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Rok 2008 byl poznamenán především bojem naší organizace se 
špatně nastaveným systémem zdravotnických poplatků. Zdravot-
nické poplatky postihly nejvíce lidi, kteří jsou chronicky nemocní 
a osoby se zdravotním postižením, kteří nejvíce potřebují lékařskou 
péči. Tyto osoby mají zpravidla velmi nízké příjmy. Z našeho prů-
zkumu jednoznačně vyplynulo, že například lidem v domovech pro 
seniory jejich kapesné nevystačí ani na úhradu poplatků a doplatků 
za léky. Připravili jsme ústavní stížnost, která nakonec nebyla 
podána, jelikož sami poslanci předložili návrh zákona, kterým měly 
být poplatky upraveny. Další aktivity činila Národní rada osob se 
zdravotním postižením ČR v oblasti zpřístupňování prostředí pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Jednou z těchto 
výrazných aktivit byl projekt Euroklíč, který byl v tomto roce starto-
ván. Do tohoto projektu se postupně zapojily téměř všechny kraje 
v České republice. Podporu projektu vyslovily nejen politici, ale také 
i významné osobnosti z řad osob se zdravotním postižením, napří-
klad herec Jan Potměšil, hokejista Tomáš Zelenka. Jedná se o rozsáhlý 
projekt na několik let, jehož cílem je, aby řada důležitých zařízení 
využívaných osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
byla vždy k dispozici, a to v použitelném stavu. Tato zařízení budou 
osazena speciálními zámky a každý držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P 
obdrží Euroklíč.V roce 2008 se kolem tématu Euroklíč podařilo vytvo-
řit příznivé mediální klima a v řadě krajů provést nezbytné přípravy 
k podání jednotlivých projektů. Druhým vážným tématem, kterým 
se Národní rada osob se zdravotním postižením ČR vážně zabývala 
bylo zneužívání § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tento 
paragraf umožňuje, aby zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více 
než 50% osob se zdravotním postižením byl vyplácen příspěvek na 
každého pracovníka, který je v částečném nebo plném invalidním 
důchodu. Ukázalo se, že kultura české společnosti je na velmi nízké 
úrovni, protože se objevily desítky podnikavců, kteří zneužívají tento 
systém podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR začala toto zneuží-
vání monitorovat a ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních 
věcí ČR se nám koncem roku 2008 podařila změna zákona o zaměst-
nanosti, která alespoň částečně eliminuje podvodné jednání v této 

oblasti. V současné době se pravidelně schází odborníci a připravují 
zásadní systémovou změnu podpory zaměstnávání osob se zdra-
votním postižením. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 
systematicky vystupuje proti všem, kteří zneužívají sociální systém 
pomoci osobám se zdravotním postižením. Velmi dobře si uvědo-
mujeme, že jakékoliv zneužívání podpory společnosti osobám se 
zdravotním postižením, ohrožuje pozitivní pohled společnosti na 
problémy osob se zdravotním postižením. Všechny tyto problémy 
se zároveň snaží Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 
medializovat, aby společnost byla pravidelně informována o našich 
problémech a zároveň, aby si uvědomila, že Národní rada osob se 
zdravotním postižením ČR je zásadně proti všem druhům zneuží-
vání sociálního systému. Mimo tato dvě ústřední témata se Národní 
rada osob se zdravotním postižením ČR účastnila připomínkování 
mnoha desítek zákonů, pracovala Vědecká rada Národní rady osob 
se zdravotním postižením ČR, pracovní komise Národní rady osob 
se zdravotním postižením ČR. Dále jsme pravidelně spolupracovali 
s Vládním výborem pro zdravotně postižené občany a s mnoha dal-
šími institucemi. Již tradičně jsme připravili významnou mezinárodní 
konferenci „Bez bariér“, zajišťovali jsme také doprovodný program 
na veletrhu NON-HANDICAP v Praze a také jsme zajistili doprovodný 
program na veletrhu MEDICAL FAIR v Brně. Již tradiční akcí, kterou 
pořádáme bylo předávání cen MOSTY. Již jejich pátý ročník se usku-
tečnil v Chrudimi, pod patronací paní Livie Klausové a za spolupráce 
Pardubického kraje. Předávání cen se účastnily významné osobnosti 
veřejného a politického života. Významnou kapitolou v životě 
organizace bylo dvoudenní Republikové shromáždění NRZP ČR, 
které zvolilo nové složení orgánů Národní rady osob se zdravotním 
postižením ČR a také určilo směry činnosti na příští čtyřleté období. 
Lze říci, že rok 2008 byl úspěšný a přinesl konkrétní pozitivní výsledky 
pro osoby se zdravotním postižením. Podrobnosti o naší práci za 
rok 2008 naleznete uvnitř této výroční zprávy, ale také na webových 
stránkách www.nrzp.cz. 

ÚVODNÍ SLOVO

Václav Krása
předseda NRZP ČR
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Národní rada osob se zdravotním postižením ČR vznikla na ustavují-
cím shromáždění zástupců organizací zdravotně postižených dne 27. 
6. 2000. Důvodem vzniku byla snaha o nalezení co nejefektivnějšího 
způsobu spolupráce organizací zdravotně postižených v rámci České 
republiky a prosazování zájmů občanů se zdravotním postižením ve 
společnosti. NRZP ČR je dnes uznávaným iniciativním a koordinač-
ním orgánem pro obhajobu, prosazování a naplňování práv a zájmů 
zdravotně postižených. NRZP ČR spolupracuje s orgány státní správy 
a samosprávy na zlepšení postavení osob se zdravotním postižením 
v naší zemi. Je členem několika mezinárodních organizací a institucí 
a jejich prostřednictvím se podílí na mezinárodním hnutí osob se 
zdravotním postižením. NRZP ČR je největším a nejreprezentativ-
nějším zástupcem organizací osob se zdravotním postižením v ČR. 
Z tohoto důvodu je NRZP ČR hlavním poradním orgánem Vládního 
výboru pro zdravotně postižené občany a zastupuje občany se 
zdravotním postižením v dalších významných organizacích, 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 
posuzování projektů na SFDI ČR. NRZP ČR má celostátní působ-
nost. Organizačními jednotkami na úrovni krajů jsou krajské rady 
osob se zdravotním postižením. V rámci krajské struktury pracují 
koordinátoři jako profesionální pracovníci, kteří pomáhají krajským 
radám osob se zdravotním postižením v prosazování zájmů osob se 
zdravotním postižením na regionální úrovni. Pro řešení společných 
otázek života osob se zdravotním postižením jsou ustaveny odborné 
komise sociální, legislativní, komise pro odstraňování bariér, pro 
zdravotnictví, pro problematiku sluchového postižení a komise pro 
přípravu 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.

VZNIK NRZP ČR

Nejvyšším orgánem Národní rady osob se zdravotním postižením 
ČR je Republikové shromáždění, které se sešlo 30. – 31. května 2008 
v Praze. Republikové shromáždění: 

schvaluje:
1. program jednání IX. RS NRZP ČR
2. jednací a volební řád IX. RS MRZP ČR
3.  zprávu o činnosti předsednictva RV NRZP ČR za období 2004 až 2008
4. zprávu o hospodaření NRZP ČR za rok 2007
5. programové cíle NRZP ČR na období 2008 až 2012

bere na vědomí:
1. zprávu o činnosti KRZP
2. zprávu RRK NRZP ČR za období 2004 až 2008
3. zprávu o činnosti krajských koordinátorů NRZP ČR
4. zprávu o činnosti odborných komisí NRZP ČR
5. zvolení pana Uherku Jana místopředsedou RV NRZP ČR za KRZP
6. zvolení paní Brabencové Jany předsedkyní RRK NRZP ČR

volí:
1.  mandátovou a návrhovou komisi ve složení: Pešková Iveta, Cvrkal 

Otmar, Dembinný Jaroslav, Morávek Jiří, Mňuk Jaroslav
2.  volební komisi ve složení: Vízek Miroslav, Novák Petr, Pavlík Oldřich, 

Molitoris René, Smíšková Alena

zvolilo dle stanov na nové čtyřleté funkční období:
1. předseda NRZP ČR: Krása Václav
2. první místopředseda NRZP ČR: Morávek Jiří
3. místopředsedy NRZP ČR: Jesenský Ján, Cvrkal Otmar
4.  členy RV NRZP ČR: Ambrosová Ivana, Běhunek Petr, Dembinný 

Jaroslav, Kašpar Zdeněk, Letocha Václav, Pešková Iveta, Petrusová 
Jaroslava, Vedral Karel, Vencl Jiří, Frycová Michaela

5.  členy RRK NRZP ČR: Brabencová Jana, Divišová Marie, Koželská 
Jana, Ouvínová Marcela, Šuňal Viliam

PŘEHLED O ČINNOSTI ORGÁNŮ NRZP ČR
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schvaluje: 
I. na mezinárodní úrovni:
• Vytvořit tlak na politickou reprezentaci, aby co nejdříve ukončila
   • ratifi kační proces Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním
   •  postižením a usilovala o její implementaci do právního řádu ČR
•  Maximálně podpořit úsilí EDF o přijetí Směrnice EU o rovném 

zacházení s osobami se zdravotním postižením
•  V rámci předsednictví ČR v EU prosadit iniciativu, společně s dal-

šími předsednickými zeměmi, zaměřenou na odstranění hranic při 
cestování osob se zdravotním postižením

•  Monitorovat legislativu EU v oblasti zdravotního postižení 
a dohlížet na její důslednou implementaci do zákonodárství ČR 

•  Maximálně využívat evropské fondy ke zlepšení postavení OZP ve 
společnosti 

II. na republikové úrovni:
•  Důsledně odstraňovat diskriminaci osob z důvodu zdravotního 

postižení, a to jak v zákonodárství a ostatních závazných předpi-
sech, tak také v  aplikaci norem v praktickém životě 

•  Změnit školskou legislativu tak, aby zajistila rovný přístup osobám 
se zdravotním postižením ke vzdělání na všech stupních a věnovat 
pozornost specifi ckým potřebám při celoživotním vzdělávání OZP

•  Usilovat o zákon o ucelené rehabilitaci
•  Prosadit zákon o osobách s duševním onemocněním, a to za 

účasti relevantních odborných institucí 
•  Iniciovat změny legislativy v oblasti zaměstnávání OZP, a to:
   •  v náhradním plnění, odvodů za neplnění kvót, podpoře chrá-

něných dílen,
   •  vytvoření funkčního systému pracovní rehabilitace, a usilovat 

o další systémové kroky v podpoře zaměstnávání OZP
•  Usilovat o systémové řešení úhrady sociálních služeb, které zajistí 

stejné podmínky pro všechny poskytovatele sociálních služeb, 
a to v souladu s potřebami uživatelů sociálních služeb

•  Nadále prohlubovat spolupráci s VŠ směrem k řešení konkrétních 
problémů OZP

•  Prosadit schválení nové Střednědobé strategie státní politiky vůči 
osobám se zdravotním postižením na léta 2010 – 2014

•  Usilovat o nepřijetí nevratných kroků ve zdravotnictví, které 
mohou, s velkou pravděpodobností, vést ke zhoršení dostupnosti 
zdravotní péče pro OZP

 • Zajistit profesionální zázemí odborných komisí
III. na krajské úrovni:
•  Dokončit přijetí Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro OZP

•  Prosadit, aby se KRZP staly neopominutelným subjektem při 
přípravě Krajských plánů rozvoje sociálních služeb

•  Iniciovat projekty k podpoře OZP, které mohou být fi nancovány 
z prostředků evropských fondů, spravovaných krajskou samosprávou

•  Rozvíjet činnost monitorovacích orgánů vyrovnávání příležitostí 
OZP a zajistit jejich fi nancování z úrovně Krajských úřadů

•  Iniciovat vznik oblastních rad OZP na území jednotlivých krajů

Přehled usnesení jednotlivých zasedání Republikového výboru: 
Zasedání 29. března 2008 
•  určuje zapisovatelem Miroslava Vízka
•  volí návrhovou komisi ve složení: Otmar Cvrkal a Mgr. Milan Langer
•  bere na vědomí zprávu předsedy NRZP ČR o činnosti předsednic-

tva od posledního jednání RV dne 24.září 2008
•  odmítá systém regulačních poplatků, které nejvíce zatěžují osoby 

se zdravotními potížemi a které mají nízký příjem. Systém poplatků 
není regulační a vytváří opačnou solidaritu – nemocných se 
zdravými a chudých s bohatými. Schvaluje kroky předsednictva 
NRZP ČR ve věci ústavní stížnosti na poplatky ve zdravotnictví

•  vyjadřuje zásadní nesouhlas se zavedením voucherů jako alterna-
tivu k příspěvku na péči. Žádá MPSV ČR, aby vypracovalo metodiku 
fi nancování sociálních služeb péče, která dá jistotu fi nancování 
poskytovatelům sociálních služeb a povede prioritně k rozvoji 
terénních sociálních služeb

•  vyhlašuje další ročník ceny Mosty 2008. Rozšiřuje kategorie ceny 
Mosty o kategorii „Osobnost hnutí osob se zdravotním postižením“. 
Souhlasí, aby předání cen se uskutečnilo ve spolupráci se statu-
tárním městem Karlovy Vary. Pověřuje předsednictvo NRZP ČR ke 
změně spolupořadatele pokud by se objevily nějaké problémy při 
pořádání akce

•   schvaluje rozpočet NRZP ČR v oblasti vlastní činnosti na rok 2008
•  RV NRZP ČR bere na vědomí doplněný seznam dalších projektů 

realizovaných mimo hlavní činnost
•  bere na vědomí zprávu o vyúčtování projektů za rok 2007
•  bere na vědomí základní parametry projektů na rok 2008 
•  schvaluje Organizační řád NRZP ČR s doplňkem „a jiných“ 

v odstavci 8, § 21
•  bere na vědomí informaci o konání krajských shromáždění KRZP 

v těchto termínech  
 Olomoucký kraj:  10. dubna 2008 od 14:00 hod. 
 Ústecký kraj: 19. dubna 2008 od 14:00 hod. 
 Jihomoravský kraj: 23. dubna 2008 od 9:30 hod. 
 Praha: 24. dubna 2008 od 14:00 hod.
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 Jihočeský kraj, Pardubický kraj: 21. dubna 2008 od 10:00 hod.
 Královéhradecký kraj: 15. dubna 2008 od 11:00 hod.
 Karlovarský kraj: 22. dubna 2008 od 14:00 hod.
 Moravskoslezský kraj: 29. února 2008 od 14:00 hod.
 Středočeský kraj: 29. dubna 2008 od 10.00 hod
 Liberecký kraj: 29. dubna 2008 od 14:00 hod.
 Kraj Vysočina: 17. dubna 2008 od 14:00 hod.
 Zlínský Kraj: 5. května 2008 od 11.00 hod.
 Plzeňský kraj: 24. dubna 2008 od 10.00 hod
• bere na vědomí zprávu o přípravě RS NRZP ČR
• bere na vědomí zprávu RRK
• přijímá za členy NRZP ČR
 •  Občanské sdružení pomoci duševně nemocným ČR (OSPDN ČR)
 •  KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. (KŘIŽOVATKA – HC)
 • Neslyšící bez naděje, o.s.

Zasedání 27. září 2008
• určuje zapisovatele pana Miroslava Vízka 
• volí návrhovou komisi ve složení: Jiří Morávek, Milan Langer 
• schvaluje program jednání 
•  bere na vědomí zprávu předsedy NRZP ČR o činnosti před-

sednictva od posledního jednání RS NRZP ČR ve dnech 30. 
a 31. května 2008 

•  nesouhlasí se snížením prostředků na dotace poskytovatelům sociálních 
služeb o 1,5 mld. Kč, které je v návrhu zákona o sociálních službách 

•  vyjadřuje zásadní nesouhlas s podobou připravované reformy 
zdravotnictví, která povede ke komercionalizaci zdravotnictví. 
Vzhledem k nízké příjmové hladině většiny osob se zdravotním 
postižením, představuje komercionalizace zdravotnictví velké 
nebezpečí pro tyto osoby. Pokud bude celý koncept návrhu 
reformy realizován, je velmi pravděpodobné, že většímu počtu lidí 
se zdravotním postižením bude odepřen přístup ke špičkové zdra-
votní péči neboť nebudou mít na úhradu spoluúčasti při léčbě. 

•  bere na vědomí zprávu o přípravě vyhlášení cen NRZP ČR Mosty 
2008 v Karlových Varech

•  schvaluje základní parametry projektů NRZP ČR na rok 2009 
•  bere na vědomí zprávu RRK
•  přijímá za členy NRZP ČR 
 •  Czech agency for education o.s., 

Havlíčkova 44, 586 01 Jihlava 
 •  Sdružení vozíčkářů Hrabyně 201, Hrabyně 201, 747 67 Hrabyně 3
 •  Sportovní klub vozíčkářů Ostrava, Zdeněk Jedlička, Chrpová 

536/2B, 736 01 Havířov-Šumbark 
 •  Para CENTRUM Fenix, Kosmonautů 17, 625 00 Brno, kontaktní 

adresa: netroufalky 3, 625 00 Brno 
 •  Občanské sdružení Hra-way, zkratka o.s.HRA-WAY, ÚSP Hrabyně 

202, 747 67 Hrabyně 3.

ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI NRZP ČR

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 Interna-

tional (DPI),
•  zastupování ČR v zastřešující evropské organizaci občanů se 

zdravotním postižením a jejich organizací – European Disability 
Forum (EDF),

•  využívání informačního servisu zejména EDF, RI a DPI,
•  prezentace informací ze zahraničí, 

•  prezentace ČR v zahraničí.

2. na republikové úrovni
•  naplňování funkce hlavního poradního orgánu Vládního výboru 

pro občany se zdravotním postižením,
•  spolupráce s významnými institucemi a organizacemi (např. Sva-

zem 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,
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•  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 postižením 
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 

regionální 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 

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

•  realizace projektů z evropských fondů zaměřených k podpoře 
samostatného života osob se zdravotním postižením. 

REPUBLIKOVÝ VÝBOR NRZP ČR
Jméno Příjmení Kontakt
Ivana Ambrosová sdm.sedlec@seznam.cz
Petr Běhunek jihlava@nrzp.cz
Jana Brabencová bencsro@atlas.cz
Otmar Cvrkal cvrkal@svitavy.cz
Jaroslav Dembinný fadem@quick.cz
Pavel Dušek ing@paveldusek.cz
Vlasta Felixová vlasta.felixova@tiscali.cz
Michaela Frycová frycovi@quick.cz
Jana Hrdá janahrda@centrum.cz
Marie Hrdličková pkrzp@seznam.cz
Ján Jesenský
Zdeněk Kašpar cknh.zdenek@tiscali.cz
Jiřina Kocmanová snncr.vysocina@tiscali.cz
Václav Krása v.krasa@nrzp.cz
Jana Kubicová picsp@seznam.cz
Milan Langer milanger@volny.cz
Václav Letocha diabetes.deti@braillnet.cz
Jiří Morávek mistopredseda@nrzp.cz
Iveta Pešková prosaz@prosaz.cz
Jaroslava Petrusová petrusova@seznam.cz
Dana Pikrtová dana.pikrtova@seznam.cz
Pavlína Riglová pavlina.pr@tiscali.cz
Jaroslav Slavík jaroslavik@seznam.cz
Milan Pešek centrum@krizovatka-hc.cz
Zdeněk Toušek c.budejovice@nrzp.cz
Jan Uherka jan.uherka@czp-zk.cz
Karel Vedral lardev@seznam.cz
Jiří Vencl j.vencl@nrzp.cz
Eva Vosáhlová eva_vosahlova@volny.cz
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PROJEKT ÚČAST NÁRODNÍ RADY OSOB SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČR NA TVORBĚ, 
REALIZACI A MONITOROVÁNÍ UCELENÝCH PLÁNŮ 
VYROVNÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Obecným cílem projektu je zastupování zájmů potřeb občanů se zdra-
votním postižením vůči orgánům státní správy, samosprávy a význam-
ným institucím v ČR i zahraničí. Tyto cíle vyplívají z řady dokumentů, 
a to jak na vládní úrovni tak i státní správy a veřejné správy. Usnesením 
vlády č. 1004 ze dne 17. srpna 2005, kterým byl přijat Národní plán 
podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období let 
2006 až 2009 je významným způsobem posílena úloha NRZP ČR při 
zastupování osob se zdravotním postižením. V dokumentu se přímo 
uvádí, že dosavadní praxe ukazuje, že klíčovou iniciativní roli při formo-
vání politiky vlády ve prospěch osob se zdravotním postižením hraje 
NRZP ČR. Tuto nezastupitelnou úlohu je nutné dále doplnit o složku 
odborné činnosti při tvorbě a realizaci koncepčních dokumentů. 
Odbornou činnost lze rozdělit do tří základních oborů. Je to legislativní 
činnost ( připomínkování zákonů, příprava vlastních návrhů na změnu 
zákonů, spolupráce s jednotlivými poslanci na úpravě zákonů apod. 
). Druhým oborem odborné činnosti je výzkumná činnost, která se 
zabývá problematikou zdravotního postižení a třetím oborem je spo-
lupráce se státní správou a samosprávou na vytváření koncepčních 
materiálů, které jsou zaměřeny na zlepšení situace osob se zdravotním 
postižením. 

Z hlediska priorit činnosti NRZP ČR je hodnocený projekt jeden 
ze stěženích a nejvýznamnějších projektů NRZP ČR za rok 2008. 
NRZP ČR při zastupování zájmů a potřeb občanů se zdravotním 
postižením plní roli sektorového partnera vůči orgánům státní 
správy, samosprávy, významným institucím v ČR i v zahraničí. 
Výlučnost tohoto postavení ve společnosti je zakotvena v řadě 
významných dokumentů Vlády ČR. 

Projekt Účast NRZP ČR na tvorbě, realizaci a monitorování ucelených 
plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. 
Projekt byl realizován s cílem zabezpečit, mimo jiné realizaci násle-
dujících úkolů. 

Úkoly vyplývající z mezinárodních závazků a dokumentů 
Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením – NRZP ČR 
se podílela svými odbornými konzultačními službami, v rámci pra-
covní skupiny VVZPO na přípravě ratifi kace Úmluvy OSN. Ratifi kační 
proces dosud nebyl v ČR zahájen, a to z důvodu vnitřní politické 
situace. 
NRZP ČR pravidelně informovala na svých webových stránkách, 
ale také ve svých odborných materiálech o činnosti EDF a dalších 
partnerských organizací v zahraničí. Podrobnosti k mezinárodní 
činnosti NRZP ČR jsou uvedeny v samostatném projektu – meziná-
rodní činnost NRZP ČR v oblasti vyrovnávání příležitostí pro občany 
se zdravotním postižením za rok 2008. 
NRZP ČR se stala členem organizace FIMITIC, která sdružuje organi-
zace zabývající se problematikou tělesného postižení. 

Úkoly vyplývající z usnesení a rozhodnutí vlády a ústředních 
orgánů státní správy 
Usnesení Vlády ČR č.605 ze dne 16.6.2004 – Střednědobá koncepce 
politiky státu vůči občanům se zdravotním postižením
V kapitole participace se konstatuje: 
„Všechny významné mezinárodní dokumenty, doporučení a usnesení 

mezinárodních vládních i nevládních organizací zdůrazňují v posledních 

letech nutnost dodržování pravidla konzultací a participace organizací 

zdravotně postižených na správě a řešení jejich záležitostí. Občané se 

zdravotním postiženími, mj. díky své neopakovatelné životní zkušenosti, 

dokáží formulovat politiku a navrhovat praktická opatření, která jim 

usnadní integraci do společenského života. U občanů se zdravotním 

postižením (jejich organizací) se v uplynulých deseti letech odehrával 

vývoj od hnutí roztříštěného do několika desítek a stovek organizací, 

ke vzniku společné reprezentace, která má široký mandát pro jednání 

s představiteli politické reprezentace, státu a veřejné správy a samo-

správy. Národní rada zdravotně postižených a její členské organizace 

sdružují více než 300 000 individuálních členů, tedy více než čtvrtinu 
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celkového 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 opírala o zkušenosti a doporučení členských organizací – více 
v bodě zastupování.
V kapitole obecné úkoly je pak uvedeno: 
„Za účelem posílení schopnosti komunity zdravotně postižených přispí-

vat k procesu vývoje politik a programů je především třeba trvale podpo-

rovat vzájemné partnerství mezi organizacemi zdravotně postižených, 

dalšími nevládními organizacemi a ostatními sociálními partnery. Je 

nezbytné zdokonalovat mechanismy, které podpoří větší participaci 

zdravotně postižených na konzultativních procesech“. 

NRZP ČR rozvíjela v roce 2008 spolupráci nejen se členskými orga-
nizacemi, ale i s dalšími občanskými iniciativami. Na webu NRZP 
ČR jsou pravidelně informace o činnosti NRZP ČR a o aktuálních 
politikách týkajících se problematiky zdravotního postižení. Mimo 
členské organice spolupracovala NRZP ČR např. se Sdružením na 
obranu spotřebitelů, ASNEP, AZZP, APZP, SČMVD, APOA a dalšími. 
Realizovala společně několik projektů s pracovišti vysokých škol 
– UP v Olomouci, I LF UK v Praze, Pardubickou universitou, Slezskou 
univerzitou v Opavě, Masarykovou univerzitou v Brně, Metropolitní 
univerzitou v Praze a dalšími. V rámci projektu Desatero spolupraco-
vala NRZP ČR s řadou zdravotnických pracovišť, s Českými drahami 
a.s., Dopravním vzdělávacím institutem a.s., Letiště Praha a.s., České 
aerolinie a.s. a dalšími. NRZP ČR spolupracovala také s jednotlivými 
krajskými úřady a s krajskou samosprávou, s Odborovým svazem 
zdravotnictví a sociální péče a s Unií zaměstnavatelských svazů ČR. 
V dokumentu je dále uvedeno opatření: 
„vytvořit podmínky pro profesionalizaci organizací zdravotně 

postižených při účasti na tvorbě politiky ve prospěch občanů se zdravot-

ním postižením“ a dále „zdokonalovat mechanismy, které podpoří větší 

participaci zdravotně postižených na konzultativních procesech“. 

a)  Pro řešení specifi ckých problémů a z důvodů koordinace společ-
ného postupu jsou při NRZP ČR zřízeny stálé odborné komise. 

   
   Stálými komisemi působícími na celostátní úrovni jsou: 
   1)  legislativní,
   2) 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 2008 pracovala ještě odborná komise 
k novele zákona o sociálních službách. Tato komise má monitoro-
vat aplikaci zákona o sociálních službách a také sledovat novely 
zákona navrhované MPSV ČR.

c)  V roce 2008 pracovala síť profesionálních pracovníků v jednot-
livých krajích. NRZP ČR navázala užší kontakty s jednotlivými 
krajskými úřady. V Plzeňském kraji, ve Středočeském kraji, v Morav-
skoslezském kraji, v Královéhradeckém kraji, v Karlovarském kraji, 
v Olomouckém kraji, v Pardubickém kraji a v Praze. Tato spolupráce 
byla rozvíjena při přípravě nového velkého projektu, který NRZP 
ČR inicializovala. Jedná se o projekt Euroklíč, který má pomoci 
především lidem na vozíku. Kraje se do tohoto projektu samy 
aktivně zapojují. Současně Asociace krajů ČR převzala ofi ciální 
záštitu nad uvedeným projektem. Dále byly realizovány společné 
projekty zaměřené na odstraňování bariér, dopravy od dveří ke 
dveřím, posilování úlohy organizací zdravotně postižených, zjišťo-
vání potřeby sociálních služeb a přístupnosti kulturních památek. 
Do konce roku 2008 byly krajské plány vyrovnávání příležitostí 
pro osoby se zdravotním postižením vytvořeny a schváleny 
v Olomouckém, Moravskoslezském, Královéhradeckém, Pardu-
bickém, Jihomoravském kraji a v Praze. V roce 2008 se nepodařilo 
realizovat další krajské plány vyrovnávání příležitostí pro osoby se 
zdravotním postižením. Po volbách do krajských zastupitelstev 
v roce 2008 koordinátoři NRZP ČR oslovili nové představitele 
krajských zastupitelstev. NRZP ČR tak nadále bude s jednotlivými 
kraji připravovat nové projekty. 

   •  NRZP ČR monitoruje naplňování Národního akčního plánu 
sociálního začleňování, který byl přijat v roce 2005 a do jehož 
přípravy se NRZP ČR aktivně zapojila.Dokument je rovněž 
využíván při edukačních a informačních akcích pořádaných 
NRZP v roce 2008.

   •  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 
Řídícího výboru programu, v němž zasedají 2 zástupci NRZP 
ČR, z nichž jeden zastává funkci místopředsedy Řídícího 
výboru. NRZP ČR je současně 2 členy zastoupena v hodnoti-
telské komisi, která posuzuje předkládané projektové záměry. 
Vláda ČR svým usnesením č. 706 ze 14. července 2004 schválila 
vládní plán fi nancování Národního rozvojového programu 
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mobility pro všechny, kterým určila jednotlivým ministerstvům 
podílet se na fi nancování tohoto programu. V návaznosti na 
toto usnesení byla upravena pravidla posuzování projektů 
předkládaný 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 ori-
entace. 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 vysoce odborně náročnou činnost, která nutně vyžaduje 
spolupráci s dalšími externími spolupracovníky.

V roce 2008 se program dále rozvíjel ve spolupráci VVZPO a NRZP 
ČR. NRZP ČR se aktivně účastnila jednání Řídícího výboru a hodnotící 
komise Národního rozvojového programu. NRZP ČR se podařilo v SFDI 
ČR obměnit pravidla pro předkládání projektů na zpřístupňování 
dopravních systémů pro osoby s omezenou schopností pohybu a ori-
entace. NRZP ČR vytvořila novou metodiku předkládání a hodnocení 
bezbariérových tras v rámci prostředků SFDI ČR. Tato metodika je více 
provázána 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 odborná pracovnice ke koordinaci programu. 
Součástí realizace byly tyto aktivity:

•   rozesílání informací o programu Mobilita pro všechny v rámci ČR,
•  prezentace programu Mobilita pro všechny na úřadech města 

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 odbor-
níci – členové komise pro odstraňování bariér NRZP ČR. 

NRZP ČR iniciovala ve druhém pololetí roku 2008 jednání s Minis-
terstvem fi nancí ČR o novém způsobu fi nancování Národního 

rozvojového programu mobility pro všechny. NRZP ČR navrhla, aby 
fi nancování Národního rozvojového programu mobility pro všechny 
přešlo pod jediný rezort, který by dokázal metodicky vést přípravu 
jednotlivých bezbariérových záměrů a zároveň by usnadnil obcím 
přístup ke státním dotacím. Tento návrh nebyl dosud projednán 
a přijat. 

Úkoly vyplývající ze zastupování občanů se zdravotním 
postižením a jejich organizací ve významných institucích 
a organizacích v rámci ČR
Ze strany NRZP ČR se jedná především o spolupráci s institucemi 
participujícími na tvorbě politiky ve prospěch občanů se zdravotním 
postižením a zastoupení v příslušných orgánech.

Parlamentní podvýbory pro zdravotně postižené občany 
 Parlamentní podvýbory pro zdravotně postižené občany sehrávají 
od svého vzniku významnou roli v prosazování řady nových zákonů. 
NRZP ČR proto systematicky spolupracuje jak se sněmovním 
podvýborem pro zdravotně postižené a občany se změněnou pra-
covní schopností, tak i se senátním podvýborem pro rovnoprávné 
uplatnění občanů se zdravotním postižením, a to zejména formou 
konzultací jednotlivých projednávaných témat.

NRZP ČR systematicky spolupracovala především s výborem pro 
sociální politiku. Prosazovala, zde pozměňovací návrhy k zákonu 
o sociálních službách, k zákonu o zaměstnanosti, k zákonu o státním 
rozpočtu. Sněmovní podvýbor pro zdravotně postižené občany se 
změněnou pracovní schopností se v roce 2008 sešel dvakrát. Při prv-
ním jednání projednával projekt NRZP ČR Beskydy bez bariér a při 
druhém setkání byla projednávána novela § 78 zákona o zaměstna-
nosti. Senátní podvýbor se v roce 2008 nesešel ani jednou. 

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
 Jak vyplývá ze statutu VVZPO schváleného usnesením vlády č.1323 
ze dne 10. 12. 2001, naplňuje NRZP ČR funkci jeho hlavního poradního 
orgánu. Ve VVZPO zasedá 5 členů předsednictva NRZP ČR, předseda 
NRZP ČR zastává funkci místopředsedy VVZPO. VVZPO projednává 
všechny materiály předkládané NRZP ČR.

Spolupráce byla po celý rok 2008 velmi intenzivní. Na půdě VVZPO 
se v roce 2008 projednávaly zásadní otázky osob se zdravotním 
postižením – zaměstnanost, vzdělávání, fi nancování organizací 
a další. 
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Odborné skupiny Vládního výboru pro zdravotně postižené 
občany 
 V rámci VVZPO byly dosud ustaveny 4 odborné skupiny zabývající 
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. 

Řídící 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 Řídícího výboru 
programu. 

NRZP ČR má v Řídícím výboru dva členy, z nichž jeden zastává funkci 
místopředsedy Řídícího výboru. Zástupci NRZP ČR se účastnili všech 
jednání Řídícího výboru, pracích na metodice a dále na přípravě 
novely usnesení vlády o fi nancování NRPM a na vyhodnocování 
projektů. 

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.

Vzhledem k tomu, že činnost výboru spěje ke konci byla jeho činnost 
vůči partnerům poměrně malá.

Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury
 V působnosti výkonného výboru je mj. vyhlašování výběrových 
řízení 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 
dopravy a jejího zpřístupňování osobám se sníženou schopností 
pohybu a orientace.

NRZP ČR je členem hodnotící komise pro výběr projektů zamě-
řených na zpřístupňování dopravní infrastruktury pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace. NRZP ČR realizovala dva 
projekty společně se SFDI zaměřené na novou metodiku posuzo-
vání projektů dopravní infrastruktury zpřístupňujících komunikace 
pro osoby se zdravotním postižením. NRZP ČR se stává v současné 
době dlouhodobým partnerem SFDI. 
 
Mezirezortní komise k programu podpory obnovy vozidel měst-
ské 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 
ekologickou dopravu a na dopravu osob se sníženou schopností 
pohybu a orientace. Vzhledem k tomu je zastoupení NRZP v komisi 
velice důležité a účelné. Odborní pracovníci se pravidelně účastní 
práce komise. 

 Asociace krajů ČR
 Již několik let je rozvíjena spolupráce NRZP ČR s AK ČR, a to zejména 
s Komisí pro sociální záležitosti při přípravě zákona o sociálních 
službách. 

Spolupráce mezi NRZP ČR a AK ČR se zaměřila především na pro-
jekt Euroklíč do kterého se postupně zapojují jednotlivé kraje. AK 
ČR udělila projektu Euroklíč svou záštitu, a to opakovaně, jak před 
volbami tak i po volbách. Po volbách AK ČR přistoupila na možnost 
rozšíření Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se 
zdravotním postižením i v těch krajích, kde dosud tyto krajské plány 
nejsou realizovány. 

Svaz měst a obcí ČR
Od roku 1994 vyvíjí svoji činnost Komise předsednictva SMO ČR pro 
zdravotně postižené občany. V ní zasedají ti zástupci NRZP ČR, kteří 
jsou současně zastupiteli měst a obcí. 

Komise projednává celou řadu témat komunální politiky, jež se váží 
k životním podmínkám občanů se zdravotním postižením, zejména 
problematiku sociálních služeb, vzdělávání a dopravy. Komise se 
také pravidelně zabývala schopností jednotlivých měst zapojit se do 
projektu Národního rozvojového programu Mobility pro všechny. 
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Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených
Při zpracovávání koncepcí a programů zvyšování zaměstnanosti 
občanů se změněnou pracovní schopností vytváří NRZP ČR spo-
lečné pracovní týmy s AZZP. 

NRZP ČR se pravidelně účastní prací při zpracovávání koncepcí a pro-
gramů zvyšování zaměstnanosti občanů se změněnou pracovní 
schopností. Společné vytváří pracovní týmy s AZZP. Asociace byla 
partnerem NRZP projektu EQUAL zaměřeného na zaměstnanost 
OZP a spolupracujeme při dalších projektech.

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 ukončila svoji činnost v Radě pacientů. Ukázalo se, že Rada 
pacientů nebyl poradní orgán ministra zdravotnictví, ale stal se 
postupně orgánem, který měl zlepšit image ministra zdravotnictví. 

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. 

Spolupráce s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR 
se významným způsobem rozšířila a upevnila. Při připomínkování 
návrhu novely zákona o sociálních službách vytvářela NRZP ČR 
a odborový svaz společnou platformu. Dochází k pravidelným 
schůzkám odborníků obou organizací. V roce 2008 byli realizovány 
dvě společné tiskové konference na téma fi nancování sociálních 
služeb. 

Výzkumná pracoviště
V roce 2008 byla NRZP ČR ustanovena vědecká rada, jejíž předsedou 
je prof. Ján Jesenský. Členy vědecké rady jsou Prof. PaedDr. Ján Jesen-
ský, CSc. – Univerzita Jana Ámose Komenského , Prof. Ing. Petr Moos, 
CSc. – Ústav informatiky a telekomunikací ČVUT, Prof. MUDr. Jan Pfeif-
fer DrSc. – Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF a VFN, Prof. MUDr. Jiří 
Zeman DrSc. – Univerzita Karlova v Praze
1. lékařská fakulta, Doc. JUDr. Margerita Vysokajová CSc. – Uni-
verzita Karlova v Praze , Doc. Ing. Ladislav Průša CSc. – Výzkumný 
ústav práce a sociálních věcí, Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík Ph.D. 

Univerzita Palackého v Olomouci, Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., 
– Přednosta 1. interní kliniky a ředitel Ústavu hematologie a krevní 
transfúze, Ing. Pavel Dušek – prezident Unie zaměstnavatelských 
svazů. Vědecká rada v současné době pracuje na přípravě teoretické 
základny pro přípravu zákona u ucelené rehabilitaci. 

NRZP ČR rozvíjí trvalou spolupráci s výzkumnými pracovišti v oblasti 
vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. 
Vedle součinnosti s např. Výzkumným centrem integrace zdravotně 
postižených Olomouc, jež vyústila v roce 2006 ve zpracování 
projektu Vzdělávání poradců 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 společné projekty s 1 LF UK 
v Praze, s Univerzitou v Pardubicích a s Palackého univerzitou 
v Olomouci. NRZP ČR v roce 2008 dokončovala projekty, které byly 
zahájeny v roce 2007, případně již v roce 2006. 

Úkoly zajišťované NRZP ČR na základě požadavků občanských 
sdružení zdravotně postižených na celostátní úrovni

Legislativní činnost 
V legislativní činnosti byly podány tyto připomínky k uvedeným 
zákonům. 
•  Připomínky k návrhu zákona o zdravotnických službách
•  Připomínky k návrhu novelizace zákona o důchodovém pojištění 
•  Připomínky k zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
•  Připomínky k návrhu zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů  
•  Připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška 

č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení 
a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální pod-
pory, ve znění vyhlášky č. 156/1997 Sb. 

•  Připomínky k novele vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných tech-
nických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

•  Připomínky sk. 6 k návrhu novely zákona 563/2004 Sb., o pedago-
gických pracovnících 

•  Připomínky k novele zákona o sociálních službách 
•  Zásadní připomínky Národní rady osob se zdravotním postižením 

ČR  k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů. 
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•  Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým 
se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony. 

•  Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon 
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstna-
nosti, ve znění pozdějších předpisů 

•  Připomínky k občanskému zákoníku 

NRZP ČR dále zpracovala samostatné návrhy k dalším zákonům:
•  návrh k poplatkům ve zdravotnictví, a to se zaměřením na osoby 

v ústavních zařízeních 
•  návrh novely zákona o zaměstnanosti, jenž byl zaměřen na obchá-

zení § 78 
•  návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2009, navýšení částky na 

sociální služby 

Nelegislativní činnost 
Trvalým úkolem NRZP ČR je průběžné monitorování plnění Národních 
plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 
a příprava zpráv o dosažených výsledcích, které každoročně 
projednává vláda ČR. NRZP ČR je také pověřená monitorováním 
Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním 
postižením. Do působnosti NRZP ČR rovněž náleží příprava dílčích 
aktualizací těchto programových dokumentů. 
•  příprava ústavní stížnosti k poplatkům ve zdravotnictví
•  šetření dopadů poplatků ve zdravotnictví na osoby v ústavních 

zařízeních 
•  průzkum zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve státní 

a veřejné správě 
•  průzkum zaměstnávání osob se zdravotním postižením v bankov-

nictví
•  stanovení základních parametrů věcného záměru zákona o uce-

lené rehabilitaci
•  příprava věcného záměru zákona o osobách s duševním onemoc-

něním 
•  podpora antidiskriminačního zákona 

Tuto činnost NRZP ČR prováděla dle potřeb a zadání.   

Metodická činnost NRZP ČR v oblasti sociálně právního poradenství
NRZP ČR je rovněž spoluzakladatelem 14 krajských Center pro 
zdravotně postižené (společně se Svazem tělesně postižených v ČR, 
Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR a Sdružením pro životní 
prostředí zdravotně postižených ČR). Krajská Centra pro zdravotně 
postižené poskytují svým klientům celou škálu služeb, v níž zaují-
mají významné místo zejména služby poradenské a služby osobní 
asistence. 

Předmětem spolupráce byla zejména spolupráce při zajišťování 
poradenské činnosti pro uživatele sociálních služeb a dále v rámci 
různých projektů zaměřených na monitorování bariérovosti 
prostředí, sítě sociálních služeb, podpora zaměstnanosti osob se 
zdravotním postižením a další.

Metodická pomoc členským organizacím 
Jedná se především o pořádání odborných školení a kursů v oblasti 
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 2008. 

Jednalo se především o pořádání odborných školení a kursů a gran-
tových schémat, standardů kvality poskytovaných služeb apod. 
Tato rozsáhlá činnost je podrobně popsána v závěrečné zprávě 
o realizaci projektu – Edukační a informační činnost NRZP ČR v roce 
2008. Jednotlivé kursy a školení byly zaměřeny na nový systém 
sociálních služeb, Národní rozvojový program mobility pro všechny 
a DESATERO. Veškeré semináře a školení jsou popsána v projektu 
Edukační a informační činnost Národní rady osob se zdravotním 
postižením ČR. 
 
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 fi nančním prostředků byla činnost zaměřena 
na prosazování koncepčních úkolů v rámci komunikace s představi-
teli jednotlivých krajů.
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Obecným cílem projektu bylo zastupování zájmů a potřeb občanů 
se zdravotním postižením. Tento cíl byl naplněn. Důkazem je sku-
tečnost, že NRZP ČR byla partnerem státním a veřejným orgánům 
při projednávání problematiky související se zdravotním postižením. 
NRZP ČR naplnila cíle Střednědobé strategie státní politiky vůči 
občanům se zdravotním postižením i Národního plánu podpory 
a integrace osob se zdravotním postižením. Touto činností se mimo 
změnu obecného postoje společnosti k problematice zdravotního 
postižení, také podařilo dosáhnout mnoha dílčích koncepčních 
řešení. Například v zákoně o zaměstnanosti se podařilo výrazným 
způsobem zmenšit zneužívání podpor určených k podpoře zaměst-
návání osob se zdravotním postižením. Na úrovni krajských zastu-
pitelstev došlo k změně pohledu na problematiku pedagogických 
asistentů. Krajské samosprávy po několika intervencích NRZP ČR 
výrazným způsobem podporují práci pedagogických asistentů ve 
školských zařízeních, která zřizují či, která patří do jejich kompetence. 
V oblasti dopravy došlo k výraznému posunu v železniční dopravě, 
kde byla instalována řada nových pojízdných plošin pro nastupo-
vání osob se zdravotním postižením. Současně byla zkrácena doba 
na objednání vagónu pro osobu s těžkým zdravotním postižením 
z 48 hodin na 24 hodin. V dopravních a obchodních systémech se 
připravuje realizace projektu Euroklíč, který výrazným způsobem 
mění kvalitu užívání zařízení těchto řetězců pro osoby s těžkým zdra-
votním postižením, ale také pro rodiny s dětmi a pro seniory. NRZP 
ČR se také podílí na implementaci Evropské směrnice o právech 
osob se zdravotním postižením v letecké dopravě a spolupracuje 
s Letištěm Praha, ale také s ČSA na implementaci této směrnice do 
všedního života Letiště Praha a jeho personálu. 

Úspěšnost projektu byla NRZP ČR hodnocena jednak mediálními 
výstupy, kvalitou a četností vlastních tiskových zpráv. NRZP ČR úspěš-
nost projektu také hodnotila prostřednictvím výzkumných úkolů, 
které přinesly relevantní data o problematice zdravotního postižení. 
Tato data budou využita při formulaci nových koncepčních úkolů, 
které budou realizovány v roce 2009, kdy končí platnost Národního 
plánu podpory a integrace osob se zdravotním postižením. 

•  Výzkumná činnost byla v roce 2008 především zaměřena na 
analýzu situací v nichž může v důsledku činností orgánů veřejné 
správy či aplikace právních norem docházet k situacím přímé či 
nepřímé diskriminace osob se zdravotním postižením. Tento 
výzkum pro NRZP ČR provedlo Výzkumné centrum integrace zdra-
votně postižených. Tento výzkumný úkol vycházel z Národního 

plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením. 
Výzkumný úkol obsahuje šestnáct situací, které jsou jednotlivými 
občany či vybranými skupinami občanů se zdravotním postižením 
vnímány jako diskriminační. Výzkumný úkol neřešení problematiku 
zpřístupňování architektonických bariér. V této oblasti samozřejmě 
dochází k diskriminaci, ale protože v této oblasti byly již analýzy 
provedeny, současný výzkumný úkol se touto problematikou 
nezabýval. Značná část situací řešených výzkumným úkolem 
vychází ze dvou oblastí, které jsou pro život občanů se zdravotním 
postižením významné. Jedná se o vzdělávání a systém sociálního 
zabezpečení. Z provedené analýzy vyplývá, že Národní rada 
osob se zdravotním postižením ČR je pravděpodobně jedinou 
organizací v České republice, která má v současnosti možnost 
upozorňovat na diskriminační chování vůči občanům se zdravot-
ním postižením a požadovat nápravu. 

•  Dalším výzkumným úkolem bylo vypracování přehledu statistic-
kých údajů ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory 
zdravotně postižených a zdravotního postižení. Důvodem 
vypracování toho výzkumného úkolu bylo konstatování, že Česká 
republika vstupuje do období relativně rozsáhlých změn řady 
svých společenských systémů. Tyto změny jsou součástí širších 
úprav označovaných obvykle jako „reforma veřejných fi nancí“. 
V současné době již byly zahájeny korekce v systémech důcho-
dového pojištění, poskytování zdravotní péče, nového způsobu 
poskytování sociálních dávek nebo proměny modelu sociálních 
služeb. Pro skupinu občanů se zdravotním postižením představují 
připravované změny řadu výzev a nových situací z jejich dopady 
zatím nemají zkušenosti. Analýzou dosavadního vývoje postavení 
občanů se zdravotním postižením lze dojít k názoru, že tyto 
změny se připravují v období, které není příliš příznivé pro zlep-
šování podmínek života občanů se zdravotním postižením. Další 
faktor, který má vliv na úroveň života se zdravotním postižením je 
nepochybně fi nanční krize, která na konci roku 2008 a na počátku 
roku 2009 přerostla v hospodářskou krizi. Vyvstává otázka jakým 
způsobem mohou anebo, zda vůbec mají organizace zdravotně 
postižených a jejich vrcholná reprezentace Národní rada osob 
se zdravotním postižením ČR vystupovat při formulaci potřeb 
a obhajobě zájmů skupiny občanů se zdravotním postižením 
v budoucnu. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 
je českou veřejností vnímána jako uznávaný mluvčí této skupiny 
občanů, právě ona bude do budoucna pravděpodobně jedinou 
silou, která bude mít možnost zasahovat do připravovaných refo-
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rem a uplatňovat, v rámci řady jednání, připomínky a doporučení 
vážící se k postavení zdravotně postižených. Z tohoto pohledu 
je přehled statistických údajů ukazujících vývoj jednotlivých 
institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního 
postižení jako důležitý nástroj k pochopení připravovaných změn, 
ale také k jejich oponentuře. Výsledky tohoto výzkumného úkolu 
jasně ukazují úspěšnost celého projektu, neboť sebraná data bude 
možné použít i v budoucnosti při důležitých politických jednáních 
o zabezpečení potřeb osob se zdravotním postižením. 

•  Dále byla výzkumný činnost zaměřena na analýzu aplikace 
vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon č. 100/1988 Sb., 
o sociálním zabezpečení – využívání systému dávek určených pro 
mobilitu osob se zdravotním postižením k jejich zapojení do běž-
ného života. Tato výzkumná činnost byla prováděna především ve 
spolupráci s Institutem rozvoje veřejných služeb. Výsledky prove-
dené výzkumu potvrzují, že v České republice existují významné 

a jen obtížně zdůvodnitelné rozdíly ve výplatě jedné a téže dávky 
sociální péče určené občanům se zdravotním postižením – z hle-
diska území v němž je dávka vyplácena. Vznikají tak situace, kdy 
občané, pravděpodobně se stejným či srovnatelným zdravotním 
postižením, a stejně tak se stejným či srovnatelným příjmem, jsou 
posuzováni odlišně což nepochybně vede k diskriminačním situa-
cím. Jako příklad lze uvést významné rozdíly přiznáváni příspěvku 
na koupi motorového vozidla. Z výsledků výzkumu je zřejmé, že 
do budoucna bude vhodné uvažovat o změně právní úpravy 
vyplácení těchto dávek z cílem zvýšit právní jistotu a spravedlnost 
při posuzování nároku jednotlivých žadatelů. Česká republika je 
příliš malou zemí na to, aby v ní, v rámci jednotné sociální politiky, 
mohly být pozorovány tak statistiky významné rozdíly. Na výzkum-
ném úkolu se ukázala důležitost a potřebnost projektu, neboť 
kvantifi kovala oprávněné stížnosti osob se zdravotním postižením 
na chybnou práci orgánů státní správy, která neodůvodnitelně při-
znává rozdílnou pomoc stejně zdravotně postižených občanům.
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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 (dále jen NRZP 
ČR) patří k vyhledávaným informačním a edukačním centrům ze 
strany občanů se zdravotním postižením a jejich organizací, státních 
orgánů a institucí a nejrůznějších nestátních subjektů z celé ČR a ze 
zahraničí.

Cíl projektu byl stanoven v souladu s Národním plánem podpory 
a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 
– 2009, a to zejména podle opatření 6.4, 7.7 a 8.4. Cílem projektu 
bylo prostřednictvím pořádaných akcí a realizovaných činností 
v projektu zvýšit informovanost a znalost osob se zdravotním 
postižením o procesu tvorby a vývoje politik a programů pro ně 
určených, zvýšit participaci a partnerství organizací osob se zdra-
votním postižením při naplňování těchto politik a programů, zvýšit 
právní vědomí v oblasti zákazu diskriminace z důvodu zdravotního 
postižení či nepříznivého zdravotního stavu.

Realizované aktivity
V roce 2008 zahrnoval projekt dále uvedené aktivity:

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Skok do reality
NRZP ČR vydává od roku 2002 speciální noviny o legislativě pro 
osoby se zdravotním postižením s názvem SKOK DO REALITY. 
Noviny podávají informace o aktuálním vývoji v oblasti legislativy 
a politiky ve vztahu k osobám se zdravotním postižením. Vydávání 
novin SKOK DO REALITY je plněním opatření Národního plánu pod-
pory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 
– 2009 7.7 Zvyšovat právní vědomí v oblasti zákazu diskriminace 
z důvodu zdravotního postižení či nepříznivého zdravotního stavu, 
a to např. tiskem informačních materiálů, informováním veřejnosti 
prostřednictvím rozhlasových a televizních médií apod.
V roce 2008 vyšly noviny v 5-ti číslech v nákladu 94 500 výtisků. Číslo 
1/2008 vyšlo v únoru, číslo 2/2008 vyšlo v dubnu, číslo 3/2008 vyšlo 
v červnu, číslo 4/2008 vyšlo v září a číslo 5/2008 vyšlo v prosinci. 
Informace o novinách byly k dispozici také na webových stránkách 
NRZP ČR, kde jsou jednotlivá vydaná čísla ke stažení ve formátu pdf 

a pro zrakově postižené ve formátu doc. Celkem bylo distribuováno 
25 000 kusů novin prostřednictvím přílohy novin Můžeš (vydává 
Konto Bariéry), 16 000 kusů novin prostřednictvím přílohy časopisu 
ROSKA (vydává Unie Roska), 33 100 kusů novin prostřednictvím 
přílohy časopisu Vozíčkář (vydává Liga za práva vozíčkářů), 15 000 
kusů novin prostřednictvím distribuční společnosti BM Marketing 
na pravidelné odběratele, 109 členských organizací NRZP ČR, 74 
poraden pro osoby se zdravotním postižením, 400 kusů novin indivi-
duální poštovní rozesílkou na vybrané instituce a organizace a 4950 
rozdáno na výstavním stánku návštěvníkům veletrhu MEDICAL FAIR 
2008 Brno a výstavy NON-HANDICAP 2008 v Praze.

NRZP ČR v roce 2008 vydala významnou publikaci Seznam 
mezinárodní klasifi kace funkčních schopností, disability a zdraví. 
Mezinárodní klasifi kace funkčních schopností, disability a zdraví 
je hodnocení, které vypracovala Světová zdravotnická organizace 
(WHO) v roce 2001, jako desátou revizi klasifi kace IC IDH (Internatio-
nal Classifi cation Impairment, Disability and Handicap, mezinárodní 
klasifi kace poruchy, disability a handicapu) z roku 1980. Publikace 
byla po svém vydání bezplatně poskytnuta v několika výtiscích 
Úřadu vlády ČR a dalším ústředním orgánům státní správy.

Informační portál www.nrzp.cz
V souladu s opatřením Národního plánu podpory a integrace 
občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009 6.4 
o vytvoření a provozu internetového portálu zpřístupňující 
informace o poskytovaných službách a dalších formách podpory 
občanů se zdravotním postižením provozovala NRZP ČR www 
stránky http://www.nrzp.cz/, které byly průběžně aktualizovány 
a na kterých byly k nalezení informace o tvorbě a vývoji politiky 
zdravotního postižení, informace o programech a aktivitách pro 
osoby se zdravotním postižením, informace o činnosti NRZP ČR 
a aktivitách projektu, ale i o aktivitách mezinárodních organizacích, 
jejichž je NRZP ČR členem. Webové stránky NRZP ČR jsou mezi veřej-
ností stále známějším zdrojem informací, o čemž svědčí jednak stále 
vzrůstající počet návštěvníků stránek (přes 10 000 návštěv měsíčně), 
tak i počet aktivních ohlasů na zveřejněné informace. V roce 2008 
byl na těchto stránkách provozován stabilní a propracovaný infor-
mační portál pro osoby se zdravotním postižením, jejich rodiny, 
organizace osob se zdravotním postižením, ale i širokou veřejnost. 
Prezentované informace byly zaměřeny zejména na práva a zájmy 

PROJEKT EDUKAČNÍ A INFORMAČNÍ ČINNOST 
NRZP ČR
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osob se zdravotním postižením, sociální služby, zaměstnávání osob 
ze zdravotním postižením, spolupráce s médii, monitoring tisku 
v oblasti problematiky osob se zdravotním postižením, informace 
ze zahraničí a užitečné databáze. Od roku 2008 fungují na stránkách 
interaktivní prvky internetové komunikace, např. internetové pora-
denství a diskuse. Obsah stránek se aktualizoval každý pracovní den 
(lze doložit archivem stránek).

E-mailové zpravodajství je rozšířením služeb internetového portálu 
NRZP ČR a i jeho realizace vycházela z opatření Národního plánu 
podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 
2006 – 2009 6.4 o vytvoření a provozu internetového portálu zpří-
stupňující informace o poskytovaných službách a dalších formách 
podpory občanů se zdravotním postižením.
NRZP ČR zprostředkovávala svým 109 členským organizacím, čle-
nům orgánů a dalším spolupracujícím organizacím prostřednictvím 
e-mailového zpravodajství aktuální informace o průběhu legislativ-
ních procesů, přípravě programů vyrovnávání příležitostí pro osoby 
se zdravotním postižením a o procesu vývoje politiky vůči těmto 
osobám. Databáze NRZP ČR obsahuje 300 adres organizací osob se 
zdravotním postižením a dalších organizací, na které měsíčně NRZP 
ČR rozeslala přibližně 1300 emailových zpráv.

Teletextové vysílání
Teletextové vysílaní NRZP ČR vychází z opatření Národního plánu 
podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 
2006 – 2009 7.7 Zvyšovat právní vědomí v oblasti zákazu diskrimi-
nace z důvodu zdravotního postižení či nepříznivého zdravotního 
stavu, a to např. tiskem informačních materiálů, informováním 
veřejnosti prostřednictvím rozhlasových a televizních médií apod. 
Od svého vzniku zajišťuje NRZP ČR vysílání aktuálních informací na 
teletextu ČT1 na stranách 597 – 599 a tyto informace pravidelně 
aktualizujeme každý týden. V roce 2008 jsme odeslali cca 40 zpráv 
ke zveřejnění na teletextu ČT1.

Účast NRZP ČR na veletrhu Medical Fair 2008
Datum konání: 21. – 24. 10. 2008
Místo konání: Výstaviště Brno, Brno
NRZP ČR je tradičním a významným vystavovatelem na mezinárodním 
veletrhu zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví MEDICAL FAIR. 
Pořadatelem veletrhu jsou Veletrhy Brno, a. s. NRZP ČR je partnerem 
pořadatele veletrhu a doprovodného programu. Na svém stánku NRZP 
ČR v roce 2008 poskytla 25 hodin právního poradenství JUDr. Jana 

Hutaře pro osoby se zdravotním postižením a jejich zástupce, prostor 
k prezentaci organizací OZdP, odborné publikace, informační tiskoviny 
a letáky a další informační materiál pro OZdP i širokou veřejnost a místo 
k setkávání OZdP. V rámci činnosti tohoto projektu NRZP ČR připravila 
výstavní stánek s rozlohou 42 m2, s vybavením pro poskytování práv-
ního poradenství a zázemí pro další organizace OZdP.
Realizace účasti NRZP ČR na veletrhu zahrnovala i personální zajiš-
tění expozice a právního poradenství. Účast na veletrhu obsahovala 
i náklady na přepravu materiálu z Prahy do Brna, přepravu osob 
a jejich ubytování v Brně po celou dobu trvání veletrhu, včetně 
období montáže a demontáže expozice a cestovní náhrady. V roce 
2008 bylo personální zajištěním stánku v počtu 4 poradců a 3 pra-
covníků zajišťujících provoz informačního stánku NRZP ČR.
Příprava účasti NRZP ČR na veletrhu, včetně realizace doprovodného 
programu zahrnovala rozsáhlou propagační a informační kampaň, 
tzn. rozesílání pozvánek, programu, e-mailové pozvánky, internetové 
aktualizace a zpravodajství a reklamu v periodikách. NRZP ČR vytiskla 
prezentaci k účasti na veletrhu v novinách SKOK DO REALITY č. 4/2008.

POŘÁDANÉ KONFERENCE
Bydlení bez bariér
Datum: 21. – 22. 5. 2008
Místo: Kongresové centrum Praha, Malý sál
Tématické zaměření: Základem odborného rámce konference byla 
Evropská koncepce přístupnosti (European Concept for Accessibi-
lity) – koncepce ke zlepšování informovanosti mezi profesionály 
v oblasti designu, projektování a výstavby, koncepce pro vytvoření 
přátelského prostředí ke všem občanům bez rozdílu omezení 
jejich mobility. Témata konference byla: extravilán bytových domů, 
intravilán bytových domů, vybavení bytů bez bariér a otevřený 
blok obsahující novinky a zajímavé projekty nezařaditelné do výše 
jmenovaných.
Přednášející: C. J. Walsh, Nuno Ventura Bento, Zdeňka Šrámková, 
Renata Zdařilová, František Laub, Mária Samová, Lea Rollová, Silvia 
Tolli, Markéta Šugárková, Karel Havlíček, Martin Patera, František 
Kulhánek, Milan Taraba, Vladislav Dykast, Jana Tomášková, Veronika 
Loušová, Martina Šourková, Jana Semerádová, Zuzana Čerešňová, 
Pavol Korček, Miroslav Vokurka, Milena Antonovičová, Rudolf Kňaze, 
Miloslav Vítek, Pete Kercher.
Počet účastníků: 105
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Shromáždění organizací osob se zdravotním postižením
Datum: 30. – 31. 5. 2008
Místo: Hotel Tristar, Praha 8
Tématické zaměření: Tématem konference byla opatření vyplý-
vající ze Studie aktuální situace v diskriminaci osob se zdravotním 
postižením, kterou provedla NRZP ČR v roce 2007 v rámci iniciativy 
Evropské unie vyhlášení roku 2007 Evropským rokem rovných 
příležitostí za fi nanční podpory Úřadu vlády ČR. Cílem konference 
bylo informovat o škodlivosti diskriminace a důsledcích, které do 
života osob se zdravotním postižením přináší a navrhnout opatření 
v oblasti zákazu diskriminace z důvodu zdravotního postižení.
Přednášející: Petr Nečas, Zdeněk Škromach, Dušan Lužný, Pavel 
Ptáčník, Václav Krása, Michaela Frycová, Ján Jesenský, Hana Krýsová, 
Jaromír Jech, Jiří Morávek.
Počet účastníků: 116

Evropou bez bariér
Datum: 22. 10. 2008
Místo: Business centrum, Pavilon E, Výstaviště Brno, Brno
Tématické zaměření: Přenositelnost souboru mimořádných výhod 
pro osoby se zdravotním postižením k vyrovnávání příležitostí 
po členských státech EU. Podmínky pohybu osob se zdravotním 
postižením po členských státech EU. Přístup k vysokoškolskému stu-
diu pro studenty se zdravotním postižením v členských státech EU.
Přednášející: Jana Koláčková, Karel Havlíček, Václav Krása, Norbert 
Hofer, Jan Jařab, Zdeňka Šrámková, Marián Hošek, Ilja Seifert, Mikael 
Klein, Ingemar Färm, Pavel Ptáčník, Anna Reháková, Petr Peňáz
Počet účastníků: 120

OCENĚNÍ AKTIVIT, ČINŮ A PROJEKTŮ VE PROSPĚCH OSOB SE ZDRA-
VOTNÍM POSTIŽENÍM
Cena MOSTY 2007
V zájmu podpory aktivit, politik a programů přispívajících významným 
způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich 
participace začala NRZP ČR v roce 2003 s pravidelným vyhlašováním ceny 
MOSTY. Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch 
občanů se zdravotním postižením, a to ve čtyřech kategoriích:
•  Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro instituci 

veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch 
občanů se zdravotním postižením;

•  Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro nestátní 
subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se 
zdravotním postižením;

•  Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro osob-
nost hnutí osob se zdravotním postižením

•  Zvláštní cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR 
udělovaná za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů 
se zdravotním postižením.

Udílení ceny MOSTY podporuje vznik nových zajímavých projektů 
zaměřených na zlepšení postavení osob se zdravotním postižením, 
větší mediální prezentaci problematiky zdravotního postižení a širší 
možnosti participace veřejnosti. Smyslem ceny je ocenit akt, projekt 
nebo čin, který významným způsobem zlepšuje postavení osob se 
zdravotním postižením.
Návrhy na ocenění se podávali do 4. čtvrtletí roku 2007 na předepsa-
ném formuláři, který byl společně s informacemi o vyhlášení ceny 
zveřejněn na webových stránkách NRZP ČR. 5. ročník se uskutečnil 
pod záštitou a za účasti první dámy Livie Klausové 5. února 2008 
v Chrudimi. Celkem bylo na udělení ceny nominováno 90 projektů 
a osobností. V I. kategorii bylo podáno 20 návrhů a z nich vyhrálo 
město Klatovy. Ve II. kategorii se utkalo rekordních 42 projektů 
a zvítězilo Občanské sdružení TRIANON Český Těšín. III. kategorie, 
kde bylo 28 nominací, byla plná vítězů. Zdenka Hanáková byla 
oceněna in memoriam za celoživotní práci pro osoby se zdravotním 
postižením. Jinak v této kategorii byli vítězové dva; Prof. MUDr. Jan 
Pfeiff er, DrSc. a Český svaz ledního hokeje. Akce se zúčastnilo zhruba 
400 osob. Vstup na akci byl zdarma. Partnerem pořádání akce byly 
město Chrudim a Pardubický kraj.

Projekt Edukační a informační činnost NRZP ČR v roce 2008 
hodnotíme úspěšně. Všechny hlavní aktivity uvedené v projektu 
se podařilo realizovat, všechny vydávané tiskoviny byly pečlivě 
distribuovány, NRZP ČR důsledně mediálně fungovala a pravidelně 
informovala své členské organizace i širokou veřejnost. Důležitou 
podmínkou úspěšné realizace projektu byla poskytnutá státní 
dotace z Úřadu vlády České republiky.
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Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) realizuje 
od roku 2005 projekt s názvem Dobrovolnictví mezi osobami se 
zdravotním postižením. Základním cílem projektu je:
1.  rozvoj práce s dobrovolníky v souladu se zákonem č. 198/2002 Sb. 

a udělenou akreditací, a to jak v rámci NRZP ČR, tak v jejích člen-
ských organizacích, které na projektu již participují, tak i v těch 
organizacích, které projeví zájem o účast na projektu v následu-
jících letech,

2.  koordinace činnosti dobrovolníků prostřednictvím plnění dohod 
uzavřených s přijímajícími organizacemi NRZP ČR, které se do 
projektu přihlásily,

3.  oslovování veřejnosti, nábor dobrovolníků, jejich příprava, pro-
školení, řádné pojištění a efektivní zapojení.

Cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním postižením, 
členové organizací osob se zdravotním postižením sdružených 
pod NRZP ČR, jejich klienti a rodiče dětí se zdravotním postižením. 
Oblast dobrovolnické služby tak odpovídá podle § 2 odst. 1 zákona 
o dobrovolnické službě pomoci osobám se zdravotním postižením, 
a to bez rozdílu věku či typu postižení a seniorům.

V roce 2008 pokračovala spolupráce s občanským sdružením PRO-
SAZ a Centrem pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje. 
Dále v roce 2008 uzavřela NRZP ČR smlouvu o vysílání dobrovolníku 
s členskou organizací Občanské sdružení D.R.A.K., které sídlí v Liberci 
a ve své činnosti se zaměřuje na poradenství, vzdělávání, aktivizační 
programy, psychorehabilitační setkání a volnočasové aktivity pro 
děti, mládež a dospělé s tělesným postižením a jejich rodiče. 

V roce 2008 se dobrovolníci NRZP ČR na všech úrovních uplatňovali 
zejména v následujících činnostech:
1.  Pomoc jednotlivcům – dospělým osobám i dětem se zdravotním 

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 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, pomoc při různých 
rehabilitačních a rekondičních činnostech a akcích (tábory pro 
děti se zdravotním postižením, cvičení, plavání, sportovní soutěže 
apod.), pomoc při předčítání atd.

2.  Pomoc organizacím sdružujícím osoby se zdravotním postižením 
nebo poskytujícím služby osobám se zdravotním postižením 
– dobrovolníci vypomáhají s administrativní činností, s přípravou 
různých společenských akcích apod. Činnosti zabezpečují dob-
rovolníci pod vedením příslušných pracovníků NRZP ČR nebo 
přijímajících organizací.

3.  Aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením – jedná 
se zpravidla o svépomocné aktivity občanských sdružení. Dob-
rovolníci pomáhali při organizační přípravě a zabezpečení kultur-
ních, sportovních aj. aktivit; společenských akcí, soutěží, zájezdů, 
pobytových akcí rekreačního, relaxačního nebo rehabilitačního 
charakteru; rehabilitačních cvičení, plavání, hipoterapie, volno-
časových akcích a činností pořádaných pro ZdP děti a mládež 
a dalších rozmanitých klubových činností občanských sdružení 
zdravotně postižených. V uvedených činnostech působili dobro-
volníci zpravidla jako pomocníci organizátorů akcí nebo činností, 
jako pomocní rehabilitační pracovníci, pomocníci oddílových 
vedoucích, pomocníci vedoucích kurzů apod.

Pro organizaci PROSAZ v roce 2008 pracovalo 14 dobrovolníků. 
Práce dobrovolníků byla zaměřena na dvě oblasti. V prvním případě 
se jednalo o asistenci osobám se zdravotním postižením na akcích 
pořádaných organizací PROSAZ. Jednalo se o víkendové akce 
nebo týdenní pobytové akce v rekreačním středisku Líchovy, na 
letním táboře Višňová, výlety do měst v ČR a pořádání klubových 
večerů v sídle organizace. Zde se dobrovolníci věnovali osobní 
asistenci nebo dalším zajištěním programu pro osoby se zdravotním 
postižením. Činnost dobrovolníků v PROSAZu byla klíčová např. pro 
víkendové vodní sportovní aktivity. Ve druhém případě se jednalo, 
stejně jako v předchozích letech o pomoc při údržbě, úklidu 
a renovaci rekreačního střediska Líchovy. Při těchto aktivitách se 
dobře uplatnila práce dobrovolníků, díky které se šetří náklady na 
práci zaměstnanců. Jedná se hlavně o pomoc při úklidu po zimní 
přestávce a také při opravách a rekonstrukci objektu.

Pro Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje 
pracovalo v roce 2008 19 dobrovolníků. Dobrovolníci pomáhali na 
akcích děti s těžkým zdravotním postižením pořádaných Centrem 
pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje. Cílem těchto 
akcí bylo zprostředkovat dětem se zdravotním postižením zážitky 
dostupné zdravým dětem, umožnit jim kontakt s osobami se stej-

PROJEKT DOBROVOLNICTVÍ MEZI OSOBAMI SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
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ným 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 programu a do kolek-
tivu 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; Psychorehabili-
tační pobyt s hipoterapií, horská chata Domov, Deštné v Orlických 
horách; Vodácký den Centra pro zdravotně postižené;

NRZP ČR je zároveň přijímající organizací, do své činnosti v roce 
2008 zapojila 20 dobrovolníků. Dobrovolníci se podíleli:
•  na přípravě slavnostního vyhlášení 5. ročníků výroční ceny NRZP 

ČR MOSTY 2007, 5. 2. 2008 v Chrudimy. Cena MOSTY oceňuje akti-
vitu, program, čin, nebo osobnost, jenž významným způsobem 
přispívá ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením 
v ČR;

•  na účasti NRZP ČR na výstavě NON-HANDICAP 2008, 15. – 18. 4. 2008 
v Praze. Výstava NON-HANDICAP 2008 se specializuje na zdravotní 
postižení a rehabilitaci;

•  na organizaci doprovodného programu výstavy NON-HANDICAP 
2008, který probíhal ve dnech 15. – 18. 4. 2008.

•  na účasti NRZP ČR na veletrhu MEDICAL FAIR 2008 21. – 24. 10. 2008 
v Brně;

•  na přípravě 2-dvoudenní mezinárodní konference Bydlení bez 
bariér 21. – 22. 5. 2008 v Praze;

•  na organizaci fi lmového festivalu Mental Power Prague 2008 
pro herce a tvůrce se zdravotním postižením, který proběhl 
12. – 14. 6. 2008 v Praze;

•  na dobrovolné osobní asistenci pro osoby se zdravotním 
postižením.

NRZP ČR uzavřela v roce 2008 smlouvu o vysílání dobrovolníků 
s občanským sdružením D.R.A.K., které je členskou organizací 
NRZP ČR. Občanské sdružení D.R.A.K. sídlí v Liberci a ve své činnosti 
se zaměřuje na poradenství, vzdělávání, aktivizační programy, 

psychorehabilitační setkání a volnočasové aktivity pro děti, mládež 
a dospělé s tělesným postižením a jejich rodiče. V roce 2008 bylo 
v organizaci D.R.A.K. zapojeno 11 dobrovolníků, kteří se věnovali 
zejména dobrovolné osobní asistenci dětem a mladistvým 
se zdravotním postižením.

Jednalo se o následující aktivity:
•  pravidelné plavání v plaveckém bazénu, které probíhalo kaž-

dou středu a čtvrtek v Liberci, pro zhruba 14 dětí s tělesným 
postižením,

•  docházková akce Společenský den občanského sdružení D.R.A.K., 
která se v roce 2008 konala v září a prosinci,

•  čtyřdenní výlet pro 14 dětí s tělesným postižením po Libereckém 
okolí.

Přijímající organizace zapojené do projektu hodnotily spolupráci 
s dobrovolníky i vysílající organizací v roce 2008 dobře. Spolupráce 
s dobrovolníky byla bez konfl iktů. Dobrovolníci se do projektu v roce 
2008 zapojili ochotně, pracovitě a spolehlivě. NRZP ČR hodnotí 
spolupráci s přijímajícími organizacemi velmi dobře. Organizace 
plnily podmínky vyplývající ze smluv o přijímání dobrovolníků 
a pravidelně informovaly koordinátora dobrovolníků o činnosti 
dobrovolníků a jejich zapojení. Celkem se v roce 2008 podílelo na 
dobrovolnické službě 64 dobrovolníků.

Důležitou podmínkou úspěšné realizace projektu byla poskytnutá 
státní dotace Ministerstva vnitra ČR. Dotace byla použita zejména 
na pojištění dobrovolníků, školení nových dobrovolníků, cestovné 
dobrovolníků, na úhradu služeb spojů koordinátora dobrovolníků 
a jeho mzdu a na ekonomické služby. Pro školení nových dobrovol-
níků se pořídily drobné kancelářské potřeby (papír, psací potřeby, 
obaly, desky, toner do tiskárny atp.). Aktualizoval se systém evidence 
dobrovolníků i zájemců o dobrovolnickou službu, z tohoto důvody 
se tiskly nové evidenční archy a náborové tiskoviny.
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PROJEKT ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM 
VÝSTAVY NON-HANDICAP 2008

Ve dnech 15. až 18. dubna 2008 proběhl na pražském Výstavišti 
PRAHA – HOLEŠOVICE 12. ročník výstavy NON-HANDICAP 2008. 
Výstava se konala v Křižíkových pavilonech. Souběžně s výstavou 
proběhl i 30. ročníkem mezinárodního zdravotnického veletrhu 
PRAGOMEDICA 2008 v halách Průmyslového paláce. Komplex vele-
trhu a výstavy pořádá INCHEBA PRAHA spol. s r.o. Národní rada osob 
se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) je ofi ciálním partnerem 
výstav a odborným garantem doprovodného programu.

Výstava NON-HANDICAP se specializuje na osoby se zdravotním 
postižením, různé druhy handicapů, snaží se aktivně pomáhat a pře-
konávat handicapy. Každoročně se stává místem setkání výrobců, 
dovozců, prodejců pomůcek pro osoby se zdravotním postižením 
a organizací osob se zdravotním postižením.

V rámci výstavy NON-HANDICAP se realizuje odborný doprovodný 
program. Odborný doprovodný program rozšiřuje nabídku výstavy 
a nabízí aktivní zapojení návštěvníků, workshopy, praktické ukázky, 
odborné přednášky, semináře, nácviky, výcviky, odborné diskuse 
a setkání.

NRZP ČR se těchto aktivit aktivně zúčastňovala od roku 2001 
a postupně převzala organizaci nejvýznamnějších akcí pořádaných 
v rámci doprovodného programu. Tato spolupráce vyvrcholila 
v roce 2006 dohodou o partnerství s pořadatelem výstavy společ-
ností Incheba Praha, s.r.o. V roce 2007 se NRZP ČR stala nejenom 
partnerem, ale i hlavním realizátorem doprovodného programu. Pro 
rok 2008 se NRZP ČR stala hlavním partnerem jak výstavy NON-HAN-
DICAP 2008, tak veletrhu PRAGOMEDICA 2008. Stejně jako v roce 
2007, byla v roce 2008 NRZP ČR hlavním garantem a realizátorem 
odborného doprovodného programu výstavy.

V rámci výstavy NON-HANDICAP 2008 probíhal doprovodný pro-
gram po celou dobu veletrhu, denně od 11 do 16 hodin, poslední 
den výstavy od 11 do 13 hodin. Doprovodný program se realizoval 
na stánku NRZP ČR a v připraveném konferenčním prostoru. Celkový 
objem doprovodného programu činil 17 hodin seminářů, diskusí, 
kulturních vystoupení OZdP, workshopů a praktických ukázek 
v rámci konferenčního prostoru, 24 hodin odborného sociálního 
poradenství na stánku NRZP ČR .

Harmonogram doprovodného programu:
Úterý 15. dubna 2008
10:30
Prezentace a informační seminář o mezinárodním fi lmovém festi-
valu (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením, který 
připravoval předkladatel projektu společně s občanským sdružením 
HENDAVER na 12. – 14. června 2008. Hlavní myšlenkou festivalu je 
vytvořit podmínky pro uměleckou seberealizaci osob s postižením 
a nabídnout jim novou možnost společenské integrace a tvořivé 
činnosti (90 minut).
11:30
Informační seminář o možnostech vysokoškolského vzdělávání 
pro osoby se zdravotním postižením na Metropolitní univerzitě 
Praha. Představení studijních programů a informačních materiálů 
(30 minut).
12:00
Informační seminář o práci a komunikaci s počítačem pro osoby se 
zdravotním postižením, připravený ve spolupráci s organizacemi 
Unie Roska, B.P.T., Life Tool a Mentio (90 minut).
13:30
Představení činnosti Domova pod hradem Žampach, domov pro 
osoby se zdravotním postižením (30 minut).
14:00
Představení taneční skupiny Setkání a vystoupení Balet na vozíčcích, 
ojedinělý projekt oceněný cenou Národní rady osob se zdravotním 
postižení ČR MOSTY. Taneční vystoupení žáků Múzické školy 
v Ostravě na vozíčcích (30 minut).
15:00
Informační seminář o výcviku vodicích a asistenčních psů a caniste-
rapie, uvedly organizace HELPPES, PES PRO TEBE, POMOCNÉ TLAPKY 
a Vodicí pes (60 minut).

Středa 16. dubna 2008
11:00
Konference Národní rady osob se zdravotním postižením ČR 
na téma fi nancování aktivit a služeb pro osoby se zdravotním 
postižením v České republice. Konference otevřela diskusi o situaci 
v České republice, kde zákon stanoví odvody z výnosů loterie, 
bohužel však už nespecifi kuje podíly jednotlivých oblastí příjemců 
z výnosů loterií. V České republice není loterie zřizovaná státem ani 
loterie spravované soukromými subjekty, které by byly založeny za 
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účelem podpory sociálních či zdravotních programů. Na podporu 
osob se zdravotním postižením, lidí s chronickým onemocněním 
a seniorů jdou z výnosů loterií pouze minimální prostředky. Stát se 
tak připravuje o možnost významným způsobem podporovat výše 
zmíněné skupiny (210 minut). Přednášející: Václav Krása, Michal Rada, 
Josef Novotný, Aleš Hušák, Jaromír Jech, Petr Vrzáň, Josef Prouza.
14:30
Odborný seminář na téma Rodina s dítětem se zdravotním 
postižením, se zaměřením na autistické členy rodiny. Obsahem 
semináře byla rodina a autismus. Rodiny s autistickým členem 
mívají potíže vzhledem k charakteru postižení a obecně malému 
povědomí, jak autistické postižení dopadá na život rodiny. V oblasti 
sociálního zabezpečení se jedná zejména o problematiku příspěvku 
na péči, průkazů mimořádných výhod (TP, ZTP, ZTP/P), invalidních 
důchodů atp. Občanské sdružení Autistik a NRZP ČR seminář 
pořádaly i z důvodů množících se stížností na postupy úřadů, malou 
znalost problematiky a případů arogance posudkových komisí. 
Semináře se zúčastnili zástupci státní správy (MPSV ČR), univerzit, 
organizací osob se zdravotním postižením a odborní pracovníci 
předkladatele projektu (150 minut). Přednášející: Miroslava Jelínková, 
Jan Hutař, Věra Dreslerová, Martin Žárský, Marie Černá.

Čtvrtek 17. dubna 2008
11:00
Informační seminář o práci a komunikaci s počítačem pro osoby se 
zdravotním postižením, připravený ve spolupráci s organizacemi 
Unie Roska, B.P.T., Life Tool a Mentio (90 minut).
13:00
Představení činnosti Chráněné dílny svatý Prokop u červeného 
javoru (30 minut).
13:45
Informační seminář o výcviku vodicích a asistenčních psů a caniste-
rapie, uvedly organizace HELPPES, PES PRO TEBE, POMOCNÉ TLAPKY 
a Vodicí pes (60 minut).
15:00
Pracovní skupina poskytovatelů osobní asistence (120 minut). 
Celostátní setkání poskytovatelů osobní asistence sdružených do 
asociace APOA.

Pátek 18. dubna 2008
11:00
Prezentace a informační seminář o mezinárodním fi lmovém festivalu 
(ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením, který připravoval 
předkladatel projektu společně s občanským sdružením HENDAVER na 
12. – 14. června 2008. Hlavní myšlenkou festivalu je vytvořit podmínky 
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pro uměleckou seberealizaci osob s postižením a nabídnout jim novou 
možnost společenské integrace a tvořivé činnosti (60 minut).
12:00
Vyhlášení výsledků a předání cen 2. ročníku výtvarné soutěže 
autorů se zdravotním postižením NON-HANDICAP. Soutěž pořádal 
předkladatel projektu a probíhala po celou dobu konání výstavy. 
Soutěž byla vyhlášena 3 měsíce před zahájením výstavy. Soutěž byla 
zaměřena na autory s autismem. Do soutěže bylo přijato 62 děl od 
32 autorů s autismem ze 13 škol a organizaci z celé České republiky.
15. – 18. dubna 2008
Stánek Národní rady osob se zdravotním postižením ČR:
•  Poskytovaní odborného sociálního poradenství pro uživatele 

sociálních služeb a pro osoby se zdravotním postižením a seniory 
(poradci: JUDr. Jan Hutař, JUDr. Věra Dreslerová, Jitka Vrcholová, 

Mgr. Ivana Šťastná)

•  Poskytovaní odborného poradenství pro odstraňování architekto-
nických bariér (poradci: Ing. Dagmar Lanzová)

Počet návštěvníků poradny: 56 osob.
Počet poradenských hodin: 20 hodin + 4 hodiny

15. – 18. dubna 2008
Internetovna doprovodného programu připravená ve spolupráci 
s Unií Roska. Návštěvníci doprovodného programu měli k dispozici 
osobní počítače s připojením na internet, které byly součástí semi-
nářů o práci a komunikaci s počítači.

Odborný doprovodný program výstavy proběhl v pečlivě připrave-
ném konferenčním prostoru, který byl plně bezbariérový, vybavený 
veškerou potřebnou konferenční technikou. Odborný doprovodný 
program výstavy byl tlumočen do znakového jazyka a pro účastníky 
používající sluchadlo byla instalovaná indukční smyčka.

Na projekt Odborný doprovodný program výstavy NON-HANDICAP 
2008 byla poskytnuta dotace od Úřadu vlády České republiky. Dotace 
se použila zejména na propagaci a prezentaci doprovodného pro-
gramu a výstavy, a to formou tištěných inzerátů v novinách Skok do 
Reality a dalších tiskovinách, rozsáhlou distribucí na organizace osob 
se zdravotním postižením, orgány veřejné a státní správy, univerzity 
a střední školy věnující se problematice zdravotního postižení 
a sociálním službám. NRZP ČR pro výstavu připravila přehledný 
infosystém, který informoval účastníky o probíhajícím programu 
a o dalších aktivitách NRZP ČR a jejích členských organizací na 
výstavě. Další část dotace hradila tlumočení do znakové jazyka.

Doprovodný program výstavy NON-HANDICAP 2008 se podařilo 
realizovat podle stanoveného harmonogramu. Všichni vystupující 
v doprovodném programu představili tématicky vhodné a odborné 
příspěvky. Všichni vystupující byli dobře připraveni.
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PROJEKT MOSTY 2008

V Karlových Varech se 17. února 2009 konal v pořadí již šestý ročník 
udílení cen MOSTY 2008. Celkem bylo na udělení ceny nominováno 
73 projektů a osobností. Vítězové jednotlivých kategorií opět získali 
ocenění, které ztvárnila akademická sochařka Jitka Wernerová. 
Ostatní nominovaní obdrželi pamětní diplomy od akademického 
malíře Otakara Trogana. Letošní předávání cen se konalo již potřetí 
pod záštitou Livie Klausové, která se akce zúčastnila.
Kromě manželky prezidenta byli dalšími hosty Werner Hauptmann 
– primátor města Karlovy Vary, Michael Kocáb – ministr pro lidská 
práva a menšiny, Josef Novotný – hejtman Karlovarského kraje, 
Marián Hošek – náměstek ministra práce a sociálních věcí a řada 
dalších hostů. Akci tentokrát moderoval Aleš Cibulka a o kulturní 
program se postaral již tradičně Láďa Kerndl, dále pak Karlovarské 
Fanfáry, Zbyněk Drda a Tereza Kerndlová.
Partnery předávání bylo město Karlovy Vary, Apex online a.s., Hotel 
Skalský Dvůr, cestovní kancelář Adriatic Curatio, Kofola a.s.. Akce se 
pořádala za fi nanční podpory Úřadu vlády ČR.
Posuzování návrhů probíhalo ve dvou kolech. V 1. kole vybrala 
v prosinci 2008 nominační komise, složená z členů předsednictva 
NRZP ČR, pět nejlepších návrhů v každé kategorii. Hodnotící výbor, 
který tvořili zástupci Vládního výboru pro zdravotně postižené 
občany, Svazu měst a obcí, krajů a NRZP ČR, pak ve 2. kole 7. ledna 
2009 rozhodl o vítězích jednotlivých kategorií. 
Počet nominací v jednotlivých kategoriích:
I. kategorie – Cena pro instituci veřejné správy – 13 návrhů
II. kategorie – Cena pro nestátní subjekt – 17 návrhů
III. kategorie – Osobnost hnutí osob se zdravotním postižením – 
16 návrhů
IV. kategorie – Zvláštní cena – 27 návrhů

Vítězné a nominované projekty
I. kategorie
Vítěz:
Město Otrokovice – za komplexní opatření ve prospěch zdravotně 
postižených.
Další nominovaní:
Statutární město Havířov – za integrovaný rekondiční pobyt pro 
děti s poruchami pohybového ústrojí.
Statutární město Plzeň – za dlouhodobou snahu o realizaci bezbari-
érových úprav a vytváření bezbariérového prostředí na území města.
Moravskoslezský kraj – za přijetí přelomového strategického 
dokumentu Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském 
kraji (vč. Transformace pobytových sociálních služeb).

II. kategorie
Vítěz:
o.s. Hendaver – za MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL, mezi-
národní fi lmový festival (ne)jen herců s mentálním a kombinovaným 
postižením.
Další nominovaní:
Luděk Panenka – za vedení o.p.s. Dosio, která svou činností nemalou 
měrou přispívá k integraci těžce zdravotně postižených do života.
Veolia Transport Morava, a.s. – za systematické rozšiřování bezba-
riérové meziměstské autobusové dopravy.
Domov sv. Josefa, Žíreč, Dvůr Králové nad Labem – za mimořád-
nou péči o osoby s roztroušenou sklerózou mozkomíšní – jedinou 
svého druhu v ČR.
APPN, o.s. , Praha 2 – za on-line tlumočnickou službu pro neslyšící.

III. kategorie
Vítěz:
Mgr. Věra Kosinová, Pardubice – za patnáctileté intenzivní vedení 
zařízení Daneta, které pečuje o děti, mládež a dospělé. 
Další nominovaní:
Jitka Fajtová, Česká Třebová – za organizaci akcí pro postižení děti 
a jejich rodiče v regionu Ústí nad Orlicí.
Alena Smíšková, Znojmo – za založení prvního sociálního družstva 
v ČR ZNOVOZ.
Petr Dzido, Ostrava – za jedenáctileté úspěšné vedení časopisu 
Vozka.
Mgr. Věra Strnadová, Liberec – za mimořádné úsilí při realizaci 
novely zákona o znakové řeči a vytvoření antidiskriminační právní 
normy ve prospěch neslyšících a hluchoslepých lidí.

IV. kategorie
Vítěz:
Ústav sociální péče Hajnice – za částečné navrácení způsobilosti 
k právním úkonům uživatelům Ústavu sociální péče Hajnice 
– barevné domky.
Další nominovaní:
Doc. MUDr. Eva Havrdová, Karlovo nám., Praha 2 – za mnohale-
tou úspěšnou léčbu osob s roztroušenou sklerózou.
Monika a Valerij Globovi, Olomouc – za organizaci integrační akce 
„Duše v pohybu“.
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Studenti oktávy B a učitel Mgr. Vojtěch Vlček Gymnázia Hrabůvka, 
p.o. – za uspořádání benefi čního koncertu pro spolužáka, který přišel 
při vlakovém neštěstí ve Studénce dne 8.8. 2008 o obě nohy.

Mgr. Bořivoj Ziegler, Moravský Krumlov – za skupinovou integraci 
dětí s multihandicapem v rámci ZŠ – Ivančická.
Memoriál Karla Raise, Počerady – za společný závod zdravých 
a zdravotně postižených lidí.

PROJEKT DOPRAVA OSOB S TĚŽKÝM ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM SPECIÁLNĚ UPRAVENÝMI MIKROBUSY
Prostřednictvím Národní rady osob se zdravotním postižením ČR 
byla uvedená služba realizována z dotace a darů Magistrátu hlavního 
města Prahy a za přispění darů od jiných subjektů.
Cílem projektu je volný pohyb osob s velmi těžkým zdravotním 
postižením. Problémem bylo, že z fi nančních důvodů nebylo možné 
naplnit všechny potřeby žadatelů, nýbrž bylo nutné zvažovat, které 
z nich jsou závažnější a jsou pro ně životně nezbytné. Tedy které 
žádosti upřednostnit před těmi méně závažnými. Pokud však služba 
byla uživateli poskytnuta, dělo se to na základě metodiky vytvořené 
dle standardů kvality sociálních služeb, tak jak jsou uvedeny v prová-
děcí vyhlášce MPSV 505/2006 Sb. v platném znění. Znamená to tedy, 
že byla dodržována pravidla pro přijetí a odmítnutí zájemce o službu.
Oproti původnímu záměru bylo v roce 2008 , vzhledem k množství 

přidělených fi nančních prostředků, velmi podstatné snížení počtu 
jízd a tím i ujetých kilometrů. Proti potřebným dvěma stům tisícům 
kilometrů bylo možné poskytnout uživatelům služby pouze osmde-
sát tisíc kilometrů. 
Tato doprava má být adekvátní alternativou pro osoby s tak těžkým 
zdravotním postižením, že nemohou využívat přístupnou MHD, 
a tudíž při dopravě potřebují zvláštní přizpůsobení a zacházení, příp. 
jsou přepravovány s doprovodem. 
Proto se cestující neevidují jmenovitě, tak jako se nezkoumají 
jmenovitě cestující v MHD. V evidenci je pouze objednatel, což jsou 
někdy jednotlivci, jindy organizace sdružující osoby se zdravotním 
postižením. Dle kvalifi kovaného odhadu bylo realizováno 2200 jízd 
s počtem přepravených osob 5 700.
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PROJEKT DESATERO KOMUNIKACE S OSOBAMI 
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Projekt byl zaměřen na vzdělávání osob se zdravotním postižením 
v rámci operačního programu JPD 3, prioritní osy 2. – Sociální integrace 
a rovné příležitosti, opatření 2.1. – Integrace specifi ckých skupin oby-
vatelstva ohrožených sociální exkluzí. Zahájení projektu bylo 1. 1. 2007 
díky fi nancování z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu 
České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy a ukončení 30. 6. 2008. 
Cílem projektu bylo pomoci skupině osob se zdravotním postižením 
najít plnohodnotné uplatnění na trhu práce v oblasti vzdělávání 
pracovníků veřejné správy a zdravotnických zařízení. Dlouhodobým 
cílem projektu bylo a je nejen najít pracovní uplatnění pro několik 
desítek osob se zdravotním postižením, ale obecně zlepšit přístup 
k osobám se zdravotním postižením ve zdravotnických zařízeních 
a pracovištích veřejné správy. Tento efekt se vyčísluje jen obtížně, 
přesto má však velký význam pro celou komunitu zdravotně 
postižených při jejich integraci do společnosti. 

Cíle projekt postupně naplňoval výstupy: 
Kurz komunikace s osobami se zdravotním postižením a meto-
dická příručka pro účastníky kurzu 
Kurz měl 100 hodin, byl akreditován na MŠMT a rozdělen do tří 
modulů:
1.  Modul obecně teoretické přípravy, kde by absolventi kurzu získali 

přehled:
  •  o systému zdravotní péče a typech zdravotnických zařízeních 

v ČR/ o systému veřejné správy a vzdělávání pracovníků veřejné 
správy v ČR

  •  o lékařské a zdravotnické etice (práva pacientu atd.) / o etice 
výkonu 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 absolventi kurzu získali 
manažerské a lektorské dovednosti, včetně základu podnikání, 
osobnostní trénink, schopnost přednášet před větším množstvím 
lidí, základy psychologie, oslovení potenciálního klienta atp.

   Plakáty Desatero 
   •  Plakáty vznikly v šesti verzích. Pro komunikaci pracovníků 

veřejné správy s osobami s tělesným, sluchovým a zrakovým 
postižením a pro komunikaci zdravotnických pracovníků 
s osobami s tělesným, sluchovým a zrakovým postižením

   DVD s modelovými situacemi
    Studie využitelnosti a uplatnění absolventů kurzu na trhu práce
    Brožurka Desatero komunikace pracovníků veřejné správy 

s osobami se zdravotním postižením, 
    Brožurka Desatero komunikace zdravotnických pracovníků 

s osobami se zdravotním postižením
    Analýza možností a doporučení dalšího postupu NRZP ČR při 

rozvíjení dlouhodobých cílů projektu

Kurz v červnu úspěšně ukončilo 16 účastníků, kteří zvládli závěrečnou 
zkoušku. Téma komunikace s osobami se zdravotním postižením se 
podařilo široce mediálně prosadit a stalo se jedním z nosných témat 
sociální reklamy roku 2008, za nejvýznamnější považujeme kampaň 
v České televizi, kde po celý rok běžel spot k projektu, díky kterému 
se o něm dozvěděla široká, laická i odborná veřejnost a zvýšil 
poptávku po školeních. 
Po ukončení projektu vytvořila NRZP ČR školící středisko, skrze které 
zařizuje a dodává objednávky lektorům komunikace, kteří na jejich 
základě školí v institucích veřejné správy a zdravotnických zařízeních.
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PROJEKT POSÍLENÍ POSTAVENÍ NEZAMĚSTNANÝCH 
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OBČANŮ NA TRHU 
PRÁCE NA ÚZEMÍ PRAHY

Doba realizace: 20.10.2005 – 30.6.2008
Koordinátor projektu: Bohumila Miškovská
Financování projektu z prostředků: ESF, Program Iniciativy spole-
čenství EQUAL
Cílem projektu bylo zmapování situace osob se zdravotním 
postižením v oblasti zaměstnanosti na území Prahy. Na základě 
vyhotovených analýz navržení a realizace podpůrných nástrojů 
napomáhajícím k rovnému přístupu cílové skupiny na trh práce.
Projekt byl realizován jednak na národní úrovni ve spolupráci 
s 11ti českými partnery a na mezinárodní úrovni se třemi partnery. 
V první části projektu proběhla analytická fáze, během které 
realizační tým zpracoval 5 analýz (sborník analýz je k dispozici na 
www.praceprozp.cz). Analýzy mapovaly situaci v zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením. Zjišťovaly se bariéry, se kterými se 
OZP setkávají při vstupu nebo návratu na trh práce. Mapovaly se 
i bariéry ze strany zaměstnavatelů. Následovala tvůrčí fáze projektu, 
která reagovala na výsledky těchto analýz. Mezi nejvýznamnější 
výstupy projektu patří vytvořená metodická příručka pro poradce 
nezaměstnaných osob se zdravotním postižením. Metodika prošla 
validačním jednáním a získala ocenění produkt dobré praxe. 
Metodická příručka byla následně poskytnuta pracovníkům úřadů 
práce a dalším pracovištím, která se této problematice věnují. Dal-
ším úspěšným produktem projektu je interaktivní webový portál 
www.praceprozp.cz, který je i po ukončení projektu navštěvován 
osobami se zdravotním postižením i zaměstnavateli. Portál nabízí 

komplexní informace pro uchazeče o zaměstnání i zaměstnavatele, 
kteří chtějí osobu se zdravotním postižením zaměstnat. Součástí je 
i pracovně-právní poradna a tržiště pracovních příležitostí. Webový 
portál www.praceprozp.cz také úspěšně prošel validačním jedná-
ním a byl uznán za produkt dobré praxe. 
V rámci projektu byli v oblasti zaměstnávání OZP proškoleni pra-
covníci partnera projektu – Centra pro zdravotně postižené kraje 
Praha, kteří tuto oblast poradenství provozují v rámci nabízených 
služeb. Významnou zrealizovanou aktivitou projektu byla realizace 
seminářů pro zaměstnavatele pod názvem „Zaměstnejte osoby 
se zdravotním postižením, pomůžete jim i sami sobě“. Celkem 
jsme zrealizovali 13 seminářů, kterých se zúčastnilo 360 zástupců 
pražských zaměstnavatelů. Reakce na semináře byly dle dotazníko-
vého šetření pozitivní. Touto aktivitou se podařilo podrobně otevřít 
téma zaměstnávání OZP pro stěžejní aktéry v této oblasti – zaměst-
navatele, na jejichž přístupu závisí nabídka pracovních míst pro 
OZP. V rámci mezinárodní spolupráce došlo k porovnání přístupů 
jednotlivých států k problematice zaměstnávání OZP. Výstupem je 
vydaná publikace dobrých příkladů v zaměstnávání OZP (k dispozici 
na www.praceprozp.cz). 
Tímto obsáhlým projektem se podařilo otevřít téma zaměstnávání 
OZP do hloubky a to směrem k OZP primární cílové skupině, zaměst-
navatelům, odborné veřejnosti, sociálním partnerům a díky obsáhlé 
publicitě projektu (inzerce, konference, rozhlasové spoty, semináře) 
také směrem k široké veřejnosti.
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PROJEKT INDIVIDUÁLNÍM PŘÍSTUPEM K VYHLEDÁNÍ 
VHODNÉHO ZAMĚSTNÁNÍ PRO OSOBY SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V PRAZE

Doba realizace: 1. 12. 2007 – 31. 8. 2008
Koordinátor projektu: Bohumila Miškovská
Financování projektu: ESF, Operační program JPD 3
Cílem projektu bylo napomoci osobám se zdravotním postižením 
prostřednictvím vzdělávání „šitého na míru“ k vyhledání vhodného 
zaměstnání. 
Projekt byl realizován společně s partnerem projektu Centrem pro 
zdravotně postižené kraje Praha. Cílovou skupinou projektu byly 
osoby se zdravotním postižením, které jsou vedeny u úřadů práce 
jako zájemci nebo uchazeči o zaměstnání. Pracovníci úřadů práce 
vytipovávali vhodné kandidáty pro zapojení do projektu. V rámci 
projektu probíhaly vzdělávací aktivity, které na sebe u některých 
účastníků projektu navazovaly, u ostatních se jednalo o jednotlivé 
vzdělávací bloky. V rámci projektu byly nabízeny kurzy v základních 
PC dovednostech, časová dotace kurzu 40 hodin. Těchto kurzů se 
zúčastnilo 35 osob se zdravotním postižením, z toho 28 kurz úspěšně 
dokončilo.Další projektovou aktivitou byly rekvalifi kační kurzy, 
které jsme vybírali individuálně na základě předpokladů každého 
účastníka projektu. Největší zájem jsme zaznamenali o rekvalifi kační 
kurzy v rozšířených dovednostech na PC např. tvorba webových 
stránek, práce s grafi ckými programy apod. Některým účastníkům 

jsme doporučili profesní rekvalifi kační kurzy, např. vazbu květin, 
kurz vedení účetnictví, kosmetické služby apod. Do rekvalifi kačních 
kurzů nastoupilo 25 osob se zdravotním postižením a úspěšně 
ukončilo 23. Dvoudenních motivačních kurzů, které byly zaměřeny 
na získaní dovedností při sebeprezentaci u přijímacího pohovoru, 
se zúčastnilo 30 osob. Během projektu jsme zajišťovali provoz inter-
netové poradny na www.praceprozp.cz. Celkem bylo zodpovězeno 
98 dotazů týkajících se pracovně právní problematiky. Pracovníci 
partnera – Centra pro zdravotně postižené kraje Praha rozšířili nabí-
zené služby o poradenství z oblasti zaměstnávání a během projektu 
poskytli poradenství 180 osobám se zdravotním postižením. 
Cílem projektu bylo napomoci vyhledat účastníkům projektu 
vhodné místo. Tento cíl se podařil naplnit u 5ti účastníků. Z velké 
části u těch, kteří absolvovali profesní rekvalifi kační kurzy, např. 
absolventka rekvalifi kačního kurzu kosmetické služby si založila 
vlastní živnost a úspěšně tyto služby provozuje. O projekt byl ze 
strany osob se zdravotním postižením poměrně velký zájem, což 
nasvědčuje tomu, že tato cílová skupina projektu má o zvyšování 
kvalifi kace zájem a motivace zaměstnání je vysoká. Úřady práce pro-
jekt přivítaly a aktivně nabízely svým klientům možnost zapojení do 
projektu i přesto, že je spolupráce pracovně ještě více zatěžovala.



27

PROJEKT PORADENSTVÍ PRO UŽIVATELE 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Projekt celostátní sítě Poradenství pro uživatele sociálních služeb 
pro cílovou skupinou osob se zdravotním postižením a seniory 
fi nancovaný MPSV byl od konce roku 2006 začleněn do odboru 
sociálního poradenství a poskytuje vedle přímé poradenské činnosti 
jednotlivcům také informační činnost. 
Projekt byl od svého vzniku zaměřen na vytvoření nového typu 
poradenské služby odborného sociálního poradenství a i v roce 
2008 napomáhal uživatelům sociálních služeb lépe se zorientovat 
v situaci vyvolané zásadní proměnou vztahů v oblasti sociálního 
zabezpečení zaměřeného na poskytování sociálních služeb a přispí-
val k odstraňování existujících rizik. Pracovníci projektu – poradci 
pomáhali uživatelům při výběru vhodného typu sociální služby, 
poskytovali podporu při uzavírání, realizaci a vyhodnocování smluv 
o poskytování vybrané sociální služby a byli nápomocni uživatelům 
i v dalších situacích souvisejících se sociálními službami. 
V rámci České republiky je uživatelům k dispozici funkční síť 
poradenských míst, v nichž působí odborně proškolení poradenští 
pracovníci. Sídla jednotlivých poraden jsou povětšinou shodná se 
sídly bývalých okresních měst. Celostátní síť poraden je registrována 
u Magistrátu hl. m. Prahy.
Hlavní důraz v činnosti poraden a každého poradenského pracov-
níka je kladen na dodržování národních Standardů kvality sociálních 
služeb. Velkou zásluhu na provoz celého systému poraden mají 
internetové stránky www.poradnaprouzivatele.cz, které slouží 
nejen poradcům, vedení projektu, ale hlavně uživatelům, které 
informují o dostupnosti jednotlivých poraden, telefonním i e-mai-
lovém spojení a samozřejmě o aktuálních dokumentech v oblasti 
sociálních služeb.

Součástí projektu odborného sociálního poradenství je také Poradna 
pro osoby se zdravotním postižením a seniory v sídle NRZP. Služba, 
kterou poradna nabízí je především odborné sociální a sociálně 
právní poradenství zaměřené na problematiku týkající se zdra-
votního postižení (otázky invalidních důchodů, příspěvků na péči, 
vyhledávání služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
pomoc s vyřizování žádosti o průkazy mimořádných výhod TP, ZTP 
a ZTP/P, příspěvky na pořízení kompenzačních pomůcek, speciální 
školství pro osoby se zdravotním postižením atd.), ale také podporu 
osob se zdravotním postižením v otázkách, které se zdravotním 

handicapem nemusejí souviset (rodinná problematika, např. otázky 
rozvodů, péče o děti, výživného, trestní právo – podpora obětem 
trestných činů, občanskoprávní – otázky dědictví, opatrovnictví, 
nájemní vztahy apod.). V neposlední řadě je zde nemalá kategorie 
seniorů a poradci poskytují podporu a pomoc také osobám důcho-
dového věku bez zdravotního postižení. Mnoho seniorů netrpí kon-
krétním zdravotním postižením, stávají se však méně soběstačnými 
v důsledku stáří a v poradně získají podporu a informace k tomu, aby 
mohli co nejdéle setrvávat v rodinném prostředí, na které jsou zvyklí, 
aby byli maximálním možným způsobem soběstační (poradce 
poskytne pomoc při vyhledávání ošetřovatelské nebo pečovatelské 
služby, má přehled o kulturních a vzdělávacích aktivitách pro seniory 
apod.).
Dokladem kvality poskytovaných služeb je značná část klientely, 
která se do poradny stále vrací. V roce 2008 využilo služeb poradny 
v sídle NRZP ČR 5 338 klientů, těmto klientům bylo poskytnuto cel-
kem 6 066 služeb, z toho 1 250 kontaktů (krátkých dotazů) a 4 816 
intervencí (delších dotazů, především odborného rázu). 
Tato poradna má v celé síti atypickou roli, protože vedle poradenské 
činnosti, zajišťuje pro poradny v regionech, kromě organizačního 
vedení, především metodické a odborné zázemí.
Projekt nepochybně přispívá k vytváření předpokladů pro efektivní 
výběr vhodného typu sociální služby a podílí se na odstranění rizik, 
která nová právní úprava a nová forma postaveni uživatelů služeb 
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 nedošlo 
ke zhoršení sociálního postavení zejména u osob se zdravotním 
postižením a seniorů.

Složení realizačního týmu projektu:
Bc. Radka Švecová vedoucí projektu
Jiří Vencl zástupce ved. projektu
Mgr. Lada Habrcetlová organizační pracovník
Monika Romanová účetní
Jitka Lišková ekonom
Lenka Veinlichová personalista
doc. Mgr. et. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. metodik
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PROJEKT EUROKLÍČ

Mezinárodní projekt EUROKLÍČ už více než dvacet let efektivně 
pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých 
evropských zemích a zapouští kořeny i v USA. V ČR byl projekt ve své 
kategorii oceněn titulem: „NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POČIN ROKU 2007“. 
Asociace krajů ČR poskytla NRZP ČR záštitu pro přípravu a realizaci 
tohoto projektu na území celé ČR. Nebývalé podpory se projektu 
dostalo také od akademické obce Metropolitní univerzity Praha 
a dalších vysokých škol i z řad umělců a sportovců. Jeho dlouholetí 
protagonisté – herec Jan Potměšil, prvoligový hokejista se zkuše-
ností z NHL Tomáš Zelenka a dlouholetý propagátor sportovních 
a kulturních aktivit pro osoby se zdravotním postižením Roman 
Herink se stali českými patrony EUROKLÍČE.

Dlouhodobým cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schop-
ností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost 

veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. 
výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) tím, že:
a) Budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“.
b)  Prostřednictvím krajských pracovišť NRZP ČR, poraden pro 

uživatele sociálních služeb v jednotlivých okresech, Center pro 
zdravotně postižené a pracovišť Car clubu budou osobám se 
zdravotním postižením na základě průkazů ZTP nebo ZTP/P 
distribuovány univerzální „euroklíče“.

c)  Prostřednictvím krajských pracovišť Sítě mateřských center v ČR 
budou „euroklíče“ dlouhodobě zapůjčovány osobám pečujícím 
o děti do tří let.

d)  Seniorům a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným budou 
„euroklíče“ půjčovány „ad hoc“ přímo ve veřejně přístupných budo-
vách (např. u obsluhy, na informacích, na recepci, vrátnici apod.).

„Mottem českého předsednictví EU je Evropa bez bariér. Symbolem této myšlenky může být mezinárodní projekt EUROKLÍČ. 
Pomáhá osobám se sníženou schopností pohybu (lidem se zdravotním postižením, seniorům a rodičům s malými dětmi) k lepší 
dostupnosti některých služeb, technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.), soci-
álních zařízení, dopravních prostředků atd. Česká republika v rámci svého předsednictví podpoří dostupnost „euroklíče“ a jeho 
rozšíření do těch zemí Evropské unie, kde tato služba ještě není dostupná.“

Michael Kocáb, ministr vlády pro lidská práva a menšiny
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Jednotná databáze
Účast v projektu EUROKLÍČ zapojí každého provozovatele, který si 
nechá na bezbariérová sociální a technická kompenzační zařízení (např. 
výtahy, svislé a schodišťové plošiny apod.) nainstalovat „eurozámky“, 
do jednotné elektronické databáze veřejně přístupných zařízení přátel-
ských pro lidi se sníženou schopností pohybu, s možností budoucího 
využití prostřednictvím satelitních navigačních systémů. V zahraničí 
má databáze významný vliv na plánování tras pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a významně přispěje i k rozvoji cestovního ruchu 
v jednotlivých krajích ČR. Projekt rovněž odstraňuje nejistotu a řadu psy-
chologických bariér a tím posiluje samostatnost a nezávislost osob se 
sníženou schopností pohybu v každodenním životě. Zavedení projektu 
EUROKLÍČ zpřístupní sociální a technická kompenzační zařízení osobám, 
pro něž jsou určena a zabrání jejich zneužívání nežádoucími skupinami 
(např. vandaly, bezdomovci, pouličními prostitutkami apod.).

Financování realizační fáze projektu 
Snažíme se zajistit fi nanční prostředky na nákup a distribuci „euroklíčů“ 
a nákup a montáž „eurozámků“ z evropských strukturálních fondů, 
veřejných rozpočtů, nadačních, sponzorských a jiných zdrojů.

Aktuální úkol v roce 2008 – přípravná fáze projektu EUROKLÍČ 
v krajích ČR
Přípravná fáze projektu EUROKLÍČ zahrnuje aktivity, které jsou 
nezbytné pro přípravu projektových žádostí na čerpání prostředků 
pro realizační fázi projektu EUROKLÍČ v jednotlivých krajích. Pří-
pravná fáze v sobě zahrnuje především oslovení osob s omezenou 
schopností pohybu, jimž by měly být „euroklíče“ distribuovány 
a oslovení provozovatelů veřejně přístupných objektů, kde by měly 
být „eurozámky“ instalovány, vytipování konkrétních míst, přípravu 
distribuční sítě a uzavření smluvních vztahů. Zároveň je nezbytné 
o realizaci projektu informovat veřejnost, aby si uvědomila jeho 
význam pro cílové skupiny a vytvořilo se v krajích příznivé klima pro 
jeho přijetí. Přípravná fáze projektu EUROKLÍČ je rovněž nutná ke 
zjištění skutečné potřeby „eurozámků“ a „euroklíčů“ v krajích.
V roce 2008 probíhala přípravná fáze v krajích: Středočeském, Plzeň-
ském, Karlovarském, Královéhradeckém a Pardubickém. Nadějná 
jednání o vstupu do projektu se vedla také s kraji: Jihočeským, 
Olomouckým, Moravskoslezským a Zlínským.
Současně s přípravnou fází projektu EUROKLÍČ v krajích ČR iniciu-
jeme v rámci našeho předsednictví EU jednání s dalšími zeměmi 

EU, které mají potenciál k realizaci projektu. Nejprve jsme vyvolali 
jednání s Polskem a Slovenskem.

Závěr
V průběhu roku 2008 proběhla řada tiskových konferencí v krajích, na 
Úřadě vlády ČR, při významných mezinárodních akcích (např. Autotec 
2008, Hospimedica 2008, Petrol summit 2008, Štěrkovna open music 
2008 apod.) a propagačních akcí, seminářů a workshopů s uživateli 
„euroklíče“ i s provozovateli veřejně přístupných objektů (např. cesta 
vláčkem s „euroklíčem“ z Prahy do Středočeského kraje, školení 
zaměstnanců ČD v jednotlivých krajích o správném chování k osobám 
se zdravotním postižením včetně nových směrů tvorby přístupného 
prostředí na železnici, společné prezentační akce pro členské spo-
lečnosti Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, členské společnosti 
Asociace hotelů a restaurací ČR a členské společnosti České asociace 
petrolejářského průmyslu a obchodu apod.). Prostřednictvím 
sdělovacích prostředků, krajských mutací prezentačních tiskovin 
a internetových stránek www.euroklic.cz se nám podařilo seznámit 
s projektem osoby se zdravotním postižením, osoby pečující o děti 
do tří let, seniory a také širokou veřejnost. Při osobních jednáních jsme 
získali podporu představitelů krajů a celé řady ústavních činitelů. Do 
projektu se postupně smluvně zapojila většina oslovených provozo-
vatelů veřejně přístupných objektů. Velkým úkolem a zároveň výzvou 
pro další období je úspěšná realizace projektu na území celé ČR.

Partneři a účastníci projektu EUROKLÍČ
Hlavním komerčním partnerem projektu EUROKLÍČ je Kofola a.s.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Senát Parlamentu ČR, Úřad 
vlády ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního 
zabezpečení, Ministerstvo dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Asociace krajů ČR, Síť mateřských center v ČR, Car club, s.r.o., Metro-
politní univerzita Praha, České dráhy, a.s., Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace, Český úřad zeměměřičský a katastrální, Svaz 
obchodu a cestovního ruchu ČR, Ahold ČR, a.s., Baumax ČR, s.r.o., 
Globus ČR, k.s., Kaufl and ČR, v.o.s., Tesco Stores ČR a.s., Česká asociace 
petrolejářského průmyslu a obchodu, Petrol media, s.r.o., Agip ČR, 
s.r.o., Agip Oil ČR, s.r.o., Benzina, s.r.o., OMV ČR, s.r.o., Čepro, a.s., Pap Oil 
čerpací stanice, s.r.o., Vena- trade, s.r.o., Společenství čerpacích stanic 
PHM ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR, Zdravotní pojišťovna Metal-
aliance, Vitalitas pojišťovna, a.s., Student Agency, s.r.o.
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PROJEKT INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (IZS)

Pro tento náš projekt se mezi námi namísto toho předlouhého 
ofi ciálního ujal název „Zachraňte mne!“ Týkal se osob se zdravotním 
postižením nebo těch v seniorském věku, které potřebují v běžném 
životě pomoc druhé osoby a bydlí v Praze. Nabízel jim, že při 
povodních, úniku plynu, teroristickém útoku nebo při požáru ti, kdo 
je budou zachraňovat, budou vědět, že tam jsou, a věnovat se jim 
tak, jak potřebují zrovna oni. Počítá se s tím, že například špatně slyší 
a vidí nebo mluví. Že mají potíže s chůzí, že mají duševní onemoc-
nění, že trpí mentálním postižením, že mají takové zdravotní obtíže, 
že potřebují pomoc při evakuaci a po ní speciální péči odpovídající 
jejich zdravotnímu stavu. 
Bezplatnou službu registrace prováděli vyškolení registrační 
pracovníci – registrátoři. kteří buďto sami měli zdravotní postižení, 
nebo měli k jeho nositelům úzké (profesní) vazby. Registrační místa 
byla tam, kam mnozí chodívají a kde je to pro ně přizpůsobené. 
Registrátoři zájemcům o registraci poskytovali rady, jak jednat při 
různých nenadálých událostech a při zásazích složek Integrovaného 

záchranného systému (hasiči, zdravotníci, státní a městská policie) 
a Odboru krizového řízení Magistrátu hl. m. Prahy. Pomohli vytvořit 
nouzový seznam úkonů, jež je potřeba učinit před případnou eva-
kuací, a věcí, jež je nezbytné vzít s sebou v evakuačním zavazadle. 
Všichni, kdo přišli do styku s důvěrnými a citlivými daty, dodržovali 
zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Po zaregistrování 
dostali zaregistrovaní občané žlutý „Průkaz SOS“, v němž je jméno, 
rok narození, bydliště (patro), druh postižení/senior, nezbytné 
pomůcky, léky, ev. zvíře (asistenční či vodicí pes), které by bylo nutné 
také zachránit, a kontaktní osoba, jež je schopna se o ně postarat.
Dotace na projekt skončily v září 2009. V registrování se nyní pokra-
čuje v menší intenzitě, a to tak, že nyní máme dva registrátory, kteří 
se věnují lidem bez rozdílu zdravotního postižení. Mimo to jsme se 
dohodli s Ministerstvem vnitra, že zařadí do výuky svých nastupují-
cích hasičů šestihodinový modul o zacházení s osobami s různými 
druhy zdravotního postižení při zachraňování. V něm budou učit 
sami lidé se zdravotním postižením – lektoři NRZP.

PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ PORADCŮ UŽIVATELŮ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Doba realizace: říjen 2006 – srpen 2008
Financování projektu z prostředků: MPSV a ESF – program OPRLZ

Vedení projektu
Projekt zajišťoval řídící 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 

Cíl projektu 
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, přinesl kvalitativní 
změnu vztahu poskytovatelů sociálních služeb a uživatelů sociálních 
služeb. Jejich vztah je nově postaven na vzájemné dohodě – smlouvě 
o poskytování sociální služby. Přičemž uživatelé nově – z formálního 

hlediska – nabyli lepší výchozí postavení v tomto vztahu. Souměrně 
s tím nebývale vzrostla jejich odpovědnost za důsledky rozhodnutí 
ovlivňující kvalitu jejich života. Uživatelé (alter. pečující osoby) potře-
bují být v první řadě kvalitně informováni o systému poskytování 
sociálních služeb, o právech a povinnostech a s tím spojených sou-
vislostech. Dále potřebují v důsledku faktického nerovnoměrného 
postavení vůči poskytovatelům sociálních služeb (právní zastoupení, 
vzdělání, fi nanční prostředky, síť služeb…) podporu od odborníků při 
jednáních směřujícím k uzavření smlouvy o poskytování sociálních 
služeb, provázení v případě konfl iktních situací, a dále monitoringu 
práv a povinností ze smlouvy vyplývajících. Samostatnou – a velmi 
rozsáhlou problematikou je postavení osob žádajících o přiznání 
příspěvku na péči – zejména při posuzování stupně závislosti. 
Z těchto (a řady dalších )důvodů vznikla celostátní síť poradců uživa-
telů sociálních služeb, která plní podpůrnou funkci pro uživatele 
sociálních služeb i po ukončení projektu.
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Hlavní realizované aktivity projektu
a)  Vzdělávací kurz pro poradce uživatelů sociálních služeb
Podle plánu, se mělo vzdělávání zúčastnit celkem 75 účastníků 
– poradců uživatelů sociálních služeb. S ohledem na změněné vnější 
okolnosti – neexistence paralelně probíhajících projektů OPRLZ 
a potřeby zajistit úspěšnou realizaci projektu – Celostátní síť pora-
denství uživatelům sociálních služeb (rozsáhlý celostátní projekt 
dotovaný MPSV). V roce 2007 bylo třeba od 1.1.2007 zajistit odborné 
poradenství uživatelům sociálních služeb ve více městech ČR 
a s vyšší kapacitou pro uživatele než se původně počítalo. Z tohoto 
důvodu byl původně plánovaný počet 75 účastníků kurzu navýšen 
po provedené analýze vzdělávacích potřeb na 85.
Vzhledem k tomuto velkému počtu účastníků byl kurz organizován 
ve dvou paralelních bězích se stejným obsahem a přibližně stejným 
počtem účastníků. Kurz a závěrečné zkoušky úspěšně dokončilo 
celkem 66 frekventantů, kterým byl vydán certifi kát o úspěšném 
absolvování vzdělávacího kurzu dle platné akreditace MPSV ve 
smyslu zákona č. 108/2006 Sb. Jedenáct frekventantů kurzu ukončilo 
účast v projektu již v průběhu kurzu (povětšinou změna pracovního 
zařazení, nemoc) a celkem 8 frekventantů nesložilo závěrečnou 
zkoušku.
Ve 200 hodinách výuky získali informace o sociální, psychologické 
a právní propedeutice, systému sociálních služeb, základech spe-
ciálního poradenství, sociálních dávkách, základech komunikace, 
problematice způsobilosti k právním úkonům, ochraně osobních 
údajů, interních normativních směrnicích, standardech sociálních 
služeb, smlouvách o poskytování sociálních služeb, metodách práce 
s uživatelem, řešení sporů, mediaci a také o typových případech 
v rámci rozboru kasuistik. Počet lektorů byl 10. Kurz byl řádně akredi-
tován u MPSV. Součástí závěrečné zkoušky byla rozsáhlá samostatná 
práce frekventantů – Portfolio poradce uživatele sociálních služeb. 

b) Internetový portál projektu – www.poradnaprouzivatele.cz 
Jedná se o aktivitu, která byla vytvořena z prostředků projektu. U této 
aktivity je beze zbytku zajištěna její udržitelnost. Stránky – i s infor-
mací o projektu OPRLZ jako základu jejich vzniku – jsou provozovány 
dále. Obsahují sekci dokumentů ke stažení, internetovou poradnu 
a uveřejněné dotazy, výsledky výzkumů, všechny publikační aktivity 
projektu. Samostatně existuje vnitřní sekce určená pro poradce 
obsahující výkaznictví, statistiku, pracovně-právní a související 
aspekty, prostor pro uveřejňování metodik služby, a samostatnou 
sekci pro diskuse o jednotlivých odborných tématech.

c) Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb 
– odborná publikace 
Jedná se o přenos know-how projektu všem dalším zájemcům. 
Vydaná publikace obsahuje podrobné zdůvodnění obsahu jednot-
livých vzdělávacích disciplín, podrobné curicullum vzdělávacího 
kurzu, včetně časové dotace, charakteristiku pozice poradce ad. 
Je tak přímo využitelná kterýmkoliv z dalších zájemců o pořádání 
vzdělávacího kurzu!

Autor: Doc.PaedDr.Mgr. Jan Michalík,Ph.D.
Počet stran publikace: 116 stran formátu A5

d) „Smluvní vztahy v sociálních službách“ – odborná publikace 
Prestižní a ojedinělá publikace na našem knižním trhu. Shrnuje 
komentovaný výsledek monitoringu několika stovek uzavřených 
smluv o poskytování sociální služby. Obsahuje kritické zhodnocení 
jednotlivých pasáží, přináší nové vzory smluvních vztahů, kriticky 
rozebírá model a vztahy v sociálních službách. Jedná se o publikaci 
využitelnou nejen uživateli a poskytovateli služeb, ale i odborníky ve 
vzdělávání a sociální práci.

Autor: Doc.PaedDr.Mgr. Jan Michalík,Ph.D.
Počet stran publikace: 223 stran formátu A5

e) „Poradenství uživatelům sociálních služeb“, – informační 
publikace
Publikace byla vytvořena jako součást „public relations“ projektu. 
Tato informační publikace byla vydána v celkovém počtu 30 tis. 
ks. Obsahuje základního průvodce uživatele systémem služeb 
– příspěvkem na péči a smluvními vztahy. Informuje o síti poradců 
a možnosti využití jejich služeb. Publikace se setkala s velikým 
zájmem uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. 

Autor: kolektiv autorů 
Počet stran: 47 formátu A5

f) „Poradenství pro uživatele sociálních služeb“ – učebnice, 
studijní text 
Vydána v počtu 500 ks, refl ektuje nový model poradenství ze 
souhrnného hlediska. Představuje syntézu poznatků (smlouvy, 
příspěvek, systém poradenství, činnost poradců – formy, metody, 
kazuistiky, výzkumy postojů). Je využitelná ve vzdělávací činnosti 
vzdělavatelů v sociálních službách. Publikace je určena především 
pro studenty středních a vysokých škol se sociálním zaměřením.

Autor: Michalík, J. a kol. 
Počet stran: 118 formátu A5
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g) Výzkum – Poskytovatelé sociálních služeb a nový systém 
jejich poskytování (duben 2008) 
Výsledky názorů a postojů 240 respondentů – poskytovatelů přináší 
první pohled na nový systém, jeho ekonomické zajištění, postoje 
poskytovatelů ke standardům, jejich vztahy k uživatelům. Distribu-
ováno prostřednictvím Asociace poskytovatelů sociálních služeb 
a stránek www.poradnaprouzivatele.cz 

h) Výzkum – Uživatelé sociálních služeb a nový systém jejich 
poskytování – výzkum názorů a postojů (listopad 2007 – leden 
2008) – publikace
První, reprezentativní a validní výzkum postojů 704 respondentů 
– uživatelů sociálních služeb. Přináší první (a jedinečné) poznatky 
o určení a umístění příspěvku na péči, časové a ekonomické nároč-
nosti péče o uživatele v jednotlivých stupních závislosti na péči. 
Distribuováno prostřednictvím NRZP ČR.
 
ch) Výzkum – Poradenství uživatelům sociálních služeb 
– výzkum názorů a postojů (duben – červen 2008). 
Publikace slouží ke zkvalitnění řídící a obsahové činnosti služby.

i) Souhrnná zpráva: průzkum názorů a postojů uživatelů, 
poskytovatelů sociálních služeb a poradců uživatelů sociálních 
služeb (červenec 2008) 
Jedná se o publikaci, která shrnuje všechny realizované výzkumy. 
Publikace byla šířena prostřednictvím NRZP ČR.

j) Dvě národní monitorovací konference poradenství uživatelům 
sociálních služeb 
První národní monitorovací konference poradenství uživatelům 
sociálních služeb proběhla ve dnech 22.-23. března 2007 v Praze. 
Druhá národní monitorovací konference poradenství uživatelům 
sociálních služeb se uskutečnila v Pardubicích, v hotelu Labe ve 
dnech 28. a 29. dubna 2008. 

Zhodnocení přínosu projektu
Realizátoři projektu jsou přesvědčeni, i vzhledem ke svým zkušenos-
tem z ostatních projektů, že tento projekt byl velmi úspěšný. Měřít-
kem úspěšnosti pak rozumíme počet vytvořených nových produktů, 

produktů, které jsou způsobilé zlepšit postavení uživatelů sociálních 
služeb u nás. Samozřejmě prostřednictvím činnosti „základní“ cílové 
skupiny –tedy jednotlivých poradců, kteří byli účastníky vzdělá-
vacího kurzu. Konstatujeme znovu: v ČR není – s výjimkou služby 
poradenství uživatelům podpořené i tímto projektem – vytvořen 
potřebný korektiv k dominantnímu postavení poskytovatelů na 
„trhu“ sociálních služeb! V tom spatřujeme základní úspěch a přínos 
projektu!
Všechny plánované výstupy projektu se podařilo naplnit, některé 
v rozsahu převyšujícím původně plánované indikátory – ukazatele, 
počty. 
Projekt byl od samého počátku koncipován tak, aby byla zajištěna 
budoucí udržitelnost. 

V budoucím období budou výstupy projektu využívány takto:
a)  vyškolení poradci – frekventanti vzdělávacího kurzu poradenství 

pro uživatele sociálních služeb budou většinou dále pracovat na 
pozicích sociálních pracovníků v poradnách pro uživatele sociál-
ních služeb. Jsou tak součástí celostátního systému poradenství 
pro uživatele sociálních služeb, který je registrovanou sociální 
službou dle zákona č. 108/2006 Sb. a od 1.1.2007 je tento nový 
systém odborného sociálního poradenství fi nančně podporován 
MPSV v rámci programu podpory sociálních služeb na celostátní 
úrovni. Žádost o fi nanční podporu na tuto celostátní síť poraden 
byla uplatněna na MPSV i pro rok 2009.

b) Internetový portál projektu – www.poradnaprouzivatele.cz.
  Tyto samostatné webové stránky bude dále provozovat NRZP ČR. 

Stránky budou dále sloužit jako základní informační báze služby 
poradenství pro uživatele sociálních služeb, kterou zajišťuje NRZP 
ČR s fi nanční podporou MPSV. Pro veřejnost budou na stránkách 
dále zveřejňovány novinky v oboru včetně oblíbené poradny 
pro uživatele sociálních služeb. Dosavadní návštěvnost stránek 
svědčí o rostoucím zájmu o zveřejňované informace.

c)  Vydané publikace budou i nadále sloužit jako metodická a infor-
mační podpora systému poradenství pro uživatele sociálních 
služeb. Všechny vydané informační a metodické texty a publikace 
budou dále využívány v poradenské praxi a při přípravě nových 
poradců uživatelů sociálních služeb.
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Mezinárodní činnost NRZP ČR v oblasti vyrovnávání příležitostí pro 
osoby se zdravotním postižením v roce 2008:
Zastupování v mezinárodních organizacích, v nichž je NRZP ČR 
členem za Českou republiku:

Evropské fórum zdravotně postižených (EDF) 
Zástupci NRZP ČR se pravidelně účastní zasedání řídicích orgánů 
EDF jako své nejbližší zahraniční spolupracující střechové orga-
nizace. V loňském roce se NRZP zúčastnila pravidelného jednání 
předsednictva EDF ve dnech 7.–9.3.2008 v Bruselu. Zástupci měli 
možnost seznámit se s aktuálním vývojem činnosti EDF, připravo-
vanými aktivitami, které mají nebo budou mít vliv na činnost NRZP 
ČR (ve smyslu spolupráce, poskytování informací apod.). Jedná se 
především o problematiku ratifi kace a implementace Úmluvy OSN 
o právech osob se zdravotním postižením, zajišťování genderové 
rovnosti a dodržování a prosazování práv osob s chronickým one-
mocněním.
Na dalším pravidelném zasedání předsednictva EDF ve dnech 15.-
16. listopadu 2008 v Paříži, jehož se zástupci NRZP ČR účastnili, se 
projednávaly strategické cíle EDF, předkládaly a schvalovaly zprávy 
o činnosti a hospodaření a zprávy jednotlivých výborů a pracovních 
skupin EDF. Byly poskytnuty a prodiskutovány nejnovější informace 
o antidiskriminační legislativě. Schválil se akční plán EDF jakož 
i deklarace EDF o dopadech hospodářské krize na OZP. Byly přijaty 
nové členské organizace EDF. Předsednictvo také přijalo návrh 
manifestu a strategie vzhledem k příštím volbám do Evropského 
parlamentu. Účastníkům zasedání byly poskytnuty nejnovější 
informace o Úmluvě OSN. Následovalo projednávání přechodného 
fi nančního plánu (leden až září 2008). Po vyhodnocení zasedání bylo 
stanoveno datum příštího zasedání předsednictva EDF na 28.2.-1.3. 
2009 v Praze.
Čtyři zástupci NRZP ČR se zúčastnili výročního Valného shromáždění 
EDF, které se konalo 24.–25.5.2008 v Lublani. NRZP ČR má jako řádný 
člen EDF ve Valném shromáždění dvě hlasovací práva. K projedná-
vaným tématům, která byla dále zpracovávána i na národní úrovni 
(tedy ve vlastní činnosti NRZP) patří: podporované rozhodování 
a Národní strategické zprávy o sociální ochraně a sociálním začleňo-
vání 2008–2010. NRZP ČR na jednání dále měla možnost projednat 
spolupráci s EDF a Švédskou federací osob se zdravotním postižením 
(HSO) v rámci českého předsednictví EU v první polovině r. 2009.

Webové stránky EDF: www.edf-feph.org

Rehabilitation International (RI)
Zástupce NRZP, který je Národním tajemníkem organizace pro 
spolupráci s RI (a do srpna 2008 působil rovněž jako člen výkonného 
výboru RI a zástupce místopředsedkyně pro Evropu), se 10.4.2008 
zúčastnil jednání Národních tajemníků RI ve Frankfurtu nad Moha-
nem, jemuž v nepřítomnosti místopředsedkyně RI předsedal. Jednalo 
se o pracovní schůzku, na níž se diskutovalo zejména o budoucím 
směřování regionální (evropské) části RI a možnosti většího zapojení 
členských organizací, které by uvítala i NRZP. Výsledkem byl mj. 
návrh na zástupce Evropy ve výkonném výboru RI.
Po celý rok byla NRZP ČR v emailovém kontaktu se zástupci a sekre-
tariátem RI. Její zástupce se tak aktivně zúčastnil např. volby nového 
předsedy Sociální komise RI prof. J.K.F. Kwoka z Hong Kongu, diskuse 
o zachování komise Health and Function, výběru nové výkonné 
tajemnice RI apod.
Činnost RI se v posledních dvou letech z velké části zaměřovala na 
rozpracování a prosazování Mezinárodní úmluvy o právech osob se 
zdravotním postižením, na jejíž přípravě se RI významně podílela.

Webové stránky RI: www.riglobal.org

Disabled Peoples‘ International (DPI)
Komunikace s touto organizací probíhala v loňském roce především 
prostřednictvím e-mailu. NRZP ČR se soustředila zejména 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 dostáváme 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. 

Webové stránky DPI: www.dpi.org

Mezinárodní spolupráce
Zástupci NRZP ČR se zúčastnili Ministerské konference EU (22.-
23.5.2008, Kranjska Gora, Slovinsko) na téma ‚Implementace Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním postižením‘. Jednalo se o pres-
tižní konferenci, které se účastnili i zástupci vlád členských zemí EU, 
Evropské komise, Evropského parlamentu a zároveň i organizací OZP. 
Hlavním cílem bylo dozvědět se o způsobech a postupu implemen-
tace Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a získat 
zkušenosti pro práci NRZP na domácí půdě.
Ve dnech 14-17.8.2008 se uskutečnilo pracovní jednání se zástupci 
Švédské federace osob se zdravotním postižením ve Stockholmu. 
Jednání se zaměřilo především na vzájemné důkladnější předsta-
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vení obou organizací a na navázání spolupráce mezi HSO a NRZP 
ČR na společném projektu (viz níže). Dále došlo k setkáním se 
švédskými politickými představiteli (ombudsman pro osoby se 
zdravotním postižením, kancléř EU) a představiteli organizací osob 
se zdravotním postižením (Handisam, Švédský institut pomocných 
technologií atd.).
Uskutečnila se pracovní setkání v Rakousku, především s Herbertem 
Hauptem, který je prvním rakouským úředním obhájcem rovného 
zacházení s osobami se zdravotním postižením. Na pracovních 
setkáních se jednalo o budoucí spolupráci, o funkci Obhájce osob 
se zdravotním postižením a o možném zřízení obdobné funkce 
v ČR atd. Dále zástupci NRZP ČR navštívili Rakouský sociální úřad, 
Rakouský parlament, Ministerstvo sociálních věcí a ochrany spo-
třebitele Rakouské republiky a další instituce a setkali se s mnoha 
rakouskými politickými představiteli a zástupci organizací osob se 
zdravotním postižením.
Zahraniční odbor NRZP ČR se organizačně podílel na konferenci 
„Evropou bez bariér“, kterou NRZP ČR uspořádala v rámci doprovod-
ného programu veletrhu Medical Fair v Brně 22.10.2008. NRZP ČR 
konferencí zahájila diskusi o podmínkách pohybu osob se zdravotním 
postižením po členských státech EU. Každá země Evropské unie má 
soubor mimořádných výhod pro osoby se zdravotním postižením, 
tyto výhody jsou však v každé členské zemi jiné a jsou pro osoby 
se zdravotním postižením při cestování do zahraničí nepřenositelné. 
Obsahem a cílem konference byla diskuse zástupců jednotlivých 
států o podmínkách pohybu osob se zdravotním postižením v rámci 
Evropské unie a vyvinutí společné iniciativy a defi nování návrhů, jak 
tyto podmínky zlepšit. 
Na konferenci byl představen společný projekt ČR a Švédska na toto 
téma:
Spolupráce se Švédskou federací osob se zdravotním postižením 
(HSO) byla ujednána především v souvislosti s předsednictvím 
EU ČR a Švédska v roce 2009. Společným tématem obou orga-
nizací v tomto období je „Svobodný pohyb osob se zdravotním 
postižením v EU“. Cílem společného projektu je zmapovat podporu 
při cestování osob se zdravotním postižením v členských zemích 
EU, analyzovat možnosti sjednocení podmínek a vytvořit návrh na 
sjednocení podpor při cestování osob se zdravotním postižením 
v rámci členských zemí EU.
Zástupci NRZP ČR se zúčastnili mezinárodní konference o pří-
stupnosti turismu pro osoby se zdravotním postižením ve dnech 
11.-14.9.2008 v maďarském Vácu. Na konferenci vystoupili převážně 
představitelé organizací OZP ze zemí Visegrádské čtyřky (Maďarska, 

Slovenska, Polska a České republiky), ale i zástupci z dalších členských 
organizací federace FIMITIC, která konferenci spolupořádala. Na 
konferenci byly mezi jiným podány informace o přístupném turismu 
v jednotlivých zemích, o aktivitách vedoucích k zpřístupnění turis-
tických lokalit, příklady dobré praxe. Zástupce NRZP ČR vystoupil 
s příspěvkem informujícím účastníky o plánech NRZP ČR v rámci 
českého předsednictví v EU týkajících se přístupnosti dopravy. Na 
závěr konference byla přijata deklarace „Přístupný turismus pro 
osoby se zdravotním postižením“. Čeští zástupci dále předjednali 
členství NRZP ČR ve FIMITICu.
NRZP ČR byla na konci roku 2008 přijata za člena organizace FIMITIC 
(Mezinárodní federace osob se zdravotním postižením), s platností 
od 1.1.2009. FIMITIC je mezinárodní organizací, která si klade za 
cíl zlepšování sociálních a profesních podmínek osob s tělesným 
postižením, jejich zrovnoprávnění a boj proti diskriminaci na základě 
zdravotního postižení. Členstvím v této organizaci získá NRZP ČR 
podíl na výměně informací a zkušeností na mezinárodní úrovni 
a bude se moci podílet na jejích projektech vedoucích ke zlepšování 
životních podmínek a vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním 
postižením.
Zástupci NRZP ČR se zúčastnili ustavující schůze evropské pracovní 
skupiny Přístupnost pro všechny („Accessibility for All“), která proběhla 
29.10 2008 v Bruselu. Založení pracovní skupiny podnítily organizace 
NEN (Nizozemský standardizační institut) a ANEC (Evropský hlas spo-
třebitelů ve standardizaci). Na schůzi byl představen koncept činnosti 
pracovní skupiny a podána informace o iniciujících institucích NEN 
a ANEC. Pracovní skupinu budou tvořit odborníci na přístupnost pro-
středí z různých evropských institucí a neziskových organizací. Hlavní 
činností pracovní skupiny bude snaha o evropskou standardizaci na 
poli přístupnosti výrobků, služeb a prostředí a prosazování co nejšir-
šího používání CEN/CENELEC Pokynu č. 6 pro design. 
NRZP ČR byla pozvána na konferenci ke Dni osob se zdravotním 
postižením, pořádané ve dnech 24.-26.11. 2008 v Bratislavě. Uspo-
řádala ji Národná rada občanov so zdravotním postihnutím v SR 
ve spolupráci s Národní radou Slovenskej republiky. Účastnila se 
jí řada slovenských vládních činitelů a s příspěvky mj. vystoupilo 
několik představitelů evropských Národních rad osob se zdravotním 
postižením. Hlavním tématem konference byla Úmluva OSN o prá-
vech osob se zdravotním postižením, význam a stav přípravy její 
ratifi kace a implementace na Slovensku a v dalších zemích. Zástupce 
NRZP ČR informoval ve svém vystoupení účastníky konference 
o plánech České republiky i NRZP ČR v souvislosti s českým před-
sednictvím EU.
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Zástupci NRZP ČR se zúčastnili konference „Jednat lokálně pro spo-
lečnost pro všechny“, již uspořádalo v rámci Evropského dne osob 
se zdravotním postižením ve dnech 30.11.–2.12. 2008 Evropské fórum 
osob se zdravotním postižením ve spolupráci s Evropskou komisí 
v Bruselu. Zúčastnilo se jí přibližně 300 představitelů organizací osob 
se zdravotním postižením z celé Evropské unie. Hlavním tématem 
konference bylo prosazování práv osob se zdravotním postižením 
skrze integraci na regionální a místní úrovni a naplňování Úmluvy 

OSN. Z tohoto zorného úhlu se řečníci z mnoha evropských instituci 
a neziskových organizací zabývali specifi ckými problémy, jako jsou: 
přístupnost ve městě, městská politika pro osoby se zdravotním 
postižením, zkušenosti s Agendou 22, spolupráce mezi místními 
organizacemi OZP a představiteli místních orgánů, obeznamování 
představitelů místních orgánů s Úmluvou OSN, Evropské sociální 
fondy a Evropské fondy rozvoje regionů, přístupný turismus atd.

LEGISLATIVNÍ ČINNOST NRZP ČR

Činnost legislativního odboru NRZP ČR se v roce 2008 soustředila 
zejména na tyto oblasti:
1.  Připomínkování připravovaných právních předpisů a koncepcí
2.  Legislativní odbor se podílí i na poradenské činnosti, a to zejména 

ve složitých případech
3. Publikační činnost
4. Edukační činnost

Ad 1) NRZP zpracovala mj. připomínky k těmto významným mate-
riálům:
připomínky k návrhu zákona o důchodovém pojištění,
•  připomínky k návrhu občanského zákoníku,
•  připomínky k návrhu novely zákona o zdravotním postižením,
•  připomínky k novele zákona o sociálním zabezpečení,
•  připomínky k zákonu o sociálních službách,
•  připomínky návrhu zákona o zdravotnické záchranné službě,
•  připomínky k návrhu novelizace zákona o zaměstnanosti,
•  zásadní připomínky k věcnému podkladu návrhu novelizace 

zákona 108/2006 o sociálních službách,
•  připomínky k materiálu Asistenční psi v české legislativě,
•  připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb. 

Občanský zákoník.

NRZP uplatnila připomínky i k dalším předpisům. Do rámce legisla-
tivní činnosti patří též účast na činnosti pracovní komise MPSV pro 
sociální začleňování, která se týká i problematiky osob se zdravotním 
postižením a účast na jednání mezirezortní pracovní skupiny týkající 
se statistiky o občanech se zdravotním postižením. Legislativní odbor 

se podílel též na přípravě novely listiny základních práv a svobod, 
jejímž cílem bylo připravit znění zamezující diskriminaci z důvodů 
zdravotního postižení. Návrh byl zpracován pracovní k, avšak k jeho 
realizaci dosud nedošlo. Legislativní odbor též připravil novelu 
zákona o důchodovém pojištění, která byla přijata Poslaneckou 
sněmovnou i Senátem a byla zařazena jako součást zákona 306 Sb. 
o důchodovém pojištění a která dále zlepšuje postavení pečujících 
osob v důchodovém pojištění.

Ad 2) Legislativní odbor se podílí i na poradenské činnosti, a to 
zejména ve složitých případech. Legislativní odbor se též podílí na 
práci odborné skupiny vládního výboru pro vzdělávaní, pro sociální 
politiku, pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením a odborné 
skupiny vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

Ad 3) Byly zpracovány materiály do periodika NRZP ČR Skok do 
reality. 
Některé změny v důchodovém pojištění § 78 zákona o zaměstna-
nosti, jeho proměny a jejich důsledky.

V roce 2008 probíhaly průběžné práce na přípravě dalšího vydání 
Sociálně právního minima pro osoby se zdravotním postižením.

Ad 4) Stejně jako v předchozích letech zajišťoval legislativní odbor 
některé přednáškové a vzdělávací akce pro osoby se zdravotním 
postižením.
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MEDIÁLNÍ AKTIVITY NRZP ČR

1. Významné akce v roce 2008
Mosty 2007 (V. ročník)
•  ceny za projekty, činy, které navržené subjekty a jednotlivci udělali 

nad rámec svých povinností ve prospěch občanů se zdravotním 
postižením

• Chrudim, 5. února 2008
Non-Handicap
• 12. ročník specializované výstavy pro zdravotně postižené
•  Praha, 15. – 18. dubna 2008
Peníze z loterií pro osoby se zdravotním postižením 
•  konference NRZP ČR pod názvem „Peníze z loterií pro osoby se 

zdravotním postižením aneb musí peníze z loterií a sázkových her 
směřovat převážně do sportu?“

• Praha 16. duben 2008
Bydlení bez bariér
• mezinárodní konference v rámci 4. ročníku z cyklu „bez bariér“
• Praha, 21. – 22. května 2008
Republikové shromáždění NRZP ČR
• jednání vrcholného orgánu NRZP ČR
• Praha, 30.-31. května 2008
Veletrh Medical Fair Brno 2008
•  tradiční mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace 

a zdraví
• Brno, 21.- 24. října 2008
„Evropou bez bariér“
•  konference na téma cestování osob se zdravotním postižením po 

Evropě
• Brno, 22. říjen 2008

2. Významné projekty medializované v roce 2008
Projekt Euroklíč
•  mezinárodní projekt, který už více než dvacet let efektivně pomáhá 

lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských 
zemích. Dlouhodobým cílem je zajistit osobám se sníženou 
schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou 
dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních 
zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.).

Zdravotnictví – „Desatero komunikace s lidmi se zdravotním 
postižením“
•  mediální kampaň zaměřená na všechny skupiny zdravotnických 

pracovníků tak, aby uměli komunikovat s komunitou lidí se zdra-
votním postiženém. 

3. Mediální témata v roce 2008
Zaměstnání
zaměstnávání zdravotně postižených dle zákona (fi rmy nad 25 
pracovníků mají mít povinný podíl 4% /§ 24, 1/1991 Sb./) – průzkum 
naplňování zákona na ministerstvech, v krajích, na soudech, na 
katastrálních úřadech a v bankách.
Sociální služby 
Způsob fi nancování sociálních služeb
Chybějící prostředky ve státním rozpočtu pro rok 2009 (na dotace 
pro poskytovatele sociálních služeb)
Zdravotnictví – zavedení poplatků – šetření dopadů zavedení 
poplatků ve zdravotnictví v domovech pro seniory, kritika nekon-
cepčnosti zdravotnických poplatků, možnosti pro podání ústavní 
stížnosti.
Bariéry
Odstranění bariér v dopravní infrastruktuře (spolupráce s Doprav-
ním podnikem Praha)
Zima – osoby se zdravotním postižením uvězněny doma (problémy 
s pohybem – zledovatělé chodníky, sníh)

Další témata ve sdělovacích prostředcích
Křest knihy – „Mezinárodní klasifi kace funkčních schopností, disa-
bility a zdraví“
Přijetí tzv. antidiskriminačního zákona 
Agresivita vůči lidem se zdravotním postižením 
Téma zdravotního postižení v rámci českého předsednictví EU
Kritika novely zákona o zaměstnanosti (pozměňovací návrh v § 78 
odst. 5 písm. c) o nemožnosti poskytovat příspěvek na zaměstnance 
se zdravotním postižením ve stupni IV

4. Statistika
Počet tiskových konferencí: 7
Počet avizovaných mediálních aktivit (konference, návštěvy ze 
zahraniční, zákony, jednání s úřady apod.): kolem 25
Počet tiskových a informačních zpráv: více než 30
Rozhovory, autorské komentáře, články a reportáže v médiích 
v řádech několika stovek. Předseda V. Krása a další představitelé 
NRZP ČR se dále pravidelně účastnili některých rozhlasových a tele-
vizních pořadů (Reportéři ČT, Černé ovce, Máte slovo, Mám nápad 
atd.). V roce 2008 se v hlavním televizním zpravodajství dne tří celo-
plošných televizí odvysílalo 29 reportáží s tematikou zdravotního 
postižení za přítomnosti NRZP ČR.



ČLENSKÉ ORGANIZACE NRZP ČR

Agnis Rosa o.s. http://www.ozdravne-programy.cz/
AMA společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel http://www.ama.sop.zde.cz/
APROPO asociace pro postižené http://www.a-pro-po.com/
ARCUS onko centrum http://arcus-oc.org/
ASISTENCE o.s. http://www.asistence.org/
Asociace muskulárních dystrofi ků v ČR http://www.md-cz.org/
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o.s. http://www.arpzpd.cz/
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených AVAZ Děčín http://www.avaz.wz.cz/
Centrum nezávislého života v Českém ráji a v Podkrkonoší
CESPO o.s. centrum služeb pro sluchově postižené http://www.cespo.eu/
Czech Agency for Education o.s.
Česká abilympijská asociace o.s. http://www.abilympics.cz/
Česká společnost AIDS pomoc http://www.aids-pomoc.cz/
Česká společnost pro duševní zdraví http://www.csdz.cz/
Česká unie neslyšících http://www.cun.cz/
Český klub nedoslýchavých HELP http://home.tiscali.cz/ckn_help/
Český klub ohluchlých o.s. http://www.ohluchli.unas.cz/
DebRA ČR http://www.debra-cz.org/
Dětské centrum 1990 http://www.dc90.cz/
Domov pro mne o.s. http://www.domovpromne.cz/domov/
Evropské centrum pantomimy neslyšících http://www.ecpn.cz/
Federace rodičů a přátel sluchově postižených o.s. http://www.frpsp.cz/
GIPSY HANDICAP HELP o.s. http://gipsyhandicap.wgz.cz/
HANDICAP Žatec o.s. http://www.handicap.zatec.cz/
HRA-WAY
Institut Eda Robertse o.s.
Já – člověk
JAKOP – Jablonecký klub onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel http://www.braillnet.cz/jakop/
Jihlavská unie neslyšících http://www.cmjn.cz/jun/
Klub bechtěreviků http://www.klub-bechtereviku.com/
Klub DEMKA http://www.demka.cz/
Klub nemocných cystickou fi brosou o.s. http://www.cfklub.cz/
Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova
Klub vozíčkářů Petýrkova http://www.volny.cz/kvpet/
KOLUMBUS občanské sdružení http://os-kolumbus.org/
KORUNA – sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. http://www.krizovatka-hc.cz/
LENIO občanské sdružení
Liga proti otokům
Liga za práva vozíčkářů o.s. http://www.ligavozic.cz/
Mobilis o.s. http://www.mobilityforall.cz/
Nadatio Samaritanus – Sdružení Samaritán o.s. http://www.samaritanus.cz/
Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR o.s. http://www.nipi.cz/
Neslyšící bez naděje o.s.
NONA společnost zdravotně postižených o.s. http://www.nonanmnm.com/
Občanské sdružení AUTISTIK http://www.volny.cz/autistik/
Občanské sdružení D.R.A.K. http://www.sdruzenidrak.org/
Občanské sdružení LIPKA na pomoc zdravotně postiženým http://www.oslipka.cz/
Občanské sdružení pomoci duševně nemocným ČR http://www.spdn-cr.org/
Občanské sdružení POMOCNÁ RUKA http://www.osruka.cz/
Občanské sdružení POROZUMĚNÍ – Sdružení nevidomých a slabozrakých ČR Plzeň http://www.sweb.cz/sdruzeniporozumeni/
Občanské sdružení ŠANCE
Občanské sdružení TRIANON http://www.ostrianon.cz/

37



38

Občanské sdružení Vozíčkáři Znojemska http://www.porbar.org/
Občanské sdružení zdravotně postižených regionu Krnov, Bruntál, Rýmařov
Občanské sdružení zdravotně postižených Tanvald
Občanské sdružení zdravotně postižených ve Žluticích
Občanské sdružení zdravotně postižených Veselská oblast
Oblastní unie neslyšících Olomouc http://www.ounol.cz/
OBZOR – Občanské sdružení pro vozíčkáře a jejich přátele
Organizace nevidomých Jihlava
Organizace zdravotně postižených Bučovice a okolí
ParaCENTRUM Fenix http://www.paracentrum-fenix.cz/
PARENT PROJECT http://www.parentproject.cz/
Plzeňská unie neslyšících http://www.pun.cz/
Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily http://podkrkonos.spol.semily.eu/
POHODA o.s. společnost pro normální život lidí s postižením http://www.pohoda-help.cz/
Pražská organizace vozíčkářů o.s. http://www.pov.cz/
PROSAZ – Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením http://www.prosaz.cz/
PŘÁTELSTVÍ – sdružení rodičů zdravotně postižených dětí v České Třebové http://www.geocities.com/pratelstvi/
REVMA LIGA v ČR http://www.revma.cz/liga/
Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem http://www.chronici.cz/
Sdružení neslyšících v Moravském krasu
Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně http://www.dmoinfo.cz/
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s. http://sdruzenicmp.cz/cz/
Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR http://www.diadeti.cz/
Sdružení rodičů a přátel postižených dětí Kamínek http://www.kaminekpolicka.unet.cz/
Sdružení uživatelů kochleárního implantátu http://www.suki.cz/
Sdružení vozíčkářů Hrabyně 201
Sdružení zdravotně postižených Karlovy vary – Stará Role
Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel http://www.braillnet.cz/szpoajp/
SOLIDARITA občanské sdružení zdravotně postižených
Společnost „E“ http://epilepsie.getweb.cz/
Společnost C-M-T http://www.c-m-t.cz/
Společnost dialýzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků 
a přátel dialýzy

http://www.znovu.cz/sdat/

Společnost DUHA o.s. Integrace osob s mentálním postižením http://www.spolecnostduha.cz/
Společnost Parkinson o.s. http://www.parkinson-cz.net/
Společnost pro bezlepkovou dietu http://coeliac.cz/
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR o.s. http://www.spmpcr.cz/
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR o.s./Klub Downova syndromu http://www.downuv-syndrom.cz/
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě http://www.huntington.cz/
Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků http://www.braillnet.cz/spae/
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc http://www.trendvozickaru.cz/
SPOLU Olomouc http://www.spoluolomouc.cz/aktuality
Sportovní klub vozíčkářů Ostrava http://www.skvostrava.cz/
Svaz diabetiků ČR http://www.diabetes.cz/
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR http://www.snncr.cz/
Svaz paraplegiků http://www.paraple.cz/
Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice o.s. http://www.spcch.cz/
Svaz tělesně postižených v České republice o.s. http://www.svaztp.cz/
Svaz zdravotně postižených občanů, Regionální výbor Hodonín
Svaz zdravotně postižených Stříbrska
Svaz zdravotně postižených ŠUMAVA
Svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí http://www.daneta.cz/
Svítání – sdružení pro pomoc zdravotně postiženým dětem, Pardubice http://www.svitani.cz/sdruzeni/
Unie neslyšících Brno http://www.neslysici.net/
UNIE ROSKA Česká multiple sclerosis společnost http://www.roska.eu/
Ústecký ARCUS – společnost onkologických pacientů, jejich rodin a přátel
Život bez bariér o.s. http://www.zbb.cz/
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ NRZP ČR ZA ROK 2008

Dne 29. března 2008 byl Republikový výbor NRZP ČR na svém 
zasedání seznámen s rozpočtem organizace na rok 2008, včetně 
požadované výše dotací od hlavních poskytovatelů. 
Hospodaření NRZP ČR probíhalo v členění na vlastní činnost 
a jednotlivé projekty, na které byly poskytnuty fi nanční prostředky. 
Hlavními zdroji příjmů byla dotace Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR ve výši 14 193 tis. Kč na projekt Celostátní síť poradenství 
sociálních služeb a dotace Úřadu vlády ČR v úhrnné výši 7 951 tis.
Kč, z nichž byly fi nancovány tři projekty. Zároveň byly dokončeny 
a doúčtovány víceleté projekty, fi nancované z evropských zdrojů. 

Všechny dotace byly dle metodik poskytovatelů řádně vyúčtovány 
v požadovaných termínech.
V hodnoceném účetním období jsme spolupracovali s účetní fi rmou 
AT Offi  x s.r.o. ing. Jaroslava Skuhrovce. Účetnictví NRZP ČR podléhá 
auditu, výrok auditora tvoří přílohu tohoto dokumentu.
Přestože, vzhledem k aktivitám NRZP ČR, není možný zdroj 
fi nancování prostřednictvím plateb od klientů, podařilo se naplnit 
požadované limity spoluúčasti tak, jak byly v jednotlivých projek-
tech požadovány a to i zásluhou našich partnerů, především daru 
od společnosti APEX-On line a.s.

Náklady Výnosy

                     číslo účtu název ukazatele
celkem
(v tis. Kč)

číslo účtu název ukazatele
celkem 
(v tis.Kč)

501 spotřeba materiálu 1 896 602 tržby z prodeje služeb - 1 468

502 spotřeba energie 963 604 tržby za prodané zboží - 217

511 opravy a udržování 131 644 úroky - 20 

512 cestovné 956 649 jiné ost.výnosy - 2

513 náklady na reprezentaci 416 682 přijaté příspěvky (a dary) - 7 808 

518 ostatní služby 15 259 684 přijaté členské příspěvky - 52

521 mzdové náklady 17 030 691 provozní dotace

524 zákonné sociální pojištění 5 365

525 ostatní sociální pojištění 66

538 ostatní daně a poplatky 80

542 ostatní pokuty a penále 2

544 úroky 50

545 kurzové ztráty - 6

546 dary 58

549 jiné ostatní náklady 125

551 odpisy dlouhodobého majetku 448

582 poskytnuté příspěvky 96

Celkem náklady 42 935 Celkem výnosy - 43 235

Hospodářský výsledek 300

591 daň z příjmů 0
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