačnost organizace. Proto 
v současné době klademe velký důraz na získávání zdrojů mimo ve-
řejné rozpočty, abychom mohli bez obav hájit zájmy osob se zdra-
votním postižením. Z tohoto důvodu se soustředíme na čerpání 
prostředků z evropských fondů. NRZP ČR byla v roce 2007 příjem-
cem ve čtyřech projektech, které byly financovány evropskými fondy 
a v dalších deseti projektech byla partnerem. Současně jsme se za-
měřili na získávání finančních prostředků ze soukromé sféry. 

Již tradiční akcí, kterou pořádáme, je předávání cen MOSTY. Jejich 
čtvrtý ročník se uskutečnil v Hradci Králové, pod patronací paní Livie 
Klausové a za spolupráce Královéhradeckého kraje. Předávání cen se 
účastnily také významné osobnosti veřejného života. 

Stejně jako v minulých letech jsme vydali řadu publikací, připo-
mínkovali množství legislativních norem, významným způsobem 
jsme rozšířili poradenskou činnost, pořádali mnoho konferencí, se-
minářů a vyvíjeli další aktivity zaměřené na zlepšení postavení osob 
se zdravotním postižením ve společnosti. Podrobnosti o naší práci 
za rok 2007 najdete uvnitř výroční zprávy, ale také na webových 
stránkách NRZP ČR www.nrzp.cz.
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ÚVODNÍ SLOVO
Rok 2007 byl pro Národní radu osob se zdravotním postižením ČR, ale i pro celé 
hnutí zdravotně postižených významný především tím, že konečně vstoupil 
v platnost zákon o sociálních službách. V tomto roce se stalo mnoho událostí, 
které významným způsobem změnily styl práce NRZP ČR.

Václav Krása
předseda NRZP ČR



Národní rada osob se zdravotním postižením ČR vznikla na usta-
vujícím shromáždění zástupců organizací zdravotně postižených 
dne 27. 6. 2000. Důvodem vzniku byla snaha o nalezení co nejefek-
tivnějšího způsobu spolupráce organizací zdravotně postižených 
v rámci České republiky a prosazování zájmů občanů se zdravotním 
postižením ve společnosti. NRZP ČR je dnes uznávaným iniciativním 
a koordinačním orgánem pro obhajobu, prosazování a naplňování 
práv a zájmů zdravotně postižených. NRZP ČR spolupracuje s or-
gány státní správy a samosprávy na zlepšení postavení osob se zdra-
votním postižením v naší zemi. Je členem několika mezinárodních 
organizací a institucí a jejich prostřednictvím se podílí na meziná-
rodním hnutí osob se zdravotním postižením. NRZP ČR je největším 
a nejreprezentativnějším zástupcem organizací osob se zdravotním 
postižením v ČR. Z tohoto důvodu je NRZP ČR hlavním poradním 
orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a zastu-
puje občany se zdravotním postižením v dalších významných orga-
nizacích, jako je např. Svaz měst a obcí ČR, Řídící výbor Národního 
rozvojového programu mobility pro všechny a v dalších institucích. 

Odborníci NRZP ČR pracují v řadě odborných týmů mnoha státních 
institucí a samosprávných orgánech a působí jako poradci například 
v komisích Parlamentu ČR, v Legislativní radě Vlády ČR nebo při po-
suzování projektů na SFDI ČR. NRZP ČR má celostátní působnost. 
Organizačními jednotkami na úrovni krajů jsou krajské rady osob 
se zdravotním postižením. V rámci krajské struktury pracují koordi-
nátoři jako profesionální pracovníci, kteří pomáhají krajským radám 
osob se zdravotním postižením v prosazování zájmů osob se zdra-
votním postižením na regionální úrovni. Pro řešení společných otá-
zek života osob se zdravotním postižením jsou ustaveny odborné 
komise sociální, legislativní, pro odstraňování bariér, pro zdravot-
nictví, pro problematiku sluchového postižení a komise pro pří-
pravu zákona o ucelené rehabilitaci. Koncem roku 2007 byla usta-
vena Vědecká rada NRZP ČR. Jejími členy jsou významní odborníci 
z různých oblastí života. Ke konci roku 2007 měla NRZP ČR celkem 
102 kolektivních členů, ve kterých je sdruženo přes 260 tisíc osob se 
zdravotním postižením nebo jejich zákonných zástupců.
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VZNIK NRZP ČR

Nejvyšším orgánem Národní rady osob se zdravotním postižením 
ČR je Republikové shromáždění, které se sešlo 8. 11. 2007 v Praze. 
Republikové shromáždění:

schválilo prohlášení:

1. na ministra zdravotnictví pana Tomáše Julínka s apelem, aby ak-
ceptoval požadavek NRZP ČR a osvobodil osoby v ústavních zaříze-
ních a osoby s vážným chronickým onemocněním od poplatků za 
návštěvu lékaře a předpisy léků 
2. na ministra práce a sociálních věcí pana Petra Nečase se žádostí, 
aby při přípravě novely zákona o sociálních službách nedošlo ke 
změně základních parametrů zákona – výplata příspěvku na péči, 
možnost výběru služby, zhoršení podmínek posuzování míry závis-
losti a další

• schválilo zprávu o činnosti za rok 2007
•  schválilo zprávu o hospodaření NRZP ČR za rok 2006 

vzalo na vědomí:
•  zprávu o činnosti kanceláře NRZP ČR za rok 2007 
•  zprávu RRK NRZP ČR za rok 2006
• zprávu o činnosti KRZP 
•  zprávu o činnosti krajských koordinátorů 
•  zprávu o činnosti odborných komisí NRZP ČR

Mezi zasedáními Republikového shromáždění je nejvyšším orgá-
nem Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Republikový 
výbor, který se v roce 2006 sešel celkem dvakrát. 

Přehled usnesení jednotlivých zasedání Republikového výboru:

Zasedání dne 24. března 2007 
•  a) RV NRZP ČR bere na vědomí zprávu předsedy NRZP ČR o čin-

nosti předsednictva od jednání RS dne 2. prosince 2006. 
•  b) RV NRZP ČR protestuje proti neustálému snižování pro-

středků na projekty ve prospěch občanů se zdravotním posti-
žením. Obrací na ministra zdravotnictví MUDr. Tomáše Julínka 
s naléhavou žádostí o urychlené jednání s delegací občanských 
sdružení zdravotně postižených o výsledcích dotačního řízení na 

PŘEHLED O ČINNOSTI ORGÁNŮ NRZP ČR
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Ministerstvu zdravotnictví ČR na rok 2007. Další oddalování jed-
nání může ohrozit uskutečnění řady projektů ve prospěch občanů 
se zdravotním postižením a může dokonce vést k zániku někte-
rých občanských sdružení zdravotně postižených.

•  RV NRZP ČR bere na vědomí zprávu o činnosti koordinátorů 
a krajských rad. Žádá o svolání společné porady předsedů KRZP 
a koordinátorů nejpozději do 30. 4. 2007. 

•  RV NRZP ČR pověřuje předsednictvo NRZP ČR vyhlášením para-
metrů ceny MOSTY 2007, a to nejpozději do 30. června 2007. 

•  RV NRZP ČR bere na vědomí výši jednotlivých projektů NRZP ČR 
na rok 2007.

•  RV NRZP ČR bere na vědomí termíny jednání orgánů NRZP ČR 
v roce 2007.

•  RV NRZP ČR bere na vědomí vyúčtování projektů MZ ČR za rok 
2006.

•  RV NRZP ČR přijímá za členy NRZP ČR tyto organizace:
  a)  Občanské sdružení zdravotně postižených ve Žluticích,
  b)  Občanské sdružení Agnis Rosa, Brno.

Mimořádní zasedání dne 30. srpna 2007
•  RV NRZP ČR bere na vědomí zprávu předsedy NRZP ČR o čin-

nosti předsednictva ve věci dotací občanským sdružením ZP.
•  RV NRZP ČR zásadně protestuje proti ukončení podpory ve-

řejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postiže-
ných z veřejných prostředků. Podpora těchto aktivit vyplývá ze 
„Standardních pravidel pro vyrovnávání příležitostí pro osoby 
se zdravotním postižením“ přijaté OSN dne 28. října 1993, ze 
„Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravot-
ním postižením“ schválené vládou 16. června 2004 a z „Národního 
plánu podpory a integrace osob se zdravotním postižením“ přija-
tého vládou dne 17. srpna 2005. 

•  Obrací se otevřeným dopisem na předsedu vlády ČR Mirka 
Topolánka a na předsedy koaličních stran pana Jiřího Čunka 
a Martina Bursíka s naléhavou žádostí o urychlené jednání s de-
legací občanských sdružení zdravotně postižených o podpoře ve-
řejně účelných aktivit těchto sdružení na rok 2008. Další oddalo-
vání jednání může ohrozit uskutečnění řady projektů ve prospěch 

občanů se zdravotním postižením a povede k zániku občanských 
aktivit nebo k jejich výraznému oslabení. 

•  Jmenuje delegaci na jednání s představiteli vlády o podpoře ob-
čanských aktivit osob se zdravotním postižením ve složení: Václav 
Krása – předseda NRZP ČR, Jan Jesenský – I. místopředseda NRZP 
ČR a Jiří Morávek – místopředseda NRZP ČR.

Zasedání dne 22. září 2007
•  bere na vědomí zprávu předsedy NRZP ČR o činnosti předsednic-

tva od posledního jednání RV dne 24. března 2007
•  vyjadřuje uspokojení nad tím, že došlo k dohodě o financování 

občanských sdružení osob se zdravotním postižením v oblasti ve-
řejně účelných aktivit. RV NRZP ČR vítá příslib o systémovém řešení 
financování činností občanských sdružení osob se zdravotním po-
stižením zaměřených na obhajobu jejich zájmů. Toto systémové 
řešení by mělo zajistit stabilní financování těchto činností, bez 
přímé návaznosti na veřejné prostředky.

•  vyjadřuje politování nad tím, že při projednávání zákona o stabi-
lizaci veřejných rozpočtů nebyly akceptovány alespoň ty pozmě-
ňovací návrhy, které by zmírnily nepřiměřený negativní dopad ně-
kterých opatření na sociálně nejslabší občany. RV NRZP ČR věří, že 
v dalším období se podaří prosadit změny, které budou tento ne-
přiměřený dopad eliminovat.

•  bere na vědomí zprávu o činnosti kanceláře
•  bere na vědomí informace o přípravě předávání cen MOSTY 2007.
•  bere na vědomí základní parametry projektů na rok 2008
•  bere na vědomí zprávu o přípravě RS NRZP ČR
•  bere na vědomí zprávu RRK
•  přijímá občanské sdružení Institut Eda Robertse za člena NRZP ČR

V průběhu roku činnost NRZP ČR řídí 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 spo-
jeny s operativním řízením NRZP ČR.
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Činnost Národní rady osob se zdravotním postižením je rozvíjena na 
následujících úrovních:

1. na mezinárodní úrovni
•  zastupování ČR ve světové organizaci – Rehabilitation International 

(RI),
•  zastupování ČR ve světové organizaci – Disablet Peoples 

International (DPI),
•  zastupování ČR v zastřešující evropské organizaci občanů se zdra-

votním 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, Parlamentem ČR, SFDI 
ČR, Českou radou humanitárních organizací apod.),

•  připomínkování legislativních návrhů ovlivňujících životní pod-
mínky zdravotně postižených občanů, jejich rodin a přátel, 

•  zajišťování koordinační a metodické činnosti ve prospěch člen-
ských organizací NRZP ČR,

•  zpracovávání informací s tematikou podpory osob se zdravotním 
postižením,

•  vydávání zpravodaje NRZP ČR – SKOK DO REALITY – novin o legis-
lativě 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 postiže-
ním a veřejnost na teletextu ČT, 

•  zpracovávání analýz, průzkumů a situačních zpráv, 
•  zpracovávání krátkodobých a střednědobých koncepcí,
•  pořádání konferencí, seminářů a odborných vzdělávacích kurzů,
•  realizace projektů z evropských fondů zaměřených na podporu 

samostatného života osob se zdravotním postižením.

3. na regionální úrovni
•  spolupráce s krajskými zastupitelstvy při plánování a realizaci regi-

onální politiky,
•  metodická a organizační pomoc krajským radám osob se zdravot-

ním postižením,
•  přímá podpora koordinační a informační činnosti krajských rad 

osob se zdravotním postižením,
•  podpora aktivit krajských rad osob se zdravotním postižením při 

naplňování hlavních cílů organizace v regionech,
•  iniciování a tvorba krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro ob-

čany se zdravotním postiženým a krajských střednědobých plánů 
rozvoje sociálních služeb,

•  realizace projektů z evropských fondů zaměřených k podpoře sa-
mostatného života osob se zdravotním postižením.

ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI NRZP ČR
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Úvod
Z hlediska priorit činnosti NRZP ČR se jedná o jeden ze stěžejních 
a nejvýznamnějších projektů Národní rady osob se zdravotním po-
stižením ČR (dále jen NRZP) realizovaný v roce 2007. 

Hlavním cílem projektu 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 posti-
žením plní roli sektorového partnera vůči orgánům státní správy, samo-
správy, významným institucím v ČR i v zahraničí. Výlučnost tohoto po-
stavení ve společnosti je pak zakotvena v řadě významných dokumentů 
vlády ČR a institucí státní a veřejné správy. V usnesení vlády ČR č. 1004 
ze dne 17.8.2005 je činnost NRZP ČR popsána takto: „Dosavadní praxe 
ukazuje, že klíčovou iniciativní roli při formování politiky ve prospěch 
této skupiny osob hraje NRZP ČR. Tuto nezastupitelnou úlohu NRZP ČR 
doplňuje 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 vý-
zkumů prováděných v této oblasti nevládními organizacemi. Zásadním 
úkolem je proto vytvoření podmínek pro profesionalizaci organizací ob-
čanů se zdravotním postižením 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 ta-
kovýchto aktivit organizací občanů se zdravotním postižením. NRZP ČR 
v současné době představuje koalici 102 organizací občanů se zdravot-
ním postižením a jejich zákonných zástupců s více než 260 000 indivi-
duálními 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, vědec-
kými pracovišti, sdělovacími prostředky a nevládními organizacemi“.

Projekt „Účast NRZP ČR na tvorbě, realizaci a monitorování ucele-
ných plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním po-

stižením“(dále jen projekt) byl realizován s cílem zabezpečit mj. reali-
zaci následujících úkolů:

1. Úkoly vyplývající z mezinárodních závazků a dokumentů
1.1. Standardní pravidla pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdra-
votním postižením, schválená na Valném shromáždění OSN dne 
28.10.1993. 
Dokument mj. zvýrazňuje roli občanských sdružení zdravotně postiže-
ných osob při realizaci všech opatření, která se dotýkají jejich občan-
ských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních práv.
V rámci účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je důle-
žité současně dbát na skutečnost, aby právě standardní pravidla schvá-
lená OSN byla aplikována v rámci transformace sociálních služeb. NRZP 
ČR v rámci projektu vydala informační materiály informující o novém 
systému sociálních služeb, kde byl kladen důraz na dodržování základ-
ních dokumentů směřujících k dodržování pravidel pro vyrovnávání pří-
ležitostí osob se zdravotním postižením. 

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.
Projekt Agenda 22 byl realizován v roce 2006. V roce 2007 byly využity 
poznatky při realizaci projektu v rámci komunikace se samosprávou na 
úrovni krajů a měst, a to především při přípravě krajských a městských 
plánů rozvoje sociálních služeb. 

1.3. Směrnice 2000/78EC o zákazu diskriminace v zaměstnání, která 
byla již implementována do příslušných zákonů ČR (zákon o zaměst-
nanosti, zákoník práce).
Přenos informací a zkušeností ze zahraničí je jednou ze základ-
ních činností NRZP ČR. Významnou součástí je přenos informací 
od partnerských Národních rad zdravotně postižených ve státech 
EU v oblasti prosazování, tvorby a monitorování plánů vyrovnávání 
příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Podrobnosti k me-
zinárodní činnosti NRZP ČR jsou uvedeny v samostatném projektu – 
Mezinárodní činnost NRZP ČR v oblasti vyrovnávání příležitostí pro 
občany se zdravotním postižením na rok 2007.

PROJEKT ÚČAST NRZP ČR NA TVORBĚ, 
REALIZACI A MONITOROVÁNÍ UCELENÝCH 
PLÁNŮ VYROVNÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY 
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
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2. Úkoly odvozené od usnesení a rozhodnutí vlády ČR a ústřed-
ních 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 usne-
sení mezinárodních vládních i nevládních organizací zdůrazňují 
v posledních letech nutnost dodržování pravidla konzultací a par-
ticipace organizací zdravotně postižených na správě a řešení jejich 
záležitostí. Občané se zdravotním postižením, mj. díky své neopa-
kovatelné životní zkušenosti, dokáží formulovat politiku a navrho-
vat praktická opatření, která jim usnadní integraci do společenského 
života. U občanů se zdravotním postižením (jejich organizací) se 
v uplynulých deseti letech odehrával vývoj od hnutí roztříštěného 
do několika desítek a stovek organizací ke vzniku společné repre-
zentace, která má široký mandát pro jednání s představiteli poli-
tické reprezentace, státu a veřejné správy a samosprávy. Národní 
rada osob se zdravotním postižením a její členské organizace sdru-
žují více než 300 000 individuálních členů, tedy více než čtvrtinu cel-
kového počtu všech osob se zdravotním postižením v ČR a více než 
polovinu všech osob s těžším zdravotním postižením“. 
NRZP ČR aktivně zastupovala osoby se zdravotním postižením při 
tvorbě jednotlivých politik. Při formulování jednotlivých návrhů se opí-
rala o zkušenosti a doporučení členských organizací – více v bodě 
zastupování.
V kapitole obecné úkoly je pak uvedeno: 
„Za účelem posílení schopnosti komunity zdravotně postižených při-
spívat k procesu vývoje politik a programů je především třeba trvale 
podporovat vzájemné partnerství mezi organizacemi zdravotně po-
stižených, dalšími nevládními organizacemi a ostatními sociálními 
partnery. Je nezbytné zdokonalovat mechanismy, které podpoří větší 
participaci zdravotně postižených na konzultativních procesech“. 
NRZP ČR rozvíjela v roce 2007 spolupráci nejen se členskými organiza-
cemi, ale i s dalšími občanskými iniciativami. Na webu MRZP ČR jsou 
pravidelně informace o činnosti NRZP ČR a o aktuálních politikách týka-
jících se problematiky zdravotního postižení. Mimo členské organice spo-
lupracovala NRZP ČR např. se Sdružením na obranu spotřebitelů, ASNEP, 
AZZP, APZP, SČMVD a dalšími. Realizovala společně několik projektů 
s pracovišti vysokých škol – UP v Olomouci, I LF UK v Praze, Pardubickou 
univerzitou. V rámci projektu Desatero spolupracujeme s řadou FN a dal-
ších zdravotnických pracovišť. NRZP ČR samozřejmě spolupracuje se sa-
mosprávou, odborovými organizacemi a státní správou.
V dokumentu je dále uvedeno opatření: 
„vytvořit podmínky pro profesionalizaci organizací zdravotně po-
stižených při účasti na tvorbě politiky ve prospěch občanů se zdra-
votním postižením“ a dále „zdokonalovat mechanismy, které pod-
poří větší participaci zdravotně postižených na konzultativních 
procesech“. 

a) Pro řešení specifických problémů a z důvodů koordinace společného 
postupu jsou při NRZP ČR zřízeny stálé odborné komise. Stálými komi-
semi působícími na celostátní úrovni jsou: 
1) legislativní,
2) pro odstraňování bariér, 
3) sociální
4) zdravotní
5) pro problematiku neslyšících
6) pro ucelenou rehabilitaci

b) Podle aktuální situace a potřeb jsou ustanovovány dočasné odborné 
komise. V roce 2007 byla ustavena odborná komise k novele zákona o so-
ciálních službách. Tato komise má monitorovat aplikaci zákona o sociál-
ních službách a také sledovat novely zákona navrhované MPSV ČR.

c) V roce 2007 pracovala síť profesionálních pracovníků v jednotlivých 
krajích. Bohužel vzhledem k minimální výšce dotace z MZ ČR, kdy došlo 
k výraznému snížení prostředků nemohla být tato síť profesionálních 
pracovníků plně funkční. Ve spolupráci s Centry pro zdravotně posti-
žené v jednotlivých krajích a dalšími spolupracujícími organizacemi se 
podařilo síť regionálních pracovníků NRZP ČR udržet. Tím byla podpo-
řena činnost NRZP ČR v jednotlivých regionech. NRZP ČR navázala užší 
kontakty s jednotlivými krajskými úřady. V Plzeňském, Středočeském, 
Moravskoslezském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji a v Praze 
byly realizovány společné projekty zaměřené na odstraňování bariér, do-
pravy od dveří ke dveřím, posilování úlohy organizací zdravotně postiže-
ných, zjišťování potřeby sociálních služeb a přístupnosti kulturních pa-
mátek. Do konce roku 2007 byly krajské plány vyrovnávání příležitostí 
pro osoby se zdravotním postižením vytvořeny a schváleny v Olomouc-
kém, Moravskoslezském, Královéhradeckém, Pardubickém a Jihomorav-
ském 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 a přispívá 
k jeho realizaci v praxi.
NRZP ČR monitoruje naplňování Národního akčního plánu sociál-
ního začleňování, který byl přijat v roce 2005 a do jehož přípravy se 
NRZP ČR aktivně zapojila. Dokument je rovněž využíván při edukač-
ních a informačních akcích pořádaných NRZP v roce 2007.
 
2.3. Usnesení vlády č. 545 ze dne 29.5.2002 určilo jako koordiná-
tory Národního rozvojového programu mobility pro všechny VVZPO 
a NRZP ČR. Tato funkce je vykonávána prostřednictvím řídicího vý-
boru programu, v němž zasedají dva zástupci NRZP ČR, z nichž jeden 
zastává funkci místopředsedy řídícího výboru. NRZP ČR je současně 
dvěma členy zastoupena v hodnotitelské komisi, která posuzuje před-
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kládané projektové záměry. Vláda ČR svým usnesením č. 706 ze 14. 
července 2004 schválila vládní plán financování Národního rozvojo-
vého programu mobility pro všechny, kterým určila jednotlivým mi-
nisterstvům podílet se na financování tohoto programu. V návaznosti 
na toto usnesení byla upravena pravidla posuzování projektů před-
kládaný 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 § 2 písm. g), s ohledem na to, zda projekty splňují podmínky 
zpřístupňování dopravy občanům s omezenou schopností pohybu 
a orientace. Jedná se o odborně vysoce náročnou činnost, která nutně 
vyžaduje spolupráci s dalšími externími spolupracovníky.
V roce 2007 se program dále rozvíjel ve spolupráci VVZPO a NRZP ČR. 
NRZP ČR se aktivně účastnila jednání řŘídicího výboru a hodnotící ko-
mise 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 orien-
tace. NRZP ČR vytvořila novou metodiku předkládání a hodnocení bez-
bariérových tras v rámci prostředků SFDI ČR. Tato metodika je více pro-
vázána s Národním rozvojovým programem mobility pro všechny. 
Účast na Národním rozvojovém programu mobility pro všechny je časově 
a odborně náročná činnost. Z tohoto důvodu pracuje na NRZP ČR jedna od-
borná 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 řídících 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 2007 se tak podařilo zma-
povat stav bariérovosti, a to především v Královéhradeckém kraji a kraji 
Vysočina. Současně byla zmapována přístupnost dalších 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 in-
formační činnost NRZP ČR na celostátní i regionální úrovni. 
Nejvýznamnějším úkolem v roce 2007 byla novela usnesení vlády č. 706 
ze 14. července 2004, kterým vláda schválila vládní plán financování 
Národního rozvojového programu mobility pro všechny, jímž určila jednot-
livým ministerstvům podílet se na financování tohoto programu. Novela 
usnesení je nezbytná, neboť řada resortů zrušila podprogramy určené na fi-
nancování NRZP Mobility. Práce na novelizaci se přenesly až do roku 2008.

3. Úkoly přímo vyplývající z usnesení vlády ČR 
3.1. Národní plán podpory a integrace osob se zdravotním postiže-
ním (dále jen NPPI), který schválila svým usnesením vláda ČR č. 1024 
ze dne 17.8.2005 a novelizovaný usnesením vlády ČR č. 710 ze dne 
27.6.2007 .

Tento významný dokument mj. obsahuje následující opatření:

Opatření 6.4. 
Vytvořit a provozovat internetový portál zpřístupňující infor-
mace o poskytovaných službách a dalších formách podpory ob-
čanů se zdravotním postižením 
Na webových stránkách NRZP ČR jsou dostupné informace o zá-
konu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a další informace, které 
se týkající systému sociálních služeb. V rámci portálu NRZP ČR je vy-
tvořena sekce „poradna“, kde jsou zveřejňovány odpovědi na dotazy 
jednotlivých občanů a institucí, které se zabývají problematikou so-
ciálních služeb. 
Úkol je průběžně plněn. 

Opatření 7.3.
Vypracovat analýzu a nově navrhnout formulaci právní úpravy 
ochrany práv zvlášť ohrožených skupin osob se zdravotním po-
stižením (osoby stižené duševní poruchou), a to posílením práv 
těchto osob v řízeních, která se jich týkají (zejména institut způ-
sobilosti k právním úkonům) a přijetím podrobnější úpravy práv 
a povinností opatrovníka těchto osob. 
Zástupci NRZP ČR společně se zástupci VVZPO opakovaně jednali 
na Ministerstvu spravedlnosti ČR o možných úpravách právních 
předpisů týkajících se zejména institutu způsobilosti k právním úko-
nům. Doposud nedošlo k žádné dohodě o způsobu úpravy práv-
ních předpisů. 
Úkol trvá. 

Opatření 7.6.
Vypracovat analýzu situací, v nichž může v důsledku činnosti 
orgánů veřejné správy či aplikace právních norem potencio-
nálně docházet k situacím přímé i nepřímé diskriminacei ob-
čanů se zdravotním postižením a předložit VVZP náměty k jejich 
odstranění. 
Analýza dosud nebyla dokončena. V roce 2007 byl zahájen sběr do-
kumentace a podnětů k této analýze. Během roku 2008 bude ana-
lýza dokončena a předložena VVZPO i s náměty na odstranění situ-
ací, které mohou vést k diskriminaci osob se zdravotním postižením. 
Úkol trvá. 
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Opatření 7.7.
Zvyšovat právní vědomí v oblasti zákazu diskriminace z důvodů 
zdravotního postižení či nepříznivého zdravotního stavu, a to 
např. tiskem informačních materiálů, informováním veřejnosti 
prostřednictvím rozhlasových a televizních médií apod. 
NRZP ČR vydala několik publikací, které informují veřejnost o způ-
sobu komunikace s osobami se zdravotním postižením tak, aby ne-
docházelo k jejich diskriminaci. Řešila řadu případů konkrétní diskri-
minace osob se zdravotním postižením, např. přístup do kulturních 
a společenských zařízení, účast na soudních jednáních apod. V rámci 
veletrhu HOSPIMedica se uskutečnila velká konference zamě-
řená na diskriminaci osob se zdravotním postižením, a to za účasti 
Mgr. Herberta Haupta, ochránce práv osob se zdravotním postiže-
ním Rakouské republiky. NRZP ČR pravidelně informuje prostřed-
nictvím svých novin „Skok do reality“ i prostřednictvím celostátních 
tiskových a rozhlasových médií o způsobech diskriminace osob se 
zdravotním postižením a jejich předcházení. 
Úkol je průběžně plněn. 

Opatření 8.1.
Zajistit účast organizací občanů se zdravotním postižením na le-
gislativním procesu. 
NRZP ČR pravidelně připomínkuje všechny legislativní normy, které 
se nějakým způsobem dotýkají života osob se zdravotním postiže-
ním. Sama připravuje některé pozměňovací návrhy, a to ve spolu-
práci s členskými organizacemi NRZP ČR. 
Úkol je průběžně plněn. 

Opatření 8.2.
Realizovat výzkumnou činnost v oblasti sociologie handicapu 
a kvality života občanů se zdravotním postižením, nezbytnou pro 
přípravu koncepčních dokumentů a návrhů legislativních úprav. 
Koncem roku 2007 byla realizována Metodologie řešení výzkumu 
kvality života občanů se zdravotním postižením a rodin pečujících 
dlouhodobě o člena rodiny se zdravotním postižením. 
Úkol je průběžně plněn. 

Opatření 8.4.
Realizovat informační kampaň o efektivních formách podpory 
občanů se zdravotním postižením. 
NRZP ČR realizovala v roce 2007 několik kampaní o formách pod-
pory občanů se zdravotním postižením. Jednotlivé akce byly zamě-
řeny na formy podpory občanů v oblasti sociálních služeb. Občané 
a uživatelé sociálních služeb byli seznamováni s novými typy jednot-
livých služeb. NRZP ČR měla také rozsáhlou kampaň o transformaci 
sociálních služeb. Ve spolupráci s Českými drahami, a.s., proběhla 
mediální kampaň o zpřístupňování železniční dopravy, o úpravách 
jednotlivých železničních stanic a na konci roku 2007 o úpravě we-
bových stránek Českých drah, a.s., které usnadňují občanům se zdra-

votním postižením možnost objednání speciální dopravy. Obdobné 
akce probíhaly i v dalších oblastech života lidí se zdravotním posti-
žením. Největší informační kampaň o formách podpory občanů se 
zdravotním postižením se uskutečnila v souvislosti se sbíráním pod-
pisů pod celoevropskou petici pro přijetí směrnice o rovném zachá-
zení s osobami se zdravotním postižením. Rozsáhlou akcí byla také 
informační kampaň o Eurozámcích, které mají zpřístupnit výtahy, 
zvedací plošiny a sociální zařízení ve veřejných prostorech a doprav-
ních systémech. 
Úkol je průběžně plněn.

Opatření 8.5.
Zastupovat ČR v European Disability Forum a Rehabilitation 
International. 
Zástupci NRZP ČR se pravidelně účastní zasedání řídicích orgánů 
EDF. První jednání se uskutečnilo v únoru 2007 v Berlíně, v Lisabonu 
v Portugalsku. Jednání EDF se v roce 2007 zaměřilo především na 10 
výročí vzniku EDF, Evropský rok rovných příležitostí pro všechny, ra-
tifikace Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, im-
plementace směrnice o právech cestujících se zdravotním postiže-
ním v letecké dopravě. V říjnu 2007 se delegace NRZP ČR a VVZPO 
účastnila slavnostního předání petice Evropské komisi, která má 
podpořit přijetí směrnice EU o rovném zacházení s osobami se zdra-
votním postižením. 
NRZP ČR dále spolupracuje s Disabled Peoples‘ International. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o celosvětovou organizaci a zasedání 
jsou často mimo Evropu, je spolupráce NRZP ČR především kore-
spondenční výměna informací, materiálů apod. 
NRZP ČR současně spolupracuje s Rehabilitation International. Jedná 
se o celosvětovou organizaci. NRZP ČR je v pravidelném kontaktu se 
sekretariátem RI a s jejími jednotlivými představiteli. Národním ta-
jemníkem České republiky v této organizaci je Doc. MUDr. Jiří Votava, 
který je zároveň členem výkonného výboru RI. 
Úkol je průběžně plněn. 

Opatření 9.4. 
Metodicky podpořit přípravu, realizaci a průběžné monitorování 
krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravot-
ním postižením. 
NRZP ČR ve spolupráci se sekretariátem VVZPO pravidelně podpo-
ruje přípravu krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se 
zdravotním postižením tam, kde dosud tyto krajské plány nebyly při-
jaty. Jedná se o tyto kraje: Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Středočeský 
kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Liberecký kraj a kraj Vysočina. 
V krajích, kde byly již přijaty krajské plány, NRZP ČR prostřednictvím 
svých krajských rad zdravotně postižených monitoruje jejich plnění, 
případně navrhuje jejich doplnění a úpravy. 
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3.2. Usnesení vlády ČR č.596+p ze dne 18.6.2003
„Doporučuje zpracovat ve spolupráci s NRZP ČR a přijmout kraj-
ské plány vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním 
postižením“
VVZPO, NRZP ČR – průběžně
NRZP ČR vytrvale usiluje o vytvoření krajských plánů i ve všech zbývajících 
krajích. Krajské rady osob se zdravotním postižením mají tvorbu krajských 
plánů jako prioritu ve svojí činnosti.Dosud nebyly krajské plány schváleny 
v sedmi krajích. Práce spějí k závěru ve Zlínském kraji. Kraje Karlovarský, 
Plzeňský a Ústecký doposud práce na krajských plánech nezačaly. 

4. Úkoly vyplývající ze zastupování občanů se zdravotním po-
stižením a jejich organizací ve významných institucích a orga-
nizacích v rámci ČR
Ze strany NRZP ČR se jedná především o spolupráci s institucemi 
participujícími na tvorbě politiky ve prospěch občanů se zdravot-
ním postižením a zastoupení v příslušných orgánech.

4.1. Parlamentní podvýbory pro zdravotně postižené občany 
Parlamentní podvýbory pro zdravotně postižené občany sehrávají 
od svého vzniku významnou roli v prosazování řady nových zákonů. 
NRZP ČR proto systematicky spolupracuje jak se sněmovním pod-
výborem pro zdravotně postižené a občany se změněnou pracovní 
schopností, tak i se senátním podvýborem pro rovnoprávné uplat-
nění občanů se zdravotním postižením, a to zejména formou kon-
zultací jednotlivých projednávaných témat.
NRZP ČR systematicky spolupracovala především s výborem pro sociální 
politiku a zdravotnictví, protože sněmovní podvýbor pro zdravotně po-
stižené a občany se změněnou pracovní schopností v roce 2007 se opět 
nesešel ani jednou. Se senátním podvýborem pro rovnoprávné uplat-
nění občanů se zdravotním postižením spolupracuje NRZP ČR, a to ze-
jména formou konzultací jednotlivých projednávaných témat.

4.2. Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
Jak vyplývá ze statutu VVZPO schváleného usnesením vlády č.1323 
ze dne 10.12.2001, naplňuje NRZP ČR funkci jeho hlavního porad-
ního orgánu. Ve VVZPO zasedá pět členů předsednictva NRZP ČR, 
předseda NRZP ČR zastává funkci místopředsedy VVZPO. VVZPO 
projednává všechny materiály předkládané NRZP ČR.
Spolupráce byla po celý rok 2007 velmi intenzivní. Na půdě VVZPO se 
v roce 2007 projednávaly zásadní otázky osob se zdravotním postiže-
ním – zaměstnanost, vzdělávání, financování organizací a další. 

4.3. Odborné skupiny Vládního výboru pro zdravotně posti-
žené občany. 
V rámci VVZPO byly dosud ustaveny čtyři odborné skupiny zabýva-
jící se jednotlivými oblastmi vyrovnávání příležitostí pro občany se 
zdravotním postižením, a to odborné skupiny pro sociální politiku, 
pro vzdělávání, pro regionální rozvoj a pro zaměstnávání OZP. 

Zástupci NRZP ČR jsou vedle zástupců ministerstev, krajů a obcí čle-
ny 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 spo-
lečně VVZPO a NRZP ČR 16.4.2002. Následné usnesení vlády č. 545 
ze dne 29.5.2002 určilo jako koordinátory programu VVZPO a NRZP 
ČR. Tato funkce je vykonávána prostřednictvím řídicího výboru 
programu. 
NRZP ČR má v řídicím výboru dva členy, z nichž jeden zastává funkci 
místopředsedy. Zástupci NRZP ČR se účastnili všech jednání řídicího vý-
boru, prací na metodice a dále na přípravě novely usnesení vlády o fi-
nancování NRPM.

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 pro-
gramu 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.
Práce monitorovacího výboru byly pouze sporadické. Vzhledem k tomu, 
že činnost výboru spěje ke konci byla jeho činnost vůči partnerům po-
měrně malá.

4.6. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. 
V působnosti výkonného výboru je mj. vyhlašování výběrových ří-
zení na realizaci investičních akcí a uvolňování prostředků SFDI na 
investiční akce dle § 2 písm. g) zák. 104/2000 Sb., na jehož základě 
jsou poskytovány příspěvky na projekty zvyšování bezpečnosti do-
pravy a jejího zpřístupňování osobám se sníženou schopností po-
hybu a orientace.
NRZP ČR je členem hodnotící komise pro výběr projektů zaměřených na 
zpřístupňování dopravní infrastruktury pro osoby se sníženou schop-
ností pohybu a orientace. NRZP ČR prostřednictvím svých odborníků 
vypracovala v roce 2007 novou metodiku posuzování výše uvedených 
projektů.
 
4.7. Mezirezortní komise k programu podpory obnovy vozi-
del městské hromadné dopravy a veřejné linkové autobusové 
dopravy 
Smyslem komise je posuzovat žádosti o dotace jednotlivým provo-
zovatelům autobusové dopravy na nákup nových autobusů a jejich 
součásti. 
Při posuzování jsou preferovány autobusy splňující požadavky na eko-
logickou dopravu a na dopravu osob se sníženou schopností pohybu 



a orientace. Vzhledem k tomu je zastoupení NRZP v komisi velice důle-
žité a účelné. Odborní pracovníci se pravidelně účastní práce komise. 

4.8. Asociace krajů ČR
Již několik let je rozvíjena spolupráce NRZP ČR s AK ČR, a to ze-
jména s Komisí pro sociální záležitosti při přípravě zákona o sociál-
ních službách. 
V současné době se spolupráce soustřeďuje na realizaci zákona o sociál-
ních službách, přípravu nového financování sociálních služeb, vytváření 
krajských plánů rozvoje sociálních služeb.

4.9. Svaz měst a obcí ČR
Od roku 1994 vyvíjí svoji činnost Komise předsednictva SMO ČR pro 
zdravotně postižené občany. V ní zasedají ti zástupci NRZP ČR, kteří 
jsou současně zastupiteli měst a obcí. 
Komise projednává celou řadu témat komunální politiky, jež se váží k ži-
votním podmínkám občanů se zdravotním postižením, zejména pro-
blematiku sociálních služeb, vzdělávání a dopravy.

4.10. Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených
Při zpracovávání koncepcí a programů zvyšování zaměstnanosti ob-
čanů se změněnou pracovní schopností vytváří NRZP ČR společné 
pracovní týmy s AZZP. 
NRZP ČR se pravidelně účastní prací při zpracovávání koncepcí a pro-
gramů zvyšování zaměstnanosti občanů se změněnou pracovní schop-
ností. Společné vytváří pracovní týmy s AZZP. Asociace je partnerem 
NRZP projektu EQUAL zaměřeného na zaměstnanost OZP a spolupra-
cujeme při dalších projektech.

4.11. Rada pacientů
Poradní orgán ministra zdravotnictví, který byl ustaven v říjnu 2006. 
Rada pacientů projednává koncepční a legislativní návrhy, které se 
dotýkají práv pacientů. 
NRZP ČR se v radě pacientů zaměřuje na zlepšení postavení pacientů se 
zdravotním postižením. V posledních měsících roku 2007 se činnost rady 
pacientů výrazně utlumila a dochází k výrazně rozdílným názorům.

4.12. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Jedním ze stěžejních programových témat NRZP ČR je transformace 
sociálních služeb. Při její realizaci nelze opomenout otázky pracov-
ních podmínek zaměstnanců v sociálních službách. 
NRZP ČR systematicky spolupracuje s OSZS při přípravě jednotlivých kroků 
reformy sociálních služeb a koordinuje postup s odborovým svazem.

4.13. Výzkumná pracoviště
NRZP ČR rozvíjí trvalou spolupráci s výzkumnými pracovišti v oblasti vy-
rovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Vedle sou-
činnosti s např. Výzkumným centrem integrace zdravotně postižených 
Olomouc, jež vyústila v roce 2006 ve zpracování projektu Vzdělávání po-

radců uživatelů sociálních služeb – OPRLZ – dotace ESF a MPSV ČR, se 
v současné době rozvíjí i spolupráce s Institutem sociologie handicapu 
a dalšími odbornými pracovišti různých institucí. NRZP ČR realizuje spo-
lečné projekty s 1 LF UK v Praze, s Univerzitou v Pardubicích, Báňskou 
univerzitou v Ostravě a s Palackého univerzitou v Olomouci.
V roce 2007 realizovala NRZP ČR s jednotlivými vědeckými pracovišti 
následující projekty: s Výzkumným centrem integrace zdravotně posti-
žených Olomouc projekt Kvalita života rodin s těžce zdravotně postiže-
ným členem, s I. LF UK v Praze projekt EQUAL zaměřený na zaměstna-
nost osob se zdravotním postižením, s Univerzitou v Pardubicích projekt 
zaměřený na dopravní obslužnost pro osoby se zdravotním postiže-
ním, Báňskou univerzitou v Ostravě projekt Mediální prezentace a lidé 
se zdravotním postižením a s Palackého univerzitou v Olomouci projekt 
zaměřený na volný čas osob se zdravotním postižením.
 
5. Úkoly zajišťované NRZP ČR na základě požadavků občan-
ských sdružení zdravotně postižených na celostátní úrovni.
5.1. Legislativní činnost 
NRZP ČR je uznávaným připomínkovým místem legislativního pro-
cesu v ČR. 
V roce 2007 zpracovala NRZP ČR připomínky k mnoha návrhům legisla-
tivních norem. Kromě připomínkování poslaneckých, vládních a resort-
ních návrhů NRZP ČR rovněž zpracovává a příslušným orgánům před-
kládá k projednání vlastní návrhy nových právních úprav a jejich změn.
Výpis předložených návrhů:
•  Pozměňovací návrh k části devatenácté návrhu zákona o stabilizaci 

veřejných rozpočtů (tisk 222) 
•  Zásadní připomínky k návrhu nařízení vlády o podmínkách poskyto-

vání zvláštních cen veřejně dostupné informační služby 
•  Připomínky k návrhu zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostorů  

a o změně některých zákonů (zákon o vlastnictví bytů) 
•  Připomínky k návrhu nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na vý-

dělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem 
nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady  za ztrátu na výdělku po 
skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a úpravě náhrady 
nákladů na výživu pozůstalých 

•  Zásadní připomínka k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony 
v sociální oblasti a některé další zákony 

•  Připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovenízákona o sociálních služ-
bách, ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb. (1) (2) 

•  Připomínky k věcnému záměru zákona o zřízení Národního úřadu pro 
zaměstnanost a sociální politiku (1) (2) 

• Připomínky k sociální reformě 
•  Připomínky k návrhu nařízení vlády o podmínkách poskytování zvlášt-

ních cen veřejně dostupné informační služby 
•  Připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., 

o elektronických komunikacích a některých souvisejících zákonů ve 
znění pozdějších předpisů 
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•  Připomínky k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních pro-
středcích ochrany před diskriminací 

•  Připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o veřejném zdra-
votním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
ve znění pozdějších předpisů 

•  Připomínky k návrhu zákona o základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání

NRZP ČR po celý rok 2007 zajišťovala koordinaci postupu členských or-
ganizací ve věcech společného zájmu, a to zejména v průběhu legisla-
tivního procesu.

5.2. Nelegislativní činnost 
Trvalým úkolem NRZP ČR je průběžné monitorování plnění 
Národních plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním 
postižením a příprava zpráv o dosažených výsledcích, které každo-
ročně projednává vláda ČR. NRZP ČR je také pověřená monitorová-
ním Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdra-
votním postižením. Do působnosti NRZP ČR rovněž náleží příprava 
dílčích aktualizací těchto programových dokumentů. 
Tuto činnost NRZP ČR prováděla dle potřeb a zadání.

5.3. Metodická činnost NRZP ČR v oblasti sociálně právního 
poradenství
NRZP ČR je rovněž spoluzakladatelem 14 krajských Center pro zdra-
votně 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 po-
stižené poskytují svým klientům celou škálu služeb, v níž zaujímají vý-
znamné místo zejména služby poradenské a služby osobní asistence. 
V roce 2007 se podařilo dosavadní spolupráci s  Centry pro zdravotně 
postižené podstatně rozšířit. Předmětem spolupráce byla zejména spo-
lupráce při zajišťování poradenské činnosti pro uživatele sociálních slu-
žeb a dále v rámci různých projektů zaměřených na monitorování ba-
riérovosti prostředí, sítě sociálních služeb, podpora zaměstnanosti osob 
se zdravotním postižením a další.

5.4. Metodická pomoc členským organizacím
Jedná se především o pořádání odborných školení a kurzů v ob-
lasti provozně ekonomických předpisů a grantových schémat, stan-
dardů kvality poskytovaných služeb apod. Tato rozsáhlá činnost je 
podrobně popsána v samostatném projektu – Edukační a infor-
mační činnost NRZP ČR na rok 2007. 
Jednalo se především o pořádání odborných školení a kurzů a granto-
vých schémat, standardů kvality poskytovaných služeb apod. Tato roz-
sáhlá činnost je podrobně popsána v závěrečné zprávě o realizaci pro-
jektu – Edukační a informační činnost NRZP ČR v roce 2007. Jednotlivé 
kursy 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 vyrovná-
vání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.
Vzhledem k omezeným finančním prostředků byla činnost zaměřena na prosa-
zování koncepčních úkolů v rámci komunikace s představiteli jednotlivých krajů.

6. Úkoly zajišťované na základě požadavků občanských sdru-
žení zdravotně postižených na krajské a regionální úrovni
6.1. Krajské plány vyrovnávání příležitostí pro občany se zdra-
votním postižením
Na základě usnesení vlády ČR č. 596 ze dne 18.6.2003 byla zahájena 
systematická spolupráce NRZP ČR s kraji při tvorbě a schvalování 
krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním 
postižením. Tímto usnesením totiž vláda ČR mj. doporučila všem 
krajským zastupitelstvům zpracovat a přijmout krajské plány ve 
spolupráci s NRZP ČR. NRZP ČR proto nejprve zpracovala Metodiku 
tvorby krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdra-
votním postižením. Na ni navázala vlastní tvorba těchto doku-
mentů, jež dosud vyústila v jejich přijetí v kraji Moravskoslezském, 
Královéhradeckém, Olomouckém, Pardubickém a v Praze. 



Změnou struktury dotace MZ ČR došlo k určité změně v činnosti profesi-
onální činnosti NRZP ČR ve všech 14 krajích ČR. 
Činnost těchto kanceláří musela být určitým způsobem redukována. 
Byla nahrazena intenzivnější spoluprací s Centry pro zdravotně posti-
žené v jednotlivých krajích. Na základě prvních zkušeností z roku 2007 
jsme přesvědčeni, že krajští koordinátoři a krajské kanceláře pomáhají 
výrazně k posílení postavení občanských sdružení zdravotně postiže-
ných v regionech, prohloubení jejich participace na tvorbě krajských 
plánů, zlepšení vzájemné informovanosti, zlepšení komunikace s or-
gány státní správy a samosprávy a zintenzivnění aktivit ovlivňujících 
postoje veřejnosti k problematice zdravotního postižení v regionech.
V roce 2007 krajské rady osob se zdravotním postižením zaměřily svoji 
činnost zejména na:
•  navrhování krajským orgánům státní správy a samosprávy po-

třebná legislativní či jiná opatření ve prospěch osob se zdravotním 
postižením, 

•  posuzování návrhů opatření týkajících se životních podmínek osob se 
zdravotním postižením zpracované jinými orgány a institucemi,

•  iniciování, realizaci, monitorování a novelizace krajských dlouho-
dobých koncepcí vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním 
postižením,

•  vytváření záměrů a realizace záměrů bezbariérových tras v rámci 
Národního rozvojového programu mobility pro všechny,

•  zajišťování osvětové a poradenské činnosti při vyrovnávání příleži-
tostí pro osoby se zdravotním postižením např. formou pořádání se-
minářů, 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 formulo-
vání a prosazování politiky ve prospěch občanů se zdravotním posti-
žením v rámci kraje,

•  na výměnu informací mezi členskými organizacemi a přenos získa-
ných informací využitelných pro jejich činnost.

7. Výzkumná činnost NRZP ČR pro rok 2007
Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postiže-
ním, schválený usnesením vlády ČR č. 1004 ze dne 17.8.2005, uložil 
NRZP ČR pod bodem 8.2. průběžně „Realizovat výzkumnou činnost 
v oblasti sociologie handicapu a kvality života občanů se zdravotním 
postižením, nezbytnou pro přípravu koncepčních dokumentu a ná-
vrhu legislativních úprav“ s plánovanými náklady 500 000 Kč ročně. 
V roce 2007 NRZP ČR uskutečnila následující analýzy a šetření.

7.1. Mediální prezentace a lidé se zdravotním postižením 
Mediální obraz lidí se zdravotním postižením se v posledních le-
tech obecně ubírá pozitivním směrem. V mnoha případech však 
stále přetrvávají klasická schémata zobrazování jejich života prame-
nící z historického vývoje postojů společnosti, které jsou založeny na 

předsudcích a neznalosti. Mediální prezentace lidí s postižením má 
tak obecně prozatím stále blíže k charitativnímu pojetí než k pojetí 
rovných příležitostí. Jedním z hlavních rysů zobrazování života lidí 
s postižením je polarizace na dva extrémní způsoby zobrazení – tra-
gický nebo hrdinný, přičemž často bývají obrazy „svědeckých“ výpo-
vědí postaveny na představách „zdravých o postižených“. Zdravotní 
postižení je primárně otázkou lidských práv, nikoli primárně otáz-
kou charity a sociální péče – tento akcent však nebývá médii vždy 
důrazně uplatňován. Média mohou v řadě případů lidi s postižením 
přímo a významně stigmatizovat již samotným užívaným pojmo-
slovím. Dochází často k situacím, kdy například političtí představi-
telé obce, kraje, ministerstva hovoří o potřebě rovných příležitostí 
lidí s postižením na straně jedné a přitom článek v místním, regio-
nálním či celostátním periodiku, který v téže chvíli vychází „z dílny“ 
jejich úřadu nese v rozporu s proklamací kontraproduktivní název 
„Pomůžeme postiženým“. 
Cílem výzkumu bylo provést systematickou analýzu způsobu pre-
zentace lidí se zdravotním postižením v médiích se zaměřením na 
používané pojmosloví v označování lidí s postižením. Denní tisk, 
místní, regionální aj. periodika mají významný vliv při formování ná-
zoru na problematiku zdravotního postižení obecně a na samotné 
lidi s postižením především. Volbou vhodně či nevhodně zvolených 
pojmů mohou pracovníci médií u veřejnosti posilovat pozitivní 
nebo naopak negativní vnímání lidí s postižením. Analýza bude pro-
vedena za využití specifické výzkumné metody – kvantitativní obsa-
hové analýzy dokumentů. 
Využití výzkumu:
V rámci výzkumu budou získány objektivně podložené informace 
o stavu mediální prezentace lidí se zdravotním postižením v oblasti 
žurnalistické produkce. Výsledky výzkumu mohou být argumen-
tačně využity k systematickému působení na pracovníky v mediální 
oblasti – formou pozitivního posilování (v případě, že výsledek bude 
pozitivní) nebo (v případě, že výsledek bude negativní) jinými for-
mami, které mají za cíl zvýšit kultivaci pracovníků médií. V konečném 
důsledku tak dojde ke zlepšení image lidí se zdravotním postižením 
u široké veřejnosti.
Cena výzkumu: 250 000 Kč
Realizátor výzkumu:
Institut sociologie handicapu
Odborný garant:
Mgr. Lenka Krhutová

7.2. Kvalita života rodin s těžce zdravotně postiženým členem
Jedním z atributů moderní společnosti tzv. západního typu je zamě-
ření na fenomén kvality života. Její měření a hodnocení se stává ob-
jektivním hodnotícím kritériem umožňujícím komparaci dříve ob-
tížně porovnatelných veličin. Setkáme se s výzkumy zaměřenými na 
hodnocení kvality života v jednotlivých zemích i společensko-eko-
nomických systémech. Stále častěji se porovnává kvalita života ve 
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vybraných regionech, místech, v rámci jednotlivých skupin obyva-
telstva apod. 
Pojem kvality života bývá definován prostřednictvím souboru dat 
a informací zaměřených na:
• životní prostředí,
• dostupnost služeb a podpory,
• zajištění bezpečí a ochrany,
• zaměstnanost,
• existenci zdraví a dostupnosti zdravotní péče,
• ekonomické zajištění,
• volný čas a rekreace,
• další sociodemografické údaje.
Významným faktorem, bez něhož není možno uvedená data inter-
pretovat, je subjektivní hodnocení uvedených objektivních ukaza-
telů subjektem prožívání. Lze říci, že subjektivní prvek představuje 
korelační činitel, který je způsobilý objektivní zjištění významně do-
plnit a potvrdit či případně vyvrátit.
Je nepochybné, že rodiny s těžce zdravotně postiženým členem jsou 
výrazně omezeny ve schopnosti a možnosti plnohodnotné účasti na 
řadě společenských aktivit, které bývají posuzovány při měření a in-
terpretaci kvality života. Lze říci, že v oblasti „boje proti sociálnímu 
vyloučení“ probíhá celá řada legislativních, plánovacích a monito-
rovacích aktivit, které jsou ve svém důsledku zaměřeny na „zvýšení 
kvality života zdravotně postižených“. Nedostatkem však pravidelně 
bývá opomíjení otázky subjektivního hodnocení a prožívání aspektů 
naplňujících kvalitu života. Ty přitom mohou efektivitu společen-
ských intervencí významným způsobem ovlivňovat.
Přesvědčení a soudy rodiny se zdravotně postiženým členem, jejich 
měření a odpovídající interpretace jsou do budoucna stále více ne-
zbytným předpokladem zvyšujícím efektivitu prováděných spole-
čenských opatření. Tomuto tématu přitom dosud nebyla věnována 
prakticky žádná pozornost.
Cílem projektu bylo změřit subjektivní prvek v hodnocení kvality života 
se zdravotně postiženým členem a prostřednictvím kontrolního vzorku 
porovnat naměřené hodnoty se zjištěními uváděnými v rodinách bez 
člena se zdravotním postižením.
Projekt prokázal platnost základní hypotézy o významných rozdílech 
v názorech respondentů obou skupin na vybrané otázky související 
s kvalitou jejich života.

Při výzkumu byly použity klasické explorativní metody – řízený rozhovor 
a zejména metoda dotazníkového šetření. Byly vytvořeny dvě skupiny 
výzkumného vzorku. Rodina se zdravotně postiženým členem a bez 
člena rodiny se zdravotním postižením. Výběr zkoumaného vzorku byl 
proveden dle zásad reprezentativního výběru. 
Využití výzkumu:
Výsledky výzkumu potvrdily že kvalita života rodiny se zdravotně posti-
ženým se statisticky významně liší od kvality života rodiny bez člena se 
zdravotním postižením. Výzkum přinesl odpovědi na dílčí otázky pojmu 
kvality života a jeho vnímání skupinou rodin se zdravotně postiženým 
členem. Výzkum ukázal, ve kterých oblastech pociťují respondenti pro-
blémy či deficit ingerence společnosti. 
Z pohledu organizací zdravotně postižených budou zjištěné výsledky 
využitelné při plnění jejich funkce reprezentanta zájmů této skupiny 
obyvatel.
Cena výzkumu: 250 000 Kč
Realizátor výzkumu: 
Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených
Odborný garant: Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

8. Dosah projektu 
Dosah projektu lze jen obtížně kvantifikovat, neboť svými aktivitami měl 
dosah na:

102 členských organizací NRZP ČR s úhrnnou členskou základnou přes 
260 000 fyzických osob,
14 krajských rad osob se zdravotním postižením s více jak 280 regionál-
ními organizacemi,
orgány státní správy a veřejné správy všech stupňů,
širokou veřejnost.

Svým zaměřením, rozsahem i dopadem se jedná o zcela unikátní 
projekt, který nemá v rámci občanských sdružení osob se zdravot-
ním postižením obdoby. Pro svoji unikátnost je tento projekt také 
obtížně porovnatelný s jinými projekty podpořenými z prostředků 
MZ ČR.
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Národní rada osob se zdravotním postižením ČR od roku 2000 
kontinuálně pokračuje v realizaci edukačních a informačních aktivit, 
které organizuje nejenom pro své členské organizace osob se zdra-
votním postižením, ale i pro širokou laickou i odbornou veřejnost. 
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR patří k vyhledáva-
ným informačním a edukačním centrům ze strany občanů se zdra-
votním postižením a jejich organizací, státních orgánů a institucí 
a nejrůznějších nestátních subjektů z celé ČR a ze zahraničí. Projekt 
Edukační a informační činnost NRZP ČR svými aktivitami v roce 2007 
posloužil 102 členským organizacím NRZP ČR s členskou základnou 
přes 260 000 občanů se zdravotním postižením a jejich rodinným 
příslušníkům a přátelům, stejně tak i ostatním občanům se zdravot-
ním postižením, jejich organizacím a široké veřejnosti.

V roce 2007 projekt zahrnoval realizaci nebo partnerství při rea-
lizaci šesti konferencí v rámci celé ČR, přípravu odborných dopro-
vodných programů dvou významných veletrhů rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, 
vydávání celé řady tiskovin a jednoho periodika, elektronickou infor-
mační činnost, mediální vystupování NRZP ČR a realizaci 4. ročníku 
slavnostního vyhlášení ceny NRZP ČR MOSTY 2006.

Realizované edukační a informační činnosti NRZP ČR
Aktivně bez bariér
Místo konání: Kongresové centrum Praha, Praha 4
Datum konání: 23. – 24. května 2007
Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, organizace osob 

se zdravotním postižením, představitelé státní správy a samosprávy, 
zástupci firem, organizací a subjektů věnujících se stavebnictví, do-
pravě, technologiím, sportu, aktivní zábavě atp.

Konference byla tlumočena do znakového jazyka a do cizích 
jazyků.

Třetí ročník z cyklu mezinárodních konferencí Bez bariér měl 
v roce 2007 název Aktivně bez bariér. Záštitu nad akcí převzali před-
seda vlády Mirek Topolánek, ministryně Džamila Stehlíková a před-
sedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR 
Alena Palečková. Konference byla jako každoročně součástí dopro-
vodného programu souboru výstav pro rodinu, bydlení a volný čas 
FOR FAMILY 2007, pořádané ABF, a.s. Projekt BEZ BARIÉR, který vznikl 
v roce 2005 z iniciativy Národní rady osob se zdravotním postiže-
ním ČR, je koncipován jako cyklus konferencí s mezinárodní účastí. 
Základem odborného rámce cyklu je Evropská koncepce přístup-
nosti (European Concept for Accessibility) – koncepce ke zlepšování 

informovanosti mezi profesionály v oblasti designu, projektování 
a výstavby, koncepce pro vytvoření přátelského a přístupného pro-
středí pro všechny občany bez ohledu na jejich zdravotní omezení. 
Cílem projektu bylo přispět ke komplexnímu řešení problematiky 
přístupnosti prostředí jak na národní, tak na evropské úrovni a vy-
tvořením vhodné mezinárodní legislativy přimět průmyslová od-
větví a stavebnictví plně respektovat principy přístupného prostředí. 
Na konferenci Aktivně bez bariér se zaregistrovalo 121 účastníků ze 
šesti zemí (Irsko, Švédsko, Portugalsko, USA, Slovenská a Česká re-
publika). Ve dvou dnech zaznělo přes 30 prezentací a uskutečnily 
se tři workshopy. Program konference byl zaměřen na možnosti ak-
tivního využití volného času a seberealizace osob se specifickými 
potřebami. Tématy bloků byly Sport bez bariér, Kultura bez bariér, 
Cestování bez bariér a otevřený blok obsahující novinky a zajímavé 
projekty nezařaditelné do výše uvedených částí programu.

Celá konference se nesla ve dvou rovinách: teoretická řešila mož-
nosti přístupu k aktivnímu životu a praktická prezentovala přímo 
projekty a akce realizované pro osoby se specifickými potřebami.

Pro zahraniční přednášející zajistila NRZP ČR v Praze ubytování v hotelu 
Globus, včetně veškeré organizace jejich příjezdu i odjezdu do a z ČR.

Postavení osob se zdravotním postižením v ČR na celostátní 
a regionální úrovni

Místo konání: Kongresové centrum Praha, Praha 4
Datum konání: 8. listopadu 2007
Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, organizace osob 

se zdravotním postižením, představitelé státní správy a samosprávy.
Cílem setkání byl důraz na prosazování zájmů a potřeb osob se 

zdravotním postižením v ČR, Národní plán podpory a integrace 
osob se zdravotním postižením, krajské plány vyrovnávání příleži-
tostí pro osoby se zdravotním postižením. Dalšími cíli bylo vysvět-
lit postupy obhajoby práv osob se zdravotním postižením a sezná-
mit účastníky s jejich výsledky. Konference se zúčastnilo zhruba 100 
účastníků a byla tlumočena do znakového jazyka.

Účast NRZP ČR na odborných veletrzích a výstavách
NRZP ČR se v roce 2007 zúčastnila obou nejvýznamnějších vele-

trhů rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby se zdra-
votním postižením a výstav neziskových organizací v ČR. S pořadateli 
obou akcí NRZP ČR uzavřela dohody o partnerství při zajišťování od-
borného doprovodného programu výstav. V rámci těchto dohod po-
řádala NRZP ČR čtyři konference, na výstavním stánku poskytovala ce-
lodenní právní poradenství a podílela se na propagaci obou akcí.
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V termínu 17. – 20. dubna proběhl 11. ročník tradiční specializo-
vané výstavy osoby se zdravotním postižením NON-HANDICAP 2007. 
Výstava proběhla na Výstavišti v Praze 7-Holešovicích společně s 29. 
ročníkem mezinárodního zdravotnického veletrhu PRAGOMEDICA-
PRAGOLABOR-PRAGOFARMA-PRAGOOPTIK 2007. Pořadatelem vý-
stavy a veletrhu byla INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Záštitu nad celým 
komplexem zdravotnických veletrhů převzalo Ministerstvo zdravot-
nictví ČR. Národní rada osob se zdravotním postižením byla oficiál-
ním partnerem výstavy. Účast NRZP ČR na výstavě a obsah a reali-
zaci doprovodného programu řešil projekt „Odborný doprovodný 
program výstavy NON-HANDICAP 2007“, který NRZP ČR v roce 2007 
realizovala a který má vlastní závěrečnou zprávu.

Ve dnech 16. – 19. října 2007 proběhl na brněnském výstavišti 
tradiční mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace 
a zdraví HOSPIMedica Brno 2007. Součástí veletrhu byla i největší 
středoevropská přehlídka pomůcek a služeb pro osoby se zdra-
votním postižením Rehaprotex. Národní rada osob se zdravotním 
postižením ČR byla partnerem pořadatele veletrhu, společnosti 
BVV Veletrhy Brno, a. s., a podílela se na přípravě odborného dopro-
vodného programu. Ve stánku NRZP ČR nabízela právní poraden-
ství JUDr. Jana Hutaře pro osoby se zdravotním postižením a celou 
řadu publikací, informační materiály a různé upomínkové předměty. 
NRZP ČR připravila dvě mimořádné konference.

První se uskutečnila v rámci celodenní konference Rovné příleži-
tosti – stejné podmínky na trhu práce, kterou organizovala NRZP ČR 
společně s dalšími partnery v rámci iniciativy Evropský rok rovných 
příležitostí pro všechny, kterým Evropská komise rok 2007 vyhlásila. 
Akce proběhla 17. října 2007 v kongresové hale hotelu Holiday Inn 
v areálu výstaviště. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 
připravila jednu ze sekcí konference, která nesla název Osoby se zdra-
votním postižením a jejich rovné podmínky. Tato sekce se mimo jiné 
zaměřila na následující otázky: Podporuje současná legislativa rovné 
postavení OZP na trhu práce? Přinesl by fond tvořený odvody za-
městnavatelů za neplnění povinného podílu průhlednější podporu 
zaměstnavatelů při zaměstnávání OZP? Jak odstranit zneužívání le-
gislativy podporující zaměstnanost OZP? V sekci NRZP ČR vystoupili 
Václav Krása, předseda NRZP ČR (Osoby se zdravotním postižením 
a jejich rovné podmínky na trhu práce); Kjeld Soendergaard, vedoucí 
rozvoje a vzdělávání, House of Venture, Dánsko; Mgr. Jana Majerová, 
MPSV ČR (Systémy opatření pro oblast zaměstnávání osob se zdra-
votním postižením v České republice); JUDr. Pavel Ptáčník, Vládní 
výbor pro zdravotně postižené občany, Ing. Jiří Klein, ředitel Úřadu 
práce Brno (Postavení zdravotně postižených na trhu práce v České 
republice); Ing. Jaroslav Mlynář, generální ředitel Generali pojišťovny 
(Speciální pojišťovací produkty pro zdravotně postižené spoluob-
čany); Petr Peňáz, Jan Hegr, Tomáš Sklenák, Masarykova univerzita, 
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky (Integrační 
moduly pro smyslově postižené studenty středních a vysokých škol); 
Petr Draxler, personálni ředitel pro IBM  Česká Republika, Rumunsko, 

Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko a Srbsko (IBM a projekt Univerzita 
4G); Karel Rychtář, Svaz českých a moravských výrobních druž-
stev (Podnikání v sociální ekonomice jako příležitost pro sebereali-
zaci zdravotně postižených a perspektivy jeho podpory) a Michaela 
Frycová, místopředsedkyně NRZP ČR (Studie aktuální situace v dis-
kriminaci osob se zdravotním postižením a návrh opatření). Na kon-
ferenci byl zajištěn tlumočník do znakového jazyka.

Druhá konference se konala 18. října 2007 v Business centru, v pa-
vilonu E. Jejím tématem byla ochrana práv osob se zdravotním po-
stižením v ČR a měla název ČR potřebuje ombudsmana pro osoby 
se zdravotním postižením. Mimořádným hostem této konference 
byl pan Herbert Haupt, rakouský ombudsman osob se zdravotním 
postižením. Konference měla za cíl zhodnotit způsoby ochrany práv 
osob se zdravotním postižením v ČR a porovnat tyto způsoby se zku-
šenostmi ochránce práv osob se zdravotním postižením Rakouské 
republiky. Na konferenci dále vystoupili Václav Krása, předseda NRZP 
ČR; JUDr. Otakar Motejl, veřejný ochránce práv; Doc. Mgr. PaedDr. Jan 
Michalík, Ph. D., docent Univerzity Palackého v Olomouci, a JUDr. Pa-
vel Ptáčník, vedoucí pracoviště sekretariátu Vládního výboru pro 
zdravotně postižené občany. Na konferenci byl zajištěn tlumočník 
do znakového jazyka a tlumočník německého jazyka.

Publikační činnost
SKOK DO REALITY – Speciální noviny o legislativě pro osoby se 

zdravotním postižením
NRZP ČR vydala v roce 2007 pět čísel speciálních novin o legisla-

tivě pro osoby se zdravotním postižením Skok do reality v celkovém 
nákladu 110 000 výtisků (22 000 kusů každého čísla). Noviny podá-
valy informace o aktuálním vývoji v oblasti legislativy a politiky ve 
vztahu k osobám se zdravotním postižením a další zprávy ze světa 
zdravotního postižení a jeho aktivit. V roce 2007 byly noviny SKOK 
DO REALITY distribuovány formou přílohy časopisu VOZÍČKÁŘ, 
novin MŮŽEŠ, časopisu ROSKA, prostřednictvím 14 krajských rad 
osob se zdravotním postižením, 14 center pro zdravotně postižené 
a 74 poraden pro uživatele sociálních služeb. Distribuce byla zajišťo-
vána i prostřednictvím webových stránek NRZP ČR, kde jsou jednot-
livá vydaná čísla ke stažení ve formátu (.pdf ) a pro zrakově postižené 
ve formátu (.doc).

SBORNÍK Z KONFERENCE AKTIVNĚ BEZ BARIÉR – NRZP ČR vydala 
v roce 2007 sborník z 3. mezinárodní konference z cyklu Bez bariér 
s názvem Aktivně bez bariér, která proběhla v Kongresovém centru 
ve dnech 23. – 24. 5. 2007. Cílem konference bylo přispět ke kom-
plexnímu řešení problematiky přístupnosti prostředí jak na národní, 
tak na evropské úrovni a vytvořením vhodné mezinárodní legislativy 
přimět průmyslová odvětví a stavebnictví plně respektovat principy 
přístupného prostředí. Sborník byl vydán v nákladu 250 kusů. NRZP 
ČR sborník distribuovala zájemcům a účastníkům konference a jako 
studijní materiál na Univerzitu Palackého v Olomouci.



E-mail zpravodajství
Aktuální informace o průběhu legislativního procesu i přípravě 

dalších programů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním 
postižením zprostředkovávala NRZP ČR v roce 2007 svým členským 
organizacím a členům orgánů prostřednictvím e-mailového zpravo-
dajství. Databáze NRZP ČR obsahuje 200 adres organizací osob se 
zdravotním postižením a dalších organizací, na které měsíčně NRZP 
ČR rozeslala zhruba 2 000 emailových zpráv (celkový počet podle 
příjemců). E-mailové zpravodajství zajišťovalo poskytování aktuál-
ních zpráv a informací v čase jejich vzniku.

Webové stránky www.nrzp.cz
NRZP ČR provozuje stránky www.nrzp.cz, které jsou průběžně ak-

tualizovány a na kterých lze nalézt celou řadu informací o činnosti 
NRZP ČR, ale i mezinárodních organizacích, jejichž je členem. Webové 
stránky NRZP ČR jsou mezi veřejností stále známějším zdrojem infor-
mací, o čemž svědčí jednak stále vzrůstající počet návštěvníků stránek, 
tak i počet aktivních ohlasů na zveřejněné informace. Prezentované 
informace se zaměřovaly zejména na práva a zájmy osob se zdravot-
ním postižením, sociální služby, zaměstnávání osob ze zdravotním 
postižením, spolupráci s médii, monitoring tisku v oblasti problema-
tiky osob se zdravotním postižením, informace ze zahraničí a užitečné 
databáze. V roce 2006 byla zahájena modernizace, přestavba a zpře-
hlednění stránek, jež vyvrcholily v roce 2007 spuštěním moderního in-
formačního portálu pro osoby se zdravotním postižením.

Teletextové zpravodajství
NRZP ČR zajišťuje vysílání aktuálních informací pro osoby se zdra-

votním postižením na teletextu ČT1 a tyto informace pravidelně ak-
tualizuje každý týden. Za rok 2007 bylo prostřednictvím teletextu 
zveřejněno přes 150 zpráv. Aktuální informace NRZP ČR získávala 
vlastní aktivitou, monitoringem tisku a účastí v různých orgánech 
a činnostech.

Na projekt Edukační a informační činnost NRZP ČR byla poskyt-
nuta dotace od Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Projekt Edukační a informační činnost NRZP ČR v roce 2007 hod-
notíme úspěšně. Všechny hlavní aktivity uvedené v projektu se 
podařilo realizovat, všechny vydávané tiskoviny byly pečlivě dis-
tribuovány, NRZP ČR důsledně mediálně fungovala a pravidelně in-
formovala své členské organizace i širokou veřejnost.
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Projekt dobrovolnictví mezi zdravotně postiženými
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR realizuje od 

roku 2005 projekt s názvem Dobrovolnictví mezi zdravotně posti-
ženými. V souvislosti s aktualizací terminologie se tento projekt pro 
další období přejmenuje na Dobrovolnictví mezi osobami se zdra-
votním postižením. Základním cílem projektu je rozvoj práce s dob-
rovolníky v souladu se zákonem 198/2002 Sb. a udělenou akreditací, 
a to jak v rámci NRZP ČR, tak v jejích členských organizacích, které na 
projektu již participují, tak i v těch organizacích, které projeví zájem 
o účast na projektu v následujících letech, koordinace činnosti dob-
rovolníků prostřednictvím plnění dohod uzavřených s přijímajícími 
organizacemi NRZP ČR, které se do projektu přihlásily a oslovování 
veřejnosti, nábor dobrovolníků, jejich příprava, proškolení, řádné po-
jištění a efektivní zapojení.

Cílovou skupinou projektu, které je činnost dobrovolníků určena, 
jsou osoby se zdravotním postižením, členové organizací osob se 
zdravotním postižením sdružených pod NRZP ČR, jejich klienti a ro-
diče dětí se zdravotním postižením.

NRZP ČR získala akreditaci na organizování dobrovolnické služby 
v roce 2005. Hlavním cílem projektu v roce 2005 bylo rozšíření dosa-
vadní činnosti práce s dobrovolníky a její zkvalitnění ve smyslu udě-
lené akreditace. NRZP ČR se v této oblasti soustřeďovala zejména na 
své členské organizace, které neměly vlastní akreditaci, a spolupra-
cující organizace poskytující služby pro osoby se zdravotním posti-
žením, tj. především na centra pro zdravotně postižené ve všech 14 
krajích ČR. V rámci této informační kampaně bylo opakovaně roze-
sláno množství informačních materiálů, a to jak klasickou, tak i elek-
tronickou poštou. Prioritním cílem projektu byl nábor dobrovolníků. 
Nábor byl prováděn v organizacích sdružujících osoby se zdravot-
ním postižením, mezi studenty vysokých škol a VOŠ v Praze a Hradci 
Králové, mezi veřejností v krajských médiích a pomocí inzerátů ve 
specializovaných tiskovinách pro zdravotně postižené (SKOK DO 
REALITY). Na základě tohoto náboru projevilo zájem o výkon dob-
rovolnické služby přes 70 osob. Po vyjasnění a upřesnění nabíze-
ných činností došlo k navázání smluvního vztahu u 52 dobrovol-
níků. Přibližně 10 zájemců o dobrovolnickou službu bylo odkázáno 
s ohledem na přání dobrovolníka na další organizace, které se speci-
alizují na jiné formy dobrovolnické služby.

Spolupráce s přijímajícími organizacemi
NRZP ČR je organizací, která sdružuje 102 členských organizací 

osob se zdravotním postižením a spolupracuje s Centry pro zdra-
votně postižené, kterých je 79 v celé ČR. NRZP ČR nabízí svým člen-
ským organizacím a centrům spolupráci při zajištění dobrovol-

níků. V roce 2007 pokračovala spolupráce s občanským sdružením 
PROSAZ, Centrem pro zdravotně postižené Královéhradeckého 
kraje a Pražskou organizací vozíčkářů. Na konci roku 2007 NRZP ČR 
uzavřela smlouvu s Centrem pro zdravotně postižené Karlovarského 
kraje. Ve spolupráci s koordinátorkou NRZP ČR Libereckého kraje za-
čala v roce 2007 NRZP ČR hledat vhodné dobrovolníky pro další or-
ganizace v Libereckém kraji, které projevily zájem zapojit se do pro-
jektu a přijímat dobrovolníky. Jedná se o organizace: ESY Handicap 
help, o.s., organizace poskytuje osobní asistenci osobám se zdravot-
ním postižením (zejména tělesným) v Liberci; ELVA Help, o.s., orga-
nizace poskytuje služby sociální rehabilitace osobám se zdravot-
ním znevýhodněním, a to zejména formou canisterapie. Dále se 
systematický na celostátní úrovni zabývá výcvikem asistenčních 
psů (vždy pro typ postižení majitele); Obzor, o.s.: občanské sdružení 
osob s tělesným postižením – většinou bývalých klientů Jedličkova 
ústavu Liberec. Zaměřuje se na volnočasové aktivity (účast na kul-
turních a sportovních akcích, organizování letních pobytů atp.). 

Uplatnění dobrovolníků
V roce 2007 se dobrovolníci NRZP ČR na všech úrovních uplatňo-

vali zejména v následujících činnostech:
1) Pomoc jednotlivcům – dospělým osobám i dětem se zdravot-

ním postižením – dobrovolníci působí v členských organizacích 
NRZP ČR především jako pomocníci v některých službách, jako je 
např. dobrovolná osobní asistence (doprovod na úřad, k lékaři, do 
vzdělávacích institucí, na kulturní akce atd.), zácvik v používání re-
habilitačních a kompenzačních pomůcek, pomoc při různých reha-
bilitačních a rekondičních činnostech a akcích (tábory pro děti se 
zdravotním postižením, cvičení, plavání, sportovní soutěže apod.), 
pomoc při předčítání atd.

Náplň práce dobrovolného osobního asistenta: osobní péče (toa-
leta a hygiena, oblékání a úprava, pohyb, přesuny a polohování, do-
prava, ošetřování, stravování aj.); domácnost (úklid, prádlo, nákup, 
údržba, pochůzky a jednání aj.); pomoc s dětmi; studium, zaměst-
nání; zapojení do prostředí (informace, hájení práv, volný čas, kurzy 
a pobyty, jiné prostředí, pobyt v nemocnici aj.; doprovody (k lékaři, 
na úřad, do vzdělávacích institucí, na kulturní podniky apod.); v pří-
padě dětí doprovody do předškolních, školních i mimoškolních za-
řízení, pomoc při přípravě na vyučování; pomoc při volnočasových 
aktivitách (vedení sportovních oddílů, zájmových kroužků, klubů 
ad.); drobná pomoc v domácnosti, přiměřené nákupy, pomoc při se-
beobsluze; pomoc při používání, údržbě nebo servisu rehabilitač-
ních pomůcek, počítačové aj. techniky; pomoc při předčítání nebo 
zhotovování úředních i osobních písemností; pomoc při studiu, pří-
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pravě na povolání, rekvalifikaci (obstarávání studijní literatury, získá-
vání informací, pracovních a rehabilitačních pomůcek); společník 
osamělých seniorů nebo zdravotně postižených (předčítání, psy-
chosociální podpora, společnost a doprovody na rekreační, rekon-
diční, rehabilitační pobyty); další potřebná pomoc podle povahy 
zdravotního postižení a potřeb uživatele.

2) Pomoc organizacím sdružujícím osoby se zdravotním postiže-
ním nebo poskytujícím služby osobám se zdravotním postižením – 
dobrovolníci vypomáhají s administrativní činností, se sběrem dat 
a informací o problémech osob se zdravotním postižením, se zpra-
cováním statistických a jiných údajů souvisejících s problematikou 
osob se zdravotním postižením, s přípravou různých společenských 
akcí apod. Zjišťování a zpracování informací zabezpečují dobrovol-
níci pod vedením příslušných pracovníků NRZP ČR nebo přijímají-
cích organizací.

Pomocné činnosti pro občanská sdružení, které souvisejí zejména 
se statistickým šetřením zaměřeným na problematiku osob se zdra-
votním postižením: pomoc se sběrem dat a informací o problémech 
osob se zdravotním postižením (dobrovolník obdrží pověření a na 
základě dotazníku či ankety zjišťuje potřebná data a informace v ur-
čeném místě – v obci, zájmové organizaci, v bytě zdravotně posti-
ženého); pomoc se signalizačními službami (dobrovolník ve formě 
návštěv ve vytipovaných základních organizacích, klubech, obcích 
získává potřebné informace a následně informuje NRZP ČR na pro-
blémy osob se zdravotním postižením); pomoc při zabezpečení dal-
ších technicko organizačních činností občanského sdružení souvi-
sejících se službami (příprava a zpracování dotazníků, informačních 
materiálů, jejich distribuce, příspěvky na webové stránky, jiné admi-
nistrativní práce); pomoc při zpracování statistických a jiných údajů 
týkajících se organizace související s problematikou osob se zdra-
votním postižením.

Aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením: jedná se 
zpravidla o svépomocné aktivity občanských sdružení. Dobrovolníci 
pomáhali při organizační přípravě a zabezpečení: kulturních, spor-
tovních aj. aktivit; společenských akcí, soutěží, zájezdů, pobytových 
akcí rekreačního, relaxačního nebo rehabilitačního charakteru; re-
habilitačních cvičení, plavání, hipoterapie, muzikoterapie, artetera-
pie aj. rehabilitačních činností pořádaných občanským sdružením; 
vzdělávacích, rehabilitačních, volnočasových, akcí a činností pořá-
daných pro zdravotně postižené děti a mládež; aktivit souvisejících 
s celoživotním vzděláváním, přípravou na povolání nebo rekvalifi-
kací osob se zdravotním postižením a další rozmanité klubové či jiné 
činnosti občanského sdružení zdravotně postižených. V uvedených 
činnostech působili dobrovolníci zpravidla jako pomocníci organi-
zátorů akcí nebo činností, jako pomocní rehabilitační pracovníci, po-
mocníci oddílových vedoucích, pomocníci vedoucích kurzů apod.

Pro organizaci PROSAZ v roce 2007 pracovalo dvanáct dobrovol-
níků vyslaných NRZP ČR. Práce dobrovolníků byla zaměřena na dvě 
oblasti. V prvním případě se jednalo o asistenci osobám se zdravot-

ním postižením na akcích pořádaných organizací PROSAZ. Jednalo 
se o víkendové akce nebo týdenní pobytové akce v rekreačním stře-
disku Líchovy, na letním táboře Višňová, výlety do měst v ČR a pořá-
dání klubových večerů v sídle organizace. Zde se dobrovolníci vě-
novali osobní asistenci nebo dalším zajištěním programu pro osoby 
se zdravotním postižením. Podle sdělení koordinátorky dobrovol-
níků PROSAZu se bez práce dobrovolníků vůbec nemohly uskuteč-
nit např. víkendové sportovní aktivity. Ve druhém případě se stejně 
jako v předchozích letech jednalo o pomoc při údržbě, úklidu a re-
novaci rekreačního střediska Líchovy. Při těchto aktivitách se dobře 
uplatnila práce dobrovolníků, díky které se šetří náklady na práci za-
městnanců. Jedná se hlavně o pomoc při úklidu po zimní přestávce 
a také při opravách a rekonstrukci objektu. V roce 2007 odpracovali 
dobrovolníci pro organizaci PROSAZ zhruba 2000 hodin.

Pro Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje 
pracovalo v roce 2007 zhruba dvacet pět dobrovolníků. Dobrovolníci 
pomáhali na akcích děti s těžkým zdravotním postižením pořáda-
ných Centrem pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje. 
Cílem těchto akcí bylo zprostředkovat dětem se zdravotním posti-
žením zážitky dostupné zdravým dětem, umožnit jim kontakt s oso-
bami se stejným nebo naopak odlišným postiženým. Péče o děti 
v průběhu akcí nespočívala pouze v zajištění základních potřeb, ale 
důraz se kladl na jejich zapojení v maximální možné míře do pro-
gramu a do kolektivu ostatních dětí. Dobrovolníci se účastnili těchto 
akci: zimní tábor pro ZPD, rekreační středisko Astra, Dlouhé Rzy; 
ozdravné víkendové pobyty ZPD, rekreační středisko Astra, Dlouhé 
Rzy; psychorehabilitační pobyt s hipoterapií, horská chata Domov, 
Deštné v Orlických horách; vodácký den Centra pro zdravotně 
postižené.

Pražská organizace vozíčkářů v roce 2007 spolupracovala se 
čtyřmi dobrovolnicemi v programu osobní asistence. Dobrovolnice 
se věnovaly klientkám s velmi těžkým postižením, a to zejména 
osobní péči.

NRZP ČR je zároveň přijímající organizací, do své činnosti v roce 
2007 zapojila zhruba 20 dobrovolníků. Dobrovolníci se dále po-
díleli na organizaci informačních seminářů k zákonu o sociálních 
službách, úpravách a opravách textů, rozesílání materiálů NRZP ČR 
a dalších drobných činnostech. Účastní se také některých akcí, jako 
je např.: školení ve standardech kvality sociálních služeb pro po-
radce APZP; předávání cen NRZP ČR MOSTY; konference Aktivně 
bez Bariér; výjezdní zasedání Pražské organizace vozíčkářů v Březe-
jci; školení MPSV ČR o inspekci sociálních služeb; mezinárodní vele-
trh HOSPIMedica Brno a výstava NON-HANDICAP; vyučování o stan-
dardech kvality a o osobní asistenci v NRZP ČR, Univerzitě Hradce 
Králové, v Čáslavi, Příbrami atd.

Práci dobrovolníků pro osoby se zdravotním postižením považu-
jeme za významnou zejména proto, že podporuje život člověka se 
zdravotním postižením v jeho přirozeném sociálním prostředí, po-
máhá zvyšovat jeho autonomii a v neposlední řadě působí jako pre-
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vence sociálního vyloučení. Základní ideou a zároveň cílem pro-
jektu je tedy integrace a emancipace lidí se zdravotním postižením, 
odstraňování jejich diskriminace a bariér všeho druhu. Člověk i na-
vzdory svému zdravotnímu postižení, díky přímé pomoci dobrovol-
níka, má možnost žít jako jeho vrstevník, tj. člověk, který je s uživate-
lem této služby srovnatelný z hlediska věku, pohlaví a společenského 
postavení. V neposlední řadě považujeme také za prospěšné rozší-
řit povědomí veřejnosti o možnostech dobrovolnické práce. Přínos 
dobrovolnictví, např. v konkrétních podmínkách dobrovolné osobní 
asistence, lze popsat mimo jiné následujícími slovy: „U osob s nej-
těžším zdravotním postižením nestačí dotované hodiny osobní asi-
stence ani na pokrytí nejnutnější osobní péče. Dobrovolnictví je tak 
nevyhnutelnou podmínkou běžného života jeho uživatelů ve spo-
lečnosti. Bez dobrovolníků by museli tito lidé trávit svůj život v zaří-

zeních, kde se poskytuje sice komplexní, leč unifikovaná péče. Lidé 
s nejtěžším zdravotním postižením by nemohli ani pracovat, ani se 
stýkat s ostatní společností, zůstali by na jejím okraji“.

Všechny přijímající organizace zapojené do projektu hodnotily 
spolupráci s dobrovolníky i vysílající organizací v roce 2007 velmi 
dobře. Spolupráce s dobrovolníky byla bez konfliktů a jakýchkoliv 
problémů. Dobrovolníci se do projektu v roce 2007 zapojili ochotně, 
pracovitě a spolehlivě. NRZP ČR také hodnotí spolupráci s přijíma-
jícími organizacemi velmi dobře. Všechny organizace plnily pod-
mínky vyplývající ze smluv o přijímání dobrovolníků a pravidelně 
informovaly koordinátora projektu o činnosti dobrovolníků a jejich 
zapojení. Důležitou podmínkou úspěšné realizace projektu byla po-
skytnutá státní dotace Ministerstva vnitra ČR.
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Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (dále i NRZP ČR) 
přistoupila v roce 2007 k realizaci projektu Odborný doprovodný 
program výstavy NON-HANDICAP 2007 na základě partnerství, kte-
rým vyvrcholila postupná participace NRZP ČR na nejvýznamnějších 
akcích výstavy NON-HANDICAP od roku 2001. Tuto spolupráci pak 
v roce 2006 oficiálně stvrdila dohoda o partnerství s pořadatelem 
výstavy, společností INCHEBA PRAHA, s.r.o. Pro rok 2007 se tak NRZP 
ČR stala nejenom partnerem, ale i hlavním realizátorem doprovod-
ného programu výstavy.

Realizace projektu
Ve dnech 17. – 20. dubna se na Výstavišti v Praze 7-Holešovicích 

uskutečnil již 11. ročník tradiční specializované výstavy pro osoby 
se zdravotním postižením NON-HANDICAP 2007. Výstava pro-
běhla společně s 29. ročníkem mezinárodního zdravotnického ve-
letrhu PRAGOMEDICA 2007. Národní rada osob se zdravotním po-
stižením ČR byla oficiálním partnerem výstavy a se společností 
INCHEBA PRAHA, s.r.o., se podílela na přípravě odborného dopro-
vodného programu. Zároveň se účastnila jako vystavovatel. Ve svém 
stánku v hale 5D nabízela právní poradenství a také celou řadu pu-
blikací, informačních brožurek, knih, tiskovin a informační mate-
riály členských organizací NRZP ČR. „Nejčastěji se návštěvníci vý-
stavy ptali na nový zákon o sociálních službách, především na 
problematiku posuzování míry závislosti,“ shrnul své zkušenosti z vý-
stavy JUDr. Jan Hutař, s nímž se mohli zájemci o právních problé-
mech poradit. Pestrou nabídku stánku NRZP ČR doplnili také zá-
stupci Společnosti C-M-T a Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, 
kteří pro návštěvníky připravili jednodenní prezentace svých orga-
nizací. Součástí odborného doprovodného programu výstavy bylo 
mimo jiné představení Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních 
vztahů v Praze, o. p. s., která nabízí bezplatné studium osobám se 
zdravotním postižením, denní centrum pro tyto studenty a trénin-
kové pracoviště pro osoby s těžkým zdravotním postižením; seminář 
„Autismus záhad zbavený“ Ing. Miroslavy Jelínkové a Tomáše Josise 
z občanského sdružení Autistik; seminář Ing. Jany Hrdé na téma 
standardů kvality sociálních služeb. V rámci doprovodného pro-
gramu rovněž vystoupila s prezentací společnost CAR CLUB, která 
představila svůj projekt „Auta pro handicapované“ a partnery, kteří 
se na něm podílí. Součástí semináře bylo představení osobních au-
tomobilů s úpravami řízení pro osoby se zdravotním postižením. 
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR připravila v rámci 
programu dvě konference. První se uskutečnila 17. dubna a jejím té-
matem byla „Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením“. 
Své příspěvky na konferenci přednesli prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc., 

a MUDr. Olga Švestková, Ph.D., z kliniky rehabilitačního lékařství 1. 
lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice 
v Praze, doc. MUDr. Jana Süssová, CSc., z neurologické kliniky 1. lé-
kařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice 
v Praze a JUDr. Pavel Ptáčník z Vládního výboru pro zdravotně posti-
žené občany. Úvodního slova se ujal předseda Národní rady osob se 
zdravotním postižením ČR Václav Krása. Důležitým výstupem kon-
ference byl apel prof. Pfeiffera na Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby 
byl vydán český překlad Mezinárodní klasifikace funkčních schop-
ností, disabilit a zdraví. Takový počin by podle jeho slov významně 
přispěl k řešení problematiky ucelené rehabilitace osob se zdravot-
ním postižením v ČR. Tématem druhé konference, která se konala 
následující den, byly „Formy diskriminace osob se zdravotním po-
stižením“. Mimořádným hostem byla ministryně vlády ČR pro lidská 
práva a národnostní menšiny MUDr. Džamila Stehlíková, kterou do-
plnili Mgr. Lenka Krhutová z Ostravské univerzity, doc. Mgr. PaedDr. 
Jan Michalík, Ph.D., z Palackého univerzity v Olomouci, JUDr. Pavel 
Ptáčník z Vládního výboru pro zdravotně postižené občany 
a JUDr. Jan Hutař z Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. 
Zahájení konference se opět ujal předseda NRZP ČR Václav Krása. 
Účasti na výstavě NON-HANDICAP 2007 jsme využili také ke sběru 
podpisů pod petici požadující schválení nové směrnice o rovném 
zacházení s osobami se zdravotním postižením ve všech členských 
státech EU, ke které Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 
v tomto roce rozjela rozsáhlou kampaň v celé ČR.

Doprovodný program výstavy NON-HANDICAP 2007:
Křižíkův pavilon 2E
17. dubna 2007
10.00 – 11.50 Canisasistence
Služba sociální prevence za asistence speciálně připraveného psa 

vedeného kompetentní osobou (ELVA HELP o.s.);
12.00 – 13.50 Bezbariérové Denní centrum pro studenty s han-

dicapem – prezentace Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních 
vztahů v Praze, o.p.s., která nabízí bezplatné studium handicapova-
ným, činnosti Denního centra pro handicapované studenty praž-
ských vysokých škol a projektu „Vytvoření tréninkových pracovišť pro 
osoby s těžkým zdravotním postižením“, který je spolufinancovaný 
Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem 
hl.města Prahy (Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů 
v Praze, o.p.s.);

14.00 – 17.00 Konference NRZP ČR s titulem „Ucelená rehabili-
tace osob se zdravotním postižením“ na téma legislativy ČR v ob-
lasti ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením a vnímání 

PROJEKT ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM 
VÝSTAVY NON-HANDICAP 2007
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této problematiky odbornými kruhy. Na konferenci vystoupili Václav 
Krása, JUDr. Jan Hutař, JUDr. Pavel Ptáčník, MUDr. Olga Švestková, 
Ph.D., Prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc., Doc. MUDr. Jana Süssová, CSc;

18. dubna 2007
10.00 – 11.50 Auta pro handicapované – prezentace projektu 

chráněné dílny CAR CLUB s.r.o. „Auta pro handicapované“. Programu 
se zúčastnili také partneři projektu, kteří na projektu spolupracují 
a zajišťují speciální úpravy aut, financování či pojištění s asistenční 
službou určenou pro osoby se zdravotním postižením (CAR CLUB);

12.00 – 13.50 Seminář o problematice autismu – Autismus záhad 
zbavený (Ing. Miroslava Jelínková, CSc. a Tomáš Josis Autistik o.s.);

14.00 – 17.00 Konference NRZP ČR s titulem „Formy diskri-
minace osob se zdravotním postižením“ na téma nové evrop-
ské legislativy a aktuálním problémům v oblasti diskriminace z dů-
vodu zdravotního postižení. Na konferenci vystoupili: Václav Krása, 
Mgr. Lenka Krhutová, JUDr. Jan Hutař, MUDr. Džamila Stehlíková, 
Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., JUDr. Pavel Ptáčník.

19. dubna 2007
10.00 – 14.00 Seminář o standardech kvality v sociálních služ-

bách Ing. Jana Hrdá (NRZP ČR);
20. dubna 2007
11.00 – 12.00 Programy Mentio – prezentace výukových počí-

tačových programů na rozvoj řeči pro dospělé se speciálními potře-
bami (Mgr. Marta Petržílková – Mentio)

12.10 – 14.00 seminář na téma životní styl zdravotně oslabe-
ného o cvičení a pohybu (Mgr. Zuzana Vlková)

Ve stánku NRZP ČR bylo po celou dobu výstavy od 10.00 – 17.00 
právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením vedené 
JUDr. Janem Hutařem a JUDr. Věrou Dreslerovou.

Dále se zde 18. dubna od 11.00 do 13.00 prezentoval Svaz neslyší-
cích a nedoslýchavých v ČR a 19. dubna od 14.00 do 17.00 Společnosti 
C-M-T, PaedDr. Jitka Molitorisová a Blanka Klouzalová, www.c-m-t.cz. 
V obou případech se jednalo o členské organizace NRZP ČR.

Na venkovní ploše před Průmyslovým palácem 5B jsme ve spolu-
práci s chráněnou dílnou CAR CLUB připravili po celou dobu výstavy, 
denně od 11.00 do 16.00, motoristický program pro osoby se zdra-
votním postižením s názvem „HANDY testovací jízdy“. Návštěvníci 
výstavy a doprovodného programu si mohli vyzkoušet jízdu zruč-
nosti v osobním autě speciálně upraveném pro řidiče se zdravotním 
postižením.

Na projekt Odborný doprovodný program výstavy NON-
HANDICAP 2007 byla poskytnuta dotace od Ministerstva zdravot-
nictví ČR. Dotace se použila zejména na propagaci a prezentaci do-
provodného programu a výstavy, a to formou tištěných inzerátů 
v novinách Skok do reality a dalších tiskovinách, rozsáhlou distri-
bucí mezi organizacemi osob se zdravotním postižením, orgány ve-
řejné a státní správy, univerzitami a středními školami věnujícími se 
problematice zdravotního postižení a sociálním službám. NRZP ČR 
pro výstavu připravila přehledný infosystém, který informoval účast-
níky o probíhajícím programu a o dalších aktivitách NRZP ČR a je-
jích členských organizací na výstavě. Další část dotace hradila tlumo-
čení do znakového jazyka pro osoby s postižením sluchu. NRZP ČR 
tradičně zabezpečuje na svých akcích různé formy komunikace tak, 
aby pole účastníků mohlo být co nejširší. Celkem v doprovodném 
programu tlumočili 4 tlumočníci.

Doprovodný program výstavy NON-HANDICAP 2007 se podařilo 
realizovat podle stanoveného harmonogramu. Všichni vystupující 
v doprovodném programu představili tematicky vhodné a odborné 
příspěvky. Všichni vystupující byli dobře připraveni. Doprovodný 
program ve svých některých příspěvcích trpěl bohužel nižší návštěv-
ností. To bylo způsobeno dílem umístěním konferenčního prostoru 
doprovodného programu v Křižíkově pavilonu 2E, zatímco výstavní 
prostor s expozicemi byl umístěn ve stanu před hlavním vchodem, 
dílem možnou nižší atraktivností některých témat. Drtivá většina 
příspěvků však nabídla atraktivní a aktuální témata, která přilákala 
mnoho návštěvníků výstavy a která doprovázela bohatá diskuse.
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Ve městě Chrudim se 5. 2. 2008 předávaly ceny MOSTY 2007. Šlo 
již o pátý ročník této výroční ceny Národní rady osob se zdravot-
ním postižením ČR. Ocenění pro vítěze opět ztvárnila akademická 
sochařka Jitka Wernerová, ostatní nominovaní obdrželi pamětní di-
plomy od akademického malíře Otakara Trogana. Cena se každo-
ročně předává za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch ob-
čanů se zdravotním postižením a to ve třech kategoriích:

Kategorie 1 – Cena pro instituci veřejné správy.
Kategorie 2 – Cena pro nestátní subjekt.
Kategorie 3 – Zvláštní cena.

Celkem bylo na udělení ceny nominováno 90 projektů a osob-
ností (v první kategorii bylo podáno 20 nominací, ve druhé 42 a ve 
třetí kategorii 28). Posuzování návrhů se odehrávalo ve dvou ko-
lech. V prvním kole vybrala nominační komise, kterou tvořili členové 
předsednictva NRZP ČR, pět nejlepších návrhů v každé kategorii. 
Hodnotící výbor, složený ze zástupců Vládního výboru pro zdra-
votně postižené občany, Svazu měst a obcí, krajů a NRZP ČR, pak ve 
druhém kole rozhodl o vítězích jednotlivých kategorií. 

Předání cen se konalo již podruhé pod záštitou Livie Klausové, 
manželky prezidenta republiky, která se akce v Chrudimi zúčast-
nila. Partnery byly Pardubický kraj, město Chrudim, Kooperativa po-
jišťovna, Adriatic Curatio, České dráhy; celá akce se pořádala za fi-
nanční podpory Úřadu vlády ČR. 

Kromě manželky prezidenta byli dalšími hosty první zástupce 
hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, starosta Chrudimi Jan 
Čechlovský, primátorka Karlových Varů Veronika Vlková a řada dal-
ších hostů. Akci tentokrát moderoval Martin Dejdar a o kulturní 
program se postaral již tradičně Laďa Kerndl. Dále vystoupili Ilona 
Csáková a Vihanovo kvarteto. 

Pro rok 2008 vyhlásila NRZP ČR nově čtyři kategorie. Kromě již tra-
dičních – instituce veřejné správy, nestátní subjekt a zvláštní cena – 
půjde o kategorii pro osobnost za celoživotní přínos.

Vítězné a nominované projekty „MOSTY 2007“
I. kategorie (instituce veřejné správy) – vítěz
Město Klatovy = Obnovou historické budovy Dominikánského 

kláštera vybudovalo Regionální centrum sociální integrace a celoži-
votního vzdělávání.

Další nominace:
Město Bílovec = „Bílovec bez bariér“
Základní škola Chrudim = integrace žáků s tělesným postižením 

do normální základní školy
Moravskoslezský kraj = model rané péče v Moravskoslezském kraji
Město Karlovy Vary jako zřizovatel Dopravního podniku KV a.s. = pro-

voz nízkopodlažních autobusů na linkách městské hromadné dopravy

II. kategorie (nestátní subjekt) – vítěz
Občanské sdružení TRIANON Český Těšín = příprava a postupné 

zavádění systému pracovní integrace osob se zdravotním postiže-
ním v rámci RCPM

Další nominace:
Metropolitní univerzita Praha = vytvoření tréninkových pracovišť 

pro osoby s těžkým zdravotním postižením
Divadlo Palace = zpřístupnění divadla pro lidi s pohybovým 

postižením
Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje = ma-

pování bariér jako podpora sociální integrace.
Life Tool Integration durch Kompetenz GesBR/ Life Tool Brno = 

vývoj, výroba a prodej software WheelSim – simulace jízdy na elek-
trickém vozíku, možná diagnostika schopnosti ovládat či neovládat 
elektrický vozík

III. kategorie (zvláštní cena) – vítěz
V této kategorii bylo vítězů hned několik. Nejprve byla zvláště 

oceněna in memoriam:
Zdenka Hanáková = Většinu svého života věnovala práci pro lidi 

s tělesným postižením, prosazování jejich práv nad rámec svých 
povinností.

Dále byli mimořádně vyhlášeni dva vítězové:
Prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc. = za celoživotní odbornou činnost 

v oblasti podpory integrace a zlepšení kvality života osob se zdra-
votním postižením

Český svaz ledního hokeje = Český svaz ledního hokeje vytvořil 
podmínky pro přípravu národního reprezentačního týmu tělesně 
postižených sledge hokejistů a pro jejich účast na Mistrovství Evropy 
2007. Čeští sledge hokejisté zde dosáhli vynikajícího výsledku – stali 
se vicemistry Evropy.

Další nominace:
Ateliér Výchovné dramatiky Neslyšících = Projekt Kniha. Vychází ze 

zkušenosti, že je zásadní budovat a upevňovat vztah neslyšících dětí 
ke knihám již od útlého dětství.

Tereza Vejsadová = balet na vozíčcích – veřejná vystoupení, oce-
nění hejtmanem Moravskoslezského kraje.

PROJEKT MOSTY 2007
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Projekt vychází z potřeby zdravotnických zařízení a úřadů ve-
řejné správy proškolovat své pracovníky pro komunikaci s osobami 
se zdravotním postižením. Tato potřeba je dána nejen každodenní 
praxí, ale počítá s ní i Národní plán podpory a integrace občanů se 
zdravotním postižením na období 2006 – 2009. 

Dlouhodobým cílem našeho projektu je najít pracovní uplatnění 
pro několik desítek zdravotně postižených a obecně zlepšit přístup 
ke zdravotně postiženým ve zdravotnických zařízeních a na praco-
vištích veřejné správy. Tento efekt se vyčísluje jen obtížně, přesto má 
však velký význam pro celou komunitu zdravotně postižených při je-
jich integraci do společnosti.

Hlavním cílem projektu je vytvořit osobám z řad zdravotně po-
stižených příležitost k uplatnění na pracovním trhu. Mezi osobami 
se zdravotním postižením je řada velmi nadaných i vzdělaných lidí, 
kteří i přesto obtížně hledají práci z důvodu psychických i fyzických 
bariér na straně zaměstnavatele. Cílovou skupinou našeho projektu 
jsou nezaměstnaní zdravotně postižení občané se středoškolským 
nebo vysokoškolským vzděláním s trvalým bydlištěm v Praze a se zá-
jmem o práci mimo komunitu zdravotně postižených. Výběrovým 
kritériem však nebylo pouze samotné vzdělání, ale především 
osobní předpoklady uchazeče. Jedná se o osoby kreativní a komuni-
kativní, se schopností empatie a přirozeného vystupování. Zdravotní 
postižení v tomto případě není handicapem, ale výhodou, kterou 
muže budoucí lektor uplatnit jako osobní zkušenost se školenou 
problematikou.

Specifickou cílovou skupinou mohou být též zdravotně postižení, 
kteří se v minulosti setkali s nesprávným zacházením ve zdravotnic-
kém zařízení či na úřadu veřejné správy a jako takoví mohou být mo-
tivováni k osobnímu angažmá, které by změnilo stávající stav.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním 
rozpočtem ČR a rozpočtem hl. m. Prahy. Jeho partnery jsou Asociace 
poraden pro zdravotně postižené a Klub občanů bezbariérového 
domu Vondroušova. 

První částí projektu byla propagace projektu, nábor a výběr dva-
ceti osob se zdravotním postižením, kteří v rámci projektu absolvují 
akreditovaný kurz a budou tuto službu zdravotnickým zařízením 
a úřadům veřejné správy do budoucna nabízet.

 NRZP ČR si klade za cíl vytvořit školicí středisko, v němž se zá-
jemci z řad zdravotně postižených naučí, jak vést informační a vzdě-
lávací kampaně zaměřené na zdravotnickou veřejnost a pracovníky 
veřejné správy. 

V rámci výcviku spolupracovali na vytváření řady „Desater“ zásad 
komunikace s lidmi s různými typy zdravotního postižení. Absolvent 
kurzu bude moci proškolovat zdravotnické pracovníky a pracovníky 
veřejné správy na téma komunikace se zdravotně postiženými.

Na první část navazuje fáze školicí, která byla zaměřena na to, 
aby absolventi kurzu byli schopni sami vést vzdělávací aktivity ori-
entované na zdravotnické pracovníky a pracovníky veřejné správy. 
Předpokladem je důkladná znalost potřeb a práv občanů s růz-
nými druhy zdravotního postižení ve vztahu k veřejné správě 

PROJEKT DESATERO KOMUNIKACE S OSOBAMI 
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
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a zdravotnickým zařízením, komunikační schopnosti zaměřené na 
stručné a výstižné vyjadřování, schopnost projevu před větším au-
ditoriem a přehled o základní struktuře veřejné správy a zdravotnic-
kých zařízeních (zdravotnického školství) v ČR.

Samotné školení bylo rozděleno do dvou kurzů, z nichž každý 
měl tři základní moduly. První kurz byl zaměřen na komunikaci ve 
veřejné správě a druhý na komunikaci ve zdravotnických zařízeních. 
Oba kurzy měli tři základní moduly, které absolventům umožnily zís-
kat znalosti a dovednosti ve třech základních oblastech:

1. Modul obecně teoretické přípravy, kde by absolventi kurzu zís-
kali přehled:

•  o systému zdravotní péče a typech zdravotnických zařízení v ČR 
/ o systému veřejné správy a vzdělávání pracovníků veřejné 
správy v ČR

•  o lékařské a zdravotnické etice (práva pacientů atd.) / o etice vý-
konu státní správy (práva účastníků správního řízení atd.).

2. Modul speciálně teoretický o způsobech, metodách a formách 
komunikace se zdravotně postiženými se zaměřením na různé 
druhy zdravotního postižení (sluchové postižení, zrakové postižení, 
pohybové postižení).

3. Modul lektorsko-manažerský, kde by absolventi kurzu zís-
kali manažerské a lektorské dovednosti, včetně základů podnikání, 
osobnostní trénink, schopnost přednášet před větším množstvím 
lidí, základy psychologie, oslovení potenciálního klienta atp.

V rámci projektu byly vytištěny informační brožury a plakáty pro 
zájemce o školení, dále plakáty Desatero komunikace s osobami se 
zdravotním postižením pro pracovníky ve veřejné správě a pro zdra-
votnické pracovníky pro každý vybrané druhy zdravotního posti-
žení. O projektu jsme průběžné informovali veřejnost zejména po-
mocí pražských deníků. Zároveň se nám podařilo navázat spolupráci 
s Českou televizí, na jejíž programech poběží spot projektu Desatero 
v rámci podpory činnosti neziskových organizací po celý rok 2008. 
Projekt bude ukončen v červnu 2008
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Projekt Posílení postavení osob se zdravotním postižením na 
trhu práce na území Prahy realizuje Národní rada osob se zdravot-
ním postižením se svými jedenácti národními a třemi nadnárodními 
partnery od 20.10.2005 do konce června 2008. Cílem rozvojového 
partnerství je zlepšit situaci občanů se zdravotním postižením zvy-
šováním jejich možností uplatnění na trhu práce. Pracovní program 
je zaměřen zejména na zjištění příčin a stanovení faktorů, které ovliv-
ňují míru nezaměstnanosti občanů se zdravotním postižením, a na-
vržení, popř. realizaci vhodných řešení vedoucích ke zlepšení posta-
vení OZP na trhu práce. Cílovými skupinami projektu jsou osoby se 
zdravotním postižením, které chtějí vstoupit, nebo se navrátit, na trh 
práce a zaměstnavatelé, u kterých se snažíme projektovými aktivi-
tami rozptýlit obavy ze zaměstnávání osob se zdravotním postiže-
ním. V první fázi projektu byly realizovány analýzy příčin bránících 
osobám se zdravotním postižením v rovném přístupu na trh práce. 
Výsledky analýz jsou k dispozici na http://www.praceprozp.cz/files/
editor/File/sbornik-analyz-026.pdf. Následovala tvůrčí fáze realizace 
projektu, během které vznikly výstupy nebo produkty, které budou 
šířeny do praxe. Rádi bychom se zmínili o nejzásadnějších aktivitách 
projektu. Byl vyvinut webový portál www.praceprozp.cz, jehož stě-
žejní částí je tržiště pracovních příležitostí, kam si mohou zadávat in-
zeráty osoby se zdravotním postižením hledající zaměstnání a záro-
veň zaměstnavatelé, kteří by osobu se zdravotním postižením rádi 
zaměstnali. Na portálu jsou k dispozici nejdůležitější informace k té-

matu, které jsou důležité pro obě cílové skupiny. V rámci projektu 
jsme vyvinuli rekvalifikační kurz pro sluchově postižené v oboru ku-
chař. Kurz je akreditován a proběhlo jeho otestování. Velmi milou 
a pozitivní aktivitou byla pro naše rozvojové partnerství realizace tří-
denního motivačního kurzu pro studenty posledních ročníků střed-
ních škol pro neslyšící; milou proto, že studenti kurz pojali vážně 
a přitom s nadšením a optimismem. Výstupem tohoto kurzu byla 
praktická příručka pro studenty „Jak na trh práce“. Vyvinuli jsme me-
todickou příručku pro poradce nezaměstnaných osob se zdravot-
ním postižením, kterou otestovali pracovníci partnera projektu 
Centra pro zdravotně postižené kraje Praha a v období diseminace 
a mainstreamingu projektu bude příručka nabídnuta úřadům práce 
a dalším organizacím, které se zabývají problematikou zaměstná-
vání osob se zdravotním postižením. Uspořádali jsme také 13 semi-
nářů pro zaměstnavatele, kterým jsme se snažili vysvětlit, že pokud 
zaměstnají osoby se zdravotním postižením, pomohou nejen jim, 
ale i sami sobě. Seminářů se zúčastnilo celkem 368 zástupců praž-
ských zaměstnavatelů. O dalších výstupech a aktivitách projektu se 
podrobněji dozvíte na www.praceprozp.cz. Dle statistik MPSV při-
padalo v lednu 2006 deset zájemců se zdravotním postižením na 
jedno volné pracovní místo, kdežto v období říjen 2007 již jen 3,3 zá-
jemce. Situace v nabídce volných míst pro zdravotně postižené ob-
čany v Praze se tedy lepší, doufáme, že k této skutečnosti přispěla 
i realizace našeho projektu. 

PROJEKT POSÍLENÍ POSTAVENÍ 
NEZAMĚSTNANÝCH ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 
OBČANŮ NA TRHU PRÁCE NA ÚZEMÍ PRAHY
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Odbor odborného sociálního poradenství má v kompetenci pří-
mou poradenskou pomoc jednotlivcům a informační činnost. 
Na konci roku 2006 byl do odboru začleněn projekt celostátní sítě 
Poradenství pro uživatele sociálních služeb s cílovou skupinou osob 
se zdravotním postižením a seniorů. 

Projekt je zaměřen na vytvoření nového typu poradenské služby. 
Služby odborného sociálního poradenství, která napomáhá uživate-
lům sociálních služeb lépe se zorientovat v nové situaci, vyvolané 
zásadní proměnou vztahů v oblasti sociálního zabezpečení zaměře-
ného na poskytování sociálních služeb. Úkolem projektu a z něj vze-
šlé služby je přispět k odstraňování existujících rizik, napomáhat při 
výběru vhodného typu sociální služby, poskytnout podporu při uza-
vírání, realizaci a vyhodnocování smluv o poskytování vybrané soci-
ální služby a v dalších situacích souvisejících se sociálními službami. 

Do tohoto projektu byla významně zapojena i poradna NRZP ČR 
poskytující sociálně-právní poradenství pro osoby se zdravotním 
postižením. V důsledku obrovského nárůstu dotazů týkajících se no-
vého zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. byla tato poradna 
v září 2007 rozšířena o samostatnou  telefonní linku. Poradenská čin-
nost NRZP má již tradičně vysokou úroveň danou odborností pra-
covníků, kteří službu zajišťují. Vedle projednání záležitostí s uživateli 
při osobních návštěvách byla služba poskytována především for-
mou telefonických, elektronických a písemných odpovědí. Obsah 
dotazů a konzultací se týkal nejen nového zákona, který začal pla-
tit 1. 1. 2007 a přinesl významnou změnu do sociální péče, ale za-
sahoval do všech právních oblastí – otázky pracovněprávní, občan-
skoprávní (zejména bytové problémy, exekuce, správní řízení) a jiné. 
Ovšem největší část dotazů byla zaměřena právě na nový systém so-
ciálních služeb.

Poradna v sídle NRZP má v celé síti atypickou roli, protože vedle 
sociálně-právní poradenské činnosti, zajišťuje pro poradny v regi-
onech, kromě organizačního vedení, především metodické a od-
borné zázemí.

V rámci České republiky byla vytvořena funkční síť poradenských 
míst, v nichž působí odborně proškolení sociální pracovníci. Sídla 
jednotlivých poraden jsou povětšinou shodná se sídly bývalých 
okresních měst. Hlavní důraz v činnosti poraden a každého pora-
denského pracovníka je kladen na dodržování národních Standardů 
kvality sociálních služeb a jejich aplikované podoby, kterou před-
stavují tyto standardy služby poradenství uživatelům sociálních slu-
žeb. Byly zřízeny stránky www.poradnaprouzivatele.cz, které slouží 
poradcům, vedení projektu, ale hlavně uživatelům, které informují 
o dostupnosti jednotlivých poraden, telefonním i e–mailovém spo-
jení a samozřejmě o aktuálních dokumentech v oblasti sociálních 
služeb.

Rok 2007 byl pro tuto službu rokem pilotního ověřování, neboť 
postupná stabilizace služby probíhala součastně se zaváděním zá-
kona o sociálních službách do praxe. Nový systém poradenství se 
tak postupně rozvíjel dle potřeb uživatelů sociálních služeb. Získané 
poznatky a zkušenosti z praxe roku 2007 pak byly promítnuty do 
procesu registrace, který byl završen vydáním rozhodnutí o regis-
traci dne 5.12.2007 Magistrátem hl. m. Prahy.

Projekt přispěl nepochybně k vytváření předpokladů pro efek-
tivní výběr vhodného typu sociální služby a přispěl k odstranění 
rizik, která nová právní úprava a nová forma postaveni uživatelů slu-
žeb přinesla od 1. ledna 2007. Výsledky realizace služby přesvědčivě 
ukazují na veliký celospolečenský význam celoplošně poskytované 
sociální služby, která u tisíců uživatelů přispěla k tomu, aby u nich 
nedošlo ke zhoršení sociálního postavení zejména u osob se zdra-
votním postižením a seniorů.

Pro odbornou kvalifikaci poradců byl akreditován i projekt 
Operačního programu rozvoje lidských zdrojů ESF s názvem 
„Vzdělávání poradců uživatelů sociálních služeb“ (číslo projektu: CZ
.04.1.03/2.1.15.3/0020). V jeho rámci se od listopadu 2006 do února 
2008 uskutečnil první školicí cyklus poradců uživatelů sociálních slu-
žeb, kterého se zúčastnilo na 80 frekventantů.

PROJEKT PORADENSTVÍ PRO UŽIVATELE 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
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PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ PORADCŮ UŽIVATELŮ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Jedná se o víceletý projekt realizovaný v rámci Operačního pro-
gramu rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti (OPRLZ), který je fi-
nančně podpořen z prostředků ESF a MPSV ČR.  Datum zahájení rea-
lizace: 1. 10. 2006, datum ukončení realizace: 31. 8. 2008.

Projekt realizuje projektový tým ve složení:
1) Jiří Vencl – hlavní manažer projektu 
2) Doc. PaedDr. Mgr. Jan Michalík, Ph.D. – metodik projektu 
3)  Mgr. Kateřina Jeřábková – manažer vzdělávacích a publikačních 

aktivit 
4) Lenka Veinlichová – ekonom projektu 
5) Dita Hůlová – účetní projektu  
Realizace projektu je zajišťována ze dvou pracovišť NRZP ČR:
Praha – koordinační, administrativní a ekonomická činnost,
Olomouc – výzkumná, publikační a metodická činnost.
Na tento projekt navazuje další projekt NRZP ČR – Celostátní síť 

poradenství uživatelům sociálních služeb financovaný MPSV. V rámci 
tohoto projektu je na 74 místech České republiky zřízeno poraden-
ské pracoviště pro uživatele sociálních služeb. 

Hlavním cílem projektu Vzdělávání poradců uživatelů sociálních 
služeb je odborná příprava sociálních pracovníků – poradců uživa-
telů sociálních služeb ve vztahu k zákonu č. 108/2006 Sb. o sociál-
ních službách, zejména v oblasti smluvních vztahů mezi uživateli 
a poskytovateli služeb a příspěvku na péči.

Přijetím zákona o sociálních službách došlo k mnoha daleko-
sáhlým změnám v poskytování sociálních služeb. Předně došlo ke 
změně vztahu mezi uživateli a poskytovateli sociálních služeb. Dříve 
byla sociální péče poskytována na základě rozhodnutí orgánu ve-
řejné správy. V současnosti si uživatel vybírá svého poskytovatele 
sám a uzavírá s ním „Smlouvu o poskytování sociální služby“, na je-

jímž podkladě se odvíjí poskytování sociální služby. Lze konstato-
vat, že od kvality uzavřené smlouvy by se měla odvíjet kvalita po-
skytované služby. Mnoho uživatelů sociálních služeb si však tuto 
skutečnost neuvědomuje, nejsou si mnohdy vědomi ani své zodpo-
vědnosti za podpis smlouvy a nevědí, co by měla kvalitní smlouva 
o poskytování sociálních služeb obsahovat. Z tohoto důvodu vznikla 
poradenská pracoviště, na která se může uživatel sociálních služeb 
(ať již osoba se zdravotním postižením, senior, zákonný zástupce dí-
těte s postižením apod.) obrátit a kde mu je bezplatně poskytnuto 
poradenství a podpora.

Odbornost a kvalita poradenství je zajištěna formou vzdělávání po-
radců uživatelů, kteří absolvovali specializovaný 200hodinový vzdě-
lávací kurz akreditovaný MPSV ČR, jenž byl zaměřen jak na obecné, 
tak na speciální oblasti související s novým sociálním zákonem a po-
radenstvím. Obecná část kurzu se zaměřila na sociální, psychologic-
kou a právní propedeutiku, sociální služby, základy speciálního po-
radenství, sociální dávky, základy komunikace apod. Speciální část 
řešila otázky způsobilosti k právním úkonům, ochrany osobních 
údajů, interních normativních směrnic, standardů kvality sociálních 
služeb, smlouvy o poskytování sociální služby, metod práce s uživa-
telem, mediace apod.

V rámci projektu Vzdělávání poradců uživatelů sociálních služeb 
bylo v roce 2007 vydáno několik odborných publikací, jedná se pře-
devším o dvě vydání Poradenství pro uživatele sociálních služeb ur-
čená pro distribuci široké veřejnosti, dále Průvodce Standardy kvality 
odborného poradenství uživatelům sociálních služeb a Metodiku 
přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. 

Součástí projektu je také rozsáhlý výzkum názorů uživatelů a posky-
tovatelů sociálních služeb na nový systém jejich poskytování. Výsledky 
provedených výzkumů budou k dispozici v polovině roku 2008.
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Dalším výstupem projektu bylo vytvoření nového webového por-
tálu, který je určen pro uživatele, poradce uživatelů sociálních služeb 
a veřejnost. Uživatelé webu zde naleznou informace a dokumenty 
v tomto členění:
•  informace o projektu Vzdělávání poradců uživatelů sociálních 

služeb,
• aktuality,
• dokumenty ke stažení,
• adresář poraden v ČR,
• vzdělávání,
• kontakty,
• dotazy a odpovědi.

Nejvýznamnější akcí v rámci projektu byla 1. národní monitoro-
vací konference poradenství uživatelům sociálních služeb, která pro-
běhla ve dnech 22.-23. března 2007 v Praze. Konference se uskuteč-
nila v hotelu JUNO za účasti 95 účastníků a 6 hostů. Hlavními hosty 

konference byli – Mgr. Martin Žárský – MPSV ČR, Ing. Alena Páralová 
– PS Parlamentu ČR, Václav Krása – NRZP ČR, JUDr. Pavel Ptáčník – 
Úřad Vlády ČR (VVZPO) a Ing. Pavel Dušek – Asociace zaměstnavatel-
ských svazů v sociální oblasti.

Konference se setkala s mimořádným zájmem poradců uživatelů 
sociálních služeb. Hlavním diskutovaným problémem byla proble-
matika uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb mezi uži-
vateli a poskytovateli sociálních služeb.Konference se tak stala vý-
znamným mezníkem z hlediska realizace projektu, tak i významnou 
platformou pro sjednocení názorů odborníků na význam, obsah 
a zaměření odborného poradenství v této oblasti sociálních služeb.

Projekt ve stávající podobě končí v srpnu roku 2008. Jeho pokra-
čováním je projekt registrované služby odborného sociálního pora-
denství, rovněž v gesci NRZP. 

Více o projektu Vzdělávání poradců uživatelů sociálních slu-
žeb a o síti poraden se dozvíte na webových stránkách projektu 
www.poradnaprouzivatele.cz.
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Mezinárodní činnost NRZP ČR v oblasti vyrovnávání příležitostí 
pro osoby se zdravotním postižením v roce 2007:

Zastupování v mezinárodních organizacích, v nichž je NRZP ČR 
členem za Českou republiku:

Evropské fórum zdravotně postižených
Zástupci NRZP ČR se pravidelně účastní zasedání řídicích orgánů 

EDF jako své nejbližší zahraniční spolupracující střechové organi-
zace.V loňském roce se NRZP zúčastnila obou pořádaných jednání 
předsednictva EDF. První se konalo v únoru v Berlíně  (Německo), 
druhé v červenci v Lisabonu (Portugalsko). NRZP, potažmo Česká re-
publika nemá v předsednictvu své zástupce, proto je pro organi-
zace důležité se jednání účastnit. Jednání předsednictva se obvykle 
věnují diskusím o tématech, předkládaných ke schválení Valnému 
shromáždění EDF, kde již NRZP zastoupení má. Jednání EDF se v mi-
nulém roce zaměřovala především na tato témata: kampaň ve pro-
spěch přijetí komplexní antidiskriminační směrnice v oblasti zdravot-
ního postižení; oslavy 10. výročí vzniku Evropského fóra zdravotně 
postižených; Evropský rok rovných příležitostí pro všechny; ratifikace 
Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením; implemen-
tace směrnice o právech cestujících se zdravotním postižením v le-
tecké dopravě. 

Účast na Valném shromáždění EDF (říjen, Brusel, Belgie). V tomto 
vrcholném orgánu EDF má NRZP ČR 2 hlasovací práva. Tato jed-

nání považuje NRZP ČR za velice významná, neboť se jedná o ši-
roké plénum zástupců jednotlivých evropských zastřešujících or-
ganizací a národních rad zemí EU a delegáti mají přímou možnost 
předkládat vlastní návrhy a ovlivňovat budoucí směřování organi-
zace. V loňském roce se NRZP ČR podílela především na realizaci 
kampaně ve prospěch přijetí komplexní směrnice na ochranu práv 
osob se zdravotním postižením. Kampaň probíhala od ledna do září 
2007 ve všech členských zemích EU formou petice. Petice měla za 
cíl shromáždit 1 000 000 podpisů na podporu výše uvedené legis-
lativy. Petice pak byla slavnostně předána vrcholným představite-
lům Evropské komise a Evropského parlamentu. Předání bylo rov-
něž spojeno s oslavami 10. výročí činnosti EDF. Kampaň měla velkou 
podporu poslanců EP i některých členů komise. Oba orgány se nyní, 
dle komunitárního práva, musí návrhem legislativy zabývat a za-
ujmout stanovisko buď v jeho prospěch či neprospěch. Vzhledem 
ke všeobecně dobrým reakcím ze strany institucí EU očekáváme 
spíše pozitivní výsledky. Celá akce byla pro NRZP poměrně náročná 
(distribuce petičních archů, podpisové akce pro veřejnost, konané 
dvakrát v roce ve 14 krajských městech), nicméně podařilo se splnit 
kvótu stanovenou ústředím EDF pro Českou republiku (vzhledem 
k počtu obyvatel), a dokonce ji překročit. Akce měla velký mediální 
ohlas a byla pozitivně přijata i širokou veřejností. 
Webové stránky EDF: www.edf-feph.org 

ZAHRANIČNÍ ČINNOST NRZP ČR
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Disabled Peoples‘ International
Komunikace s touto organizací probíhala v loňském roce pro-

střednictvím e-mailu. NRZP ČR se soustředila především na zpra-
covávání informací, které DPI poskytuje. Jedná se o velice obsáhlou 
agendu, protože organizace má několik regionálních poboček (pro 
Ameriku, Evropu, Asii, Afriku), z nichž chodí pravidelné informace. 
DPI je také napojena na řadu dalších mezinárodních organizací, 
které působí v oblasti zdravotního postižení, NRZP má proto přístup 
ke skutečně široké škále informací. V loňském roce se konalo pravi-
delné zasedání DPI Europe (regionální pobočky celosvětové organi-
zace) v Lublani (Slovinsko). 
Webové stránky DPI: www.dpi.org 

Rehabilitation International
V roce 2007 byl, stejně jako v minulých letech, 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 zdravot-
ním postižením), ale současně i jako člen jejího výkonného výboru 
(Executive Committee) a zástupce vicepresidenta RI pro Evropu. 
V minulém roce se zástupce NRZP účastnil několikadenního zase-
dání řídicích orgánů RI na Djerbě (Tunisko). Toto loňské jednání bylo 
věnováno hlavně změně struktury činnosti RI s větším zaměřením 

na činnost regionálních poboček a odborných výborů. NRZP toto 
rozhodnutí kvituje s povděkem, protože jí to v budoucnu umožní 
více se do činnosti organizace zapojit – přiblíží se nejen problema-
tika, ale i vzdálenost pro jednání. 

Mezinárodní spolupráce
NRZP ČR se v minulém roce zúčastnila dvou dalších mezinárod-

ních konferencí s tematikou zdravotního postižení.
Ministerská konference o zdravotním postižení proběhla v červnu 

v Berlíně. Jednalo se o první ze série konferencí, které chce EU pořá-
dat. Evropská konference se týkala problematiky vzdělávání, zaměst-
návání a rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 
jako prostředků k jejich integraci do mainstreamingové společnosti.

Výroční konference EIDD v Miláně (červen 2007). Tématem jed-
nání byl cestovní ruch a možnosti pro osoby se zdravotním posti-
žením. EIDD je celosvětová síť odborníků na bezbariérovou turistiku 
pro osoby se zdravotním postižením, bylo tedy možné dozvědět 
se o možnostech nabízených v této oblasti v různých zemích světa 
a rovněž porovnat situaci se stavem v ČR, který se projednával na 
konferenci BEZ BARIÉR, s tématem Aktivně bez bariér (akci pořádala 
v r. 2007 NRZP ČR, byla věnována hlavně volnočasovým aktivitám 
apod.).
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1.  Připomínkování připravovaných právních předpisů a koncepcí
2.  Legislativní odbor se podílí i na poradenské činnosti, a to ze-

jména ve složitých případech
3. Publikační činnost
4.  Práce na přípravě Národního plánu podpory a integrace osob 

se zdravotním postižením
5. Vzdělávací činnost

Ad1) NRZP ČR zpracovala mj. připomínky k těmto význam-
ným materiálům:

•  k návrhu zákona, kterým se mění zákon o veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
ve znění pozdějších předpisů

•  k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elek-
tronických komunikacích a některých souvisejících zákonů ve 
znění pozdějších předpisů

• k antidiskriminačnímu zákonu 
•  k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v sociální ob-

lasti a některé další zákony
•  k návrhu nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních 

cen veřejně dostupné informační služby
•  k návrhu nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku 

po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem 
nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku 
po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a úpravě 
náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

•  k návrhu zákona o základním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání

•  změna zákona o sociálních službách – Onemocnění, při nichž 
se nezletilé dítě do skončení povinné školní docházky zařazuje 
do II. stupně míry závislosti 

•  pozměňovací návrh k části devatenácté návrhu zákona o stabi-
lizaci veřejných rozpočtů (tisk 222)

•  k návrhu zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostorů 
a o změně některých předpisů (zákon o vlastnictví bytů)

•  k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kte-
rou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních služ-
bách, ve znění vyhlášky č.166/2007 Sb.

•  k věcnému záměru zákona o zřízení Národního úřadu pro za-
městnanost a sociální správu

•  k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích 
ochrany před diskriminací

NRZP ČR uplatnila připomínky k řadě dalších předpisů. Do rámce 
legislativní činnosti patří též účast na činnosti pracovní skupiny 
pro přípravu novely zákona o znakové řeči. Velmi významný přímý 
dopad pro řadu osob se zdravotním postižením a jejich rodin měl 
právní rozbor k započítávání příspěvku na péči do životního mi-
nima zpracovaný legislativním odborem, na jehož základě byl upra-
ven metodický pokyn č. 1/2006 a materiál posuzování míry závislosti 
podle zákona „O sociálních službách“ a „prováděcí vyhlášky“. V roce 
2007 se podařilo též zlepšit finanční situaci pečujících osob v oblasti 
důchodového zabezpečení. Do zákona č. 152/2007 Sb. byl zapraco-
ván návrh NRZP, jímž bylo zrušeno ustanovení snižující vyměřovací 
a výpočtový základ pečujících osob rozpočítáním dosaženého pří-
jmu i na dobu, kdy příjem nebyl žádný (Např. příjem dosažený za 5 
let byl rozpočítán na dobu 15 let, a tím došlo k jeho snížení na 1/3. 
Z této snížené částky byl pak důchod vyměřován). 

Ad 2) Legislativní odbor se podílí i na poradenské činnosti, 
a to zejména ve složitých případech.

Ad 3) Byla zpracována řada materiálů do periodika NRZP ČR 
Skok do reality. 

V roce 2007 také vyšla publikace „Sociální služby a pomoc 
v hmotné nouzi“.

Ad 4) Jako každoročně i v letošním roce se vyjadřovala NRZP 
ČR k plnění Národního plánu podpory a integrace osob se 
zdravotním postižením. Zprávy o plnění předložila jednotlivá mi-
nisterstva a Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Souhrnně 
lze konstatovat, že většina úkolů předložených ke kontrole byla spl-
něna. Legislativní odbor zpracoval zprávu o plnění úkolů uložených 
Národní radě osob se zdravotním postižením ČR. 

Ad 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 2007 uskutečněna řada přednášek a besed k zákonu o soci-
álních službách. Těchto akcí se zúčastnily nejen osoby se zdravot-
ním postižením, ale i zástupci poskytovatelů sociálních služeb a kraj-
ských i obecních úřadů. Významný je podíl legislativního odboru na 
projektu Equal Posílení postavení nezaměstnaných osob se zdravot-
ním postižením na trhu práce na území Prahy, kde zajišťuje obsaho-
vou stránku seminářů pro zaměstnavatele.

ČINNOST LEGISLATIVNÍHO ODBORU NRZP ČR
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MEDIÁLNÍ AKTIVITY NRZP ČR
1. Významné akce v roce 2007
Mosty 2006 (IV. ročník)
•  ceny za projekty, činy, které navržené subjekty a jednotlivci udělali 

nad rámec svých povinností ve prospěch občanů se zdravotním 
postižením

• Hradec Králové, 27. února 2007
Non-Handicap
• 11. ročník specializované výstavy pro zdravotně postižené
• Praha, 17.–20. dubna 2007
Aktivně bez bariér
•  mezinárodní konference za účasti měst s rozšířenou působností 

v rámci 3. ročníku akcí „bez bariér“
• Praha, 23.–24. května 2007
Veletrh HospiMedica
• Brno, 16.–19. října 2007

2. Významné projekty medializované v roce 2007
Zdravotnictví – „Desatero komunikace s lidmi se zdravotním 
postižením“
•  mediální kampaň zaměřená na všechny skupiny zdravotnických 

pracovníků tak, aby uměli komunikovat s komunitou lidí se zdravot-
ním postiženém. 

Zákon o sociálních službách
•  dlouhodobá informační kampaň, jejímž cílem je vysvětlit poskytova-

telům a uživatelům sociálních služeb nový systém sociálních služeb
•  shromáždění na podporu zákona o sociálních službách
Equal – projekt s podporou EU (zaměstnávání osob se zdravot-
ním postižením)
•  tříletý projekt s cílem vytvořit poradenská centra, vytypovat vhodná 

pracovní uplatnění pro zdravotně postižené
•  mediální aktivita zaměřená na region Prahu
Celoevropská petice – sběr 1 milionu podpisů
•  NRZP ČR se zapojila do evropské kampaně EDF (Evropské fórum 

zdravotně postižených), jejímž cílem bylo shromáždit 1 milion pod-
pisů na podporu návrhu Evropské směrnice pro osoby se zdravot-
ním postižením. Kampaň probíhala od ledna do října 2007. 

3. Mediální témata v roce 2006
Zdravotnictví
Špatná komunikace zdravotnických pracovníků s lidmi se zdravotním 
postižením (minimální znalosti zdravotnických pracovníků o proble-
matice zdravotního postižení – chybná komunikace s lidmi se ZP)
Zaměstnání 
Malá uplatnitelnost lidí se zdravotním postižením na trhu práce (pro-
blémy se zaměstnáváním lidí se zdravotním postižením)
Zaměstnávání zdravotně postižených dle zákona (firmy nad 25 pra-
covníků mají mít povinný podíl 4% /§ 24, 1/1991 Sb./ – obcházení zá-
kona při tzv. náhradním plnění) 
Bariéry – špatná mobilita
Odstranění bariér v dopravní infrastruktuře (dopravní prostředky, 
chodníky, přechody, vstupy do metra)
Zima – osoby se zdravotním postižením uvězněny doma (problémy 
s pohybem – zledovatělé chodníky, sníh)
Nevyhovující výtahy (přizpůsobení výtahů předpisům EU – přidání 
vnitřních dveří – zmenší rozměr výtahů, do kterých se nevejdou 
vozíčky)
Financování neziskového sektoru 
Jednání s ministerstvem zdravotnictví – dotační politika
Agresivní chování vůči lidem se zdravotním postižením
Výzva politikům ke zpřísnění trestního zákona
Další témata ve sdělovacích prostředcích
Problematika tzv. Euroklíče
Jednání předsedy NRZP Václava Krásy s ústředními orgány státní 
správy – MPSV, MZdr., VZP

4. Statistika
Počet tiskových konferencí: 8
Počet avizovaných mediálních aktivit (konference, návštěvy ze zahra-
niční, zákony, jednání s úřady apod.): okolo 20
Počet tiskových a informačních zpráv: více než 25
Rozhovory, autorské komentáře, články a reportáže v médiích v řádech 
několika stovek. Předseda V. Krása se dále pravidelně účastnil někte-
rých rozhlasových pořadů (20 minut M. Veselovského) a televizních 
pořadů – Události, komentáře, Dobré ráno s ČT, Reportéři ČT, Otázky 
Václava Moravce, Černé ovce, Nedělní partie. V roce 2007 se v hlav-
ním televizním zpravodajství dne tří celoplošných televizí odvysí-
lalo 31 reportáží s tematikou zdravotního postižení za přítomnosti 
NRZP ČR.
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ČLENSKÉ ORGANIZACE NRZP ČR
AMA - společnost onkologických pacientů, jejich rodinných přísluš-
níků a přátel
APROPO - asociace pro postižené
ARCUS - onko centrum
ASISTENCE, o. s.
Asociace muskulárních dystrofiků ČR
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
AUTISTIK, o. s.
AVAZ - Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených
Centrum nezávislého života v Českém ráji a v Podkrkonoší
CESPO, o. s.
Česká abilympijská asociace
Česká společnost AIDS pomoc
Česká společnost pro duševní zdraví
Česká unie neslyšících
Český klub nedoslýchavých HELP
ČKO - Český klub ohluchlých
D.R.A.K. občanské sdružení
DebRa ČR
Dětské centrum 1990 DC‘90
Domov pro mne, o. s.
Evropské centrum pantomimy neslyšících
Federace rodičů a přátel sluchově postižených
Handicap Žatec
Institut Eda Robertse, o. s.
Já - člověk
Jablonecký klub onkologických pacientů, jejich rodinných přísluš-
níků a přátel JAKOP
Jihlavská unie neslyšících
Klub bechtěreviků
Klub DEMKA Příbram
Klub Downova syndromu, SPMP ČR
Klub nemocných cystickou fibrosou
Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova
Klub vozíčkářů Petýrkova
KOLUMBUS
KORUNA - sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
KŘIŽOVATKA handicap centrum o. s.
Lenio občanské sdružení
Liga proti otokům
Liga za práva vozíčkářů
MOBILIS, o. s.
Nadatio Samaritanus - Sdružení Samaritán
Národní institut pro integraci osob s omezenou schopmostí pohybu 
a orientace ČR, o.s.
Neslyšící bez naděje, o. s.
NONA - společnost zdravotně postižených Nové Město nad Metují
Občanské sdružení AGNIS ROSA
Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA
Občanské sdružení OBZOR Liberec
Občanské sdružení pomoci duševně nemocným ČR
Občanské sdružení POMOCNÁ RUKA
Občanské sdružení ŠANCE
Občanské sdružení TRIANON
Občanské sdružení zdravotně postižených regionu Krnov, Bruntál, 
Rýmařov
Občanské sdružení zdravotně postižených ve Žluticích

Občanské sdružení zdravotně postižených Veselská oblast
Oblastní unie neslyšících Olomouc
Organizace nevidomých Jihlava
Organizace zdravotně postižených Bučovice a okolí
PARENT PROJECT
Plzeňská unie neslyšících
Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených se síd-
lem v Semilech
POHODA - Společnost pro normální život lidí s postižením
POROZUMĚNÍ - Sdružení nevidomých a slabozrakých ČR Plzeň
Pražská organizace vozíčkářů
PROSAZ - Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním 
postižením
PŘÁTELSTVÍ - Sdružení rodičů zdravotně postižených dětí
Revma - liga v ČR
Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem
Sdružení neslyšících v Moravském krasu
Sdružení pro komplexní péči při DMO
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, o. s.
Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR
Sdružení rodičů a přátel postižených dětí Kamínek Pustá Kamenice
Sdružení zdravotně postižených Karlovy vary - Stará Role
Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel
SOLIDARITA - občanské sdružení zdravotně postižených
SORDOS sdružení pro kulturu neslyšících
Společenství zdravotně postižených Nová Paka
Společnost „E“
Společnost C-M-T
Společnost dialýzovaných a transplantovaných nemocných, jejich 
rodinných příslušníků a přátel dialýzy
Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením
Společnost Parkinson
Společnost pro bezlepkovou dietu
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s.
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě
Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků SPAE
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
SPOLU Olomouc
SUKI - Sdružení uživatelů kochleárních implantátů
Svaz diabetiků ČR
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice
Svaz paraplegiků
Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice
Svaz tělesně postižených v České republice
Svaz zdravotně postižených občanů, Regionální výbor Hodonín
Svaz zdravotně postižených Stříbrska
Svaz zdravotně postižených ŠUMAVA
Svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 
DANET
Svítání - sdružení pro pomoc zdravotně postiženým dětem, 
Pardubice
Unie neslyšících Brno
Unie Roska - česká MS společnost
Ústecký ARCUS, společnost onkologických pacientů, jejich rodin a 
přátel
Vozíčkáři Znojemska, o. s.
Život bez bariér
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ NRZP ČR ZA ROK 2007
O rozpočtu organizace, resp. o výši jednotlivých projektů na rok 

2007 byl Republikový výbor NRZP ČR informován na svém zasedání 
dne 24. 3. 2007. Hospodaření NRZP ČR probíhalo na základě poskyt-
nutých finančních prostředků. Hlavními zdroji příjmů byla dotace 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 17 270 tis. Kč na pro-
jekt Celostátní síť poradenství sociálních služeb a dotace Ministerstva 
zdravotnictví ČR ve výši 6 280 tis. Kč, z které byly financovány čtyři 
projekty. U Ministerstva zdravotnictví ČR představuje tato částka 
66% přidělených finančních prostředků předcházejícího roku. 

Všechny dotace byly dle metodik poskytovatelů řádně vyúčtovány 
do 31. 1. 2008.

V průběhu hodnoceného účetního období došlo k obnovení spo-
lupráce s účetní firmou Ing. Jaroslava Skuhrovce. Účetnictví NRZP ČR 
podléhá auditu, zpráva auditora tvoří přílohu tohoto dokumentu.

Převážnou část aktivit NRZP ČR tvoří aktivity s  širším veřejným do-
sahem, kde není možný zdroj financování prostřednictvím plateb od 
klientů. I přesto se vynaloženým úsilím podařilo naplnit limity spolu-
účasti tak, jak byly v jednotlivých projektech požadovány.

Náklady Výnosy

číslo 
účtu název ukazatele celkem 

(v tis.Kč)
číslo 
účtu název ukazatele celkem 

(v tis.Kč)

501 spotřeba materiálu 2 553 602 tržby z prodeje služeb - 1 585

502 spotřeba energie 716 604 tržby za prodané zboží - 183

504 prodané zboží 77 641 smluvní pokuty - 30

511 opravy a udržování 180 644 úroky - 27

512 cestovné 1 071 649 jiné ost.výnosy - 42

513 náklady na reprezentaci 601 682 přijaté příspěvky /a dary/ - 1 995

518 ostatní služby 13 120 684 přijaté členské příspěvky - 58

521 mzdové náklady 16 443 691 provozní dotace - 36 621

524 zákonné sociální pojištění 5 288

525 ostatní sociální pojištění 65 

538 ostatní daně a poplatky 82

542 ostatní pokuty a penále 2

543 odpis pohledávky nedaňový 11

545 kurzové ztráty 5

546 dary 5

549 jiné ostatní náklady 79

582 poskytnuté příspěvky 93

Celkem náklady 40 391 Celkem výnosy - 40 541

Hospodářský výsledek 150

591 daň z příjmů 0
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PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo dopravy ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Úřad vlády ČR
Asociace krajů ČR
Národní vzdělávací fond
Státní fond dopravní infrastruktury ČR

Rehabilitační klinika 1.LF UK Praha
Svaz měst a obcí ČR
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených 
Evropský sociální fond
Magistrát hlavního města Prahy
Město Chrudim
Moravskoslezský kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Univerzita Palackého v Olomouci
Brněnské veletrhy
IBM
Car Club
INCHEBA PRAHA
CEPROS
Poličské strojírny
Metropolitní univerzita Praha
Unie zaměstnavatelských svazů
Divadlo Palace

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
Hasičský záchranný sbor Praha
MOTT MACDONALD Praha
Blue Projects Agency
Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha
Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje
Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje
Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského  kraje
Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského  kraje
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje
Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje
Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje
Centrum pro zdravotně postižené Vysočina
Centrum pro zdravotně postižené Jihomoravského kraje
Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje

Poděkování mediálním partnerům:
TV Prima, TV Nova, Česká televize, Český rozhlas, ČRo – Regina, ČTK, 
Deník, Mladá fronta DNES, Právo



Václav Krása
předseda
statutární zástupce

Otmar Cvrkal
místopředseda

Mgr. Jiří Morávek
místopředseda za krajské rady
zdravotně postižených

Michaela Frycová
místopředsedkyně

prof. PaedDr. Ján Jesenský, CSc
první místopředseda
statutární zástupce

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELÉ NÁRODNÍ RADY OSOB 
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČR, O. S.

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Generální partner:

APEX on-line

generální partner NRZP ČR

Letiště Praha

Fortuna

VVS – České výtahy

Nakladatelství UMÚN

SŽDC

Pražská teplárenská

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

ABF

České dráhy

Kongresové centrum Praha

Kooperativa, pojišťovna

Nadace České spořitelny

Poštovní spořitelna

Adriatic Curatio

Zátiší Group



KONTAKTY
Předseda Václav Krása 266 753 421

Tiskový mluvčí Ing. Patrik Nacher 266 753 429

Organizační odbor Michal Dvořák 266 753 433

Ekonomický odbor Lenka Folkeová 266 753 428

Legislativní odbor JUDr. Jan Hutař 266 753 425

Zahraniční odbor Veronika Půrová 266 753 423

Odbor regionálních projektů a aktivit Jiří Vencl 266 753 424

Odbor sociálního poradenství Bc. Radka Švecová 266 753 426

Vedoucí poradny Jitka Vrchotová 266 753 431

Právní poradna 266 753 422

Projekt EQUAL Bohumila Miškovská 266 753 432

Info linka 266 753 427

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
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