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Úvodní slovo

Hodnotím-li rok 2009 s odstupem několika měsíců, vyvolává ve mně 

dojem určitého chaosu a zvláštních situací. Počátek roku byl pozna-

menán razantním nástupem České republiky jako předsednické 

země EU. Tato skutečnost se projevila výrazně i na činnosti NRZP ČR. 

Mimo tradiční předávání cen Národní rady osob se zdravotním posti-

žením ČR MOSTY, které se uskutečnilo v Grandhotelu Pupp v Karlo-

vých Varech v polovině měsíce února, jsme museli zajišťovat řadu 

dalších akcí. 

Počátkem roku jsme založili s Národní radou osob se zdravotním 

postižením Slosvenské republiky a poslanci z polského Sejmu, kteří 

sami mají zdravotní postižení, tzv. Středoevropskou iniciativu. Cílem 

této iniciativy je komparace legislativy jednotlivých zemí, prosazo-

vání společných zájmů v EU a realizace společných projektů, jako je 

například projekt Euroklíč. První setkání této iniciativy se uskutečnilo 

ve dnech 2. –  4. února 2009 v Turčianských Teplicích.

Velkou ztrátou pro naši organizaci, ale i hnutí osob se zdravotním 

postižením bylo úmrtí prvního místopředsedy NRZP ČR, prof. PaedDr. 

Jána Jesenského, CSc. Novou místopředsedkyní NRZP ČR byla zvole-

na paní Ing. Jana Hrdá.

Na přelomu měsíce února a března zasedalo v České republice před-

sednictvo Evropského fóra zdravotně postižených (EDF). EDF je zastře-

šující organizací hnutí osob se zdravotním postižením v EU – jejími 

členy jsou národní organizace zdravotně postižených členských zemí 

EU a velké nadnárodní iniciativy osob se zdravotním postižením sdru-

žující osoby s konkrétními druhy zdravotního postižení. 

Vrcholem našeho příspěvku k předsednictví v EU byla dvoudenní 

mezinárodní konference Evropou bez bariér. Tato konference byla ofi -

ciální doprovodnou akcí předsednictví České republiky v EU a účast-

nili se jí přední představitelé politického a společenského života ČR 

a četní mezinárodní hosté. 

V té době již začala vážná politická krize v ČR, doprovázená později 

celosvětovou ekonomickou krizí. Tyto dva společenské fenomény se 

samozřejmě projevily také na naší činnosti a práci. Pocit chaosu ply-

ne právě z tohoto období, které se táhlo prakticky až do konce října. 

Velmi obtížně se vyjednávaly různé důležité záležitosti. Vše bylo jako 

by dočasné, a tudíž i veškerá jednání byla podmíněna dalším vývojem 

politické i hospodářské situace. Hospodářská krize se u nás projevila 

poklesem příjmů od sponzorů, ale i z veřejných rozpočtů. Zpomalil se 

projekt Euroklíč, který byl v roce 2008 dobře nastartován a byl velký 

předpoklad toho, že jednotlivé kraje se výrazně zapojí do realizace 

tohoto projektu. Bohužel pokles daňové výtěžnosti a příjmů krajů měl 

dopad na realizaci nejen projektu Euroklíč.

I v tomto chaosu se nám podařilo obhájit některé důležité věci. 

Při novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, byla odlo-

žena částečná výplata příspěvku na péči v I. stupni formou pouká-

zek. Navrhli jsme a později prosadili změnu zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, která neumožňuje chráněným dílnám vyplácet 

část platu ve formě naturální mzdy. Podařilo se nám výrazně elimi-

novat původně navrženou výraznou restrikci dávek podle vyhlášky 

č. 182/1991 Sb., jíž se provádí zákon o sociálním zabezpečení. Byly 

to důležité a zásadní věci, které zabránily většímu dopadu ekono-

mické krize na osoby se zdravotním postižením. V měsíci září 2009 

Parlament ČR schválil ratifi kaci Úmluvy OSN o právech osob se zdra-

votním postižením. Velmi intenzivně se rozeběhly práce na přípravě 

nového Národního plánu rovných příležitostí pro osoby se zdravot-

ním postižením na období 2010 –2014, který by měl být Vládou ČR 

schválen v dubnu roku 2010.

Rok 2009 naplnil některá naše očekávání. Podařilo se nám uspět 

s projektem Euroklíč pro Středočeský kraj, takže v roce 2010 již pro-

běhne montáž mnoha eurozámků ve Středočeském kraji a budou 

distribuovány tisíce euroklíčů osobám se zdravotním postižením. 

V Karlovarském kraji jsme uspěli s velkým investičním projektem Toa 

Point, v rámci něhož vybudujeme v pěti městech Karlovarského kraje 

veřejné toalety, které budou moci bez problémů využít i osoby se 

zdravotním postižením. 

Z pohledu uplynulých měsíců roku 2010 docházím k přesvědčení, 

že ačkoliv rok 2009 byl chaotický a plný různých zvratů a překvape-

ní, vydláždil cestu novým projektům, novým iniciativám a tím i dal-

šímu rozvoji NRZP ČR jako obhájce práv a zájmů osob se zdravotním 

postižením.

Václav Krása
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NRZP ČR se představuje

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR vznikla na ustavu-

jícím shromáždění zástupců organizací zdravotně postižených dne 

27. 6. 2000. Důvodem vzniku byla snaha o nalezení co nejefektivněj-

šího způsobu spolupráce organizací zdravotně postižených v rámci 

ČR. NRZP ČR je dnes uznávaným iniciativním a koordinačním orgá-

nem pro obhajobu, prosazování a naplňování práv a zájmů osob se 

zdravotním postižením. Spolupracuje s orgány státní správy a sa-

mosprávy v ČR a mezinárodními organizacemi a institucemi; je nyní 

největším a nejreprezentativnějším zástupcem organizací osob se 

zdravotním postižením v ČR.

Z tohoto důvodu je hlavním poradním orgánem Vládního výboru 

pro zdravotně postižené občany a zastupuje občany se zdravotním 

postižením v dalších významných organizacích, jako je např. Svaz 

měst a obcí ČR, Řídící výbor Národního rozvojového programu mobi-

lity pro všechny a další instituce. Je členem mezinárodních organi-

zací Disabled Peoples’ International, Rehabilitation International, 

European Disability Forum a FIMITIC. 

Odborníci NRZP ČR pracují v řadě odborných týmů státních insti-

tucí a samosprávných orgánech. Působí například v Legislativní radě 

Vlády ČR, na Ministerstvu dopravy ČR, na MPSV ČR nebo při posuzo-

vání projektů na SFDI ČR. 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR má celostátní 

působnost. 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 jejich zájmů na 

regionální úrovni. 

Pro řešení společných otázek života osob se zdravotním postiže-

ním jsou v NRZP ČR ustaveny odborné komise – sociální, legislativní, 

pro odstraňování bariér, pro zdravotnictví, pro přípravu zákona o uce-

lené rehabilitaci a pro problematiku osob s duševním onemocněním. 

Vysoce odborným vědeckým zázemím NRZP ČR je Vědecká rada. 

Jejími členy jsou významní odborníci z různých oblastí života. 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR provozuje 

velkou sociálněprávní poradnu, jejíž centrální pracoviště je v sídle 

a detašovaná pracoviště jsou ve všech krajských městech České 

republiky. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR sdružovala 

k 31. 12. 2009 celkem 112 organizací osob se zdravotním postižením 

nebo jejich zástupců.
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Přehled o činnosti orgánů NRZP ČR

Nejvyšším orgánem Národní rady osob se zdravotním postižením 

ČR je Republikové shromáždění, které se sešlo 22. října 2009 v Brně. 

Republikové shromáždění:

zvolilo dle stanov: 

1. místopředsedu NRZP ČR paní ing. Janu Hrdou

2. člena RV NRZP ČR pana Jaroslava Paura

vzalo na vědomí:

1. zprávu o činnosti KRZP 

2. zprávu o činnosti krajských koordinátorů NRZP ČR 

3. zprávu o činnosti odborných komisí NRZP ČR 

Republikové shromáždění NRZP ČR přijalo na svém X. jednání prohlá-

šení k aktuální situaci:

Delegáti X. Republikového shromáždění Národní rady osob se zdravot-

ním postižením ČR s velkými obavami vnímají současné dění na politické 

scéně. Hospodářská krize je často využívána k nekoncepčním zásahům 

do systému podpor osob se zdravotním postižením. Tyto nesystémové 

zásahy mohou ve svých důsledcích vážně ztížit jejich životní podmínky. 

Obracíme se proto na politiky všech parlamentních stran, aby zabránili 

zneužití současné hospodářské situace k tlaku na snižování podpory spo-

lečnosti osobám ohroženým sociálním vyloučením. V posledních letech se 

podařilo výrazně posílit integraci osob se zdravotním postižením do spo-

lečnosti a je nepřijatelné, aby výraznou restrikcí došlo k zastavení tohoto 

trendu. Pozorně vnímáme, že současná hospodářská situace je složitá a 

je třeba ji systémově řešit. Domníváme se však, že cesta k nezadlužování 

společnosti spočívá především v hledání nových příjmů a neměla by vést 

přes restrikci těch, kteří jsou odkázáni na pomoc společnosti. Jsme připra-

veni na takových konceptech spolupracovat.

Mezi Republikovými shromážděními je nejvyšším orgánem NRZP ČR 

Republikový výbor, který zasedá zpravidla dvakrát ročně. 

Přehled z usnesení jednotlivých zasedání Republikového 

výboru:

RV NRZP ČR na zasedání ze dne 23. 5. 2009 přijal usnesení, ve 

kterém:

•  vzal na vědomí zprávu předsedy NRZP ČR o činnosti předsednictva 

od posledního jednání RV dne 27. září 2008

•  obrátil se na politickou reprezentaci s apelem, aby důsledky eko-

nomické krize neměly nežádoucí dopad na osoby se zdravotními 

potížemi, které mají zpravidla nízký příjem a jakékoliv snížení jejich 

životní úrovně může být pro ně těžko překonatelné 

•  vyhlásil VII. ročník ceny NRZP ČR Mosty 2009 a souhlasil, aby se pře-

dání cen uskutečnilo ve spolupráci s Plzeňským krajem. Zároveň 

pověřil předsednictvo NRZP ČR změnou spolupořadatele, pokud 

by se objevily nějaké problémy při přípravě akce

•  schválil rozpočet NRZP ČR v objemu 32 mil. Kč a zmocnil předsed-

nictvo NRZP ČR k úpravě rozpočtu dle skutečných příjmů

•  vzal na vědomí zprávu o vyúčtování projektů za rok 2008

•  vzal na vědomí zprávu RRK

•  přijal za členy NRZP ČR: 

ZDRAPOSO, o.s., se sídlem Gagarinova 2048, Sokolov

FIT-ILCO ČR, o.s., se sídlem Vratislavova 9, Praha 2

Mozaika Uherský Brod, o.s., se sídlem Větrná 2469, Uherský Brod

ONKO – Naděje, sdružení onkologických pacientů Karviná, zkratka 

Onko klub Karviná, se sídlem Karvinská hornická nemocnice, a.s., 

Zakladatelská 975/22, Karviná 

• odložil přijetí z důvodu nedostatečných informací o organizaci:

Kolpingova rodina Smečno, o.s., se sídlem U Zámku 5, Smečno 

Rodinné centrum Rozárka, se sídlem Diezenhoferova 14, České 

Budějovice 

•  Vzal na vědomí vystoupení o.s. Svítání Pardubice vzhledem ke 

změně právní formy na o.p.s.

RV NRZP ČR na zasedání ze dne 12. 9. 2009 přijal usnesení, ve 

kterém:

•  vzal na vědomí zprávu předsedy NRZP ČR o činnosti předsednictva 

od posledního jednání RV NRZP ČR ze dne 23. května 2009

•  připomněl politické reprezentaci, že situace veřejných fi nancí 

nezbytně vyžaduje určit priority v podpoře veřejných služeb a roz-

dělit je na služby nezbytné a služby zbytné. RV NRZP ČR apeloval 



NÁRODNÍ RADA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČR

6

na politickou reprezentaci, aby prioritně podpořila z veřejných roz-

počtů především ty veřejné služby, které jsou zaměřeny na pomoc 

osobám při zajištění jejich základních životních potřeb  

•  vyzval politickou reprezentaci, aby nedopustila v návrhu státního 

rozpočtu na rok 2010 snížení výdajů na sociální služby proti skuteč-

nosti roku 2009. Systém sociálních služeb je dlouhodobě výrazně 

podfi nancován a jakékoliv snížení výdajů v této oblasti může 

významně ohrozit životní podmínky lidí na ně odkázaných 

•  vzal na vědomí zprávu o přípravě vyhlášení cen NRZP ČR Mosty 2009 

v Plzni dne 10. 2. 2010 od 15.00 hod.

•  schválil základní parametry projektů NRZP ČR na rok 2010 

•  vzal na vědomí zprávu RRK

•  přijal za členy NRZP ČR 

Občanské sdružení eSeznam, Sosnová 371, Třinec, 739 61, tel: 

558 333 100,    603 485 401 

Amelie, o.s. , Kurta Konráda 15, Praha 9, 190 00, tel.: 283 880 316, 

739 004 222 

AB plus CZ, občanské sdružení zaměstnanců, Panelová 406/9, 

Praha 9, 190 15, tel.: 286 000 900, 602 480 600 

Občanské sdružení CHEWAL, Bystřice 1280, 739 95, tel.: 552 321 407, 

604 258 396 

•  vzal na vědomí informace o fi nanční situaci NRZP ČR, o odborných 

komisích a o přípravě RS NRZP ČR

•  uložil předsedovi NRZP ČR informovat členské organizace o riziku 

rozpočtového provizoria

•  uložil předsedovi NRZP ČR zajistit, ve spolupráci s odbornou komisí 

Bariéry, možnost připomínkovat legislativu MMR ČR.
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Činnost Národní rady osob se zdravotním postižením je rozvíjena na 

následujících úrovních:

1. na mezinárodní úrovni

•  zastupování ČR ve světové organizaci – Rehabilitation International 

(RI),

•  zastupování ČR ve světové organizaci – Disabled Peoples 

International (DPI),

•  zastupování ČR v zastřešující evropské organizaci občanů se zdra-

votním postižením a jejich organizací – European Disability Forum 

(EDF),

•  zastupování ČR v zastřešující Evropské organizaci občanů s těles-

ným postižením (FIMITIC),

•  využívání informačního servisu zejména EDF, RI a DPI,

•  prezentace informací ze zahraničí, 

•  prezentace ČR v zahraničí.

2. na republikové úrovni

•  naplňování funkce hlavního poradního orgánu Vládního výboru 

pro občany se zdravotním postižením,

•  spolupráce s významnými institucemi a organizacemi (např. Svazem 

měst a obcí ČR, Asociací krajů ČR, Parlamentem ČR, SFDI ČR, Českou 

radou humanitárních organizací apod.),

•  připomínkování legislativních návrhů ovlivňujících životní pod-

mínky zdravotně postižených občanů, jejich rodin a přátel, 

•  zajišťování koordinační a metodické činnosti ve prospěch členských 

organizací NRZP ČR,

•  zpracovávání informací s tematikou podpory osob se zdravotním 

postižením,

•  vydávání zpravodaje NRZP ČR – SKOK DO REALITY –, novin o legis-

lativě pro zdravotně postižené,

•  vydávání publikací, jako je např. Sociálně právní minimum pro zdra-

votně postižené občany, Sociální služby a pomoc v hmotné nouzi 

a další,

•  zveřejňování informací a zpráv pro osoby se zdravotním postiže-

ním a veřejnost na teletextu ČT, 

•  zpracovávání analýz, průzkumů a situačních zpráv, 

•  zpracovávání krátkodobých a střednědobých koncepcí,

•  pořádání konferencí, seminářů a odborných vzdělávacích kurzů,

•  realizace projektů z evropských fondů zaměřených na podporu 

samostatného života osob se zdravotním postižením.

3.  na regionální úrovni

•  spolupráce s krajskými zastupitelstvy při plánování a realizaci regi-

onální politiky,

•  metodická a organizační pomoc krajským radám osob se zdravot-

ním postižením,

•  přímá podpora koordinační a informační činnosti krajských rad 

osob se zdravotním postižením,

•  podpora aktivit krajských rad osob se zdravotním postižením při 

naplňování hlavních cílů organizace v regionech,

•  iniciování a tvorba krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro 

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. 

Zaměření činnosti NRZP ČR
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Projekt: Účast NRZP ČR na tvorbě, realizaci 

a monitorování ucelených plánů, vyrovnávání 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Cílem projektu je zastupování zájmů a potřeb občanů se zdravotním 

postižením v České republice. NRZP ČR v této oblasti plní roli sek-

torového partnera vůči orgánům státní správy, samosprávy a dalších 

orgánů ČR, a to i ve vztahu k zahraničí. Zastupování zájmů osob se 

zdravotním postižením se děje prostřednictvím přípravy, realizace 

a monitorování ucelených celostátních plánů vyrovnávání příležitostí 

pro osoby se zdravotním postižením a dále prostřednictvím krajských 

plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. 

Jako nástroje výše uvedených činností slouží především legislativní 

návrhy, připomínkování návrhů zákonů a vyhlášek, stanoviska ke kon-

cepčním materiálům, které se zabývají problematikou zdravotního 

postižení, a další. 

Činnost NRZP ČR byla v roce 2009 zaměřena především na realizaci 

úkolů souvisejících s předsednictvím České republiky v EU a sledo-

vání legislativy v České republice. V rámci předsednictví se uskutečnila 

řada akcí, které jsou také více popsány v dalších projektech NRZP ČR. 

Jedná se především o zasedání předsednictva EDF v Praze ve dnech 

28. 2. – 1. 3. 2009, dále dvoudenní mezinárodní konference na téma 

„Evropou bez bariér“, první zasedání tzv. Středoevropské iniciativy v Tur-

čianských Teplicích a také druhé zasedání této skupiny v Polském Těšíně. 

NRZP ČR se také zapojila do kampaně před volbami do Evropského par-

lamentu, a to tím, že vyzvala kandidující politické strany v České repub-

lice, aby do svých programů zahrnuly také problematiku zdravotního 

postižení. Tato akce byla součástí celoevropské kampaně, již organizovala 

EDF. Politické strany na tuto aktivitu NRZP ČR reagovaly a informovaly nás 

o svých volebních programech a o tom, jakým způsobem zahrnují pro-

blematiku zdravotního postižení do svých politických úvah. Až na jednu 

výjimku se ukázalo, že politické strany ve svých volebních programech 

mají spíše obecné proklamace, které se dotýkají problematiky zdravot-

ního postižení, ale neobsahují konkrétní opatření k integraci osob se 

zdravotním postižením do společnosti.

Cílem projektu je zastupování zájmu a potřeb občanů se zdravot-

ním postižením. Tento základní cíl byl v projektu naplněn. Důkazem 

je, že NRZP ČR byla účastníkem jednání státních a veřejných orgánů 

při projednávání legislativních i nelegislativních úkolů, které měly 

nějakou souvislost s problematikou zdravotního postižení. Ve své čin-

nosti NRZP ČR naplňovala cíle Střednědobé strategie státní politiky 

vůči občanům se zdravotním postižením i Národního plánu podpory 

a integrace osob se zdravotním postižením. Touto spoluprací a účastí 

na jednáních se podařilo dosáhnout mnoha dílčích koncepčních 

a legislativních řešení, která zlepšovala postavení osob se zdravotním 

postižením ve společnosti a míru jejich integrace.

NRZP ČR se také účastnila zásadních jednání kolem přípravy novely 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jednání probíhala u mi-

nistra práce a sociálních věcí, v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 

a v dalších institucích. Společně s Odborovým svazem pracovníků ve 

zdravotnictví a sociálních službách a s Unií zaměstnavatelských svazů 

jsme vytvořili některé vlastní návrhy, které následně byly prosazeny 

v poslanecké sněmovně. Účast NRZP ČR na jednáních o zákonu o so-

ciálních službách byla velmi efektivní, podařilo se z novely odstranit 

řadu ustanovení, která by snižovala úlohu uživatelů sociálních služeb 

v rámci smluvních vztahů s poskytovateli sociálních služeb (jedná se 

především o zavedení voucherů a dalších opatření).

V rámci přípravy krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro 

osoby se zdravotním postižením proběhla jednání s novou repre-

zentací krajské samosprávy, a to v krajích Plzeňském, Karlovarském, 

Královéhradeckém, Pardubickém, Moravskoslezském, Vysočina, 

Jihočeském, Ústeckém a Zlínském. Kromě Ústeckého kraje došlo 

k výraznému posunu vnímání potřeby krajských plánů vyrovnávání 

příležitostí, tedy v těch krajích, kde dosud nejsou Krajské plány vyrov-

návání příležitostí přijaty. Jedná se především o kraj Jihočeský, Zlínský 

a Vysočina. Dále proběhlo jednání s hejtmany při zasedání Asociace 

krajů ČR. Závěr tohoto jednání doporučuje jednotlivým hejtmanům, 

aby spolupracovali na přípravě nových krajských plánů vyrovnávání 

příležitostí, případně jejich novelizaci. Současně bylo přislíbeno, že ve 

všech krajích budou vytvořeny společné monitorovací orgány, které 

budou tvořeny představiteli krajských rad zdravotně postižených 

a krajské samosprávy. Ve všech krajích je NRZP ČR účastna přípravy 

krajských plánů rozvoje sociálních služeb anebo se podílí na jejich 

inovaci. 

V souvislosti s problémy kolem zaměstnávání osob se zdravot-

ním postižením NRZP ČR monitorovala zneužívání § 78 zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. § 78 umožňuje poskytnout příspě-

vek zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50 % osob se zdravot-

ním postižením. Z monitorování zneužívání tohoto paragrafu byly 

vytvořeny dva televizní pořady a NRZP ČR byla jedním s iniciátorů 

tzv. expertního panelu MPSV ČR, který v současné době jedná o zá-

sadní změně podpory zaměstnanosti osob se zdravotním postiže-

ním. V podzimních měsících se uskutečnilo jednání s vedením Správy 

služeb zaměstnanosti MPSV ČR, které vyústilo v přípravu legislativní 

úpravy, § 178, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. I když byl 

dohodnut text této legislativní změny, MPSV ČR dosud novelu zákona 

o zaměstnanosti nepřipravilo, a to především proto, že se odhod-

lalo k širší úpravě zákona o zaměstnanosti. Vzhledem k současné 
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předvolební situaci je příprava větší novely zákona o zaměstnanosti 

neefektivní. Je pravděpodobné, že větší naději na průchodnost legis-

lativním procesem by měla úprava užší. 

NRZP ČR se aktivně podílela na činnosti Národního rozvojového 

programu mobility pro všechny. Pracovníci NRZP ČR se účastnili posu-

zování jednotlivých projektů a dále pracovali v Řídícím výboru NRPM. 

Pracovnice NRZP ČR působila jako konzultantka pro předkladatele pro-

jektových záměrů v rámci Národního rozvojového programu mobility. 

Součástí realizace byly tyto aktivity:

•  rozesílání informací o programu Mobilita pro všechny v rámci ČR,

•  prezentace programu Mobilita pro všechny na úřadech měst 

a obcí, a to jak jednotlivě, tak i po skupinách,

•  návštěvy měst a obcí – konzultace na místě,

•  odborné konzultace předkladatelům nových projektů,

•  shromažďování došlých projektů,

•  odborné posouzení a ohodnocení došlých projektů pro další jed-

nání v řídících orgánech programu.

NRZP ČR dlouhodobě spolupracuje s SFDI, a to v programu 

Zvyšování bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám 

s omezenou schopností pohybu a orientace. NRZP ČR se zásad-

ním způsobem účastnila posuzování jednotlivých projektů, které se 

zabývaly zpřístupňováním dopravy osobám s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

NRZP ČR v rámci zvyšování informovanosti o problematice zdravot-

ního postižení uspořádala jedenáct tiskových konferencí, které byly 

zaměřeny na problematiku lidí s duševním onemocněním, výroční 

ceny Mosty, Euroklíč, spolupráci nevládních organizací a k úspor-

ným návrhům ministra fi nancí ČR E. Janoty. Tiskové zprávy byly také 

zaměřeny na výstupy z jednání orgánů NRZP ČR, to je Republikového 

výboru a Republikového shromáždění. Současně vydala větší množ-

ství tiskových zpráv a informací pro veřejnost, které byly uveřejněny 

na webových stránkách NRZP ČR a zároveň rozesílány členským 

organizacím NRZP ČR. 

Úkoly přímo vyplývající z usnesení vlády ČR 

Národní plán podpory a integrace osob se zdravotním postižením (dále 

jen NPPI), který schválila svým usnesením č. 1024 ze dne 17. 8. 2005 vláda 

ČR, aktualizovaný usnesením vlády ČR č. 792 ze dne 22. 6. 2009.

Tento významný dokument obsahuje následující opatření, která 

ukládají NRZP ČR tyto činnosti. 

Opatření 6.4 

Vytvořit a provozovat internetový portál zpřístupňující informace o po-

skytovaných službách a dalších formách podpory občanů se zdravotním 

postižením 

Na webových stránkách NRZP ČR jsou dostupné informace o struk-

tuře NRZP ČR, o její činnosti v jednotlivých oborech a o práci odborných 

komisí. Každodenně jsou stránky aktualizovány a jsou zveřejněny nejno-

vější informace v problematice zdravotního postižení. V rámci portálu 

NRZP ČR je vytvořena sekce „poradna“, kde jsou zveřejňovány odpovědi 

na dotazy jednotlivých občanů a institucí, které se zabývají problemati-

kou sociálních služeb. NRZP ČR realizovala projekt Equal a z toho projektu 

vznikly nové webové stránky www.praceprozp.cz, které NRZP ČR nadále 

nyní spravuje a provozuje. Jsou to interaktivní stránky k vyhledávání 

zaměstnání, a to jak ze strany zaměstnavatelů, tak ze strany občanů se 

zdravotním postižením. 

Úkol je průběžně plněn. 

Opatření 7.3

Vypracovat analýzu a nově navrhnout formulaci právní úpravy ochrany 

práv zvlášť ohrožených skupin osob se zdravotním postižením (osoby sti-

žené duševní poruchou), a to posílením práv těchto osob v řízeních, která 

se jich týkají (zejména institut způsobilosti k právním úkonům ) a přijetím 

podrobnější úpravy práv a povinností opatrovníka těchto osob. 

Byla vytvořena společná odborná pracovní skupina ze zástupců orga-

nizací duševně nemocných a pracovníků NRZP ČR. Ve skupině pracuje také 

externí právní poradce. V roce 2009 byla činnost pracovní skupiny poměrně 

intenzivní. Představitelé skupiny komunikovali s MPSV ČR, MZ ČR a MSp ČR 

o přípravě zákona o osobách s duševním onemocněním. Žádné z uvede-

ných ministerstev není ochotno převzít gesci nad přípravou tohoto zákona. 

Odborná skupina se rozhodla na příště připravovat pouze dílčí legislativní 

úpravy ve prospěch osob s duševním onemocněním.

Úkol trvá. 

Opatření 7.7

Zvyšovat právní vědomí v oblasti zákazu diskriminace z důvodů 

zdravotního postižení či nepříznivého zdravotního stavu, a to např. 

tiskem informačních materiálů, informováním veřejnosti prostřednictvím 

rozhlasových a televizních médií apod. 

NRZP ČR věnovala zvýšenou pozornost právnímu vědomí v oblasti 

zákazu diskriminace z důvodu zdravotního postižení. Odborní zástupci 

NRZP ČR řešili řadu případů konkrétní diskriminace ve školství, např. kdy 

zřizovatel školského zařízení odmítal zajistit asistenta pedagoga žákovi se 
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zvláštními potřebami. S Magistrátem hl. m. Prahy, ale i s dalšími krajskými 

metropolemi byla řešena otázka nedostatku asistentů pedagoga, což vede 

k přímé diskriminaci žáků základních škol se zdravotním postižením. NRZP 

ČR vydala několik publikací, které informují veřejnost o způsobu komuni-

kace s osobami se zdravotním postižením tak, aby nedocházelo k jejich dis-

kriminaci. Řešila řadu případů konkrétní diskriminace osob se zdravotním 

postižením, např. přístupu do kulturních a společenských zařízení, účasti na 

soudních jednáních apod. NRZP ČR pravidelně informuje prostřednictvím 

svých novin „Skok do reality“, dále prostřednictvím celostátních tiskových 

a rozhlasových médií, o způsobech diskriminace osob se zdravotním posti-

žením a jejich předcházení. V souvislosti s přijetím tzv. „antidiskriminačního 

zákona“ a ratifi kací Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením 

uspořádala NRZP ČR několik přednášek. Tyto přednášky byly organizovány 

v rámci jednání Krajských rad osob se zdravotním postižením a také u příle-

žitosti veletrhu REHAPROTEX. 

Úkol je průběžně plněn. 

Opatření 8.1

Zajistit účast organizací občanů se zdravotním postižením na legislativ-

ním procesu. 

NRZP ČR pravidelně připomínkuje všechny legislativní normy, které se 

nějakým způsobem dotýkají života osob se zdravotním postižením. Sama 

připravuje některé pozměňovací návrhy, a to ve spolupráci s členskými 

organizacemi NRZP ČR. Přehled legislativní činnosti je uveden v bodě 5. 

Všechny připomínky k zákonu jsou diskutovány s členskými organiza-

cemi, a to prostřednictvím elektronické komunikace.

Úkol je průběžně plněn. 

Opatření 8.2

Realizovat výzkumnou činnost v oblasti sociologie handicapu a kvality 

života občanů se zdravotním postižením, nezbytnou pro přípravu kon-

cepčních dokumentů a návrhů legislativních úprav. 

V roce 2009 nebyl výzkum realizován. NRZP ČR nebyly poskytnuty 

dostatečné fi nanční prostředky k realizaci úkolu. 

Úkol nebyl plněn. 

Opatření 8.4

Realizovat informační kampaň o efektivních formách podpory občanů 

se zdravotním postižením. 

V roce 2009 pokračovala kampaň ke zlepšení komunikace s osobami se 

zdravotním postižením, a to v jednotlivých oborech, např. dopravě, zdra-

votnictví, sociálních službách a dalších. Vyškolení odborníci samostatně 

pořádali vzdělávací akce pro různé spektrum posluchačů. Největší počet 

přednášek byl realizován ve veřejné správě, v dopravě a ve zdravotnictví. 

NRZP ČR organizovala několik kampaní, které byly zaměřeny především 

na přípravu některých legislativních norem, případně jako reakce na kon-

krétní kroky vlády. Jednou z kampaní byla informační akce zaměřená na 

dotační prostředky k návrhu státního rozpočtu na rok 2010 pro poskyto-

vatele sociálních služeb. NRZP ČR seznamovala veřejnost s problematikou 

novely zákona o sociálních službách, kde se původně navrhovalo zavedení 

voucherů pro uživatele sociálních služeb. Třetí významnou kampaní v roce 

2009 byla kampaň na podporu osob s duševním onemocněním, kdy jsme 

veřejnost seznámili s diskriminací osob s duševním onemocněním. NRZP 

ČR také menší kampaní reagovala na tzv. úsporný balíček ministra fi nancí, 

pana E. Janoty, kde byly navrženy některé kroky, které z našeho pohledu 

nepřispívaly k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti. 

Významnou kampaní v roce 2009 byla pokračující kampaň k prosa-

zení projektu Euroklíč. NRZP ČR dlouhodobě usiluje o realizaci projektu, 

který by zavedl eurozámky na místa využívaná především osobami se 

zdravotním postižením a zároveň by občanům se zdravotním posti-

žením poskytl euroklíče k užívání těchto zařízení. Kampaň byla v osmi 

krajích. V pěti krajích již byly provedeny přípravné práce k realizaci pro-

jektu Euroklíč. Ve Středočeském kraji byl schválen projekt na fi nancování 

Euroklíče z fondu EU. Projekt bude realizován v roce 2010.

Úkol je průběžně plněn.

Opatření 8.5

Zastupovat ČR v European Disability Forum a Rehabilitation International. 

Zástupci NRZP ČR se pravidelně účastní zasedání řídících orgánů 

EDF. V roce 2009 proběhlo, v rámci českého předsednictví v EU, zasedání 

předsednictva EDF v Praze. Zpráva o tomto zasedání je v jiném projektu. 

NRZP ČR se účastnila kampaně EDF před volbami do Evropského parla-

mentu. V letošním roce nominovala NRZP ČR svoje odborníky do pracov-

ních komisí EDF. Spolupráce s EDF je pravidelná a efektivní.

NRZP ČR dále spolupracuje s Disabled Peoples’ International. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o celosvětovou organizaci a zasedání jsou 

často mimo Evropu, spočívá spolupráce NRZP ČR především v korespon-

denční výměně informací, materiálů apod. 

NRZP ČR současně spolupracuje s Rehabilitation International. 

Jedná se o celosvětovou organizaci. NRZP ČR je v pravidelném kon-

taktu se sekretariátem RI a s jejími jednotlivými představiteli. Národním 
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tajemníkem České republiky v této organizaci je Doc. MUDr. Jiří Votava, 

který je zároveň členem výkonného výboru RI. 

V roce 2009 se počala rozvíjet spolupráce s mezinárodní organizací 

FIMITIC. FIMITIC sdružuje osoby převážně postižené dětskou mozkovou 

obrnou. NRZP ČR do této organizace vstoupila v roce 2008.

Úkol je průběžně plněn. 

Opatření 9.4 

Metodicky podpořit přípravu, realizaci a průběžné monitorování krajských 

plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. 

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 pod-

výborem pro zdravotně postižené a občany se změněnou pracovní 

schopností, tak i se senátním podvýborem pro rovnoprávné uplat-

nění občanů se zdravotním postižením, a to zejména formou konzul-

tací jednotlivých projednávaných témat.

NRZP ČR systematicky spolupracovala především s výborem 

pro sociální politiku. Prosazovala zde pozměňovací návrhy k nove-

le zákona o sociálních službách, k zákonu o hmotné nouzi, k zákonu 

o státním rozpočtu a k dalším zákonům. V roce 2009 stagnovala 

činnost podvýboru pro osoby se zdravotním postižením. NRZP ČR 

nebyla přizvána k práci tohoto podvýboru.

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Jak vyplývá ze statutu VVZPO schváleného usnesením vlády č. 1323 

ze dne 10. 12. 2001, naplňuje NRZP ČR funkci jeho hlavního porad-

ního orgánu. Ve VVZPO zasedá pět členů předsednictva NRZP ČR; 

předseda NRZP ČR zastává funkci místopředsedy VVZPO. VVZPO pro-

jednává všechny materiály předkládané NRZP ČR.

Spolupráce byla po celý rok 2009 velmi intenzivní. Na půdě VVZPO 

se v roce 2009 projednávaly zásadní otázky osob se zdravotním posti-

žením – zaměstnanost, vzdělávání, fi nancování organizací a další. 

Odborné skupiny Vládního výboru pro zdravotně postižené 

občany 

V rámci VVZPO byly dosud ustaveny čtyři odborné skupiny zabývající 

se jednotlivými oblastmi vyrovnávání příležitostí pro občany se zdra-

votním 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 

členy každé z nich. Zastávají rovněž funkci předsedů odborné sku-

piny pro vzdělávání a odborné skupiny pro regionální rozvoj. 

Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro 

všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny byl vyhlášen 

společně VVZPO a NRZP ČR 16. 4. 2002. Následné usnesení vlády 

č. 545 ze dne 29. 5. 2002 určilo jako koordinátory programu VVZPO 

a NRZP ČR. Tato funkce je vykonávána prostřednictvím Řídícího 

výboru programu. 

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, prací na metodice, přípravy novely 

usnesení vlády o fi nancování NRPM a také se zúčastnili vyhodnoco-

vání projektů. 

Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury 

V působnosti výkonného výboru je mj. vyhlašování výběrových řízení 

na realizaci investičních akcí a uvolňování prostředků SFDI na inves-

tiční 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 hodnoticí komise pro výběr projektů zaměře-

ných na zpřístupňování dopravní infrastruktury pro osoby se sníže-

nou schopností pohybu a orientace. NRZP ČR realizovala jeden pro-

jekt společně s SFDI, projekt zaměřený na posuzování investičních 

záměrů, předkládaných obcemi v rámci zpřístupňování komunikací 

pro osoby se zdravotním postižením. NRZP ČR je v současné době 

dlouhodobým partnerem SFDI. 
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Mezirezortní komise k programu podpory obnovy vozidel 

městské hromadné dopravy a veřejné linkové autobusové 

dopravy 

Smyslem komise je posuzovat žádosti o dotace jednotlivým provo-

zovatelům autobusové dopravy na nákup nových autobusů a jejich 

součástí. 

Při posuzování jsou preferovány autobusy splňující požadavky 

na ekologickou dopravu a na dopravu osob se sníženou schopností 

pohybu a orientace. Vzhledem k tomu je zastoupení NRZP 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 

převzala nad projektem Euroklíč záštitu. 

Svaz měst a obcí ČR

Od roku 1994 vyvíjí svoji činnost Komise předsednictva SMO ČR pro 

zdravotně postižené občany. V ní zasedají ti zástupci NRZP ČR, kteří 

jsou současně zastupiteli měst a obcí. 

Komise projednává celou řadu témat komunální politiky, jež se 

vážou k životním podmínkám občanů se zdravotním postižením, 

zejména problematiku sociálních služeb, vzdělávání a dopravy. 

Komise se také pravidelně zabývala schopností jednotlivých měst 

zapojit se do projektu Národního rozvojového programu mobility 

pro všechny. 

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 programů zvyšování zaměstnanosti občanů se změněnou pracovní 

schopností. Společně vytváří pracovní týmy s AZZP. 

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 vytvářely NRZP ČR a od-

borový svaz společnou platformu. Dochází k pravidelným schůzkám 

odborníků obou organizací. 

Výzkumná pracoviště

V roce 2009 zemřel pan profesor Ján Jesenský, předseda vědecké 

rady NRZP ČR. Na jeho místo byl zvolen pan profesor Jan Pfeiff er. 

Členy vědecké rady jsou: Prof. Ing. Petr Moos, CSc. – Ústav informa-

tiky a telekomunikací ČVUT, Prof. MUDr. Jan Pfeiff er, DrSc. – Klinika 

rehabilitačního lékařství 1. LF a VFN, Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. – 

Univerzita 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 a Mgr. Lenka Krhutová. Vědecká rada v současné době pra-

cuje na přípravě teoretické základny pro přípravu zákona u ucelené 

rehabilitaci. 

V roce 2009 nebyly realizovány žádné vědecké výzkumy, neboť 

NRZP ČR neměla dostatek fi nančních prostředků na jejich fi nanco-

vání. V roce 2009 byla významným způsobem snížena dotace z do-

tačního titulu VÚA, spravovaného Úřadem vlády ČR.
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Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) od roku 

2000 kontinuálně pokračuje v realizaci edukačních a informačních 

aktivit, které organizuje nejenom pro své členské organizace osob se 

zdravotním postižením, ale i pro širokou laickou i odbornou veřej-

nost. NRZP ČR patří k vyhledávaným informačním a edukačním cen-

trům ze strany osob 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, a to zejména podle 

opatření 6.4, 7.7 a 8.4. Cílem projektu bylo prostřednictvím pořáda-

ných akcí a realizovaných činností v projektu podporovat informova-

nost a znalosti osob se zdravotním postižením o procesu tvorby a vý-

voje politik a programů pro ně určených a podporovat vyrovnávání 

příležitostí pro tyto osoby, posilovat participaci a partnerství orga-

nizací osob se zdravotním postižením při naplňování těchto politik 

a programů a zvyšovat právní vědomí v oblasti zákazu diskriminace 

z důvodu zdravotního postižení či nepříznivého zdravotního stavu.

Realizované aktivity
V roce 2009 zahrnoval projekt dále uvedené aktivity:

Publikační činnost
SKOK DO REALITY

NRZP ČR v roce 2009 vydala pět čísel speciálních novin o legislativě 

pro osoby se zdravotním postižením s názvem SKOK DO REALITY. 

NRZP ČR noviny v roce 2009 vydávala již desátým rokem. Celkový 

náklad novin v roce 2009 byl 89 500 ks. Noviny podávají informace 

o aktuálním vývoji v oblasti legislativy a politiky ve vztahu k oso-

bám se zdravotním postižením. 1. číslo vyšlo v únoru 2009, náklad 

12 000 ks, 2. číslo vyšlo v dubnu 2009, náklad 19 500 ks, 3. číslo vyšlo 

v červnu 2009, náklad 19 000 ks, 4. číslo vyšlo v říjnu 2009, náklad 

20 000 ks, 5. číslo vyšlo v prosinci 2009, náklad 19 000 ks. Noviny 

SKOK DO REALITY byly v roce 2009 distribuovány formou přílohy 

časopisů VOZÍČKÁŘ, MŮŽEŠ a ROSKA a poštovní rozesílky na indivi-

duální odběratele. Do časopisu VOZÍČKÁŘ se vložilo cca 33 000 kusů 

výtisků. Časopis vydává Liga vozíčkářů o.s. Do časopisu MŮŽEŠ se 

vložilo 25 000 kusů výtisků. Časopis vydává Sdružení přátel Konta. Do 

časopisu Roska se vložilo cca 20 000 kusů výtisků. Časopis vydává 

Unie Roska o.s. NRZP ČR dále rozeslala poštovní službou 1 400 kusů 

novin zdarma Krajským radám osob se zdravotním postižením, 

cca 4 000 kusů zdarma na 74 Center pro zdravotně postižené v celé 

ČR a 5 020 kusů zdarma individuálním odběratelům. 1 000 ks novin 

distribuovala NRZP ČR celoročně v Poradně pro osoby se zdravotním 

postižením, Partyzánská 7, Praha 7.

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM

NRZP ČR vydala v roce 2009 publikaci Sociálně právní minimum pro 

osoby se zdravotním postižením (10. vydání). Publikace byla vydána 

v červnu 2009 v nákladu 3 000 ks a pro velký zájem o publikaci se 

v srpnu 2009 realizoval dotisk o objemu 2 500 ks. Publikace má 

242 stran a popisuje veškerou sociálně právní problematiku týkající 

se osob se ZP, tzn. důchodové pojištění, sociální dávky, příspěvky 

podle vyhlášky č. 182/1991 Sb., problematika zaměstnávání a vzdě-

lávání OZP, pracovní poměry OZP, náhrady škod při pracovním úrazu 

nebo nemoci z povolání, podnikání OZP, daňové a poplatkové úlevy 

pro OZP, zdravotnické poplatky, bydlení, odstraňování bariér, správní 

řízení, sociální služby, příspěvek na péči, způsobilost k právním úko-

nům, důležité kontakty, vzory podání atd. Autorem publikace je 

JUDr. Jan Hutař.

Uspořádané konference v roce 2009
Konference EVROPOU BEZ BARIÉR

Místo akce: TOP HOTEL PRAHA, Praha 4

Termín akce: 20. – 21. 4. 2009

Popis akce: Dvoudenní mezinárodní konference s názvem EVROPOU 

BEZ BARIÉR. Konference byla pořádána pod záštitou ministra práce 

a sociálních věcí České republiky Petra Nečase a byla zařazena mezi 

doprovodné akce českého předsednictví Evropské unii. NRZP ČR kon-

ferencí pokračovala v diskusi o podmínkách pohybu osob se zdravot-

ním postižením po členských státech EU, kterou zahájila v říjnu 2008 

na veletrhu MEDICAL FAIR 2008 v Brně. Na iniciativě spolupracovali 

i zástupci dalších členských zemí EU (Švédsko, Polsko, Slovensko).

Přednášející: Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdra-

votním postižením ČR, Kateřina Jacques, poslankyně Parlamentu ČR, 

Irina Papancheva, European Disability Forum (BE), Pierre Gyselinck, 

Belgian Disability Forum (BE), Zdenka Šrámková, Swedish Disability 

Federation (SWE), Milena Antonovičová, Liga vozíčkářů, Ivana Balážová, 

Projekt Edukační a informační činnost NRZP ČR
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Národná rada občanov so zdravotným postihnutím SR (SK), Monika 

Vrábľová, předsedkyně Slovenského zväzu telesne postihnutých v SR, 

Ilja Seifert, poslanec německého Spolkového sněmu (DE), Marián 

Hošek, náměstek ministra práce a sociálních věcí, Džamila Stehlíková, 

Pavel Hříbek, Evropský institut pro udržitelný rozvoj, Michael Kocáb, 

ministr vlády ČR, Milada Emmerová, hejtmanka Plzeňského kraje, 

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí ČR, Jiří Paroubek, před-

seda ČSSD, Dagmar Dzúrová, proděkanka Přírodovědecké fakulty UK, 

Alena Gajdůšková, 1. místopředsedkyně Senátu, Tomáš Sokolovský, 

CEVI Ostrava, Petr Vyhnánek, Metropolitní univerzita Praha, Bolesław 

Piecha, poslanec polského Sejmu (PL), Jan Filip Libicki, poslanec pol-

ského Sejmu (PL), Jaroslav Dembinný, Jarmila Šagátová, Jiří Mánek, 

Pavel Rozenbaum.

Počet účastníků: cca 200 osob

Konference PŘÍSTUPNÉ CESTOVÁNÍ

Místo akce: Výstaviště Brno, Hala E, Press centrum

Termín akce: 21. 10. 2009

Popis akce: Konference měla za cíl seznámit osoby se zdravotním 

postižením s novými platnými i připravovanými evropskými naříze-

ními, které upravují zpřístupňování cestování leteckou, autobusovou 

a železniční dopravou.

Přednášející: Václav Krása, Ing. Jaroslav Kauter, Mgr. Viktor Dudr, 

Zdeněk Bajtl, Ing. Marie Hauerová, David Prošek, Mgr. Eliška Járosová, 

JUDr. Pavel Ptáčník, Ing. Vladimír Tomandl, Ing. Petr Kavan, Ing. Jan 

Plomer, Ing. Hana Boubelová.

Záštitu nad konferencí převzal ministr dopravy ČR Ing. Gustáv 

Slamečka, MBA.

Moderátorem konference byl Ing. Patrik Nacher.

Počet účastníků: cca 90 osob

Účast NRZP ČR na výstavě 

NON-HANDICAP 2009 

a veletrhu MEDICAL FAIR 2009
Participace NRZP ČR na nejvýznamnějších výstavách a veletrzích 

pro osoby se zdravotním postižením v ČR vychází jednak z tradiční 

role NRZP ČR jako partnera podobných akcí, jednak z opatření 8.4 

Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním posti-

žením. Cílem účasti NRZP ČR na výstavách a jejich doprovodných 

programech bylo zejména realizovat informační činnosti, setkání, dis-

kuse, semináře atp. jako vhodné formy podpory osob se zdravotním 

postižením k vyrovnávání jejich příležitostí. Cílem bylo vytvořit pod-

mínky pro posílení schopnosti osob, ale i organizací osob se zdravot-

ním postižením přispívat k procesu tvorby a vývoje politik a programů 

pro ně určených. Účast NRZP ČR byla rovněž realizována s ohledem 

na Střednědobou koncepci státní politiky vůči občanům se zdravot-

ním postižením v rámci obecných úkolů participace občanů se zdra-

votním postižením a jejich organizací na správě veřejných záležitostí.

Výstava NON-HANDICAP 2009

Datum konání: 21. – 24. 4. 2009

Místo konání: Výstaviště Praha Holešovice, Praha

21. –  24. dubna 2009 se na pražském Výstavišti PRAHA-HOLEŠOVICE 

konal 13. ročník výstavy NON-HANDICAP 2009. Výstavu pořádala 

INCHEBA PRAHA spol. s r.o. NRZP ČR byla ofi ciálním partnerem výstav 

a odborným garantem doprovodného programu. V rámci výstavy 

NON-HANDICAP 2009 připravila NRZP ČR doprovodný program 

(viz dále). Celkový objem doprovodného programu činil 22 hodin 

seminářů, diskusí, kulturních vystoupení OZdP, workshopů a praktic-

kých ukázek v rámci konferenčního prostoru a 20 hodin odborného 

sociálního poradenství na stánku NRZP ČR.

Počet účastníků: 10 050 návštěvníků, 657 vystavovatelů 

(včetně veletrhu PRAGOMEDICA 2009).

Odborný doprovodný program výstavy 

NON-HANDICAP 2009

21. – 24. 4. 2009, Areál Výstaviště Praha Holešovice, Průmyslový palác.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR připravila a reali-

zovala odborný doprovodný program výstavy NON-HANDICAP 2009 

pro návštěvníky výstavy. Doprovodný program byl realizován v peč-

livě připraveném konferenčním prostoru a na stánku Národní rady 

osob se zdravotním postižením ČR.

Harmonogram programu (včetně počtu zúčastněných osob)
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Úterý 21. 4. 2009

Mental Power Prague Film Festival – Festival hraných fi lmů (ne)herců 

s mentálním a kombinovaným postižením (Hendaver, o.s.), Bezbariérová 

komunikace a práce s PC (ing. Veronika Sedláčková, LifeTool o.s.), Výcvik 

vodicích a asistenčních psů, canisterapie – ukázky (PES PRO TEBE o.s.), Jsme 

tu i pro Vás! – od A do Z o komunikaci lidí s vadami sluchu a těmi, kteří je 

chrání a pomáhají jim (Policie ČR, Praha), Simultánní přepis mluvené řeči – 

nová služba pro osoby se sluchovým postižením (Martin Novák, Česká unie 

neslyšících, Praha), Výcvik vodicích a asistenčních psů, canisterapie – ukázky 

(POMOCNÉ TLAPKY o.s.), Sociálně právní minimum pro osoby se zdravot-

ním postižením, JUDr. J. Hutař (NRZP ČR), Výcvik vodicích a asistenčních psů, 

canisterapie – ukázky (HELPPES o.s.).

Počet zúčastněných osob: cca 200

Středa 22. 4. 2009

Mental Power Prague Film Festival – Festival hraných fi lmů (ne)herců 

s mentálním a kombinovaným postižením, Tísňová péče Aeríon, Nový 

portál pro seniory www.seniorum.cz ŽIVOT 90 o.s., Český znakový jazyk 

(Česká komora tlumočníků znakového jazyka o.s.), Výcvik vodicích a asis-

tenčních psů, canisterapie – ukázky (POMOCNÉ TLAPKY o.s.), ÚSP Tuchořice, 

hudební vystoupení Alexandrovci a Sestra v akci, Jsme tu i pro Vás! – od A do 

Z o komunikaci lidí s vadami sluchu a těmi, kteří je chrání a pomáhají jim 

(Policie ČR, Praha), Roska a její přínos lidem s roztroušenou sklerózou (Karel 

Hrkal a Bc. Vendula Plavcová, UNIE ROSKA), Bezbariérová komunikace 

a práce s PC (ing. Veronika Sedláčková, LifeTool o.s.), Výcvik vodicích a asi-

stenčních psů, canisterapie – ukázky (PES PRO TEBE), Sociálně právní mini-

mum pro osoby se zdravotním postižením, JUDr. J. Hutař (NRZP ČR), Výcvik 

vodicích a asistenčních psů, canisterapie – ukázky (HELPPES o.s.).

Počet zúčastněných osob: cca 320

Čtvrtek 23. 4. 2009

Mental Power Prague Film Festival – Festival hraných fi lmů (ne)herců 

s mentálním a kombinovaným postižení (Hendaver o.s.), Možnosti vyso-

koškolského studia pro studenty se zdravotním postižením METROPOLITNÍ 

UNIVERZITA PRAHA, Houslový koncert (Gabriela Pokludová, Pražská 

konzervatoř), Veřejné krajské shromáždění (Středočeská krajská rada 

osob se zdravotním postižením), Taneční aerobic (Společnost na pod-

poru lidí s mentálním postižením Příbram), Sportovní aktivity osob se 

zdravotním postižením ve Středočeském kraji (Rostislav Čichoň, FTVS), 

Získej klíč ke své práci (ACZ, personální a vzdělávací agentura), Valná 

hromada Asociace pro osobní asistenci (www.apoa.cz).

Počet zúčastněných osob: cca 200

Pátek 24. 4. 2009

Roska a její přínos lidem s roztroušenou sklerózou (Karel Hrkal 

a Bc. Vendula Plavcová, UNIE ROSKA), Sociálně právní minimum pro 

osoby se zdravotním postižením, JUDr. J. Hutař (NRZP ČR), Vyhlášení 

výtvarné soutěže dětských autorů se zdravotním postižením. 

Počet zúčastněných osob: cca 50

Veletrh MEDICAL FAIR 2009

Datum konání: 20. – 23. 10. 2009

Místo konání: Výstaviště Brno, Brno

NRZP ČR je tradičním a významným vystavovatelem na mezinárod-

ním veletrhu zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví MEDICAL 

FAIR. Pořadatelem veletrhu jsou Veletrhy Brno, a.s. NRZP ČR je partne-

rem pořadatele veletrhu a doprovodného programu. Na svém stánku 

NRZP ČR v roce 2009 poskytla 25 hodin sociálně právního poraden-

ství JUDr. Jana Hutaře a Mgr. Leoše Spáčila 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 stá-

nek s rozlohou 42 m2, s vybavením pro poskytování právního pora-

denství a zázemím pro další organizace OZdP.

Informační portál www.nrzp.cz
V souladu s opatřením 6.4 Národního plánu podpory a integrace 

občanů se zdravotním postižením o vytvoření a provozu interne-

tového portálu zpřístupňujícího informace o poskytovaných služ-

bách a dalších formách podpory občanů se zdravotním postižením 

provozuje NRZP ČR webové stránky http://www.nrzp.cz/, které jsou 

průběžně aktualizovány a na kterých lze nalézt celou řadu informací 

o činnosti NRZP ČR, ale i mezinárodních organizacích, jichž je členem. 

Průměrný měsíční počet návštěvníků stránek v roce 2009 byl 16 227. 

Prezentované informace byly zaměřeny zejména na vyrovnávání 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, jejich práva a zá-

jmy, 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. 

Obsah stránek se aktualizoval každý den.
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E-mailové zpravodajství bylo rozšířením služeb internetového 

portálu NRZP ČR a i jeho realizace vycházela z opatření 6.4 Národního 

plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na 

období 2006 – 2009 o vytvoření a provozu internetového portálu zpří-

stupňujícího informace o poskytovaných službách a dalších formách 

podpory občanů se zdravotním postižením. NRZP ČR zprostředková-

vala svým 109 členským organizacím, členům orgánů a dalším spolu-

pracujícím organizacím prostřednictvím e-mailového zpravodajství 

v roce 2009 aktuální informace o průběhu legislativních procesů, 

přípravě programů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením a o procesu vývoje politiky vůči těmto osobám. Databáze 

NRZP ČR obsahovala v roce 2009 160 adres organizací osob se zdra-

votním postižením a dalších organizací, na které měsíčně NRZP ČR 

rozeslala 1280 e-mailových zpráv.

Teletextové vysílání
Teletextové vysílání NRZP ČR vychází z opatření 7.7 Národního plánu 

podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 

2006 –2009, tedy zvyšovat právní vědomí v oblasti zákazu diskri-

minace z důvodu zdravotního postižení či nepříznivého zdravot-

ního 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 straně 598 a tyto informace pravidelně aktualizuje 

každý týden souborem zpráv pro osoby se zdravotním postiže-

ním, vzešlých z monitoringu tisku. NRZP ČR tak činila i každý týden 

v roce 2009.

V prostém souhrnu měl projekt svými aktivitami a činnostmi 

dopad na 287 000 osob se zdravotním postižením, jejich zástupců 

a zástupců odborné veřejnosti, která se věnuje problematice zdravot-

ního postižení. Tento počet je stanoven na základě počtu účastníků 

dvou konferencí, doprovodného programu výstavy NON-HANDICAP 

2009, veletrhu MEDICAL FAIR 2009, odběratelů e-mailového zpravo-

dajství, odběratelů speciálních novin o legislativě SKOK DO REALITY, 

osob zapojených do udělování ceny MOSTY a návštěvníků informač-

ního portálu www.nrzp.cz.

Projekt Edukační a informační činnost NRZP ČR v roce 2009 hod-

notíme úspěšně. Všechny hlavní aktivity uvedené v projektu se poda-

řilo realizovat a vydané tiskoviny byly pečlivě distribuovány. NRZP ČR 

pravidelně informovala své členské organizace i širokou veřejnost 

o procesu tvorby a vývoje politik a programů určených pro osoby se 

zdravotním postižením a o vyrovnávání příležitostí pro tyto osoby.

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 198/2002 Sb. 

a udělenou akreditací, a to jak v rámci NRZP ČR, tak v jejích člen-

ských organizacích, které na projektu již participují, a v těch orga-

nizacích, které projeví zájem o účast na projektu v následujících 

letech,

2.  koordinace činnosti dobrovolníků prostřednictvím plnění dohod 

uzavřených s přijímajícími organizacemi NRZP ČR, které se do pro-

jektu přihlásily,

3.  oslovování veřejnosti, nábor dobrovolníků, jejich příprava, proško-

lení, 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 dobro-

volnické službě pomoci osobám se zdravotním postižením, a to bez 

rozdílu věku či typu postižení, a seniorům.

V roce 2009 pokračovala spolupráce s občanským sdružením 

PROSAZ a občanským sdružením D.R.A.K. a připravovala se nová 

spolupráce s Centrem pro zdravotně postižené Královéhradeckého 

kraje. NRZP ČR je současně vysílající i přijímající organizací, činnost 

dobrovolníků v NRZP ČR pokračovala i v roce 2009.

V roce 2009 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 vzdě-

lávacích institucí, na kulturní akce atd.), zácvik v používání rehabi-

litačních a kompenzačních pomůcek, pomoc při různých rehabi-

litačních a rekondičních činnostech a akcích (tábory pro děti se 

zdravotním postižením, cvičení, plavání, sportovní soutěže apod.).

2.  Pomoc organizacím sdružujícím osoby se zdravotním postiže-

ním nebo poskytujícím služby osobám se zdravotním postižením 

– dobrovolníci vypomáhají s administrativní činností, s přípravou 

různých společenských akcích apod. Činnosti zabezpečují dobro-

volníci pod vedením příslušných pracovníků NRZP ČR nebo přijíma-

jících organizací.

3.  Aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením – jedná 

se zpravidla o svépomocné aktivity občanských sdružení. 

Dobrovolníci pomáhají při organizační přípravě a zabezpečení 

kulturních, sportovních a jiných aktivit; společenských akcí, sou-

těží, zájezdů, pobytových akcí rekreačního, relaxačního nebo 

rehabilitačního charakteru; rehabilitačních cvičení, plavání, vol-

nočasových akcí 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.

NRZP ČR je zároveň přijímající organizací, do své činnosti v roce 2009 

zapojila 18 dobrovolníků. Dobrovolníci se podíleli:

•  na přípravě slavnostního vyhlášení 6. ročníku výroční ceny NRZP ČR 

MOSTY 2008, 17. 2. 2009 v Karlových Varech. Cena MOSTY oceňuje 

aktivitu, program, čin nebo osobnost, které významným způso-

bem přispívají ke zlepšení postavení osob se zdravotním postiže-

ním v ČR, 2 dobrovolnice;

•  na organizaci dvoudenní mezinárodní konference EVROPOU BEZ 

BARIÉR, 20. –21. 4. 2009, Top Hotel Praha. Konferenci pořádala NRZP 

ČR v rámci doprovodných akcí českého předsednictví Evropské 

unii, 5 dobrovolnic;

•  na účasti NRZP ČR na výstavě NON-HANDICAP 2009, 21. –24. 4. 2009 

v Praze. Výstava NON-HANDICAP se specializuje na zdravotní posti-

žení a rehabilitaci, NRZP ČR je tradičním partnerem výstavy a orga-

nizuje odborný doprovodný program výstavy, 8 dobrovolnic;

•  na účasti NRZP ČR na veletrhu MEDICAL FAIR 2009 20. –23. 10. 2009 

v Brně, NRZP ČR je partnerem veletrhu, podílí se na doprovodném 

programu výstavy, 2 dobrovolnice;

•  na organizaci fi lmového festivalu Mental Power Prague 2009 pro 

herce a tvůrce se zdravotním postižením, který proběhl 4.– 6. 6. 2009, 

Divadlo Palace v Praze, 6 dobrovolnic;

•  na dobrovolné osobní asistenci pro osoby se zdravotním postiže-

ním, 18 dobrovolníků.

NRZP ČR pokračovala v roce 2009 ve vysílání dobrovolníků do ob-

čanského sdružení 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 2009 bylo v organizaci D.R.A.K. 

Projekt Dobrovolnictví mezi osobami 

se zdravotním postižením
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zapojeno 8 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 každou 

středu a čtvrtek v Liberci, pro zhruba 14 dětí s tělesným postiže-

ním, 1. skupina mládež a dospělé tělesně postižené osoby: Základní 

škola Dobiášova, Liberec, pravidelně každou středu po celý rok, 

mimo prázdniny, od 18 do 19 hodin, 2. skupina tělesně postižené 

děti: Bazén v Jedličkově domě, Liberec, pravidelně každý čtvrtek 

od 16 do 17 hodin,

•  docházkové akce Společenský den občanského sdružení D.R.A.K., 

které se v roce 2009 konaly v březnu, červnu, září a prosinci,

•  čtyřdenní výlet pro 14 dětí s tělesným postižením po libereckém 

okolí, květen 2009.

Pro organizaci PROSAZ v roce 2009 pracovalo 18 dobrovolníků vyslaných 

NRZP ČR. 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, o letní 

dětský tábor v Líchovech, 8. – 23. 7. 2009, výlety do měst v ČR a pořá-

dání klubových večerů v sídle organizace. Zde se dobrovolníci věnovali 

osobní asistenci nebo dalším zajištěním programu pro osoby se zdra-

votním postižením. Činnost dobrovolníků v PROSAZu byla klíčová např. 

pro víkendové sportovní aktivity ve vodě. Ve druhém případě se jednalo, 

stejně jako v předchozích letech, o pomoc při údržbě, úklidu a renovaci 

rekreačního střediska Líchovy.

NRZP ČR organizovala dvě školení pro dobrovolníky, 17. dubna 

a 16. října 2009. Školení prováděla Ing. Jana Hrdá v sídle Pražské kraj-

ské rady osob se zdravotním postižením. Obsahem školení byla dob-

rovolná osobní asistence. Proškoleno bylo 5 dobrovolníků.

V roce 2009 byl projekt dotován Ministerstvem vnitra ČR. Dotace byla 

použita na pojištění dobrovolníků u Hasičské vzájemné pojišťovny, 

a.s., školení nových dobrovolníků, cestovné dobrovolníků, na úhradu 

služeb spojů koordinátora dobrovolníků a jeho mzdu, na ekonomické 

služby a na uveřejnění inzerátu k náboru nových dobrovolníků v no-

vinách Skok do reality č. 5/2009. Dále byla dotace použita na nákup 

drobných kancelářských potřeb.

Práci dobrovolníků pro osoby se zdravotním postižením pova-

žujeme za významnou zejména proto, že podporuje život člověka 

se zdravotním postižením v jeho přirozeném sociálním prostředí, 

pomáhá zvyšovat jeho autonomii a v neposlední řadě působí jako 

prevence sociálního vyloučení. Základní ideou a zároveň cílem pro-

jektu je tedy integrace a emancipace lidí se zdravotním postižením, 

odstraňování jejich diskriminace a bariér všeho druhu. Člověk i na-

vzdory svému zdravotnímu postižení, díky přímé pomoci dobrovol-

níka, má možnost žít jako jeho vrstevník. V neposlední řadě považu-

jeme také za prospěšné rozšířit povědomí veřejnosti o možnostech 

dobrovolnické práce. Dobrovolnictví je nevyhnutelnou podmínkou 

běžného života občanů se zdravotním postižením.

Přijímající organizace zapojené do projektu hodnotily spolupráci 

s dobrovolníky i vysílající organizací v roce 2009 dobře. Spolupráce 

s dobrovolníky byla bez konfl iktů. Dobrovolníci se do projektu v roce 

2009 zapojili ochotně, pracovitě a spolehlivě. NRZP ČR hodnotí spo-

lupráci s přijímajícími organizacemi velmi dobře. Organizace plnily 

podmínky vyplývající ze smluv o přijímání dobrovolníků a pravidelně 

informovaly koordinátora dobrovolníků o činnosti dobrovolníků a je-

jich zapojení.

Celkem se v roce 2009 podílelo na dobrovolnické službě 44 dob-

rovolníků. Důležitou podmínkou úspěšné realizace projektu byla 

státní dotace poskytnutá Ministerstvem vnitra ČR.
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V Plzni se 10. února 2010 konal v pořadí již sedmý ročník udílení cen 

MOSTY 2009. Celkem bylo letos nominováno 91 projektů a osobností. 

Vítězové jednotlivých kategorií opět získali ocenění, která ztvárnila 

akademická sochařka Jitka Wernerová. Ostatní nominovaní obdrželi 

pamětní diplomy od akademického malíře Otakara Trogana. Letošní 

předávání cen se konalo již počtvrté pod záštitou Livie Klausové.

Posuzování návrhů probíhalo ve dvou kolech. V 1. kole vybrala 

v prosinci 2009 nominační komise, složená z členů předsednic-

tva NRZP ČR, pět nejlepších návrhů v každé kategorii. Hodnoticí 

výbor, který tvořili zástupci Vládního výboru pro zdravotně posti-

žené občany, Svazu měst a obcí, krajů a NRZP ČR, pak ve 2. kole 

20. ledna 2010 rozhodl o vítězích jednotlivých kategorií. 

Hlavními partnery předávání cen byly: Plzeňský kraj, statutární 

město Plzeň, Kofola a.s., Úřad vlády ČR a APEX On-line a.s. 

Dalšími partnery pak UMÚN, ATELIER SOUKUP s.r.o., Střední 

zdravotnická a vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni, společnost 

MEDICCO s.r.o. a Metropolitní univerzita Praha.

Počet nominací v jednotlivých kategoriích:

I. kategorie – Cena pro instituci veřejné správy – 24 návrhů

II. kategorie – Cena pro nestátní subjekt – 35 návrhů

III. kategorie – Osobnost hnutí osob se zdravotním postižením 

– 18 návrhů

IV. kategorie – Zvláštní cena – 14 návrhů

I. kategorie

Vítěz:

Město Český Krumlov – Zavedení eurozámků a euroklíčů do praxe.

Další nominovaní:

Městská Policie MOST – Preventivní aktivity pro handicapované a mož-

nost komunikace s dispečinkem MP pomocí SMS.

Krajský úřad Pardubického kraje – Podpora spolkové a vzdělávací čin-

nosti organizací osob se zdravotním postižením.

Česká televize – Pozitivní a objektivní medializace specifi čnosti pod-

mínek života osob se zdravotním postižením a propagace pozitiv-

ních forem sociální integrace celé této sociální skupiny.

Město Strakonice – Bezpečné a bezbariérové Strakonice: kom-

plexní zajištění bezbariérovosti a bezpečnosti přechodů a tras ve 

Strakonicích v letech 2006 – 2009.

II. kategorie

Vítěz:

Československá obchodní banka, a. s., Poštovní spořitelna – Vytvoření 

pracovních míst v Centru administrativních služeb družstva invalidů 

ERGOTEP Proseč a následná spolupráce, cílená k integraci zdravotně 

postižených spoluobčanů do společnosti – především formou pra-

covní rehabilitace a vytváření specifi ckých pracovních podmínek pro 

zdravotně postižené pracovníky.

Další nominovaní:

AB plus, s.r.o. – Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a vytvo-

ření podmínek pro zaměstnání nevidomého vozíčkáře, dlouhodobá 

osvěta v oblasti zaměstnávání osob se ZP.

CAR CLUB s.r.o. – Projekt HANDY CARD, informační a slevový portál 

pro osoby se zdravotním postižením.

Občanské sdružení S(C)HODY – Divadelní projekt Létající divadlo na 

kolečkách přináší informovanost široké veřejnosti o nadání osob 

s postižením v oblasti divadelní tvorby.

NADACE VODAFONE – Podpora vývoje, dostupnosti a využití nových 

komunikačních technologií vhodných pro osoby se sluchovým 

postižením.

III. kategorie

Vítěz:

Engelbert Mildner – Za jeho celoživotní obětavou a neúnavnou čin-

nost a úctyhodnou iniciativu v oblasti péče o mentálně postižené.

Další nominovaní:

Marie Grmelová, ředitelka MŠ – Věnuje již několik let mimořádnou akti-

vitu dětem s respiračním onemocněním. Její záslužná práce s těmito 

nemocnými dětmi vede ke zlepšení jejich zdravotního a psychického 

stavu.

Ing. Roman Folvarský – Projekt Ač sedíme, neposedíme: informace 

pro handicapované cestovatele.

Ludmila Kantorníková – Dlouholetá činnost v rámci libereckého klubu 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR (ARPZPD).

Marta Kovaříková, Poradenské centrum SNN v ČR – Dlouholetá aktivní 

a nadstandardní spolupráce při zajišťování sociálně aktivizačních slu-

žeb pro nedoslýchavé a neslyšící osoby v regionu Uherské Hradiště.

Projekt MOSTY 2009



NÁRODNÍ RADA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČR

20

IV. kategorie

Vítěz:

Naděžda Rubnerová in memoriam – Při loňských letních povodních 

neváhala skočit do rozbouřené řeky Ploučnice a obětavě pomohla 

zachránit volající paní na ortopedickém vozíku. Bohužel ji smetl 

následný proud vody a utonula.

Další nominovaní:

Zájmové sdružení právnických osob Petr – Sdružení Petr splnilo sen jed-

nomu muži, který nemusí zůstat v důsledku své nemoci do konce 

svých dní uzavřen v nemocničním prostředí bez naděje na návrat 

domů.

Manželé Martina a Ivan Stejskalovi – Obětavost, trpělivost, věrnost 

a touha pomáhat i přes svůj handicap v Domově sv. Josefa.

Ing. Ladislav Strach – Dlouhodobá odborná aktivita v oblasti bezba-

riérového řešení staveb.

Leona Kubešová – Založení a vedení integrované skupiny moderního 

a scénického tance FREEDOM 4.

Projekt Poradenství pro uživatele sociálních služeb

Cílem projektu celostátní sítě Poradenství pro uživatele sociálních 

služeb, pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením a seniory, 

bylo od jeho vzniku v roce 2006 vytvoření nového typu poradenské 

služby. Vedle hlavní přímé poradenské činnosti uživatelům-klientům 

byl projekt zaměřen také na informační a publikační činnost. Síť pora-

den je registrována u Magistrátu hl. m. Prahy a jako celostátní pro-

jekt byl v roce 2009 fi nancován MPSV. Hlavní důraz v činnosti pora-

den a každého poradenského pracovníka byl kladen na dodržování 

národních Standardů kvality sociálních služeb.

Pracovníci-poradci projektu i v roce 2009 pomáhali uživatelům 

sociálních služeb lépe se zorientovat v situaci vyvolané zásadní pro-

měnou vztahů v oblasti sociálních služeb a přispívali tím k odstraňo-

vání existujících rizik. Činnost poradců směřovala především v usnad-

nění orientace uživatelů 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 byla v roce 2009 uživatelům k dispozici 

funkční síť poradenských míst, v nichž působili odborně proškolení 

poradenští pracovníci. Sídla jednotlivých poraden byla povětšinou 

shodná se sídly bývalých okresních měst. 

Velkou zásluhu na provozu celého systému poraden mají interne-

tové stránky www.poradnaprouzivatele.cz, jež slouží nejen poradcům 

a vedení projektu, ale hlavně uživatelům, které informují o dostupnosti 

jednotlivých poraden, telefonním i e-mailovém spojení a samozřejmě 

o aktuálních dokumentech v oblasti sociálních služeb. Novinkou roku 

2009 bylo zřízení elektronické poradny www.poradnazp.cz, která od 

září do konce roku poskytla radu více než stovce klientů. 

V rámci projektu bylo také zajištěno vzdělávání poradců. 

Konkrétně bylo v roce 2009 pilotně ověřeno několik kurzů cíleně 

zaměřených na odbornost poradce uživatelů a tyto kurzy byly při-

praveny k akreditaci.

 Nedílnou součástí projektu odborného sociálního poradenství 

je Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory v sídle 
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NRZP ČR na Praze 7. 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.

Poradna poskytuje odborné sociální a sociálně právní poradenství 

dle zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách, se zaměřením na 

problematiku osob se zdravotním postižením a seniorů. Kromě těchto 

osob však tvoří nemalou část klientely poradny také rodinní příslušníci 

a další lidé pečující o osoby se zdravotním postižením a seniory. 

Nejvíce dotazů v roce 2009 se týkalo problematiky pojištění (celkem 

1012 zakázek), a to nejen obecných informací z oblasti nemocenského, 

sociálního (důchodového) a zdravotního pojištění, ale především pro-

blematiky důchodů. Velmi často se na poradnu obraceli klienti, kte-

rým byl invalidní důchod odebrán nebo snížen z plného na částečný 

invalidní. Koncem roku se objevilo mnoho dotazů týkajících se novely 

zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a praktického dopadu 

této legislativní změny na život poživatelů invalidních důchodů. 

Na druhém místě co do četnosti se „umístily“ dotazy z oblasti 

bytové problematiky (přechody nájmů, vyhledávání levného uby-

tování, spory mezi majiteli a nájemníky bytů – celkem bylo zodpo-

vězeno 715 dotazů z této oblasti). Třetí místo patří dotazům z ob-

lasti pracovní a pracovněprávní (vyhledávání pracovních míst pro 

osoby se zdravotním postižením, problematika nevyplacené mzdy, 

podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle zákona 

o zaměstnanosti apod. – celkem 632 dotazů). Méně časté pak byly 

dotazy týkající se přípěvku na péči, přiznávání či odebírání mimořád-

ných výhod (průkazy TP, ZTP a ZTP/P), ale také výhod s nimi spo-

jených, dávek a příspěvků, kompenzačních pomůcek, vzdělávání 

a žádosti o vyhledávání služeb pro seniory či osoby se zdravotním 

postižením. Nemalou část dotazů tvořily zakázky klientů se slucho-

vým postižením, kteří žádali o zprostředkování telefonických hovorů, 

překlad textu ze znakového jazyka do jazyka psaného nebo naopak, 

případně poradenství poskytované ve znakovém jazyce. 

V poradně NRZP ČR bylo v roce 2009 zaměstnáno celkem 

8 poradců a tito poradci obsloužili celkem 5 260 klientů. Celkem 

bylo poskytnuto 6 223 služeb, z toho 885 kontaktů (krátkých dotazů) 

a 5 338 intervencí (delších dotazů, především odborného rázu). 

Poskytované poradenství prezentovali pracovníci NRZP ČR také 

prostřednictvím odborných přednášek určených široké i odborné 

veřejnosti (např. NON-Handicap a Hospimedica, vzdělávací aktivity 

realizované ve spolupráci NRZP ČR a APZP atd.). Ve spolupráci s Čes-

kou televizí vzniklo celkem 6 poradensky zaměřených příspěvků 

odvysílaných v pořadu ČT Černé ovce. 

 11. 11. 2009 Pracovní úraz I (JUDr. Dreslerová)

 18. 11. 2009 Pracovní úraz II (JUDr. Dreslerová)

 16. 12. 2009 Příspěvek na péči – dospělí (Vrchotová, DiS.)

 28. 12. 2009 Příspěvek na péči – děti (Vrchotová, DiS.)

 6. 1. 2010 Mimořádné výhody (JUDr. Víšková)

 13. 1. 2010 Důchody – novela důchodového zákona (JUDr. Hutař)

Projekt nepochybně přispívá k vytváření předpokladů pro efektivní 

výběr vhodného typu sociální služby a podílí se na odstranění rizik, 

která nová forma postavení uživatelů služeb přinesla od 1. ledna 2007. 

Výsledky realizace služby přesvědčivě ukazují na celospolečenský 

význam celostátně poskytované sociální služby odborného pora-

denství, která u tisíců uživatelů přispěla k tomu, že nedošlo ke zhor-

šení sociálního postavení, zejména u osob se zdravotním postižením 

a seniorů.

Vzhledem k úspěšnosti této služby v roce 2009 patří poděkování 

všem zainteresovaným poradcům a vedoucí projektu Mgr. Radce 

Švecové.
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Projekt Athena na cestách

Významnou a dosud značně podceňovanou oblastí zpřístupňování 

životního prostředí je rozvoj bezbariérového cestování OZP. Jedná se 

o oblast, kterou NRZP ČR dlouhodobě sleduje a podporuje. Z tohoto 

důvodu jsme uvítali nabídku našich přátel ze severní Moravy, aby-

chom se zapojili do dvouletého projektu s názvem „ATHENA NA 

CESTÁCH“, který má za cíl mj. získat mezinárodní zkušenosti, včetně 

zapojení do evropských aktivit a iniciativ v sektoru bezbariérového 

cestování. Tento projekt je podpořen z prostředků ESF a státního 

rozpočtu ČR, prostřednictvím MPSV, v rámci operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost. Více o tomto projektu na www.project-

athena.cz.

Koordinátor – nositel projektu: Kazuist, spol s. r.o. – regionální 

poradenské a informační centrum se sídlem v Třinci.

Cíle projektu: 

•  podporovat rozvoj lidských zdrojů v oblasti bezbariérového cesto-

vání, zejména zvyšováním kapacit a informovanosti aktérů veřej-

ného i soukromého sektoru na místní a regionální úrovni šířením 

mezinárodních zkušeností a dobrých praxí, a napomáhat zlepšo-

vání politik a strategií v dané oblasti na základě podnětů získaných 

v rámci mezinárodní spolupráce.

 

Specifi cké cíle: 

•  představit bezbariérové cestování jako oblast s potenciálem pro 

rozvoj zaměstnanosti a uplatnění znevýhodněných osob na trhu 

práce.

•  Motivovat k podpoře prosazování bezbariérového cestování do 

praxe a ke vzájemné spolupráci zapojením do tematické sítě.

•  Získat mezinárodní zkušenosti a podněty zapojením do evrop-

ských aktivit a iniciativ v oblasti rozvoje lidských zdrojů v sektoru 

bezbariérového cestování.

•  Využít příklady dobré praxe rozvoje lidských zdrojů z evrop-

ských zemí a přispět k rozvoji jednotné informovanosti v oblasti 

bezbariérového cestování v ČR.  

•  Podpořit sociální integraci osob se zdravotním postižením.

Aktivity projektu jsou orientovány zejména na rozvoj vzdělanosti 

zaměstnanců institucí působících ve prospěch cílových skupin 

na trhu práce a rozvoje bezbariérového cestování v praxi, tedy na 

odstraňování tzv. měkkých bariér. Klíčové aktivity se zaměřují na sdí-

lení zahraničních přístupů a dobrých příkladů a ověření jejich inspira-

tivního využití v podmínkách ČR při komunikaci s cílovými skupinami 

a jejich zapojení do projektu.

Mezinárodní partner projektu: ENAT (European Network for Accessible 

Tourism), evropská organizace sdružující soukromé a veřejné, nezis-

kové, akademické a další subjekty, jejichž cílem je zpřístupnit ces-

tování všem, tedy i osobám, které mají omezené možnosti vinou 

zdravotního postižení, věku, chronických onemocnění či dočasných 

úrazů apod. ENAT je progresivní organizace, kterou lze považovat za 

hlavního hráče v prosazování všech otázek souvisejících s proble-

matikou bezbariérového cestování v Evropě, jako např.: prověřování 

přístupnosti, tvorba standardů přístupnosti, poradenství, vzdělávání 

zaměstnanců a dalších aktérů působících na rozvoj oblasti, destinační 

marketing, tvorba politik aj. ENAT vytváří nové nástroje pro podporu 

cestování přístupného všem občanům a hovoří za všechny aktéry 

v oblasti bezbariérového cestování na úrovni nejvyšších orgánů EU.

Mezi klíčové společné mezinárodní aktivity patří sdílení dobrých 

praktik a výměna zkušeností na společných akcích a také prostřed-

nictvím průběžného monitoringu inovativních nástrojů a produktů, 

které se osvědčily v zahraničí jako nástroje řešení problematiky začle-

ňování skupin ohrožených sociálním vyloučením do společnosti. 

Výsledkem mezinárodní spolupráce bude např. sborník příspěvků 

z mezinárodní konference nebo sběr podkladů pro knihovnu dob-

rých příkladů a knihovnu turistických průvodců zveřejněné na webo-

vých stránkách projektu a přístupné pro všechny cílové skupiny 

projektu.

Za NRZP ČR jsou do projektu aktivně zapojeni dva pracovníci – 

Ing. Dagmar Lanzová a Jiří Vencl.
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Projekt informační kampaně k digitalizaci 

televizního vysílání pro osoby se zdravotním 

postižením

Na základě provedených analýz z roku 2008 vyplynula zřetelně 

potřeba poskytovat v průběhu procesu digitalizace televizního 

vysílání v ČR účinnou a specifi cky zaměřenou podporu osobám se 

zdravotním postižením. Tuto část informační kampaně pro Národní 

Koordinační Skupinu (NKS) pro digitalizaci řídilo a koordinovalo 

občanské sdružení Trianon Čechy (www.trianoncechy.cz). Hlavním 

partnerem, který se podílel na konkrétní realizaci specifi cky oriento-

vané kampaně, pak byla Národní rada osob se zdravotním postiže-

ním ČR – prostřednictvím svých regionálních pracovišť. 

V rámci specifi cké informační kampaně pro osoby se zdravotním 

postižením tak byly pořádány speciální semináře a zřízena digitali-

zační informační střediska. Cílem bylo zdravotně postiženým obča-

nům přiblížit novou technologii s demonstracemi a možnostmi si 

sami zkusit zapojení set-top-boxu a jeho naladění. Hlavním informač-

ním zdrojem pro osoby se zdravotním postižením byly speciální inter-

netové stránky www.ozp-digitalne.cz, se čtecím modulem a speciální 

úpravou pro slabozraké. Na webu byly informace o termínech semi-

nářů, kontakty na informační střediska, nejčastější dotazy uživatelů, 

obecné návody na zapojení set-top-boxů, termíny vypnutí analogu 

ve všech městech a obcích ČR a řada dalších užitečných informací. 

Informační kampaň v roce 2009 probíhala na území Prahy, 

Středočeského, Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje. Všude 

tam jsme pořádali semináře a měli zřízena informační střediska, která 

byla instalována především v Poradnách pro uživatele sociálních 

služeb NRZP ČR. V roce 2009 uspořádáno celkem 23 seminářů, 

které navštívilo přes 700 osob se zdravotním postižením. Semináře 

byly speciálně připravené tak, aby vyhovovaly potřebám zdravotně 

postižených osob. Proto byly organizovány v bezbariérových pro-

storách a v případě potřeby s tlumočením do znakového jazyka 

a se simultánním přepisem mluveného slova. V provozu pak bylo 

celkem 23 informačních středisek, kam si pro informace a možnost 

zkušebního zapojení set-top-boxu přišlo přes 1300 osob. Informační 

střediska byla v těchto městech: Praha, Plzeň, Rokycany, Rakovník, 

Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Chomutov, Louny, Žatec, Kolín, Příbram, 

Beroun, Benešov, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Mělník, Kladno.

S organizací informační kampaně v roce 2009 výrazně pomáhali 

krajští koordinátoři NRZP ČR, a proto patří náš upřímný dík zejména 

JUDr. Marii Madejové (krajské koordinátorce pro Středočeský kraj), 

Ing. Janě Hrdé (krajské koordinátorce pro Hlavní město Prahu), 

PhDr. Janě Petrové (krajské koordinátorce pro Plzeňský kraj) a Jiřině 

Štočkové (krajské koordinátorce pro Karlovarský kraj). Za NRZP ČR pak 

celou specifi ckou informační kampaň řídil Jiří Vencl – ředitel odboru 

regionálních projektů.

Po dobrých zkušenostech z roku 2009 bude naše spolupráce i na-

dále pokračovat i v roce 2010. Aktuální informace jsou k dispozici na 

www.ozp-digitalne.cz.
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Projekt Euroklíč

České předsednictví EU

Mottem českého předsednictví EU v první polovině roku 2009 byla 

„Evropa bez bariér“. Symbolem této myšlenky se stal také meziná-

rodní projekt Euroklíč, který pomáhá osobám se zdravotním postiže-

ním, seniorům a rodičům s malými dětmi k lepší a důstojnější dostup-

nosti některých služeb, technických kompenzačních zařízení (např. 

výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.), sociálních zařízení, 

dopravních prostředků apod. ČR v rámci svého předsednictví pod-

pořila rozšíření Euroklíče do některých zemí EU, kde tato služba ještě 

není dostupná. Hned počátkem roku zástupci NRZP ČR prezentovali 

projekt na mezinárodní konferenci Středoevropské skupiny pro inte-

graci osob se ZP v Turčianských Teplicích zástupcům ze Slovenska 

a Polska, kteří se následně v dubnu v Praze zúčastnili mezinárodní 

konference Evropou bez bariér, kde diskuse o Euroklíči pokračovala. 

V červnu proběhla v Polském Těšíně další mezinárodní konference 

Středoevropské skupiny OZP, na níž zástupci NRZP ČR znovu pro-

jekt Euroklíč podrobně představili. Rovněž jednali se zástupci Vlády 

Polské republiky, zástupci Sejmu Polské republiky a ředitelem fondu 

PFRON, určeného k fi nancování integračních projektů pro OZP v Pol-

sku. V říjnu byli zástupci NRZP ČR hosty v Kanceláři prezidenta Polské 

republiky, Sejmu a PFRONU, aby projednali implementaci Euroklíče 

na území této země. V prosinci jednání pokračovala na další meziná-

rodní konferenci Středoevropské skupiny OZP v Polském Těšíně.

Euroklíč v krajích ČR

Současně s iniciováním jednání v rámci našeho předsednictví EU 

s dalšími zeměmi, které mají potenciál k realizaci projektu, pokračo-

vala NRZP ČR s přípravnou fází projektu Euroklíč v krajích ČR. Asociace 

krajů ČR poskytla NRZP ČR záštitu pro přípravu a realizaci tohoto pro-

jektu na území celé ČR. V červnu proběhla na zasedání Rady Asociace 

krajů ČR v Litomyšli prezentace projektu hejtmanům.

Aktuální úkol v roce 2009 – přípravná fáze projektu 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. Přípravná 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 instalo-

vány, vytipování konkrétních míst, přípravu distribuční sítě a uzavření 

smluvních vztahů. Zároveň je nezbytné o realizaci projektu infor-

movat veřejnost, aby si uvědomila jeho význam pro cílové skupiny 

a vytvořilo se v krajích příznivé klima pro jeho přijetí. V roce 2009 

probíhala přípravná fáze v krajích: Karlovarském, Královéhradeckém, 

Pardubickém a Plzeňském. Jednání o vstupu do projektu se vedla také 

s kraji: Moravskoslezským, Libereckým, Ústeckým, Jihomoravským, 

Jihočeským, Olomouckým a Zlínským.

Financování realizační fáze projektu 

NRZP ČR se ve spolupráci s ministerstvy a kraji snaží zajistit fi nanční 

prostředky na nákup a distribuci euroklíčů a nákup a montáž euro-

zámků z evropských strukturálních fondů, veřejných rozpočtů a na-

dačních, sponzorských a jiných zdrojů. 

Středočeský kraj je prvním regionem v ČR, v němž byla schvá-

lena dotace z ROP Střední Čechy na fi nancování nákupu euroklíčů 

a eurozámků pro realizační fázi projektu ve městech nad 5000 oby-

vatel. Samotný kraj se podílí spolufi nancováním ze svého rozpočtu. 

Proběhlo výběrové řízení na dodavatele eurozámků a euroklíčů, které 

vyhrála fi rma Helo, s.r.o. Na samotnou distribuci euroklíčů cílovým 

skupinám byl schválen projekt z OP LZZ, jehož gestorem je MPSV. 

Vlastní distribuce začne probíhat v roce 2010.

V Karlovarském kraji byl založen Nadační fond na podporu 

Euroklíče, ministerstvo pro místní rozvoj v současné době vyčle-

ňuje ve svém rozpočtu prostředky k realizaci projektu ve městech 

a obcích a v ostatních krajích se o možnostech fi nancování dopo-

sud jedná. Nemalou příčinou zpoždění je i probíhající hospodářská 

recese a z ní plynoucí pokles daňové výtěžnosti, která tvoří zdroj 

veřejných rozpočtů.  

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 

psychologických bariér a tím posiluje samostatnost a nezávislost osob 

se sníženou schopností pohybu v každodenním životě. Zavedení euro-

klíče zpřístupní sociální a technická kompenzační zařízení osobám, pro 

něž jsou určena, a zabrání jejich zneužívání nežádoucími skupinami 

(např. vandaly, bezdomovci, pouličními prostitutkami apod.).
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Závěr

V průběhu roku 2009 proběhla řada tiskových konferencí v krajích, na 

Úřadě vlády ČR, při významných mezinárodních akcích, dále semi-

nářů a workshopů s uživateli „euroklíče“ (např. v Královéhradeckém 

a Plzeňském kraji) i s provozovateli veřejně přístupných objektů (např. 

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 společnosti Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, člen-

ské společnosti Asociace hotelů a restaurací ČR a členské společ-

nosti České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu apod.). 

Prostřednictvím sdělovacích prostředků, krajských mutací prezentač-

ních tiskovin a internetových stránek www.euroklic.cz se nám poda-

řilo 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 ústav-

ních činitelů. Do projektu se postupně smluvně zapojila většina oslo-

vených provozovatelů veřejně přístupných objektů. Velkým úkolem 

a zároveň výzvou pro další období je úspěšná realizace projektu na 

území celé ČR.

Partneři a účastníci projektu

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Senát Parlamentu ČR, Úřad 

vlády ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Česká správa sociál-

ního zabezpečení, Ministerstvo dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic 

ČR, Asociace krajů ČR, Síť mateřských center v ČR, CAR CLUB s.r.o., 

Metropolitní univerzita Praha, České dráhy, a.s., Správa železniční 

dopravní cesty, státní organizace, Český úřad zeměměřický a katas-

trální, 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 čer-

pacích stanic PHM ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR, Zdravotní 

pojišťovna Metal-aliance, Vitalitas pojišťovna, a.s., Student Agency, 

s.r.o. Hlavním komerčním partnerem projektu Euroklíč je Kofola a.s.
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Projekt Speciální pražská doprava 

ode dveří ke dveřím

NRZP ČR, konkrétně její Pražská krajská rada, se již třetím rokem sta-

rala o to, aby se v hl. m. Praze mohly dopravovat také osoby, které 

nemohou používat ani nízkopodlažní, ani bezbariérové prostředky 

veřejné městské hromadné dopravy, protože se samy nedostanou 

z bytu či na místo určení (podle „Ročního výkazu o sociální péči a so-

ciálních službách za rok 2008 – hl. m. Praha“ je to 8573 nositelů prů-

kazky ZTP/P, event. 1551 osob zařazených do 4. kategorie závislosti 

na péči). Ti všichni potřebují dopravu „ode dveří ke dveřím“, tzn. spe-

ciálně upravenými mikrobusy, v nichž řidiči pomáhají svým klientům 

s některými úkony (přesuny, polohování, oblékání atp.).

Díky této dopravě mají i lidé s velmi těžkým postižením jistotu, že 

se dopraví k lékaři a na úřady, že budou odvezeny děti do stacionářů, 

že se tyto osoby vůbec někam dostanou. 

Službu uskutečňovali dopravci „Handicap Trans“ prostřednictvím 

NRZP ČR z dotace Magistrátu hlavního města Prahy a za přispění darů 

od jiných subjektů. Služba se poskytovala jak jednotlivcům, tak více 

než čtyřiceti organizacím osob se zdravotním postižením nepřetržitě 

dle potřeby uživatelů po celý rok, po celý týden (včetně sobot a ne-

dělí), a to celý den, včetně večerních a nočních hodin. Díky ní v roce 

2009 přibližně 8850 osob se zdravotním postižením, případně jejich 

doprovodů v 6100 jízdách ujelo 236 147 km. 

Praha je zatím zásluhou tohoto projektu jedním z měst, v němž se 

i lidé s velmi těžkým postižením mohou dopravovat, kam potřebují. 

Usilujeme však o to, aby se o naplnění práva volného pohybu těchto 

lidí postaralo město.

Projekt – Středoevropská iniciativa

Středoevropská iniciativa pro integraci osob se zdravotním postiže-

ním vznikla v rámci aktivity NRZP ČR v souvislosti s předsednictvím 

České republiky v Evropské unii. Cílem Středoevropské iniciativy je 

pojmenovat společné problémy osob se zdravotním postižením 

v České republice, Polské republice a ve Slovenské republice. Vznik 

iniciativy byl inspirován především příbuzností společných zkuše-

ností a vývojem v posledních 50 letech a také podobným legisla-

tivním prostředím v uvedených zemích. Mezi priority činnosti patří 

stanovení standardů přístupného prostředí v legislativě a jejich pro-

sazování v rámci EU, komparace legislativy států Středoevropské sku-

piny, podpora mobility, zavádění modelů ucelené rehabilitace a také 

sociální turistika.

a. První setkání Středoevropské iniciativy se uskutečnilo ve dnech 

3. a 4. února 2009 v Turčianských Teplicích. Na tomto setkání byly usta-

noveny pracovní orgány iniciativy a byly stanoveny základní priority 

Středoevropské iniciativy, tak jak jsou vyjmenovány v bodě 4 závě-

rečné zprávy. Za polskou stranu se účastnili poslanci polského Sejmu, 

kteří vedou parlamentní skupinu osob se zdravotním postižením pol-

ského Sejmu, za slovenskou stranu byli přítomni vedoucí představitelé 

Národné rady občanov so zdravotným postihnutím SR a za českou 

stranu vedoucí přestavitelé NRZP ČR.

b. Druhé setkání iniciativy se uskutečnilo v rámci mezinárodní kon-

ference Evropou bez bariér, která proběhla ve dnech 20. a 21. dubna 

2009 v Top hotelu Praha. Konference byla součástí ofi ciálních dopro-

vodných akcí ČR v rámci předsednictva ČR EU. Na tomto setkání, kte-

rého se účastnila řada významných představitelů České republiky, byla 

iniciativa představena širšímu plénu představitelů státní správy a sa-

mosprávy a zástupcům organizací osob se zdravotním postižením. 

Účastníci konference se shodli na těchto závěrech k jednotlivým pro-

jednávaným problematikám:

1.  Účastníci konference se obrací na představitele členských zemí 

EU s požadavkem co nejrychlejší harmonizace právních předpisů 

v rámci evropského společenství, které umožní osobám se zdra-

votním postižením cestovat po zemích EU bez diskriminace a zby-

tečných administrativních překážek.

2.  Přítomní účastníci konference jsou přesvědčení o tom, že projekt 

Euroklíč je jednou z cest, jak zlepšit kulturu cestování osob se 

zdravotním postižením, a považuji za velmi potřebné, aby veřejná 

správa pomáhala s jeho zaváděním. 
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3.  Středoevropská iniciativa – spolupráce osob se zdravotním 

postižením ČR, Polska a Slovenska – považuje za prioritu stanovit 

v legislativě EU standardy přístupného prostředí. Dalšími body 

spolupráce jsou:

• Komparace legislativy států Středoevropské skupiny a EU.

• Podpora programu Euroklíč.

• Podpora mobility a sociální turistiky.

• Zavádění modelu ucelené rehabilitace.

c. Třetí setkání iniciativy se uskutečnilo v Polském Těšíně v červnu 

2009. Setkání bylo jednodenní a účastnili se ho další představitelé 

Polské státní správy a samosprávy. Setkání bylo zaměřeno na pří-

pravu realizace projektu Euroklíč v Polsku a na Slovensku. Polskou 

stranu na jednání zastupoval především představitel kanceláře Polské 

republiky pan Pavel Wipych a dále představitelé Polského rehabilitač-

ního fondu osob se zdravotním postižením. Polská strana projevila 

velký zájem o realizaci projektu. Byly dohodnuty základní parametry 

budoucího způsobu realizace.

d. Ve dnech 7. až 9. října se uskutečnilo setkání Středoevropské 

iniciativy ve Varšavě. Členové iniciativy byli hosty polského Sejmu. 

Proběhla řada jednání s polskými poslanci, s ministryní pro lidská 

práva, s představiteli kanceláře Polské republiky a s představiteli 

Polského rehabilitačního fondu osob se zdravotním postižením. Na 

těchto setkáních byl dohodnut důležitý bod Středoevropské inicia-

tivy. Polská republika bude v druhém pololetí roku 2011 předsednic-

kou zemí EU. V rámci svého předsednictví by mohla mít jako jednu 

z priorit zlepšení cestování osob se zdravotním postižením v rámci 

Schengenského prostoru. V současné době se osoby se zdravot-

ním postižením potýkají s velkým problémem při cestování člen-

skými zeměmi. Není jednotný evropský průkaz osob se zdravotním 

postižením, který by umožňoval stejný přístup státní administrativy 

v rámci vyhrazených parkovišť, vjezdů do zón s omezeným vjezdem, 

poplatků na dálnicích a podobně. Všechny tyto věci výrazně ome-

zují pohyb osob se zdravotním postižením za prací a za studiem do 

členských zemí.

e. Dne 25. listopadu 2009 se uskutečnilo setkání Středoevropské ini-

ciativy v Bratislavě. Setkání bylo zaměřeno na boj proti diskriminaci 

osob se zdravotním postižením. Seminář u příležitosti Dne osob se 

zdravotním postižením, který uspořádala Národná rada občanov 

so zdravotným postihnutím v SR ve spolupráci s Národní radou 

Slovenskej republiky, se uskutečnila v prostorách NROZP. Vystoupili 

na ní slovenští političtí představitelé a zástupci slovenských a čes-

kých organizací občanů se zdravotním postižením.

Hlavním tématem semináře byla jako v loňském roce Úmluva OSN 

o právech osob se zdravotním postižením, význam a stav přípravy její 

ratifi kace na Slovensku.

Úvodní slovo měl slovenský státní tajemník Peter Sika, dále vystou-

pil předseda Národní rady občanov so zdravotným postihnutím v SR 

Branislav Mamojka; poté Maroš Matiaško z Mental Disability Advocacy 

Center na téma Úmluva OSN a reforma opatrovnictví v ČR. Milica 

Jančulová, ředitelka Odboru lidských práv a menšin Úřadu vlády SR, 

promluvila o návrhu evropské antidiskriminační směrnice a postoji 

SR k ní. Václav Krása vystoupil s příspěvkem „Význam implementace 

Úmluvy z pohledu osob se zdravotním postižením“. Ladislav Lauko 

představil aktivity Slovenských železnic pro OZP a Jaroslav Dembinný 

seznámil účastníky semináře se Středoevropskou skupinou pro inte-

graci OZP.

f. Poslední setkání Středoevropské iniciativy se uskutečnilo 

11. prosince 2009 opět v Polském Štětíně. Jednalo se o workshop 

Středoevropské iniciativy pro integraci osob se zdravotním posti-

žením. Zúčastnila se ho řada představitelů hájících zájmy osob se 

zdravotním postižením z Polska, České republiky, Slovenska a rovněž 

i početná delegace z Turecka.

Na workshopu byla představena Středoevropská skupina pro 

integraci osob se zdravotním postižením, její projekty a aktivity, jakož 

i navázaná spolupráce s partnery ze Švédska a Turecka.

Projekt jednoznačně dosáhl určených cílů. Byla utvořena pevná 

mezinárodní struktura, která intenzivně pracuje na realizaci vytče-

ných cílů. Počet setkání a dosažené výsledky jsou vyšší, než původní 

záměr deklaroval. Představitelé obou partnerských zemí jedno-

značně podporují úzkou spolupráci v této oblasti a shodují se ve 

způsobu dosažení cílů. Je předpoklad, že Středoevropská iniciativa 

bude i v dalších letech vyvíjet intenzivní činnost, zaměřenou na již 

konkrétní projekty.
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Projekt Masarykovy univerzity Brno „Universal learning design“ je 

fi nancovaný Evropským sociálním fondem v ČR a Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost. NRZP ČR je jedním z partnerů 

projektu. Projekt byl zahájen v červnu 2009 a bude ukončen v květnu 

2012. 

Cílem projektu je inovace studijních programů akreditovaných na 

Masarykově univerzitě a spolupracujících školách, tak aby byly apli-

kovány vzdělávací standardy označované „universal learning design“ 

pro cílovou skupinu osob se sluchovým postižením a s omezenou 

komunikační schopností. 

Navrhované didaktické inovace jsou založené na uplatnění informač-

ních technologií a prostupují všemi programy Masarykovy univer-

zity. 

V rámci projektu vzniknou tyto výstupy:

•  centrum českého znakového jazyka a tlumočnictví na MU včetně 

kurzů pro akademickou veřejnost,

•  slovník českého znakového jazyka online a knihovny videomateriálů 

pro vysokoškolské mluvčí českého znakového jazyka,

•  centrum dostupných asistivních technologií pro studenty a od-

borné pracovníky se sluchovým postižením a omezenou komuni-

kační schopností,

•  rozvoj dispečinku tlumočnictví českého znakového jazyka a souvi-

sejících servisních služeb in situ i online,

•  diagnostické centrum specifi ckých poruch učení pro vysokoškol-

ské studenty včetně psychologického, logopedického a technolo-

gického servisu, 

•  poradenství a specifi cká odborná výuka studentů s těžkým slucho-

vým, dyslektickým a dysgrafi ckým postižením.

Partneři projektu:

Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s

Univerzita Palackého v Olomouci

Trojrozměr – Brněnské centrum českého znakového jazyka, o. s.

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, o.s.

AWI Film, o. s.

Západočeská univerzita v Plzni

Udržitelnost projektu Desatero komunikace 

s osobami se zdravotním postižením
NRZP ČR realizovala projekt „Desatero komunikace s osobami se 

zdravotním postižením“, fi nancovaný z Evropského sociálního fondu, 

státního rozpočtu ČR a rozpočtu hl. m. Prahy, v období od ledna 2007 

do června 2008. 

Zdravotně postižení se jen s obtížemi uplatňují na pracovním 

trhu, a to i po absolvování tradičních rekvalifi kačních kurzů. Při jejich 

integraci do společnosti prostřednictvím trhu práce je proto vhodné 

hledat nové formy pracovních činností, které budou přímo určeny 

zdravotně postiženým a budou zaměřeny na zlepšení postavení 

zdravotně postižených ve společnosti. Jednu z možností takovéto 

pracovní činnosti představuje i projekt Desatero, který vychází z po-

třeby zdravotnických zařízení a úřadu veřejné správy proškolovat své 

pracovníky pro komunikaci se zdravotně postiženými.

Zásadní problém při komunikaci se zdravotně postiženými nespo-

čívá v tom, že by se k nim mělo přistupovat stejně jako k ostatním 

lidem. Různé typy zdravotního postižení vyžadují specifi cký přístup, 

který musí zohlednit potřeby a možnosti zdravotně postiženého 

občana a současně respektovat jeho lidskou důstojnost. Je třeba 

postupovat dle zásad a techniky vlastní komunikace s těmito občany. 

Neinformovaný i necitlivý přístup zdravotnického personálu a pra-

covníků veřejné správy je často staví do role nesvéprávných, či přímo 

slaboduchých osob. Dokladem je realita všedního dne, kdy lékař nebo 

sestra hovoří s průvodcem pacienta, nikoliv s pacientem samotným. 

Otázky typu „a co je pánovi?“ nebo „má pán s sebou průkaz pojiš-

ťovny?“, popřípadě „ať si pán odloží“, patří do osobních zkušeností 

téměř každého člověka s postižením. Obdobné je to i při jednání na 

úřadech veřejné správy. Lidé s postižením se velmi často cítí v podří-

zeném nebo znevýhodněném postavení, nechtějí na sebe upoutávat 

pozornost nebo přivolávat nervozitu, či dokonce hněv, a proto takové 

zacházení obvykle bez okamžitých protestů strpí. Úkolem je zlepšit 

situaci ve zdravotnických zařízeních a veřejné správě a naučit pracov-

níky v těchto oblastech, jak mají jednat s lidmi se zdravotním postiže-

ním. Jejich špatný přístup často není veden úmyslem, ale neznalostí 

problematiky komunikace s osobami se zdravotním postižením.

 Projekt DESATERO umožnil vytvoření školicího střediska při NRZP 

ČR, kde bylo 16 zájemců z řad zdravotně postižených vyškoleno pro 

vedení informační a vzdělávací kampaně zaměřené na zdravotnickou 

veřejnost a pracovníky veřejné správy. 

Universal learning design – 

inovace interpretačních a komunikačních služeb
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V rámci výcviku zdravotně postižení spolupracovali na vytváření 

řady „Desater“ zásad komunikace s lidmi s různými typy zdravotního 

postižení. Z proškolených absolventů kurzu se tak stali lektoři komu-

nikace s osobami se zdravotním postižením, což NRZP ČR umožnilo 

nabízet jedinečné lektory, kteří dělají semináře pro zdravotnické pra-

covníky a pracovníky veřejné správy na téma komunikace se zdra-

votně postiženými, ale zaměřují se také na pedagogické pracovníky 

či zaměstnance soukromých institucí. Lektoři jsou využíváni také na 

různé semináře a projekty, které organizuje NRZP ČR, a navíc si sami 

shánějí zájemce o proškolení zaměstnanců.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR v souvislosti s projek-

tem Desatero spustila rozsáhlou osvětovou kampaň s pomocí České 

televize, která v rámci podpory neziskových organizací vybrala naši 

žádost, a po celý rok 2008 tak budete moci na programech ČT 1, ČT 2 

a ČT 24 vídat spot projektu Desatero komunikace s osobami se zdra-

votním postižením. Tato kampaň má již teď, po měsíci vysílání, velký 

ohlas.

Reg. číslo projektu:

CZ.1.07/1.2.00/08.0110

Název OP:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prior. osy:

Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory: 

Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdě-

lávacími potřebami

Web projektu:

www.nejsmevsichnistejni.cz

 

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je přispět k eliminaci xenofobie (obavy z neznámého) 

a odbourávání bariér mezi většinovou společností a příslušníky men-

šin, a to pomocí nově vyvinutých vzdělávacích nástrojů, které umožní 

žákům základních a středních škol si osvojit základní principy správ-

ného vztahu k menšinám a vzájemné komunikace a ty pak přirozeně 

aplikovat ve svém školním kolektivu i v běžném životě. Zvláštní pozor-

nost bude věnována v ČR nejpočetnější menšině osob – se zdravotním 

postižením. V rámci projektu bude vytvořena a pilotně v praxi základ-

ních a středních škol ověřena interaktivní multimediální výuková opora 

a metodika umožňující žákům základních a středních škol, včetně žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich učitelů, získat komplexní 

informace o problematice vzájemného vztahu většinové společnosti 

a OZP, jejich vzájemné interakci a principech diverzity. Jedná se o me-

todickou podporu zavádění výuky k různosti v rámci vzdělávacích 

oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Občanský vzdělávací 

základ.

 

Cíle projektu

Cílem projektu je přispět k eliminaci xenofobie (obavy z neznámého) 

dětí a žáků při komunikaci se světem zdravotně postižených (OZP). 

Současně projekt pomůže žákům se speciálními vzdělávacími potře-

bami vymezit se vůči majoritní společnosti v kontextu jejich handi-

capu. Projekt je zaměřen na vytvoření učebních opor potřebných 

k výuce různosti v oblasti problematiky menšin, především menšiny 

OZP, protože menšina OZP je nejpočetnější menšinou ČR (1,015 mili-

onu osob, což je 9,9 % populace ČR). Výstupní produkt nabídne infor-

maci o problematice soužití s lidmi, kteří se od většinové společnosti 

nějak liší, i základní principy zdůrazňující skutečnost, že odlišnost lidí 

nemusí být problémem, ale východiskem, resp. výzvou. Cílem pro-

jektu je podpořit výuku k různosti jako součásti multikulturní výchovy 

a prevence proti xenofobii, která se projevuje nejen v oblasti národ-

nostní a rasové, ale i ve vztahu k menšině OZP.

Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy 

a vzdělávání
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Mezinárodní činnost NRZP ČR v oblasti vyrovnávání příležitostí 

pro osoby se zdravotním postižením v roce 2009:

Zastupování v mezinárodních organizacích, v nichž je NRZP ČR čle-

nem za Českou republiku:

Evropské fórum zdravotně postižených (EDF)

Zástupci NRZP ČR se pravidelně účastní zasedání řídících orgánů EDF 

jako své nejbližší zahraniční spolupracující zastřešující organizace. 

V loňském roce NRZP ČR spolupořádala v rámci českého předsednic-

tví EU ve dnech 27. 2. – 1. 3. 2009 pravidelné zasedání předsednictva 

EDF v Praze. Tato aktivita byla realizována v rámci samostatného pro-

jektu VÚA A1 Pořádání zasedání předsednictva Evropského fóra osob 

se zdravotním postižením v Praze v rámci českého předsednictví EU.

Zasedání předsednictva EDF, jež je složeno ze 16 zástupců národ-

ních rad osob se zdravotním postižením a 14 představitelů evrop-

ských nevládních organizací, které hájí zájmy skupin s různými typy 

zdravotního postižení, je pořádáno pravidelně dvakrát do roka a jeho 

hostitelem je vždy národní rada OZP předsedající členské země EU. 

Nyní tedy zasedání pořádala v souladu s požadavky EDF Národní rada 

osob se zdravotním postižením ČR coby členská organizace EDF.

Zasedání se skládalo z uzavřeného jednání Výkonného výboru 

EDF, výboru pro fi nance a výboru pro záležitosti členství (v pá-

tek 27. 2.) a z jednání celého předsednictva, včetně pozorovatelů 

(28. 2. – 1. 3. 2009). Celkem se zasedání zúčastnilo přibližně 80 osob: 

vedle vedoucích činitelů evropských organizací OZP se ho účastnili 

i čeští političtí představitelé: Doc. Pavel Svoboda, tehdejší ministr bez 

portfeje a předseda Legislativní rady vlády ČR, JUDr. Petr Šimerka, 

tehdejší státní tajemník a náměstek ministra práce a sociálních věcí, 

a JUDr. Pavel Ptáčník, vedoucí sekretariátu Vládního výboru pro zdra-

votně postižené občany. 

Na pořadu zasedání mj. byly: zprávy o činnosti EDF a všech jeho 

výborů, aktuální informace a strategie v otázce komplexního evrop-

ského antidiskriminačního zákonodárství, kampaň týkající se voleb 

do Evropského parlamentu, otázky členství, přehled hospodaření, 

strategie v otázce návrhu nových evropských předpisů o právech 

cestujících v autobusové a námořní dopravě atd. Prodiskutován byl 

také návrh Belgického fóra OZP na zavedení jednotné evropské iden-

tifi kační karty pro OZP.

Pro zahraniční odbor NRZP ČR uspořádání zasedání předsednic-

tva EDF konkrétně obnášelo intenzivní korespondenci a jednání se 

sekretariátem EDF a členy předsednictva EDF i jednotlivými delegáty 

zúčastněných organizací; překlady a předávání informací, pronájem 

konferenčních prostor a zajišťování bezbariérového zázemí zasedání, 

ubytování účastníků, koordinaci a zajišťování všestranně zdárného 

chodu akce, přepravu účastníků se sníženou schopností pohybu z a na 

letiště, zajištění konferenční techniky a tlumočení z a do češtiny, anglič-

tiny a francouzštiny, vypořádání fi nančních záležitostí s EDF atd. 

Zástupci NRZP ČR se zúčastnili pravidelného výročního Valného 

shromáždění EDF, které se konalo 7. – 9. května 2009 v Aténách. NRZP 

ČR má jako řádný člen EDF ve Valném shromáždění dvě hlasovací 

práva. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem EDF, který rozhoduje 

o směřování organizace. V roce 2009 se ho zúčastnilo 106 ofi ciálních 

delegátů členských organizací EDF a dalších zhruba 100 pozorova-

telů. Na zasedání se konaly volby do řídících orgánů EDF. Ve funkci 

předsedy byl potvrzen stávající předseda Yannis Vardakastanis, dále 

bylo zvoleno 16 členů předsednictva z kandidátů národních rad OZP 

a 14 z řad evropských organizací OZP. Nově zvolené předsednic-

tvo si mezi sebou na uzavřeném jednání vybralo členy Výkonného 

výboru EDF. Na programu jednání bylo mj. představení a schválení 

zprávy o činnosti EDF za rok 2008, prezentace návrhu Evropského 

paktu o zdravotním postižení, účetnictví za rok 2008, návrh rezoluce 

Dánské národní rady OZP „Dejme mládeži se ZP samostatný hlas“, 

představení a schválení pracovního programu a rozpočtu EDF na rok 

2010 atd.

Zástupce NRZP ČR se zúčastnil zasedání předsednictva EDF ve 

Stockholmu ve dnech 16. – 18. října 2009. Projednávaly se na něm stra-

tegické cíle EDF, byli představeni noví členové předsednictva, zvolení 

na Valném shromáždění EDF v Aténách, a zvolen jeden dodatečný 

člen Výkonného výboru. Byla podána zpráva o činnosti předsedy 

EDF a Výkonného výboru, dále přehled aktivit EDF od ledna do srpna 

2009. Projednával se návrh Paktu o zdravotním postižení. Probrány 

byly taktéž členské a fi nanční záležitosti. Bylo schváleno stanovisko 

EDF o právní způsobilosti, jakož i návrh rezoluce „Dejme mládeži se 

zdravotním postižením vlastní hlas“.

Webové stránky EDF: www.edf-feph.org

Rehabilitation International (RI)

Zástupce NRZP ČR, který je Národním tajemníkem organizace 

pro spolupráci s Rehabilitation International, se zúčastnil schůze 

evropských národních tajemníků RI, konané dne 18. 2. 2009 ve 

Frankfurtu nad Mohanem. Schůze se účastnili zástupci 10 členských 

zemí RI. Projednala se na ní řada bodů, které souvisely s aktuální 

situací RI celkově a v evropském regionu. Důležitou součástí schůzky 

Zahraniční činnost NRZP ČR
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byly informace o Valném shromáždění RI a první schůzi nového 

výkonného výboru RI v Québec City. Bylo mj. rozhodnuto, že skupina 

vedená zástupcem viceprezidenta pro Evropu vypracuje strategický 

dokument. Zástupci se shodli na tom, že RI by se měla orientovat na 

oblast „habilitace a rehabilitace“ podle Úmluvy OSN o právech osob 

se zdravotním postižením. 

Po celý rok byla NRZP ČR v kontaktu se zástupci a sekretariátem 

RI a účastnila se tak výměny informací, zkušeností atp. Činnost RI se 

v posledních letech z velké části zaměřovala na rozpracování, prosa-

zování a implementaci Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním 

postižením.

Webové stránky RI: www.riglobal.org

Disabled Peoples‘ International (DPI)

Komunikace s touto organizací probíhá především prostřednictvím 

e-mailu. NRZP ČR se soustřeďuje zejména na zpracovávání informací, 

které DPI poskytuje. Jedná se o velice obsáhlou agendu, protože 

organizace má několik regionálních poboček, z nichž dostáváme pra-

videlné informace. DPI je také napojena na řadu dalších mezinárod-

ních organizací, které působí v oblasti zdravotního postižení, NRZP 

má proto přístup ke skutečně široké škále informací. 

Webové stránky DPI: www.dpi.org

FIMITIC – Mezinárodní federace osob s tělesným postižením

Představitelé NRZP ČR se ve dnech 17. – 20. září 2009 zúčastnili kon-

ference delegátů FIMITIC a mezinárodní konference ZDIS o zaměst-

návání osob se zdravotním postižením v době hospodářské krize 

v slovinských Terme Topolšica. Konferenci uspořádala slovinská orga-

nizace ZDIS ve spolupráci s mezinárodní federací FIMITIC. Zúčastnili 

se jí zástupci z řady evropských zemí i představitelé slovinské veřejné 

správy (např. ministr práce, sociálních věcí a rodiny) a neziskového 

sektoru. Vystupující seznámili účastníky konference se strategií jed-

notlivých států EU, jež zastupovali, jak čelit nezaměstnanosti OZP 

v době krize, jakož i s příklady dobré praxe. Na následné konferenci 

delegátů FIMITICu se projednávaly organizační a strategické záleži-

tosti této asociace (zpráva o činnosti za předchozí období, strate-

gický plán na příští období, účetnictví, záležitosti členství atp.), jejímž 

členem je NRZP ČR od 1. ledna 2009. Proběhly rovněž volby do jejího 

předsednictva (NRZP ČR má jako řádný člen jeden hlas). JUDr. Hutař 

byl zvolen za člena předsednictva FIMITICu. Předsedou byl zvolen 

Miguel Angel García Oca ze Španělska.

Webové stránky FIMITICu: www.fi mitic.org

Mezinárodní spolupráce

Dotazníkové šetření o podmínkách mobility osob se zdravotním 

postižením po členských státech EU: NRZP ČR v rámci předsednictví 

ČR v EU vyvinula iniciativu, která měla za cíl přispět k řešení situace, 

jež je pro občany EU se zdravotním postižením značně nepříznivá. 

Každá země Evropské unie má totiž jiný soubor podpor pro osoby 

se zdravotním postižením a totéž platí i pro oblast cestování po 

zemích EU, kde jsou systémy podpor osob se zdravotním postiže-

ním většinou nepřenositelné. Na této iniciativě spolupracovala NRZP 

ČR s dalšími organizacemi, především se Švédskou federací osob se 

zdravotním postižením (HSO). Hlavním cílem projektu bylo zmapovat 

podmínky cestování v jednotlivých zemích EU a pokusit se v rámci EU 

sjednotit některé podpory tak, aby občané se ZP měli při cestování 

po zemích EU co nejméně překážek. K tomuto účelu byl vytvořen 

dotazník o podmínkách pohybu OZP v rámci Evropské unie a roze-

slán 28 evropským národním radám osob se zdravotním postižením. 

NRZP ČR získala deset vyplněných dotazníků, a to z Belgie, Dánska, 

Irska, Itálie, Litvy, Lucemburska, Maďarska, Švédska, Slovenska a ČR. 

Všechny národní rady iniciativu NRZP ČR podporují a souhlasí s po-

třebou harmonizace podmínek.

Ve dnech 20. – 21. dubna 2009 NRZP ČR uspořádala mezinárodní 

konferenci „Evropou bez bariér“. Konference se zabývala možnostmi 

a způsoby vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením, 

a to především v oblasti mobility, dále v oblasti vzdělávání a zaměst-

návání. Navázala na diskusi o podmínkách pohybu osob se zdravotním 

postižením po členských státech EU, kterou NRZP ČR zahájila v říjnu 

2008 na veletrhu Medical Fair 2008 v Brně. Konference byla zahrnuta 

mezi doprovodné akce českého předsednictví Evropské unii.

Zástupci NRZP ČR se účastnili 1. ofi ciální schůze evropské pracovní 

skupiny CEN/CENELEC „Přístupnost pro všechny“, která se uskutečnila 

8. dubna 2009 v Bruselu. Přizváni byli ofi ciální delegáti nominovaní 

národními standardizačními orgány. Pracovní skupinu tvoří odborníci 

na přístupnost prostředí z různých evropských institucí a neziskových 

organizací. Hlavní činností pracovní skupiny je snaha o evropskou stan-

dardizaci na poli přístupnosti výrobků, služeb a prostředí a prosazování 

co nejširšího používání CEN/CENELEC Pokynu č. 6 pro design. Na schůzi 

byl zvolen předseda pracovní skupiny, byly projednávány konkrétní 

záležitosti pracovního programu skupiny a předneseny referáty o CEN/

CENELEC Pokynu č. 6 a dalších dokumentech pojednávajících o kon-

ceptu přístupnosti pro všechny. Představitelka Evropské komise účast-

níky seznámila se strategií EK pro problematiku zdravotního postižení 

a s budoucími možnostmi spolupráce mezi EK a pracovní skupinou.
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Dne 27. dubna 2009 se zástupci NRZP ČR zúčastnili lidského 

řetězu za bezbariérovost v Berlíně, který se uskutečnil před Domem 

Evropské unie. Jednalo se o symbolickou akci, jež měla za cíl pod 

heslem „Evropa bez bariér!“ poukázat na důležitý předpoklad plného 

a samostatného zapojení všech lidí do života společnosti, kterým je 

vytvoření komplexního bezbariérového prostředí. Během lidského 

řetězu, jehož se zúčastnilo více než 200 demonstrantů, byla zástup-

cům Evropskému domu předána zvětšenina klíče, jehož originál by 

mohl otevřít všechny bezbariérové veřejné toalety v Evropě, pří-

padně mít i další funkce. Účastníci lidského řetězu tak chtěli ukázat, 

že bezbariérovost je ku prospěchu všem a že vytvoření bezbariéro-

vého prostředí je nutné i možné. Demonstraci svolal Německý svaz 

osob se zdravotním postižením (ABiD) a Berlínský svaz zdravotně 

postižených (BBV). Před samotným symbolickým aktem vytvoření 

řetězu a předání klíče promluvila řada řečníků z organizací OZP, 

mj. představitelé NRZP ČR. 

Zástupce NRZP ČR se ve dnech 3. – 4. prosince 2009 zúčastnil 

konference „Vytváření podmínek pro nezávislý život“, kterou u příle-

žitosti Evropského dne osob se zdravotním postižením uspořádala 

Evropská komise ve spolupráci s EDF. Konala se v prostorách Evropské 

komise v Bruselu a zúčastnilo se jí přibližně 300 představitelů organi-

zací OZP a příslušných úřadů z celé Evropské unie. Příspěvky a diskuse 

se zabývaly otázkami souvisejícími s hlavním tématem konference 

– podmínkami pro nezávislý život osob se zdravotním postižením; 

např. nové evropské strategie pro otázky ZP, zaměstnávání OZP, právo 

na vlastní rozhodování, opatření k podpoře hospodářské nezávislosti, 

poskytování služeb, deinstitucionalizace, reforma opatrovnictví, role 

rodiny v nezávislosti OZP, činnost Evropské komise a Evropského par-

lamentu na tomto poli, nástroje pro podporu nezávislého života, asi-

stenční technologie atd.

Zahraniční odbor NRZP ČR mimo uvedené aktivity v popisova-

ném období průběžně zajišťoval informační servis pro členské orga-

nizace NRZP ČR, věnoval se překladům dokumentů a informací pro 

interní a externí využití NRZP, korespondenci, monitorování zahra-

ničních webových stránek, tvorbě anglické verze svých webových 

stránek atd.

Projekty „Mezinárodní spolupráce Národní rady osob se zdravotním 

postižením ČR v oblasti vyrovnávání příležitostí pro občany se zdra-

votním postižením“ a „Pořádání zasedání předsednictva Evropského 

fóra osob se zdravotním postižením v Praze v rámci českého před-

sednictví EU“ byly podpořeny dotačním programem Úřadu vlády 

ČR Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně 

postižených občanů 2009.
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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 

materiálům:

•  Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a so-

ciálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociál-

ním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů 

České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších 

předpisů. 

•  Návrhu zákona o veřejných službách. 

•  Návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze 

státní sociální podpory pro rok 2010 stanoví výše nákladů srovna-

telných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, 

a částek normativních nákladů na bydlení.

•  Návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 

Sb., o minimální mzdě. 

•  Novele zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 

•  Zákonu o veřejných službách v přepravě cestujících a ke změně 

dalších zákonů. 

•  Novele zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

•  Návrhu změny stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozděj-

ších předpisů, a k zákonům měněným v souvislosti s navrhovanou 

změnou stavebního zákona.

•  Věcnému záměru zákona o zajištění právní pomoci. 

•  Věcnému záměr zákona o organizacích se statusem veřejné 

prospěšnosti.

•  Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestují-

cích v autobusové a autokarové dopravě a o změně ES č. 2006/2004 

o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání 

dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele.  

•  Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., jíž se pro-

vádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů.  

•  Návrhu vyhlášky, kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní 

schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzo-

vání pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzo-

vání invalidity).

•  Národnímu plánu rozvoje sociálních služeb na rok 2009–2012.  

Nelze pochopitelně uvádět všechny připomínky ke všem doku-

mentům. Následující výběr snad dostatečně ukáže fi losofi i, s níž 

NRZP k návrhům právních předpisů přistupuje. Připomínky k nove-

le vyhlášky č. 182/1991 Sb. směřovaly proti navrhovanému vyřazení 

pomůcek a vypuštění slev v dopravě pro držitele průkazů ZTP a ZTP/

P. V připomínkách k návrhu vyhlášky o posuzování invalidity NRZP ČR 

trvala na vyřešení problémů osob pracujících za zcela mimořádných 

podmínek spojených s novým systémem posuzování a rizikem ztráty 

nároku na důchod v případě výdělečné činnosti. Pozornost se však 

nevěnuje jen sociálním aspektům spojeným se zdravotním posti-

žením. V připomínkách k návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely 

příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2010 stanoví 

výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají 

za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení, upozornila 

NRZP ČR na velké disproporce v nároku na výši příspěvku na bydlení 

v družstevních bytech a v domech ve vlastnictví v Praze a v jiných 

obcích. 

NRZP ČR se podílí i na tvorbě předpisů v rámci EU. Dokladem toho 

jsou připomínky k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady 

o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně 

ES č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými 

pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele.  

Požadujeme, aby se dokument opíral o již fungující evropské doku-

menty (o letecké přepravě osob s omezenou schopností a orientace, 

o Interoperabilitu – přeprava na železnici) a z dokumentů přebíral 

společné atributy (rozsah asistenční služby, přístupnost nejenom 

dopravního prostředku, ale i dopravních a souvisejících pozemních 

staveb).

Dále v dokumentu zcela chybí povinnost přepravce veřejně infor-

movat o sociálních tarifech.

Pro zdravotně postiženého je v Evropě stále velkou neznámou, 

zda mu bude vůbec uznán průkaz o zdravotním postižení vydaný 

v jiné členské zemi. Zvýhodnění tarifu osob se zdravotním postiže-

ním rovněž není jednoduché vyhledat. Bylo by tedy žádoucí – pokud 

se bude za každý stát zpracovávat dokument nebo webové stránky 

s přehledem přístupných autobusových terminálů poskytujících asi-

stenční služby – zařadit do dokumentu i tyto informace.

V rámci Evropského roku boje proti chudobě zpracovala NRZP 

ČR návrh priorit ve vztahu k lidem se zdravotním postižením. Většina 

z nich má velký význam i pro další skupiny osob ohrožených chudo-

bou. Upozornili jsme zejména na následující rizikové faktory:

Legislativní činnost NRZP ČR
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a) nesplnění podmínek pro vznik nároků v důchodovém pojištění,

b)  zavedení nového stupně invalidity s výší důchodů hraničící 

s hmotnou nouzí,

c)  prodlužování doby pojištění potřebné pro nárok na starobní 

důchod ve vazbě na dlouhodobou nezaměstnanost osob se zdra-

votním postižením,

d)  neexistence půjček na úhradu důchodového pojištění,

e)  chybí informace o nastalé či hrozící ztrátě nároků z důchodového 

pojištění a možnostech řešení situace.

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 soci-

ální 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 rea-

lity, např. Změny v důchodovém pojištění od roku 2010, Posuzování 

stupně invalidity a jeho možné dopady, Nové hodnocení invali-

dity a hmotná nouze. V roce 2009 bylo zpracováno a vydáno nové 

Sociálně právní minimum 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 2009

Mosty 2008 (VI. ročník)

•  ceny za projekty/činy, které navržené subjekty a jednotlivci udělali 

nad rámec svých povinností ve prospěch občanů se zdravotním 

postižením

•  Karlovy Vary, 17. února 2009

„Evropou bez bariér“

•  konference na téma cestování, vzdělávání a zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením v Evropě – akce v rámci předsednictví ČR 

v EU

•  Praha, 20. – 21. dubna 2009

Výstava Non-Handicap

•  13. ročník specializované výstavy pro zdravotně postižené

• Praha, 21. – 24. dubna 2008

Veletrh Medical Fair Brno 2009

•  tradiční mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace 

a zdraví

• Brno, 20. – 23. října 2009

Konference „Přístupné cestování“

•  konference na téma evropských nařízení, která upravují cestování 

leteckou, autobusovou a železniční dopravou pro osoby se zdra-

votním postižením

•  Brno, 21. října 2009

Republikové shromáždění NRZP ČR

•  Brno, 22. října 2009

2. Významné projekty medializované v roce 2009

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 schop-

ností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost 

veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. 

výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.)

Aktivity v rámci předsednictví ČR v EU (1. pololetí 2009)

•  téma zdravotního postižení v rámci českého předsednictví EU

3. Mediální témata v roce 2009

Peníze pro poskytovatele sociálních služeb. Chybějící prostředky na 

dotace pro poskytovatele sociálních služeb – výzvy politické repre-

zentaci

Středoevropská iniciativa (skupina) pro integraci osob se zdravotním 

postižením

Zneužívání dávek při zaměstnávání zdravotně postižených, které mají 

jít na jejich platy. Stát na zaměstnávání OZP vydává ročně stovky mili-

onů korun. Jejich část ale končí v kapsách majitelů chráněných dílen 

(povinná školení, příspěvek pro občanské sdružení apod.)

Problematika osob s duševním onemocněním – ochrana dušev-

ního zdraví občanů ČR. NRZP ČR společně s organizacemi duševně 

nemocných připravila legislativní úpravu na odstranění diskriminace 

těchto osob a posílení jejich práv

Otázka životního minima – nepřijatelné změny při poskytování 

příspěvku v hmotné nouzi u osob, které jsou uznány invalidní ve 

III. stupni – spolupráce s úřadem Veřejného ochránce práv

Bariéry:

Odstranění bariér v dopravní infrastruktuře (spolupráce s Dopravním 

podnikem Praha)

Zima – osoby se zdravotním postižením uvězněny doma (problémy 

s pohybem – zledovatělé chodníky, sníh)

Další témata ve sdělovacích prostředcích:

Problematika prasečí chřipky

Výzva proti rušení přechodů pro chodce v Praze

Digitalizace televizního vysílání pro osoby se zdravotním postižením

4. Statistika

Počet tiskových konferencí: 9

Počet avizovaných mediálních aktivit (konference, návštěvy ze zahra-

niční, zákony, jednání s úřady apod.) a tiskových a informačních zpráv: 

více než 25

Rozhovory, autorské komentáře, články a reportáže v médiích v řá-

dech několika stovek. Předseda V. Krása a další představitelé NRZP 

ČR se dále pravidelně účastnili některých rozhlasových a televizních 

pořadů (Reportéři ČT, Černé ovce, Máte slovo). V roce 2009 se v hlav-

ním televizním zpravodajství dne tří celoplošných televizí odvysí-

lalo 15 reportáží s tematikou zdravotního postižení, za přítomnosti 

NRZP ČR.
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Členské organizace NRZP ČR

• AB plus, o.s.

•  Agnis Rosa o.s.

•  AMA – společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel

•  Amelie, o.s.

•  APROPO – asociace pro postižené

•  ARCUS – onko centrum

•  ASISTENCE, o. s.

•  Asociace muskulárních dystrofi ků ČR

•  Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR

•  AUTISTIK

•  AVAZ – Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených

•  Centrum nezávislého života v Českém ráji a v Podkrkonoší

•  CESPO, o. s.

•  Czech Agency for Education o.s.

•  Česká abilympijská asociace

•  Česká společnost AIDS pomoc

•  Česká společnost pro duševní zdraví

•  Česká unie neslyšících

•  Český klub nedoslýchavých HELP

•  ČKO – Český klub ohluchlých

•  D.R.A.K. občanské sdružení

•  DebRa ČR

•  Dětské centrum 1990 DC‘90

•  Domov pro mne, o. s.

•  Evropské centrum pantomimy neslyšících

•  Federace rodičů a přátel sluchově postižených

•  FIT-ILCO ČR, o.s. 

•  Gipsy Handicap Help o.s.

•  Handicap Žatec

•  HRA-WAY

•  Institut Eda Robertse

•  Já – člověk

•  Jablonecký klub onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel 

JAKOP

•  Jihlavská unie neslyšících

•  Klub bechtěreviků

•  Klub DEMKA Příbram

•  Klub Downova syndromu, SPMP ČR

•  Klub nemocných cystickou fi brosou

•  Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova

•  Klub vozíčkářů Petýrkova

•  KOLUMBUS

•  KORUNA – sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí

•  KŘIŽOVATKA – HC

•  Lenio občanské sdružení

•  Liga proti otokům

•  Liga za práva vozíčkářů o.s.

•  Mobilis, o.s.

•  Mozaika Uherský Brod o.s.

•  Nadatio Samaritanus o.s.

•  Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu 

a orientace ČR 

•  Neslyšící bez naděje, o.s.

•  NONA – společnost zdravotně postižených Nové Město nad Metují

•  Občanské sdružení eSeznam

•  Občanské sdružení CHEWAL

•  Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA

•  Občanské sdružení OBZOR Liberec

•  Občanské sdružení pomoci duševně nemocným ČR

•  Občanské sdružení POMOCNÁ RUKA

•  Občanské sdružení ŠANCE

•  Občanské sdružení TRIANON

•  Občanské sdružení zdravotně postižených regionu Krnov, Bruntál, Rýmařov

•  Občanské sdružení zdravotně postižených Tanvald

•  Občanské sdružení zdravotně postižených ve Žluticích

•  Občanské sdružení zdravotně postižených Veselská oblast

•  Oblastní unie neslyšících Olomouc

•  Onko klub Karviná – SOP Karviná

•  Organizace nevidomých Jihlava

•  Organizace zdravotně postižených Bučovice a okolí

•  ParaCENTRUM Fenix

•  PARENT PROJECT

•  Plzeňská unie neslyšících

•  Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených se sídlem 

v Semilech

•  POHODA – Společnost pro normální život lidí s postižením

•  POROZUMĚNÍ – Sdružení nevidomých a slabozrakých ČR Plzeň

•  Pražská organizace vozíčkářů

•  PROSAZ – Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním 

postižením

•  PŘÁTELSTVÍ – Sdružení rodičů zdravotně postižených dětí

•  Revmaliga v ČR

•  Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem

•  Sdružení neslyšících v Moravském krasu

•  Sdružení pro komplexní péči při DMO

•  Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, o. s.

•  Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR

•  Sdružení rodičů a přátel postižených dětí Kamínek Pustá Kamenice

•  Sdružení vozíčkářů Hrabyně 201

•  Sdružení zdravotně postižených Karlovy Vary – Stará Role

•  Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel

•  SOLIDARITA – občanské sdružení zdravotně postižených

•  Společnost „E“

•  Společnost C-M-T

•  Společnost dialýzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných 

příslušníků a přátel dialýzy

•  Společnost DUHA – integrace osob s mentálním postižením

•  Společnost Parkinson

•  Společnost pro bezlepkovou dietu

•  Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s.

•  Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě

•  Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků SPAE

•  Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

•  SPOLU Olomouc

•  Sportovní klub vozíčkářů Ostrava

•  SUKI – Sdružení uživatelů kochleárních implantátů

•  Svaz diabetiků ČR

•  Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice

•  Svaz paraplegiků

•  Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice

•  Svaz tělesně postižených v České republice

•  Svaz zdravotně postižených občanů, Regionální výbor Hodonín

•  Svaz zdravotně postižených Stříbrska

•  Svaz zdravotně postižených ŠUMAVA

•  Svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí DANETA

•  Unie neslyšících Brno

•  Unie Roska – česká MS společnost

•  Ústecký ARCUS, společnost onkologických pacientů, jejich rodin a přátel

•  Vozíčkáři Znojemska, o. s.

•  ZDRAPOSO, o.s.

•  Život bez bariér
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Rozpočet organizace, vč. informace o projektech na rok 2009, 

byl Republikovým výborem NRZP ČR schválen na zasedání dne 

23. 5. 2009. Rozpočet a hospodaření NRZP ČR vychází z poskyt-

nutých fi nančních prostředků. Hospodaření bylo sledováno za 

vlastní činnost a na jednotlivé projekty. Hlavními zdroji příjmů byla 

dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 16 925 tis. Kč 

na Poskytování sociálních služeb. Dotace byla MPSV ČR členěna na 

74 poraden, které působily jako celostátní poradenská síť. Dále pak 

dotace Úřadu vlády ČR v celkové výši 8828 tis. Kč, ze které bylo fi nan-

cováno pět projektů. Nedílnou součástí rozpočtu byly i příspěvky od 

Krajských úřadů a měst. Všechny dotace, příspěvky a dary byly dle 

metodik poskytovatelů vyúčtovány v řádném termínu.

V roce 2009 se organizace stala plátcem DPH. V tomto účetním 

období zpracovávala účetnictví a daně účetní fi rma AT Offi  x s.r.o. 

Účetnictví NRZP ČR podléhá auditu a výrok auditora je součástí 

tohoto dokumentu.

Vzhledem k aktivitám NRZP ČR s širším veřejným dosahem není 

možný zdroj fi nancování prostřednictvím plateb od klientů. Přesto se 

podařilo naplnit požadované limity spoluúčasti tak, jak byly v jednot-

livých projektech požadovány, a to i zásluhou našich partnerů.

Přehled hospodaření NRZP ČR za rok 2009

Náklady Výnosy

číslo 

účtu
název ukazatele

celkem 

(v tis. Kč)

číslo 

účtu
název ukazatele

celkem 

(v tis. Kč)

501 spotřeba materiálu 1 304 602 tržby z prodeje služeb - 2 594

502 spotřeba energie 1 058 604 tržby za prodané zboží - 533

511 opravy a udržování 83 622 aktivace vn. služeb - 410

512 cestovné 878 644 úroky - 11

513 náklady na reprezentaci 312 652 tržby z prodeje DNHM - 44

518 ostatní služby 12 916 654 tržby  z prodeje materiálu - 3

521 mzdové náklady 15 661 682 přijaté píspěvky (a dary) - 6 154

524 zákonné sociální pojištění 4 091 684 přijaté členské příspěvky - 56

525 ostatní sociální pojištění 61 691 provozní dotace - 30 134

538 ostatní daně a poplatky 77

544 úroky 42

545 kurzové ztráty 1  

549 jiné ostatní náklady 100

551 Odpisy DNHM 76

582 poskytnuté příspěvky 1 164 

Celkem náklady 37 824 Celkem výnosy - 39 939

Hospodářský výsledek 2 115

 

591 daň z příjmů 1
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Poděkování

Generální partner:

Apex on-line

Sponzoři

CAR CLUB

Cestovní kancelář Adriatic Curatio

ČD on-line

Generali Pojišťovna

KAREA Otovice

KENOBI Slezská Ostrava

Kofola

Linde Praha

Město Karlovy Vary

Město Mariánské Lázně

Město Skalná

Město Sokolov

Nadační fond pro sociální aktivity

Nadační fond třetího tisíciletí

Nakladatelství UMÚN

Pražská teplárenská Praha 

Total Brokers

Adéla Kramaříková (Praha 9)

Aleš Borovan (Praha 10)

Aleš Chrbolka (Praha 6)

David Budský (Praha 10)

Eva Sovová (Praha 4)

Jana Maudrová (Všenory)

Jiří Lenk (Praha 9)

Jiří Polifka (Karlovy Vary)

Josef Tesař (Praha 7)

Pavel Hegner (Velký Beranov)

Radek Kotrba (Jihlava)

Robert Lukášek (Chyňava)

Václav Maleček (Praha 9) 
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APOA (Asociace poskytovatelů osobní asistence)

ASNEP (Asociace organizací neslyšících, 

nedoslýchavých a jejich přátel)

Asociace krajů ČR

ATELIER SOUKUP

BMI sdružení

Brněnské veletrhy

Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje

Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje

Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje

Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje

Centrum pro zdravotně postižené Vysočina

Centrum pro zdravotně postižené Jihomoravského kraje

Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje

Časopis Můžeš

Časopis Roska

Časopis Vozíčkář

Časopis Vozka

Česká komora tlumočníků znakového jazyka o.s.

České dráhy

eSeznam.cz

Evropský institut pro udržitelný rozvoj

Evropský sociální fond

Hasičský záchranný sbor Praha

Helpnet

HENDAVER o.s.

I4 Control

Incheba Praha

Karlovarský kraj

Kongresové centrum Praha

KPM Consult

Letiště Praha

Magistrát hlavního města Prahy

MEDICCO

Masarykova univerzita Brno

Metropolitní univerzita Praha

Ministerstvo dopravy ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Olomoucký kraj

Pardubický kraj

Pojišťovna VZP

Plzeňský kraj

Rehabilitační klinika 1. LF UK Praha

SIMP, o.s.

Správa železniční a dopravní cesty

Státní fond dopravní infrastruktury

Statutární město Plzeň

Střední zdravotnická a vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni

Středočeský kraj

Svaz měst a obcí ČR

Škoda Auto

Škofi n

Švédská federace organizací osob se zdravotním postižením

Unie Roska

Unie zaměstnavatelských svazů

Univerzita Palackého v Olomouci

Úřad vlády ČR

Veletrhy Brno

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených 

Zlínský kraj

Partneři

Poděkování sdělovacím prostředkům

TV Prima, TV Nova, Česká televize, Český rozhlas, ČRo – Regina, ČTK, Deník, Mladá fronta DNES, Právo
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Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Partyzánská 1/7, 170 00  PRAHA 7

telefon: 266 753 421

fax: 266 753 424

e-mail: nrzp@nrzp.cz
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