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Vážení přátelé, dostává se vám do rukou další výroční zpráva Národní 
rady osob se zdravotním postižením ČR. V tomto úvodním slovu bych 
chtěl shrnout naši činnost v průběhu roku 2014.

Od roku 2014 jsme všichni očekávali určité zlepšení celkové situace 
a zlepšení postavení OZP. Na počátku roku byla ustavena nová Vláda ČR, 
která vzešla z voleb Poslanecké sněmovny v roce 2013. Hned po ustavení 
vlády jsme kontaktovali předsedu vlády i řadu ministrů, abychom je 
seznámili s našimi prioritami a navázali spolupráci.

Podařilo se nám poměrně rychle vyřešit výměnu průkazů OZP, která 
měla být provedena k 31. 12. 2015, přičemž zákon předpokládal, že 
s výměnou průkazů dojde k novému posouzení všech držitelů průkazů. 
Přesvědčili jsme novou ministryni Michaelu Marksovou, že nové posou-
zení všech držitelů průkazů OZP je nereálné a hlavně v mnoha případech 
i zbytečné. Pokud má osoba trvalé zdravotní postižení, je nevhodné obtě-
žovat občana novým posouzením. Podařilo se nám tudíž prosadit změnu 
zákona tak, že výměna průkazů OZP bude administrativní záležitostí.

V průběhu celého roku jsme intenzivně jednali o zlepšení podmínek za-
městnávání OZP. Z průzkumu, který jsme provedli, jednoznačně vyply-
nulo, že ministerstva neplní povinný podíl zaměstnávání OZP a v po-
rovnání s rokem 2007, kdy jsme prováděli obdobné šetření, se situace 
výrazně zhoršila. NRZP ČR projednala s MPSV ČR a Vládou ČR 
opětovné navrácení institutu osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ), 
což se také novelou zákona o zaměstnanosti stalo. Bohužel se nám 
nepodařilo obhájit pro tuto skupinu zaměstnanců stejnou podporu, 
jaká platila před zrušením tohoto institutu. Původní výše měsíční 
podpory na mzdy byla 8 000 Kč + 2 000 Kč na režijní náklady. Nově 
uzákoněná podpora činí měsíčně pouze 5 000 Kč na mzdy + 1 000 Kč 
na režijní náklady. Je to výrazné snížení podpory a NRZP ČR bude 
usilovat o další změnu.

V první polovině roku 2014 byla obnovena jednání o monitorování 
Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Podařilo se 
dohodnout, že monitorování bude v kompetenci veřejné ochránkyně 
práv. Ministr Jiří Dienstbier připravil novelu zákona o veřejném ochránci 
práv. Vláda ČR však na svém jednání ustanovení o monitorování Úmluvy 
ombudsmanem ze zákona vypustila pro přílišnou finanční náročnost. 
Současný stav je takový, že Česká republika jako jedna z mála zemí nemá 
monitorovací mechanismus Úmluvy.

Úvodní slovo
V polovině roku 2014 byla ustavena pracovní skupina při Úřadu vlády 
k přípravě nového Národního plánu podpory vytváření rovných příleži-
tostí na období 2015–2020. Jednotlivé resorty bohužel odmítaly zařadit 
do Národního plánu konkrétní systémová opatření ve prospěch OZP 
a také odmítaly převzít nad nimi garance. Odmítnutými tématy bylo 
vyrovnání minimální mzdy u příjemců invalidních důchodů, příprava 
legislativní normy o koordinované rehabilitaci, systémové změny ve 
financování sociálních služeb a další. NRZP ČR tudíž jednala s předsedou 
vlády B. Sobotkou a upozornila jej na liknavý přístup jednotlivých minis-
terstev k přípravě Národního plánu. Poté došlo ke zlepšení situace.

Od poloviny roku 2014 projednávala Vláda ČR návrh na zvýšení mini-
mální mzdy z 8 500 na 9 200 Kč. Požadovali jsme, a to velmi důrazně, 
aby došlo také ke stejnému navýšení minimální mzdy u příjemců inva-
lidních důchodů. Bohužel se nám i přes značný tlak NRZP ČR nepo-
dařilo toto zvýšení u příjemců invalidních důchodů prosadit. V tomto 
tématu se projevila naše určitá nejednotnost, neboť část organizací, které 
provozují chráněné dílny, měla na tuto záležitost jiný názor. NRZP ČR 
však trvá na svém názoru, že není možné diskriminovat příjemce inva-
lidních důchodů ve výši minimální mzdy. Je to v rozporu jak s Úmlu-
vou OSN, tak s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a dalšími 
mezinárodními dokumenty.

Společně s dalšími organizacemi jsme se snažili změnit způsob posuzo-
vání míry závislosti. Došlo k určité úpravě metodických pokynů, které 
způsob posuzování upravují, ale k žádné zákonné úpravě nedošlo. Způsob 
posuzování nejen míry závislosti, ale i míry invalidity a nároku na prů-
kazy OZP je velkým problémem, který se nám dosud nepodařilo vyřešit. 
Došlo sice k úpravě metodických pokynů, ale beze změny zákonů změny 
v posuzování očekávat nelze.

NRZP ČR se účastnila i nadále práce v krizovém štábu nemocnic, neboť 
financování zdravotní péče a její dostupnost je pro OZP velmi důležitá. 

Velmi zásadním problémem, který NRZP ČR koncem roku 2014 řešila, 
byla novela školského zákona. Novela zákona významně zlepšila podmín-
ky inkluzivního vzdělávání. Jednání v Poslanecké sněmovně bylo občas 
poměrně dramatické, neboť se zde střetly dvě koncepce vzdělávání dětí, 
žáků a studentů se zdravotním postižením. Jedna koncepce preferovala 
podporu vzdělávání v hlavním proudu, tak aby vzdělávání probíhalo co 
nejvíce v běžných školách. Druhá koncepce se snažila v zásadě zachovat 
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Mgr. Václav Krása

stávající stav, kdy má dosud významnou roli vzdělávání prostřednictvím 
speciálních škol. NRZP ČR hájí názor, že pokud je to možné, měli by být 
děti, žáci a studenti vzděláváni v hlavním vzdělávacím proudu; přesto 
NRZP ČR uznává úlohu speciálního školství. 

NRZP ČR provozuje v hlavním městě a 6 krajích poradny pro osoby se 
zdravotním postižením. Poradny poskytují službu prostřednictvím tele-
fonu, elektronicky a osobními návštěvami klientů, a to v širokém spektru 
problémů OZP. V roce 2014 se nám podařilo v tomto projektu dosáhnout 
změny, takže se již nejedná o jednotlivé krajské projekty, ale o jeden 
celostátní projekt. Tím došlo v poradenství k určité stabilizaci. Realizovali 
jsme řadu dalších projektů, které byly zaměřeny na podporu zaměstnává-
ní OZP, Euroklíč a další aktivity. 

V březnu 2014 se uskutečnil 11. ročník předávání cen Mostů. Tentokrát 
se ceny předávaly v Hotelu Pyramida v Praze 6. Hlavním partnerem byla 
MČ Praha 6 a hlavní město Praha. 

Za úspěchy, které se NRZP ČR podařilo v roce 2014 dosáhnout, bych rád 
poděkoval všem členským organizacím NRZP ČR, všem pracovníkům 
a dobrovolníkům NRZP ČR a také všem partnerům a sponzorům, kteří 
nás podporují a podporovali. Bez jejich pomoci by se nám mnohé věci 
nepodařily a mnohé projekty by se neuskutečnily.

ÚVODNÍ SLOVO
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Národní rada osob se zdravotním postižením ČR vznikla na ustavujícím 
shromáždění zástupců organizací zdravotně postižených dne  
27. 6. 2000. Důvodem vzniku byla snaha o nalezení co nejefektivnějšího 
způsobu spolupráce organizací zdravotně postižených v rámci České 
republiky. NRZP ČR je dnes uznávaným iniciativním a koordinačním 
orgánem pro obhajobu, prosazování a naplňování práv a zájmů osob se 
zdravotním postižením. Spolupracuje s orgány státní správy a samosprá-
vy v České republice a s mezinárodními organizacemi a institucemi a 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 
nebo Řídicí výbor Národního rozvojového programu mobility pro všech-
ny. Je členem mezinárodních organizací Disabled Peoples’ International, 
Rehabilitation International, European Disability Forum a FIMITIC. 
Odborníci NRZP ČR pracují v řadě odborných týmů státních institucí 
a v samosprávných orgánech. Působí například na Ministerstvu dopravy 
ČR, na MPSV ČR nebo při posuzování projektů na SFDI ČR.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR má celostátní působ-
nost. Organizačními jednotkami na úrovni krajů jsou krajské rady osob 

nRZP ČR se Představuje
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 postižením 
jsou v NRZP ČR ustaveny odborné komise – sociální, legislativní, pro 
odstraňování bariér, pro zdravotnictví, pro přípravu zákona o ucelené 
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 se nachází v sídle 
a detašovaná pracoviště jsou ve všech krajských městech České re-
publiky. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR sdružovala 
k 31. 12. 2014 celkem 103 organizací osob se zdravotním postižením 
nebo jejich zástupců. NRZP ČR byla zároveň zřizovatelem šesti obecně 
prospěšných společností, a to Centrum pro zdravotně postižené Jiho-
českého kraje, Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, 
Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradecké-
ho kraje, Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje, Centrum 
pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje a Centrum pro 
zdravotně postižené Ústeckého kraje. 
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Zaměření Činnosti nRZP ČR
Činnost Národní rady osob se zdravotním postižením ČR 
je rozvíjena na následujících úrovních: 

1. na mezinárodní Úrovni
     zastupování ČR ve světové organizaci – Rehabilitation International (RI),
     zastupování ČR ve světové organizaci – Disabled Peoples International 

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

postižením a jejich organizaci – European Disability Forum (EDF),
     zastupování ČR v zastřešující Evropské organizaci občanů s tělesným 

postižením (FIMITIC),
     využívání informačního servisu, zejména EDF, RI a DPI,
     prezentace informací ze zahraničí, 
     prezentace České republiky v zahraničí.

2. na rePublikové Úrovni
     naplňování funkce hlavního poradního orgánu 

Vládního výboru pro občany se zdravotním postižením,
     připomínkování legislativních návrhů ovlivňujících životní podmínky 

zdravotně postižených občanů, jejich rodin a přátel, 
     zajišťování koordinační a metodické činnosti ve prospěch členských 

organizací NRZP ČR,
     zpracovávání informací s tematikou podpory osob se zdravotním 

postižením,
     vydávání zpravodaje NRZP ČR – MOSTY – časopis pro integraci,

     vydávání publikací,
     zveřejňování informací a zpráv pro osoby se zdravotním postižením 

a veřejnost na teletextu ČT, 
     zpracovávání analýz, průzkumů a alternativních zpráv, 
     zpracovávání krátkodobých a střednědobých koncepcí,
     pořádání konferencí, seminářů a odborných vzdělávacích kurzů,
     realizace projektů z evropských fondů zaměřených na podporu samo-

statného života osob se zdravotním postižením,
     realizace projektu odborného sociálního poradenství pro osoby se zdra-

votním postižením.

3. na regionální Úrovni
     spolupráce s krajskými zastupitelstvy při plánování a realizaci regionální 

politiky,
     metodická a organizační pomoc krajským radám osob se zdravotním 

postižením,
     přímá podpora koordinační a informační činnosti krajských rad osob se 

zdravotním postižením,
     podpora aktivit krajských rad osob se zdravotním postižením při napl-

ňování 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 samostat-
ného života osob se zdravotním postižením. 

ČINNOST NRZP ČR
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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 dne 16. 10. 2014 v Praze. Republiko-
vé shromáždění schválilo nové stanovy, které umožňují přidružené členství 
i jiným organizacím než spolkům. Místo zemřelé místopředsedkyně paní 
Ing. Jany Hrdé zvolilo novou místopředsedkyni paní Táňu Fischerovou. 
Republikové shromáždění přijalo prohlášení delegátů 15. republikového 
shromáždění ze dne 16. 10. 2014. 

Prohlášení delegátů 15. rePublikového shromáždění 
národní rady osob se zdravotním Postižením Čr

V Praze dne 16. 10. 2014

Vážený pane prezidente,
vážený pane předsedo vlády, 
vážení předsedové obou komor Parlamentu ČR,
vážené představitelky, vážení představitelé parlamentních stran,

my, delegáti 15. RS NRZP ČR, se na Vás obracíme jako na vrcholné představi-
tele České republiky a žádáme Vás o změnu přístupu státu vůči potřebám osob 
se zdravotním postižením. Při změně vlády na počátku letošního roku jsme byli 
přesvědčeni, že dojde k zásadní změně restriktivní politiky z období let 2012 
a 2013, a nadále chceme věřit, že naše tehdejší přesvědčení bylo oprávněné.

Proto si dovolujeme upozornit Vás na následující zásadní problémy, které 
dosud nejsou řešeny (přičemž se nabízí otázka, zda vůbec existuje vůle se jimi 
zabývat):

Oblast zaměstnanosti
–  Dosud platí diskriminační opatření, že příjemci ID III. stupně nesmějí být 

evidováni jako uchazeči o zaměstnání, což je v přímém rozporu s Úmluvou 
OSN o právech osob se zdravotním postižením.

–  Prohloubil se rozdíl mezi minimální mzdou příjemců ID a obecnou minimál-
ní mzdou. Je to diskriminační opatření, které je opět v rozporu s Úmluvou 
OSN. Důsledkem budou nižší starobní důchody této skupiny pracovníků.

–  Do našeho zákonodárství byla vrácena podpora zaměstnávání osob zdravot-
ně znevýhodněných, ale tato podpora je významně nižší. Dochází tak k para-
doxu, že zaměstnavatel zaměstnávající osoby zdravotně znevýhodněné obdrží 
do konce roku 2014 podporu 8 000 Kč a od 1. ledna 2015 pouze 5 000 Kč. 

Oblast sociálního zabezpečení
–  Restriktivní opatření v oblasti dávek pro osoby se zdravotním postižením 

zůstala beze změny. Nadále je významně nižší příspěvek na mobilitu i příspě-
vek na bezbariérovou úpravu na bydlení a také příspěvky na kompenzační 
pomůcky byly omezeny.

Oblast sociálních služeb
–  Způsob hodnocení nároku na příspěvek na péči nedoznal žádné změny, 

přičemž významně poškozuje nejen jednotlivé skupiny lidí s mentálním a du-
ševním onemocněním, s poruchami autistického spektra nebo s indikovanými 
dietami, ale i osoby s tělesným či jiným druhem postižení. Náš návrh na 
zmírnění systému deseti základních životních potřeb byl vládní koalicí zásad-
ně odmítnut. 

–  Příspěvek na péči, který nebyl od účinnosti zákona o sociálních službách valo-
rizován, neodpovídá cenovým relacím nakupovaných služeb a udržuje rodiny, 
které pečují o svoje blízké, v sociální nouzi.

–  Považujeme za problematické, že je přerušováno sociální šetření při pobytu 
posuzované osoby ve zdravotnickém zařízení.

Oblast důchodového zabezpečení
–  Systém je založen na subjektivním hodnocení posudkového lékaře bez důklad-

ného týmového posouzení nároku.
–  Ze statistických údajů vyplývá výrazný pokles příjemců III. stupně ID, při-

čemž tito lidé nejsou schopni se uplatnit na trhu práce.
–  Posudkový systém prakticky nepřiznává ID, pokud posuzovaná osoba může 

pracovat za mimořádných podmínek. To vede k tomu, že tito lidé přežívají na 
životním minimu. 

Oblast vzdělávání
–   Pro podpůrná opatření, především pro pedagogické asistenty, nejsou k dispo-

zici dostatečné finanční prostředky.
–  Je vyvíjena neustálá snaha o posilování speciálního vzdělávání, což lze doku-

mentovat i současnou novelou školského zákona, která je nyní projednávána 
v Poslanecké sněmovně. 

Oblast politiky vůči osobám se zdravotním postižením 
–  Doposud nebyl ratifikován Opční protokol k Úmluvě OSN o právech osob se 

zdravotním postižením, ačkoliv jeho ratifikace je jedním z úkolů Národního 
plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na 
období 2010 až 2014, s termínem splnění do 31. 12. 2014.

–  Dalším z úkolů Národního plánu je přijetí zákona o koordinované rehabilita-
ci. MPSV ČR zcela zastavilo práce na přípravě tohoto zákona a rovněž byly 
zastaveny práce na zákonu o dlouhodobé péči.
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–  Jako příklady nesystémového přístupu k osobám se zdravotním postižením lze 
uvést následující skutečnosti:  

–  Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých, který 
byl přijat v roce 1998, stanoví: „Neslyšící a hluchoslepé osoby mají právo 
svobodně si zvolit z komunikačních systémů uvedených v tomto zákoně 
ten, který odpovídá jejich potřebám. Jejich volba musí být v maximální 
možné míře respektována tak, aby měly možnost rovnoprávného a účin-
ného zapojení do všech oblastí života společnosti i při uplatňování jejich 
zákonných práv.“ K tomuto zákonu však chybí prováděcí vyhláška, a tak 
není stanovena odpovědnost za plnění tohoto zákona. Není tedy zřejmé, 
kdo je odpovědný za to, že potřeby lidí neslyšících a hluchoslepých nejsou 
zohledněny.

–  Invalidita přiznávaná duševně nemocným – osoby s duševním onemoc-
něním se potýkají s tím, že vrchol nemoci nastupuje kolem 20. roku věku. 
Tito lidé nemají dostatečně dlouhou dobu sociálního pojištění, a tudíž 
jim není vyplácen invalidní důchod. Přežívají tak na pokraji společnosti 
a bez prostředků. 

–  Nový občanský zákoník nově upravil podmínky opatrovnictví, avšak dosud 
nebyl přijat zákon o opatrovnictví. Tito lidé se tak dostávají do neřešitelné 
situace, protože soudy musejí posoudit všechny případy omezení právní 
způsobilosti, což je v dohledné době technicky nerealizovatelné. Příprava 
nového občanského zákoníku nebyla konzultována s NRZP ČR a ani s ostat-
ními organizacemi, a tak je v něm používána nepřijatelná terminologie jako 
„němý“ a podobně.

My, delegáti Republikového shromáždění NRZP ČR považujeme výše uvedené 
problémy při integraci osob se zdravotním postižením do společnosti za velmi 
závažné a žádáme, aby se jimi odpovědní představitelé státu vážně zabývali. 
Jsme připraveni k otevřené diskusi a ke spolupráci na rychlém a konkrétním 
řešení problémů v jednotlivých oblastech.

Za NRZP ČR: Mgr. Václav Krása,
předseda NRZP ČR

mezi republikovými shromážděními nrzP Čr je nejvyšším orgánem 
republikový výbor, který zasedá zpravidla 2× ročně. v roce 2014 
se republikový výbor nrzP Čr sešel 29. dubna a 18. září 2014.

Republikový výbor NRZP ČR schválil 29. dubna 2014 rozpočet NRZP ČR 
na rok 2014 a založení ústavu Institutu rovných příležitostí, dále vyhlásil další 

ročník ceny NRZP ČR MOSTY a projednal potřebné organizační věci. 
Na závěr přijal RV NRZP ČR usnesení k současné situaci.

usnesení rv nrzP Čr 
ze dne 29. 4. 2014 k souČasné situaCi
1.  RV NRZP ČR vítá přístup MPSV ČR k plánované výměně průkazů OZP, 

která by se měla uskutečnit, až na výjimky, bez zbytečného nového posu-
zování zdravotního stavu držitelů průkazů OZP. Věří, že úprava zákona 
č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, 
bude schválena včas, aby výměna průkazů OZP mohla proběhnout bez 
zbytečného zatěžování těchto osob.

2.  RV NRZP ČR přijímá s nadějí snahu MPSV ČR o úpravu posuzování 
nároku na příspěvek na péči. Považuje deset základních životních 
potřeb za nevyhovující, neboť jsou nesourodé a svou šíří a význa-
mem nesouměřitelné, přičemž bod za každou z nich má stejnou 
váhu. RV NRZP ČR chápe, že systémovou změnu je možné provádět 
v jednotlivých krocích, trvá však na tom, že úprava, která je platná od 
1. 1. 2012, je sociálně necitlivá a z hlediska posuzování míry závislosti 
nekompetentní. Věří, že vedení MPSV ČR bude urychleně pracovat 
na zásadní změně posuzování míry závislosti.

3.  RV NRZP ČR vítá opětné zařazení institutu osoby zdravotně znevýhod-
něné do zákona o zaměstnanosti. Považuje však za chybné, že finanční 
podpora zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných se proti současné 
úrovni výrazným způsobem snižuje. Nezaměstnanost je fenoménem 
dnešní doby a jakékoliv snížení podpory zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením je pro tuto skupinu lidí špatným signálem.

4.  RV NRZP ČR vítá urychlení přípravy Monitorovacího výboru Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním postižením a také zařazení Moni-
torovacího výboru pod Úřad veřejného ochránce práv. RV NRZP ČR 
považuje za potřebné zdůraznit, že novela zákona o veřejném ochránci 
práv, která umožní vznik Monitorovacího výboru, musí obsahovat 
vznik Monitorovacího výboru, způsob jeho složení a zaměření jeho 
činnosti a kompetencí.

V Praze dne 29. 4. 2014

Mgr. Václav Krása,
předseda NRZP ČR

RV NRZP ČR dne 19. 9. 2014 projednal novelu stanov NRZP ČR a mimo 
jiné schválil založení ústavu Jihočeské centrum rovných příležitostí. 

ČINNOST ORGÁNŮ NRZP ČR
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PředsedniCtvo RePuBliKovÉho vÝBoRu nRZP ČR
krása václav, mgr., předseda NRZP ČR

morávek Jiří, mgr., 1. místopředseda NRZP ČR

FisCherová táňa, místopředsedkyně NRZP ČR

uherka Jan, mgr., místopředseda NRZP ČR

venCl Jiří, místopředseda NRZP ČR

loudová alena, členka předsednictva NRZP ČR

ProkoPiusová šárka, mgr., členka předsednictva NRZP ČR

RePuBliKovÝ vÝBoR nRZP ČR

krása václav, mgr., předseda NRZP ČR

morávek Jiří, mgr., 1. místopředseda NRZP ČR

uherka Jan, mgr., místopředseda NRZP ČR

venCl Jiří, místopředseda NRZP ČR

Přímo zvolení Členové

ambrosová ivana, mgr.,  
ředitelka Domova Sedlec SPMP

drábek tomáš, mgr.,  
Svaz tělesně postižených v České republice

kosinová věra, mgr.,  
předsedkyně sdružení DANETA

letoCha václav, Judr.,  
předseda Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR

luPoměskÝ roman,  
předseda občanského sdružení Neslyšící s nadějí

novák Petr,  
ředitel centra služeb pro sluchově postižené v Ústí nad Labem

Paur Jaroslav,  
ředitel Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Pešková iveta,  
předsedkyně občanského sdružení PROSAZ

Petrusová Jaroslava,  
předsedkyně Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR

rogaCzeWski Pavel,  
ředitel TyfloCentra Karlovy Vary

Předsedové kraJskÝCh rad zdravotně PostiženÝCh

koCmanová Jiřina, předsedkyně KRZP Vysočina

kozlovskÝ radim, předseda Moravskoslezské KRZP

kroll martin, mgr., předseda Liberecké KRZP

langer milan, mgr., předseda Olomoucké KRZP

líkařová Jitka, ing., předsedkyně Karlovarské KRZP

mádlová helena, ing., předsedkyně Jihočeské KRZP

morávek Jiří, mgr., předseda Královéhradecké KRZP

Pešek milan, předseda Pardubické KRZP

slavík Jaroslav, předseda Ústecké KRZP

sPáČil leoš, Phdr., předseda Jihomoravské KRZP

uherka Jan, mgr., předseda Zlínské KRZP

valina miroslav, Phdr., předseda Plzeňské KRZP

veCková Jiřina, ing., předsedkyně Středočeské KRZP

venCl Jiří, předseda Pražské KRZP



11

N Á R O D N Í  R A D A  O S O B  S E  Z D R A V O T N Í M  P O S T I Ž E N Í M  Č E S K É  R E P U B L I K Y

ab plus Cz  
Panelová 406/9, 190 15  Praha 9 
ama – společnost onkologických pacientů, 
jejich rodinných příslušníků a přátel  
Františka Malíka 997/12, 434 01  Most
amelie, o.s.  
Šaldova 15, 180 00  Praha 8
andělská křídla, o.s. 
Hekrova 805/25, 149 00  Praha 4-Háje
aProPo – asociace pro postižené  
Chrpová 536/2a, 736 01  Havířov
arCus – onko centrum  
Ješov 24, 783 24  Slavětín
asociace muskulárních dystrofiků Čr  
Petýrkova 1953/24, 148 00  Praha 4
asociace Parkinson-help, o.s.  
Dürerova 2177/18, 100 00  Praha 10
autistik  
Kyselova 1189/24, 182 00  Praha 8 
avaz – asociace vozíčkářů 
a zdravotně i mentálně postižených  
Dvořákova 1331/20, 405 01  Děčín 
Cerebrum, o.s. 
Křižíkova 56/75A, 186 00  Praha 8
Cestovní klub kid – 
klub invalidních dobrodruhů, o.s.  
Brněnská 48, 323 00  Plzeň 
Česká abilympijská asociace 
Sladkovského 2824, 530 02  Pardubice 
Česká asociace paraplegiků – CzePa  
Ovčárská 471, 108 00  Praha 10-Malešice 
Česká společnost aids pomoc 
Malého 3/282, 186 21 Praha 8-Karlín 
Česká společnost pro duševní zdraví 
Zvonařova 6, 130 00  Praha 3
Česká unie neslyšících 
Dlouhá 729/37, 110 00  Praha 1
České sdružení marfanova syndromu 
Černá cesta 15, 779 00  Olomouc 
Český klub nedoslýchavých helP  
Tomanova 3, 301 00  Plzeň 

Čko – Český klub ohluchlých 
Janovská 396, 109 00  Praha 10 
d.r.a.k. občanské sdružení  
Oblačná 450, 460 01  Liberec 1
debra Čr 
Černopolní 9, 625 00  Brno
Fit-ilCo Čr, o.s. 
Karlínské náměstí 59/12, 186 00  Praha 8
handicap žatec 
Stavbařů 2696, 438 01  Žatec 
informační centrum rodičů 
a přátel sluchově postižených, o.s. 
Hábova 1571, 155 00  Praha 5 
Já – člověk   
Dubová 222, 251 62  Louňovice 
Jablonecký klub onkologických pacientů, jejich 
rodinných příslušníků a přátel JakoP  
Na Výšině 3214/15, 
466 01  Jablonec n. Nisou 
Jdeme autistům naproti – olomouc, o.s.  
Rumunská 789/11, 779 00  Olomouc 
klub bechtěreviků  
Na Slupi 4, 128 50  Praha 2
klub demka Příbram  
Obránců míru 78, 261 01  Příbram VII 
klub nemocných cystickou fibrosou  
Kudrnova 22/95, 150 06  Praha 5 
klub občanů bezbariérového 
domu vondroušova  
Vondroušova 1193, 163 00  Praha 6-Řepy
kolpingova rodina smečno, o.s.  
Wilsonova 546, 274 01  Slaný 
kolumbus  
Keplerova 712/32, 400 07  Ústí nad Labem 
koruna – sdružení rodičů 
a přátel zdravotně postižených dětí  
Českých bratří 603, 563 01  Lanškroun 
labská stezka, o.s.  
Kovansko 45, 289 31  Bobnice 
liga proti otokům  
S.K.Neumana 10, 182 00  Praha 8 

moravskoslezská unie neslyšících, o.s.  
Vítkovická 3335, 702 00  Ostrava 2
národní institut pro integraci osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace Čr  
Havlíčkova 44, 586 01  Jihlava 
národní sdružení Pku a jiných dmP  
Ke Karlovu 2, 128 08  Praha 2
nedoslýchaví – neslyšící, o.s.  
Litoměřická 136/35, 405 02  Děčín III-St. Město
neslyšící s nadějí, o.s.  
Na Křečku 365, 
109 04  Praha 10-Horní Měcholupy 
oáza hodonín, středisko speciálních služeb  
Rybářská 32, 695 01  Hodonín
občanské sdružení Cesta náchod, z.s. 
Vítkova 3, 547 01  Náchod
občanské sdružení CheWal  
Bystřice 1280, 739 95  Bystřice 
občanské sdružení na pomoc 
zdravotně postiženým liPka 
Tetín 1, 796 01  Prostějov 
občanské sdružení obzor liberec  
Na Pískovně 669/48, 460 14  Liberec 14
občanské sdružení pomoci duševně 
nemocným Čr, Josef závišek  
Riegrova 435, 666 01  Tišnov
občanské sdružení PomoCná ruka  
Školní 32, 796 01  Prostějov
občanské sdružení proPas  
Klimentská 40, 110 00  Praha 1
občanské sdružení rodičů a přátel uměle 
ventilovaných a kvadruplegických pacientů  
V Podbabě 46, 160 00  Praha 6
občanské sdružení šanCe  
Osvoboditelů 97, 410 02  Lovosice
občanské sdružení trianon  
Na Horkách 1701/23, 737 01  Český Těšín
občanské sdružení ty a Já  
Resslova 14, 301 00  Plzeň 
občanské sdružení zdravotně 
postižených ve žluticích  
Mlýnská 462, 364 52  Žlutice 

ČlensKÉ oRganiZaCe nRZP ČR

➤

ČLENSKÉ ORGANIZACE NRZP ČR
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organizace zdravotně  
postižených bučovice a okolí   
Sovětská 912, 685 01  Bučovice
Pacienti ibd   
Václava Trojana 1483/5,  
104 00  Praha 10-Uhříněves
ParaCentrum Fenix   
Netroufalky 3, 625 00  Brno
Parent ProJeCt  
Větrná 262, 550 01  Broumov
Plzeňská unie neslyšících  
Palackého nám. 3, 301 00  Plzeň
Podkrkonošská společnost  
přátel dětí zdravotně postižených  
se sídlem v semilech   
Nádražní 213, 513 01  Semily
Porozumění – sdružení nevidomých 
a slabozrakých Čr Plzeň   
Dlouhá 4, 312 00  Plzeň
Pražská organizace vozíčkářů   
Benediktská 6/688,  
100 00  Praha 1
Prosaz – společnost pro  
sociální rehabilitaci občanů  
se zdravotním postižením   
Kodymova 2526, 158 00  Praha 5
revmaliga v Čr   
Na Slupi 4, 128 50  Praha 2
rodinné centrum rozárka   
Průběžná 2503/38,  
370 04  České Budějovice
sdružení na pomoc chronicky  
nemocným dětem   
Zelená 14, 160 00  Praha 6
sdružení pro komplexní péči při dmo  
Klimentská 9, 110 00  Praha 1
sdružení pro rehabilitaci osob  
po cévních mozkových příhodách, o. s.   
Elišky Peškové 17, 150 00  Praha 5
sdružení rodičů a přátel  
diabetických dětí v Čr   
Prvního pluku 174/8, 186 00  Praha 8 

sdružení rovných šancí, o.s.   
Údolní 2206, 688 01  Uherský Brod
sdružení vozíčkářů hrabyně 201   
Hrabyně 201, 747 67  Hrabyně 3
sdružení zdravotně postižených  
karlovy vary – stará role   
Dvořákova 661/11,  
360 17  Karlovy Vary 
sdružení zdravotně postižených  
občanů a jejich přátel   
Sámova 1653/32, 700 30  Ostrava 30 
společnost „e“   
Liškova 3, 142 00  Praha 4 
společnost C-m-t   
V Úvalu 84, 150 06  Praha 5
 společnost dialýzovaných  
a transplantovaných nemocných, jejich 
rodinných příslušníků a přátel dialýzy   
Ohradní 1368, 140 00  Praha 4
společnost Parkinson  
Volyňská 933/20, 100 00  Praha 10
společnost pro bezlepkovou dietu 
Koláčkova 4, 182 00  Praha 8
společnost pro podporu lidí  
s mentálním postižením v Čr, o. s.  
Karlínské nám 12, 186 03  Praha 8
společnost pro pomoc  
při huntingtonově chorobě  
Česká Čermná 41,  
549 21  Česká Čermná
společnost psoriatiků  
a atopických ekzematiků sPae   
Rybná 682/1, 110 05  Praha 1
společnost slepých a slabozrakých občanů, 
jejich rodinných příslušníků a přátel   
Okružní 648/13, 360 17  Karlovy Vary
spolek trend vozíčkářů olomouc  
Lužická 7, 779 00  Olomouc
sPolu olomouc  
Dolní nám. 38, 772 00  Olomouc 
sportovní klub vozíčkářů ostrava   
Varenská 3098/40a, 702 00  Ostrava 

sportovní klub vozíčkářů Pardubice 
nezlomeni, z.s.  
Bělehradská 513, 530 09  Pardubice 
suki – sdružení uživatelů  
kochleárních implantátů   
U Mrázovky 15, 150 00  Praha 5
svaz diabetiků Čr   
Prvního pluku 174/8, 186 00  Praha 8-Karlín
svaz neslyšících a nedoslýchavých  
v České republice   
Karlínské nám. 12, 186 03  Praha 8
svaz postižených civilizačními  
chorobami v České republice   
Karlínské nám. 12, 186 03  Praha 8
svaz tělesně postižených  
v České republice   
Karlínské nám. 12, 186 03  Praha 8
svaz zdravotně postižených občanů,  
regionální výbor hodonín   
Palackého 14, 695 01  Hodonín 
svaz zdravotně postižených rakovník  
Nábřeží T.G.Masaryka 2473, 269 01  Rakovník 
svaz zdravotně postižených šumava  
Vídeňská 9, 339 01  Klatovy
svépomocná společnost mlýnek, o.s.  
Nádražní 365/196, 702 00  Ostrava 
svépomocné sdružení rodičů a přátel  
zdravotně postižených dětí daneta  
Nerudova 1180, 500 02  Hradec Králové
unie neslyšících brno   
Palackého tř. 120, 612 00  Brno
unie roska – česká ms společnost  
Senovážné náměstí 994/2, 110 00  Praha 1
Ústecký arCus, společnost onkolo- 
gických pacientů, jejich rodin a přátel   
Dvořákova 3134/2, 400 01  Ústí n. Labem
za sklem, o.s.   
Pardubská 293, 763 12  Vizovice
zdraPoso, o.s.   
Gagarinova 2048, 356 01  Sokolov 
život bez bariér   
Lomená 533, 509 01  Nová Paka 
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ÚČast nRZP ČR na oBhajoBě PRáv oZP, jejiCh oRganiZaCí a ÚČast Při tvoRBě, 
monitoRování a noveliZaCíCh uCelenÝCh Plánů vyRovnávání Příležitostí

Projekt

doba realizace: od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
místo realizace projektu: Česká republika
koordinátor projektu: Mgr. Václav Krása
Poskytovatel dotace: Úřad vlády ČR, dotační program Podpora 
veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených na rok 2014

Činnost NRZP ČR byla v roce 2014 zaměřena především na změnu záko-
nů, které by měly vliv na zlepšení situace osob se zdravotním postiže-
ním, jejichž postavení bylo po roce 2012 výrazně oslabeno. V oblasti 
zahraničních kontaktů byla činnost zaměřena především na jednání 
orgánů EDF, RI, FIMITIC a DPI. 

NRZP ČR v úvodu roku 2014 zahájila intenzivní jednání s novou minist-
ryní MPSV ČR M. Marksovou o novele zákona č. 329/2011 Sb., o poskyto-
vání dávek osobám se zdravotním postižením, která by umožnila výměnu 
průkazů OZP tak, aby došlo k jejich sjednocení. Reformy bývalého ministra 
J. Drábka určovaly platnost průkazů OZP pouze do 31. 12. 2015. To zname-
ná, že po tomto datu by hrozil kolaps. Podařilo se prosadit změnu zákona, 
a tak od 1. 1. 2015 postupně dochází k výměně průkazů OZP.

NRZP ČR se podařilo dohodnout s politickou reprezentací systém moni-
torování Úmluvy OSN o právech OZP. Bylo dojednáno, že monitorování 
bude provádět Úřad veřejného ochránce práv. K tomu byla připravena 
novela zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv. Ombudsmanka 
požadovala v rámci rozšíření svých kompetencí v rámci Úmluvy navýše-
ní počtu pracovníků o 10–15 lidí. Vláda návrh novely zákona o veřejném 
ochránci práv projednávala počátkem prosince 2014 a monitorovací 
mechanismus Úmluvy z návrhu vypustila. To znamená, že jednání o mo-
nitorování Úmluvy budou muset začít znovu.

NRZP ČR se po celý rok 2014 účastnila přípravy Nového národního plá-
nu podpory OZP, který by měl sloužit pro roky 2015–2020. Připravila do 
plánu vlastní návrhy a účastnila se jednání s jednotlivými resorty o jejich 
podílu na přípravě cílů a opatření Nového plánu vyrovnávání.

NRZP ČR se účastnila jednání Platformy organizací OZP v rámci pří-
pravy nové metodiky posuzování míry závislosti. Metodika byla vydána 
v listopadu 2014, ale bez závěrečné dohody s organizacemi OZP. Po celý 

rok 2014 monitorovala NRZP ČR důsledky posuzování míry závislosti 
podle deseti základních životních potřeb, tak jak byly zakotveny do 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v rámci reforem prosaze-
ných ministrem J. Drábkem. Ukazuje se, že současný způsob posuzování 
míry závislosti je zcela nevyhovující a nedokáže správně ohodnotit míru 
závislosti ani potřebu péče. Nový metodický pokyn nijak k zlepšení 
situace posuzování míry závislosti nepřispěl. NRZP ČR bude usilovat 
o změnu uvedeného zákona. 

Jednou z oblastí, kterou NRZP ČR dlouhodobě řešila, byla podpora 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Počátkem roku 2014 se 
v Poslanecké sněmovně projednával návrh novely zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti. Na základě iniciativy NRZP ČR novela zákona 
o zaměstnanosti opět kodifikovala institut osoby zdravotně znevýhod-
něné. Zásadním problémem této kodifikace však bylo, že MPSV ČR, 
jako navrhovatel zákona, navrhovalo snížit podporu zaměstnavatelů, 
zaměstnávajících tyto osoby z původních 8 000 na 5 000 Kč. NRZP ČR 
v této věci jednala s MPSV ČR, s poslanci, s Výborem pro sociální 
politiku a také s Poslaneckými kluby. Bohužel se nepodařilo dosáhnout 
změny. NRZP ČR dále provedla statistické šetření o zaměstnávání OZP 
v nejvyšších institucích státní správy. Z uvedeného šetření vyplynulo, 
že ústřední orgány státní správy velmi málo zaměstnávají OZP. V po-
rovnání s rokem 2007 došlo k výraznému úbytku pracovníků OZP na 
těchto úřadech. Prakticky žádné ministerstvo neplní povinné procento 
zaměstnávání OZP.

V roce 2014 se NRZP ČR intenzivně zabývala mapováním přístupnosti 
prostředí, a to jak ve městech, tak také například v Národním parku 
Šumava a v dalších lokalitách. Mapování má sloužit především k iniciová-
ní nových projektů, které by zlepšily přístupnost infrastruktury pro osoby 
se zdravotním postižením.

Jednou ze stěžejních činností NRZP ČR je připomínkování zákonů 
a vyhlášek. V roce 2014 uplatnila NRZP ČR připomínky k těmto 
legislativním návrhům:
  Stanovisko NRZP ČR k tezím právní úpravy koordinace rehabilitace 

osob se zdravotním postižením 
  Připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění ➤

PROJEKTY
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vyhláška č. 267/2012 Sb., o stanovení indikačního seznamu pro  
lázeňskou léčebně rehabilitační péči 

  Stanovisko NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění  
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 

  Připomínky NRZP ČR k normativní instrukci č. 19/2013, sociální 
šetření pro oblast nepojistných sociálních dávek a sociální pracovník 
provádějící šetření 

  Připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o posky-
tování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 
předpisů 

  Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpi-
sů, zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, 
předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění 
pozdějších předpisů 

  Připomínky NRZP ČR k návrhu veřejného ochránce práv k novele 
zákona č. 349/1999 Sb., ze dne 19. 5. 2014 

  Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění  
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších  
předpisů, a další související zákony 

  Připomínky NRZP ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se mění naří-
zení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních 
zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši 
příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů 

  Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

  Připomínky NRZP ČR ze dne 7. 7. 2014 k návrhu zákona, kterým  
se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění  

  Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o podmínkách pro 
zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku podle občan-
ského zákoníku (zákon o statusu veřejné prospěšnosti)

  Připomínky Národní rady osob se zdravotním postižením ČR k novele 
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 

  Připomínky Národní rady osob se zdravotním postižením ČR k návrhu 
zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek 
osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů 

   Zásadní připomínky Národní rady osob se zdravotním postižením ČR 
k návrhu novely zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv,  
ve znění pozdějších předpisů 

   Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné 
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů 

  Připomínky ke koncepci sociálních služeb na období 2014–2020  
Společnosti Parkinson 

  Připomínky NRZP ČR ke koncepci sociálních služeb na období 
2014–2020 

  Připomínky NRZP ČR k novele nového občanského zákoníku 
  Připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky o stanovení odborných  

kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně  
rehabilitační péče 

  Připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování 
dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů 

  Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon 
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich  
poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

NRZP ČR se pravidelně účastnila vypořádání připomínek na jednotlivých 
ministerstvech. 

NRZP ČR se podařilo uplatnit připomínky především u zákonů 
v působnosti MPSV ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva 
spravedlnosti ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

NRZP ČR intenzivně spolupracuje se svými členskými organizacemi. 
Členské organizace připomínkují jednotlivé návrhy zákonných norem, 
posílají další náměty na změnu legislativních norem, které NRZP ČR 
předkládá příslušným ministerstvům, případně je uplatňuje při pro-
jednávání zákonů v legislativním procesu v Poslanecké sněmovně nebo 
v Senátu. NRZP ČR zajišťuje informovanost členských organizací o všech 
aktuálních událostech, připravovaných změnách legislativy a o jednáních 
s představiteli státní správy a veřejné správy. 

Za rok 2014 poslal předseda NRZP ČR členským organizacím  
96 informací. Tyto informace jsou zároveň rozesílány dalším zájemcům 
a jsou zveřejněny na www.nrzp.cz v sekci Aktuality. 
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NRZP ČR se jako jeden z vyhlašovatelů Národního rozvojového progra-
mu mobility aktivně účastnila na činnosti Řídicího výboru. V roce 2014 
připravil Řídicí výbor návrh na prodloužení Národního rozvojového 
programu mobility pro všechny o dalších 10 let. To je na období let 
2016–2025. Tento návrh nejprve projednal VVZPO a poté i Vláda ČR, 
která schválila prodloužení programu na dalších 10 let. Pracovníci NRZP 
ČR se účastnili obou jednání hodnoticí komise NRPM a také všech 
jednání Řídicího výboru NRPM. Paní Ing. D. Lanzová se pravidelně 
účastní přednášek o poslání Národního rozvojového programu mobility, 
které jsou organizovány po celé České republice. Tyto přednášky slouží 
k propagaci programu.

V roce 2014 pokračovala úspěšná spolupráce NRZP ČR se Státním 
fondem dopravní infrastruktury ČR v programu Zvyšování bezpečnosti 
dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu 
a orientace. Odborní pracovníci NRZP ČR se účastní posuzování jednot-
livých projektů, které jsou SFDI předkládány, a to na základě smluvního 
vztahu mezi NRZP ČR a SFDI ČR.

NRZP ČR pravidelně informuje veřejnost i média o problematice 
zdravotního postižení a o jednání k obhajobě práv osob se zdravotním 
postižením. V roce 2014 uskutečnila NRZP ČR celkem 14 tiskových zpráv 
a tiskových konferencí, které se zabývaly problematikou Úřadu práce, 
Karty sociálních systémů, situací ve zdravotnictví, projektem Euroklíč 
a dalšími legislativními změnami: 
  Tisková konference „Obchodník přátelský k seniorům a ZTP – nová 

služba – elektrické nákupní košíky“ – 14. 3. 2014

  Tisková konference k Usnesení RV NRZP ČR k současné politické 
situaci – 29. 4. 2014

  Tisková zpráva k situaci v NP Šumava – 14. 5. 2014
  Společné stanovisko Svazu měst a obcí, Asociace poskytovatelů sociál-

ních služeb ČR a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR k pře-
chodu inspekce kvality sociálních služeb na krajské úřady – 9. 6. 2014

  Zásadní nesouhlas NRZP ČR s článkem JUDr. Mitlöhnera, který 
popisuje narozené zdravotně postižené děti jako zrůdy – 18. 6. 2014

  Tisková zpráva k první knize v Braillově písmu s unikátními reliéfními 
mapami Národního parku Šumava – 24. 6. 2014

  Tisková zpráva ke zjednodušení objednávek a k úpravě vozidel – 
24. 6. 2014

  Tisková konference o rozvoji cestování handicapovaných zákazníků 
vlaky ČD – 25. 6. 2014

  Tisková zpráva k podpoře chráněných dílen firmou ASEKOL – 
21. 7. 2014

  Tisková zpráva k šetření NRZP ČR o míře zaměstnávání osob se zdra-
votním postižením na ústředních orgánech státní správy – 18. 8. 2014

  Tisková konference NRZP ČR k zaměstnávání lidí se zdravotním 
postižením ve státní správě – 19. 8. 2014

  Tisková konference k problematice „Problémy rodinné péče 
o osoby se zdravotním postižením“, která proběhla v rámci 
projektu „Nejsme chudinky, jsme hrdinky“ – 30. 9. 2014

  Tisková konference k prohlášení RS NRZP ČR a představení 
nové místopředsedkyně NRZP ČR – 16. 10. 2014

  Tisková zpráva k nepřijatelné praxi při posuzování nároku 
na příspěvek na péči 

PROJEKTY
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infoRmaČní Činnost nRZP ČR K PodPoře vyRovnávání  
Příležitostí PRo osoBy se ZdRavotním Postižením

Projekt

doba realizace: od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
místo realizace projektu: Česká republika
koordinátor projektu: Mgr. Michal Dvořák
Poskytovatel dotace: Úřad vlády ČR, dotační program Podpora  
veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených na rok 2014

Cílem projektu je prostřednictvím pořádaných akcí a realizovaných 
činností zvyšovat společenské povědomí v oblasti zákazu diskrimina-
ce z důvodu zdravotního postižení či nepříznivého zdravotního stavu 
a podporovat vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním posti-
žením organizováním veřejně účelných aktivit pro organizace osob se 
zdravotním postižením a jejich členy.

PublikaČní Činnost nrzP Čr
mosty – Časopis pro integraci
Časopis MOSTY podává od roku 2002 informace o aktuálním vývoji 
v oblasti legislativy a politiky ve vztahu k osobám se zdravotním posti-
žením a informace o celorepublikových aktivitách konaných na podporu 
vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.

Informace o časopisu jsou k dispozici na stránkách www.nrzp.cz,  
kde jsou jednotlivá vydaná čísla ke stažení ve formátu pdf a pro osoby  
se zrakovým postižením ve formátu doc. Časopis má formát A4,  
je plnobarevný a má 56 stran.

NRZP ČR vydala v roce 2014 pět čísel časopisu MOSTY  
v celkovém nákladu 30 000 ks: 

číslo 01/2014 – 27. února 2014
číslo 02/2014 – 25. dubna 2014
číslo 03/2014 – 23. června 2014
číslo 04/2014 – 30. září 2014
číslo 05/2014 – 3. prosince 2014.

Časopis je neprodejný a distribuuje se bezplatně prostřednic-
tvím České pošty všem osobám se zdravotním postižením nebo 
organizacím osob se zdravotním postižením, které o to písemně 
požádají. Vedle toho byl časopis distribuován návštěvníkům NGO 
Marketu 25. 4. 2014 v Praze a filmového festivalu Mental Power 
Prague Film Festival a také návštěvníkům výstavy NON-HANDI-
CAP 2014 v Praze a konference konané 6. 11. 2014 v Pardubicích.

oCenění aktivit, Činů a ProJektů ve ProsPěCh osob  
se zdravotním Postižením mosty 2013
V zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení 
postavení osob se zdravotním postižením a jejich participace začala 
NRZP ČR v roce 2003 s pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY. Cena 
je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se 
zdravotním postižením, v roce 2014 ve čtyřech kategoriích:
  Cena pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve 

prospěch občanů se zdravotním postižením,
  Cena pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch 

občanů se zdravotním postižením,
  Cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením,
  Zvláštní cena udělovaná za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch 

občanů se zdravotním postižením.

Dne 20. 3. 2014 proběhl v Praze 11. ročník slavnostního předávání cen 
MOSTY. Patronkou ceremoniálu byla stejně jako při minulých ročnících 
Livia Klausová, která se účastní předávání cen nepřetržitě od roku 2007. 
Záštitu nad letošní akcí převzala také starostka městské části Praha 6 Ma-
rie Kousalíková. Moderátorem slavnostního odpoledne byl Aleš Cibulka 
a během ceremoniálu vystoupili zpěváci Radek Žalud, Tereza Kerndlová 
a Laďa Kerndl. Hlavními partnery 11. ročníku byly hlavní město Praha 
a městská část Praha 6.

Celkem bylo nominováno 71 projektů a osobností. vítězi se stali:
I. kategorie Instituce veřejné správy
národní galerie v Praze – za 30 let systematické taktilní prezentace 
uměleckých sbírek a děl návštěvníkům s poruchami zraku, za přípravu 
komentovaných prohlídek a dalších vzdělávacích programů a akcí pro 
nevidomé a slabozraké
II. kategorie Nestátní subjekt
oPel handyCars – za komplexní pomoc s řešením mobility pro han-
dicapované a širokou nabídku vozů a služeb, které osloví mnohem větší 
počet lidí, kteří potřebují pomoc při řešení mobility
III. kategorie Osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
mojmír Janků, předseda základní organizace Svazu neslyšících a nedo-
slýchavých v ČR v Šumperku – za dlouholetou obětavou práci pro osoby 
se sluchovým handicapem
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IV. kategorie Zvláštní cena
hana Pánková, zakladatelka občanské iniciativy Zachraňme Vesnu – za 
iniciativu vedoucí k záchraně dětské léčebny Vesna v Janských Lázních.

ÚČast nrzP Čr na veletrhu ngo market 2014
Datum konání: 25. 4. 2014
Místo konání: Národní technická knihovna, Praha
Veletrh neziskových organizací NGO Market se v roce 2014 uskuteč-
nil v Národní technické knihovně v Praze a představil návštěvníkům 
204 neziskových organizací z celé České republiky i zahraničí. Pořada-
telem veletrhu byla Nadace Forum 2000. Na svém stánku poskytovala 
NRZP ČR v roce 2014 informace pro osoby se zdravotním postižením, 
jejich zástupce a organizace, prostor k prezentaci organizací OZP, 
informační tiskoviny a letáky pro OZP i širokou veřejnost a místo 
k setkávání OZP.

ÚČast nrzP Čr na vÝstavě non-handiCaP 2014
Ve dnech 22.–24. října 2014 se na Výstavišti v Praze-Holešovicích konal 
18. ročník výstavy NON-HANDICAP. Výstavu pořádala INCHEBA 
PRAHA, spol. s r. o. Oficiálním partnerem výstavy byla NRZP ČR. 
V rámci výstavy NON-HANDICAP 2014 připravila NRZP ČR dopro-
vodný program. Ten se realizoval na stánku NRZP ČR a v připraveném 
konferenčním prostoru. Celkový objem doprovodného programu 
činil 18 hodin odborného sociálního poradenství na stánku NRZP ČR 
a 14 hodin programu v konferenčním prostoru. Kromě zmíněného práv-
ního poradenství pro osoby se zdravotním postižením a jejich zástupce 
poskytla NRZP ČR na svém stánku prostor k prezentaci členských orga-
nizací osob se zdravotním postižením, odborné publikace, informační 
tiskoviny a letáky a další informační materiál pro osoby se zdravotním 
postižením i širokou veřejnost a také místo k setkávání osob se zdra-
votním postižením. V rámci této aktivity připravila NRZP ČR výstavní 
stánek s rozlohou 30 m2, s vybavením pro poskytování právního pora-
denství a zázemí pro další organizace osob se zdravotním postižením.

Pořádání konFerenCí a seminářů
V rámci aktivit projektu uspořádala NRZP ČR konferenci 
„Podpora pečujících osob“ a seminář pro doprovodný program 
výstavy NON-HANDICAP 2014:

konference „Podpora pečujících osob“ ve spolupráci 
s univerzitou Pardubice a Centrem pro zdravotně 
postižené a seniory Pardubického kraje
Datum: 6. 11. 2014
Místo: Univerzitní aula Univerzity Pardubice, Studentská 519, Pardubice
Zaměření: Postavení pečujících osob ve společnosti, problémy lidí se 
zdravotním postižením a těch, kdo o ně pečují, raná péče, péče doma, 
podpora neformálních pečovatelů atd.
Přednášející: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., Mgr. Miluše Horská, Mgr. Jana 
Hanzlíková, Mgr. Václav Krása, Mgr. Petra Tomalová, dr. Lidmila 
Pekařová, Mgr. Blanka Brandová, Mgr. Eva Holečková, Nina Baláčková, 
Ing. Blanka Jongenotter Plchová, JUDr. Marie Madejová, RNDr. Jiří 
Schlanger, Mgr. Marie Hubálková, Ivana Vašáková, Romana Fricová
Počet účastníků: 276

seminář „reforma psychiatrie“
Datum: 22. 10. 2014
Místo: Praha 7 – Holešovice, výstava NON-HANDICAP 2014
Zaměření: Reforma psychiatrické péče, 
komunitní psychiatrická péče, financování reformy
Přednášející: MUDr. Martin Hollý, ředitel PN Bohnice
Počet účastníků: 30

Provoz inFormaČního Portálu WWW.nrzP.Cz
NRZP ČR provozovala po celý rok 2014 stránky www.nrzp.cz, které 
byly průběžně aktualizovány a které podávaly informace o činnosti 
NRZP ČR, mezinárodních organizacích, jejichž je členem, o aktuálním 
dění v procesu tvorby politik a programů ve prospěch osob se 
zdravotním postižením a vyrovnávání jejich příležitostí v České 
republice. V roce 2014 činila návštěvnost stránek 208 504 přístupů, 
přičemž bylo zhlédnuto 527 239 stránek portálu. Stránky byly denně 
aktualizovány a bylo na nich uveřejněno 96 tiskových zpráv NRZP ČR. 

PROJEKTY
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meZináRodní sPoluPRáCe náRodní Rady osoB se ZdRavotním Postižením ČR 
v oBlasti vyRovnávání Příležitostí PRo oBČany se ZdRavotním Postižením

Projekt

zahraniČní Činnost nrzP Čr

doba realizace: od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
místo realizace projektu: Česká republika
koordinátor projektu: Ondřej Folk
Poskytovatel dotace: Úřad vlády ČR, dotační program Podpora  
veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených na rok 2014

V souladu s cílem projektu zastupuje NRZP ČR Českou republiku v mezi-
národních organizacích European Disability Forum (EDF), Rehabilitation 
International (RI), Disabled People’s International (DPI) a FIMITIC, jichž 
je členem. Projekt se soustředil mj. na posílení mezinárodní spolupráce 
a zlepšení informovanosti o dění v oblasti zdravotního postižení na ev-
ropské a celosvětové úrovni a na obohacení o zkušenosti ze zahraničí.

NRZP ČR průběžně zajišťovala informační servis pro své členské orga-
nizace i další partnery, věnovala se překladům dokumentů a informací 
pro interní a externí využití NRZP ČR, komunikaci s výše uvedenými 
mezinárodními organizacemi i s dalšími partnery, dále monitorování 
zahraničních webových stránek, tvorbě anglické verze svých webových 
stránek atd.

Zástupci NRZP ČR se dále zúčastnili řady zahraničních jednání, např. 
pravidelného zasedání předsednictva EDF v Athénách a v Bruselu, valné-
ho shromáždění EDF v Záhřebu, schůze evropských národních tajemníků 
organizace RI, pracovního fóra o implementaci Úmluvy OSN o právech 
osob se zdravotním postižením v Bruselu atd. 
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ÚČast na tvoRBě, RealiZaCi a monitoRování uCelenÝCh Plánů vyRovnávání 
Příležitostí PRo osoBy se ZdRavotním Postižením ve 14 KRajíCh ČR

Projekt

doba realizace: od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
místo realizace projektu: Česká republika
koordinátor projektu: Jiří Vencl
Poskytovatel dotace: Úřad vlády ČR, dotační program Podpora 
veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených na rok 2014

Cíl ProJektu:
a)  Podpora vytváření a monitorování krajských plánů vyrovnávání příle-

žitostí pro občany se zdravotním postižením (KPV). Jedná se o kraje, 
kde již KPV existují a kraje, kde probíhá vyjednávání o vytvoření 
nových KPV.

b)  Koordinace činnosti členských organizací, sdružených na úrovni 
krajů v krajských radách osob se zdravotním postižením – při for-
mulaci věcí společného zájmu a formulování potřebných opatření do 
krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním 
postižením (OZP).

c)  Podpora občanských sdružení OZP na krajské úrovni. V každém kraji 
působí krajské rady osob se zdravotním postižením (KRZP), kde mají 
významné slovo organizace s celokrajskou strukturou. Jsou to také 
organizace, které se na činnosti KRZP významně podílejí.

d)  Podpora občanských sdružení OZP na regionální úrovni. Jedná 
se o vytváření platforem pro koordinaci místních občanských 
sdružení zejména v okresních městech s cílem efektivního 
vyjednávání s orgány veřejné správy ve prospěch OZP.

e)  Metodická a organizační činnost v regionech. Sem patří zejména 
edukační a informační činnost, kterou zajišťují KRZP a krajští 
koordinátoři NRZP ČR v regionech.

f )  Zastupování občanských sdružení OZP na úrovni krajů. Jedná se 
o společné zastupování zejména v orgánech veřejné správy – výbory, 
komise, poradní sbory, pracovní skupiny atd. Jedná se o efektivní 
činnost při obhajobě práv a potřeb OZP. Přenos získaných informací 
a poznatků se pak přenáší na jednání KRZP, kde se s nimi dále pracuje 
ve prospěch zúčastněných spolků.

g)  Pořádání seminářů pro odbornou veřejnost, pracovníky státní správy 
a samosprávy, organizace sdružené v KRZP a další spolupracující 
subjekty. Jedná se zejména o semináře na podporu programu „Mo-
bilita pro všechny“ ve spolupráci s Vládním výborem pro zdravotně 

postižené občany, euroklíčů pro osoby se zdravotním postižením, 
problematiky vzdělávání, dopravy, pracovního uplatnění nebo zdra-
votnictví, a také problematiky pečujících osob o osoby se zdravotním 
postižením v rodinách.

struČné zhodnoCení ProJektu:
Projekt byl realizován ve všech 14 krajích České republiky. Mezi jednot-
livými kraji jsou však značné rozdíly. Porovnávání dosažených výsledků 
za příslušný rok je tedy třeba vyhodnocovat s ohledem na konkrétní 
podmínky, ve kterých se naše iniciativy realizují. Základem je jednak 
dobrá spolupráce občanských sdružení osob se zdravotním postižením 
v rámci kraje, a dále ochota spolupracovat ze strany krajských úřadů 
a krajských samospráv. Celkově lze konstatovat, že projekt byl úspěšný, 
neboť se podařilo zrealizovat většinu plánovaných aktivit v jednotlivých 
krajích ČR na rok 2014.

Významnou činností bylo také rozšíření webového portálu 
NRZP ČR o aktuální činnost v regionech tak, aby byl významným 
zdrojem informací pro širokou veřejnost. Vzhledem k tomu, že 
webové stránky NRZP ČR (www.nrzp.cz) jsou velice navštěvované, 
jsme přesvědčeni, že uváděné informace z regionů mají potřebnou 
publicitu. Projekt na rok 2013 předpokládal, že NRZP ČR bude 
mít svá regionální pracoviště ve 12 krajských městech a v Praze. 
Skutečnost roku 2013 – NRZP ČR provozovala po celý rok 
13 regionálních pracovišť, která byla také pracovištěm krajských 
koordinátorů NRZP ČR.

Projekt měl i prokazatelně veliký vliv na rozšíření informovanosti 
o problematice zdravotního postižení v jeho různých podobách. K tomu 
přispěly zejména pořádané tematické konference, semináře a vzdělávací 
akce, které se vesměs setkaly s velikým zájmem veřejnosti.

závěry: V průběhu realizace projektu se podařilo splnit všechny pláno-
vané cíle. Realizaci projektu je tedy možné označit jako velice úspěšnou. 
Hlavní podíl na realizaci projektu mají vedle aktivistů KRZP zejména 
krajští koordinátoři NRZP ČR, na kterých spočívala organizace převážné 
většiny realizovaných aktivit. Více o projektu na www.nrzp.cz 

PROJEKTY
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oRganiZaČně administRativní seRvis nRZP ČR
Projekt

doba realizace: od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
místo realizace projektu: Česká republika
koordinátor projektu: Lenka Folkeová
Poskytovatel dotace: Úřad vlády ČR, dotační program Podpora  
veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených na rok 2014 

Hlavní náplní projektu je ekonomické a technicko-administrativní 
zajištění organizace včetně technické i ekonomické podpory pracovníků. 
Do náplně projektu patří vyúčtování projektů Úřadu vlády a ekonomická 
podpora ostatních projektů. Součástí projektu je odpovědnost zaměstnan-
ců projektu za celkové hospodaření organizace, jakož i spolupráce s orgány 
státní správy a ostatními dotčenými institucemi. Cíle projektu byly napl-
něny, odevzdaná vyúčtování projektů i proběhlé kontroly byly bez závad. 

PoRadenství nRZP ČR 2014
Projekt

doba realizace: od roku 2006 
místo realizace projektu: Česká republika
koordinátor projektu: Ivana Julínková
Poskytovatel dotace: Projekt Poradenství NRZP ČR byl v roce 2014 
finančně podporován z dotačního programu MPSV ČR, Pardubického 
kraje, Olomouckého kraje, Jihomoravského kraje, hlavního města Prahy, 
statutárního města Plzně, Brna a Pardubic.

PoPis ProJektu:
Cílem projektu Poradenství NRZP ČR je prostřednictvím vybudované 
sítě poraden v rámci celé České republiky pomoci osobám se 
zdravotním postižením, seniorům, jejich blízkým a pečujícím osobám 
efektivně využít všech možností daných zákonem č. 108/2006 Sb. 
k řešení obtížné sociální situace, ve které se ocitli v důsledku svého 
zdravotního postižení. 

Poradny NRZP ČR jsou umístěny v šesti městech ČR, a to v Praze, Brně, 
Pardubicích, Plzni, Ostravě a Olomouci a nabízejí bezplatné, nezávislé, 
diskrétní a nestranné odborné sociální poradenství. 

Na poradnu se mohou obrátit osoby se zdravotním postižením, bez 
ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, dále senioři, jejich 
rodinní příslušníci a osoby z blízkého sociálního okolí těchto osob 
v rámci celé České republiky. Do cílové skupiny patří také osoby, které 
uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby, 

nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek 
kvalifikovaných informací. Poradny jsou dále přístupny i dalším osobám, 
např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám 
z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám 
je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Odborné sociální poradenství vztahující se ke zdravotnímu postižení 
poskytují poradny v oblasti výběru vhodné sociální služby v regionu, 
konzultace ke smlouvě o poskytování sociální služby, nemocenského 
a zdravotního pojištění, důchodů a důchodového pojištění (mimo 
výpočtu a přepočtu důchodů), příspěvku na péči, dávek státní sociální 
podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi a průkazů osob se zdravotním 
postižením (TP, ZTP a ZTP/P). Dále se zabývají problematikou 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením, konzultacemi při 
výběru kompenzačních pomůcek včetně dávek a příspěvků na úhradu 
kompenzačních pomůcek. Radí ohledně omezení svéprávnosti, a také 
v oblasti občanského práva včetně práva rodinného a pracovního ve 
vztahu k osobám se zdravotním postižením. Zabývají se problematikou 
bydlení pro OZP, vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami a odstraňování architektonických bariér  
a také poskytují rady ohledně zajišťování přístupnosti prostředí. 

K dalším aktivitám poradny patří podílení se na pořádání konferencí 
zaměřených na problematiku zdravotně postižených, odborná podpora 
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organizací a spolupráce s nimi, pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klienta, dále přednášková 
činnost se sociálněprávní tematikou a v neposlední řadě také činnost 
publikační.

Mezi hlavní akce, kterých se Poradny NRZP ČR účastní, patří Dny 
otevřených dveří. V rámci této akce jsou poradny přístupné pro 
všechny zájemce.

Poradny se také účastní veletrhu neziskových organizací NGO market, 
veletrhu NON-Handicap (Výstaviště Praha) a Veletrhu sociálních služeb.

V rámci přednáškové činnosti se poradny účastnily přednáškových akcí 
a konferencí, jako např. Zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu 
práce, Podpora pečujících osob, Setkání poskytovatelů sociálních služeb, 
Bez bariér, bez hranic, Světový den RS Sanatoria Klimkovice a také 
konference KP Pracujeme společně a mnoha dalších. 

Poradny se také prezentují v jednotlivých krajích v katalogu sociálních 
služeb měst a krajů, pravidelně přispívají do článků v tisku (Mosty, 
Vozka, Klimnovinky), provozují webové noviny pro osoby se zdravotním 
postižením (Duhové noviny) a jiné. 

V roce 2014 pocítily poradny nárůst dotazů týkajících se průkazů osob se 
zdravotním postižením (TP, ZTP a ZTP/P). Důvodem byla změna zákona 
č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 
a prováděcí vyhlášky č. 388/2011 k tomuto zákonu. Na poradny se obraceli 
především klienti, kteří dle starších předpisů neměli na průkaz nárok, ale 
po změně legislativy jim nárok opět vznikl. Poradci poskytovali pomoc 
a podporu nejen před podáváním žádosti (informace o způsobu posuzování 
nároku a průběhu řízení), ale také pomáhali při využívání opravných 
prostředků (vyjadřování k podkladům rozhodnutí, odvolání či správní 
žaloby).  Poradci se zabývali i dalšími tématy, jako jsou příspěvek na péči, 
invalidní důchody, pracovněprávní problematika a v neposlední řadě pak 
také dlužnictví a exekuce. Poradci ve své práci poskytují nejen poradenství, 
pomoc a podporu, ale musejí zároveň neustále sledovat legislativní změny. 
Shromažďují také informace o nabídce sociálních služeb a kontakty 
na organizace a instituce nabízející další podporu a pomoc osobám se 
zdravotním postižením, seniorům a jejich blízkým a pečujícím osobám. 

V rámci projektu Poradenství NRZP ČR bylo v roce 2014 poskytnuto 
celkem 3 396 kontaktů a 11 253 intervencí pro 10 773 klientů. 

Posláním Poraden NRZP ČR je prostřednictvím bezplatného odborného 
sociálního poradenství zvýšit soběstačnost osob se zdravotním 
postižením a seniorů při jejich integraci do společnosti. 

PROJEKTY
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euRoKlíČ v ČR 2014
euRoKlíČ v olomouCKÉm KRaji 2014
euRoKlíČ v jihomoRavsKÉm KRaji 2014

Projekt

doba realizace: rok 2014
místo realizace: Česká republika
koordinátor projektů: Mgr. Pavel Hříbek
Poskytovatel dotace: spolufinancováno Ministerstvem  
pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem dopravy ČR,  
Olomouckým a Jihomoravským krajem

Cíl ProJektů: 
Zajistit OZP a rodičům malých dětí rychlou a důstojnou dostupnost 
veřejných hygienických a technických kompenzačních zařízení (např. 
výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) tím, že tato zařízení budou 
osazena jednotnými eurozámky, případně elektro-eurozámky a cílovým 
skupinám budou distribuovány univerzální euroklíče, které lze použít 
v řadě zemí Evropy. U nás je eurozámky osazeno již přes 850 míst.

obsah ProJektů, Cílové skuPiny, distribuČní místa 
a PubliCita: 
Euroklíč mohou zdarma získat držitelé průkazů TP, ZTP, ZTP/P, 
diabetici, stomici, onkologičtí pacienti, lidé trpící roztroušenou 
sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty 
(Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou), močovými dysfunkcemi, 
případně dalšími onemocněními a rodiče dětí do tří let, kteří mají 
bydliště v uvedených krajích České republiky. Centrálními distribučními 
místy euroklíčů jsou regionální pracoviště a poradny NRZP ČR pro 
jednotlivé kraje. Distribuce euroklíčů probíhá rovněž prostřednictvím 
odborů sociálních věcí na městských úřadech obcí s rozšířenou 
působností a obcí s pověřeným obecním úřadem a také prostřednictvím 
kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR. V Olomouckém kraji byly navíc 
euroklíče distribuovány prostřednictvím 20 distributorů v rámci projektu 
„S euroklíčem do zaměstnání v Olomouckém kraji“, financovaného 
z OP LZZ. Veřejná hygienická zařízení jsou zpravidla vybavena 
přebalovacími pulty a díky své velikosti umožňují zaparkování dětského 
kočárku. Proto si mohou euroklíč dlouhodobě zapůjčit i rodiče dětí do 
tří let prostřednictvím Sítě mateřských center. Uvedené cílové skupiny 
potřebují ke své hygieně vybavené a čisté prostředí, což prostor uzavřený 
eurozámkem lépe zajistí. Systém zpřístupňuje zařízení těm, pro něž jsou 

určena, a brání jejich zneužívání nežádoucími skupinami (např. vandaly, 
narkomany, pouličními prostitutkami apod.). Každé místo osazené 
eurozámkem bylo označeno pamětní deskou. Databáze všech osazených 
míst je na www.euroklic.cz a vyšla i v tištěné podobě jako „Průvodce po 
místech v ČR osazených eurozámky“.

struČné zhodnoCení JednotlivÝCh ProJektů:
euroklíč v Čr 2014 – spolufinancován z Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR (pouze pro objekty měst, obcí, krajů a státu), rozsah – 
5 850 euroklíčů, 131 eurozámků a 31 elektro-eurozámků. V rámci 
projektu byla osazena sociální a hygienická zařízení (toalety) a technická 
kompenzační zařízení (plošiny) ve veřejně přístupných objektech v Praze, 
v krajích středočeském, Jihočeském, Plzeňském, karlovarském, 
Ústeckém, libereckém, královéhradeckém a Pardubickém, v kraji 
vysočina a v Jihomoravském, olomouckém, moravskoslezském 
a zlínském kraji. 

euroklíč v olomouckém kraji 2014 – spolufinancován z rozpočtu 
Olomouckého kraje, rozsah: 345 euroklíčů, 9 eurozámků a 2 elektro-
eurozámky. V rámci projektu byla osazena sociální a hygienická 
zařízení (toalety) a technická kompenzační zařízení (plošiny) ve veřejně 
přístupných objektech v olomouckém kraji. 

euroklíč v Jihomoravském kraji 2014 – spolufinancován z rozpočtu 
Jihomoravského kraje, rozsah: 265 euroklíčů, 4 eurozámky. V rámci 
projektu byla osazena sociální a hygienická zařízení (toalety) a technická 
kompenzační zařízení (plošiny) ve veřejně přístupných objektech 
v Jihomoravském kraji. 
 
závěr: Vzhledem k početnosti cílových skupin a vzhledem k velkému 
zájmu ze strany provozovatelů veřejně přístupných objektů ve všech kra- 
jích České republiky byla zatím uspokojena pouze část žadatelů a bude 
potřeba v projektu v příštích několika letech intenzivně pokračovat. 

Partneři: MMR ČR, MD ČR, Asociace krajů ČR, Olomoucký kraj, 
Jihomoravský kraj, Síť mateřských center a Úřad práce ČR. 
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vZdělávání PRaCovníKů Úřadů 
PRáCe v KomuniKaCi s osoBami 
se ZdRavotním Postižením

Projekt

doba realizace: od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2014
místo realizace: Česká republika
koordinátor projektu: Veronika Půrová
Poskytovatel dotace: MPSV ČR, financováno z OP LZZ
Partneři projektu: Generální ředitelství ÚP ČR, Asociace zaměstnavatelů 
zdravotně postižených ČR, Kompetens Center för Tillgänglighet
reg. číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00202

V roce 2014 byl úspěšně ukončen projekt „Vzdělávání pracovníků se 
zdravotním postižením v komunikaci s osobami se zdravotním postiže-
ním“. Během posledního půlroku realizace byly vyhodnoceny proběhlé 
aktivity – zpracování analýzy vzdělávání pracovníků úřadů práce v Čr 
a v zemi partnera projektu – švédska; zpracování metodiky vzděláva-
cích kurzů komunikace s osobami se zdravotním postižením a realiza-
ce 8 pilotních kurzů (116 proškolených pracovníků úřadů práce). 

kurz „specifika a zásady komunikace s osobami se zdravotním posti-
žením“ v rozsahu 20 vyučovacích hodin získal akreditaci MPSV ČR.

Na základě zjištěných informací byla uspořádána ještě dvě jednání u ku-
latého stolu, která se soustředila především na vysvětlení strategie pří-
stupu k potenciálním zaměstnavatelům osob se zdravotním postižením. 
Jednání byla určena pracovníkům úřadů práce (UP). Výstupem jednání 

bylo CD – souhrn informací, které mají pracovníkům ÚP usnadnit komu-
nikaci se zaměstnavateli o zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
a obohatit je o zkušenosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postiže-
ním z praxe (využívání strukturálních fondů, legislativa apod. o zaměst-
návání osob se zdravotním postižením).

V rámci projektu vznikl ještě „adresář užitečných kontaktů poskytova-
telů sociálních služeb“. Brožura je opět primárně určena pracovníkům 
ÚP, kterým má usnadnit orientaci v nabídce poskytovaných sociálních 
služeb a umožnit jim rychlé vyhledání vhodné pomoci neziskové organi-
zace pro klienta ÚP podle typu postižení a kraje.

Projekt uzavřela konference, jíž se zúčastnilo téměř 80 zástupců osob se 
zdravotním postižením a jejich organizací, zástupců ministerstev, Gene-
rálního ředitelství ÚP ČR i řadových pracovníků úřadů práce. Konference 
úspěšně zakončila realizaci projektu, který pokračuje prostřednictvím 
akreditovaných kurzů „Komunikace s osobami se zdravotním postižením“, 
z nichž dva proběhly ještě do konce roku 2014 a dalších 7 bylo společně se 
Vzdělávacími středisky ÚP ČR naplánováno na první pololetí 2015. 

PROJEKTY
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s euRoKlíČem do Zaměstnání v olomouCKÉm KRaji 
Projekt

doba realizace: od března 2013 do srpna 2014
místo realizace: Olomoucký kraj
koordinátor projektu: Mgr. Pavel Hříbek
Poskytovatel dotace: MPSV ČR, financováno z OP LZZ 
reg. číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/96.00291

Cíl ProJektu: 
OZP patří mezi nejohroženější skupiny při integraci na trh práce. Cílem 
projektu bylo zlepšení postavení OZP na trhu práce a zvýšení zaměstnatelnosti 
dlouhodobě nezaměstnaných osob se ZP, které byly v evidenci Úřadu práce ČR 
v Olomouckém kraji, a to prostřednictvím vytvoření nových pracovních míst 
s podporou cíleného využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Důraz byl 
položen na individuální rozvoj účastníků v oblasti motivace, sebeprezentace 
a odborných dovedností, a to od počátečního stadia osobní rezignace až po 
konkrétní uplatnění na trhu práce. Cílem projektu bylo vytvořit komplexní 
soubor aktivit, které napomáhají účastníkům projektu zvýšit motivaci 
k pracovnímu uplatnění, také získat vyšší kvalifikaci, osvojit si pracovní 
návyky a získat praxi na tréninkových pracovištích. Inovativním prvkem bylo 
zaměření projektu na OZP nad 50 let věku, protože tato cílová skupina je na 
trhu práce obzvláště ohrožena.   

obsah ProJektu: 
Projekt byl zaměřen na vzdělávání OZP a jejich následné tréninkové 
zaměstnání. Do projektu bylo vybráno 20 účastníků se ZP, kteří byli vedeni 
na ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání a mají bydliště v Olomouckém kraji. 
Účastníci nejprve prošli vzdělávacím přípravným procesem, který obsahoval 
aktivizačně-motivační kurzy, rekvalifikační kurz na PC, kurzy komunikačních 
dovedností, bilanční diagnostiku, pracovně-profesní diagnostiku, případně 
ergodiagnostiku a postupně absolvovali další odborné rekvalifikační kurzy „šité 
na míru“. Zároveň byl každý povinen účastnit se pravidelně individuálního 
poradenství. Poté byli účastníci projektu zaměstnáni na poloviční úvazek na 
tréninkových pracovištích po dobu 10–12 měsíců. S účastníky projektu byla 
uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou a všichni byli v rámci projektu 
v péči sociální pracovnice. Jejich pracovní pozice se jmenovala „distributor 
euroklíčů“ a jejich úkolem bylo aktivně a cíleně předávat euroklíče držitelům 
průkazů TP, ZTP, ZTP/P, diabetikům, stomikům, onkologickým pacientům, 
lidem trpícím roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, Crohnovou 
chorobou, močovými dysfunkcemi a rodičům dětí do tří let věku. Euroklíč 
je mezinárodní kompenzační pomůcka, která uvedeným cílovým skupinám 

významně usnadňuje přístup na hygienická a technická kompenzační zařízení 
(např. výtahy, svislé a schodišťové plošiny apod.) osazená univerzálním 
eurozámkem (např. na úřadech, v nákupních centrech, na čerpacích stanicích 
apod.). Euroklíče jsou distribuovány zcela zdarma. Práce distributora byla velmi 
pestrá, protože byla vykonávána částečně v kancelářích, dle bydliště jednotlivých 
distributorů: v Olomouci, Šumperku, Přerově, Hranicích, Šternberku a Jeseníku, 
částečně pak v terénu s tím, že distributoři měli aktivně oslovovat a navštěvovat 
úřady i organizace, které sdružují osoby se zdravotním postižením nebo jim 
poskytují služby a zdravotní či jinou péči. Jejich přímými partnery v jednání 
byly odbory sociálních věcí na městských úřadech a kontaktní pracoviště 
Úřadu práce ČR. Účastníci projektu se tak podíleli na smysluplné práci 
s mezinárodním přesahem a byli v každodenním kontaktu s dalšími OZP, 
úřady, neziskovými organizacemi apod. Účastníkům byl věnován individuální 
přístup prostřednictvím pravidelných setkání s poradkyní – sociální pracovnicí, 
s níž spolupracovali při naplňování svého individuálního plánu.

závěr: Projekt byl na konci srpna 2014 uzavřen. Z účastníků se na tréninkových 
pracovištích stali zkušení zaměstnanci, získali pracovní návyky i tolik 
požadovanou praxi. Naučili se zdatně prezentovat nabízený produkt, pracovat 
s počítačem a jsou schopni vést jednání na kterémkoli úřadě. Zapojili se do 
každodenního pracovního života ve svém městě i jeho okolí. Zároveň postupně 
absolvovali individuální odborné rekvalifikační kurzy „šité na míru“ podle 
jejich vlastního výběru, možností a schopností, s přihlédnutím k aktuálnímu 
zdravotnímu stavu každého z nich. Účastníci absolvovali např. kurzy floristiky, 
účetnictví, administrativy či kosmetiky, aby našli své budoucí zaměstnavatele, 
u nichž by mohli svou novou odbornost rozvíjet. Někteří šli však ještě dál. Jedna 
z účastnic má již zřízen živnostenský list a obdržela příspěvek na provozní 
náklady od Úřadu práce ČR. Další tři účastnice na zřízení živnostenského listu 
pracují. Naši lidé tedy pomalu, ale jistě vstupují do pracovního procesu. Projekt 
jim napomohl setřást nálepku „dlouhodobě nezaměstnaný“ a vykročit vstříc 
pracovnímu uplatnění a vlastní společenské i lidské seberealizaci. 

Udržitelnost popsaných aktivit projektu spatřujeme v jejich přenositelnosti 
do dalších regionů České republiky, což potvrzuje návaznost tohoto projektu 
na aktivity, které již byly ukončeny ve Středočeském a Plzeňském kraji, i jeho 
pokračování v rámci nových projektů v kraji Moravskoslezském a v Praze. 
Více informací lze najít www.nrzp.cz a www.euroklic.cz. 
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s euRoKlíČem do Zaměstnání v moRavsKosleZsKÉm KRaji
Projekt

doba realizace: do října 2014 do října 2015
místo realizace: Moravskoslezský kraj
koordinátor projektu: Bohumila Miškovská 
Poskytovatel dotace: MPSV ČR, financováno z OP LZZ  
reg. číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/D8.00028

PoPis ProJektu: 
Cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním postižením. Projekt 
navazuje na obdobné projekty zaměřené na vytváření pracovních míst 
pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se o projekty „S euroklíčem 
ke zlepšení zaměstnanosti OZP ve Středočeském kraji“, „S euroklíčem do 
zaměstnání v Plzeňském kraji“ a  projekt „S euroklíčem do zaměstnání 
v Olomouckém kraji“.

Do projektu bylo vybráno 20 uchazečů o zaměstnání se zdravotním po-
stižením splňujících podmínku evidence u úřadu práce a bydliště v Mo-
ravskoslezském kraji. Na náboru účastníků projektu se spolupracovalo 
s Úřadem práce – Krajskou pobočkou v Ostravě. Následně proběhl cyklus 

vzdělávacích aktivit, vybraných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, 
které připravily účastníky na nově vytvořená místa v NRZP na pracov-
ní pozici – distributor euroklíčů. Konkrétně byly realizovány motivačně 
aktivizační kurzy, poradenská činnost včetně bilančně-pracovní diagnos-
tiky, rekvalifikační kurz se zaměřením na znalost práce na PC včetně 
základní znalosti práce s databázemi a kurzy měkkých dovedností zamě-
řených na komunikační dovednosti, které jsou nezbytné pro vykonávání 
uvedené pracovní činnosti. Vzdělávací blok proběhl během posledních 
3 měsíců roku 2014 a následně bylo vytvořeno 20 pracovních míst. Pra-
covní místa jsou vytvořena na dobu 9 měsíců. Po celou dobu zaměstnání 
je účastníkům projektu věnována při zvládání zaměstnání individuální 
podpora včetně individuálního pracovního poradenství. Po celou dobu 
účasti v projektu jsou také poskytována doprovodná a podpůrná opatření 
v rámci přímé podpory. 

PROJEKTY
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duhové noviny – www.duhovenoviny.cz

Noviny vycházejí od roku 2013. Jejich cílem je zajistit osobám se 
zdravotním postižením, seniorům a jejich rodinám z Pardubického 
a Královéhradeckého kraje rychlou a snadnou dostupnost aktuálních 
informací, které nezbytně potřebují k plnohodnotnému životu 
s handicapem.

Duhové noviny přinášejí pestré a aktuální informace o problematice 
zdravotního postižení, o možnostech kulturních, sportovních 
a volnočasových aktivit, vzdělání a zaměstnávání spolu s odkazy  

na další weby užitečné pro osoby se zdravotním postižením, seniory 
a jejich rodiny. Cílovým skupinám se zde nabízí možnost rychlého 
a dostupného přístupu k odborným článkům, tiskovým zprávám, 
pozvánkám a informacím o akcích. Pro pečující rodiny jsou zde  
cenné informace o možnostech pomoci.

Souběžně s Duhovými novinami je v provozu facebook „Duhové noviny“, 
jenž umožňuje aktivní spolupráci, komunikaci a sdílení informací 
samotnými uživateli. 

beneFiČní Představení víkend s bohem

V červnu 2014 proběhlo ve Východočeském divadle Pardubice 
představení Víkend s Bohem. Akce byla realizována jako „Přístupné 
divadlo“ pro všechny lidi bez rozdílu. Sešli se tu v hojném počtu jak  
lidé s handicapem, tak lidé bez postižení. Divadelní představení „Víkend 
s Bohem“ s výbornými herci Máriem Kubecem a Matoušem Rumlem 
v hlavních rolích diváky pobavilo a zároveň přivedlo k zamyšlení nad  
tím, jak lze čelit životním zkouškám a jít životem dál.   

Tento výjimečný kulturní počin byl zakončen společenským setkáním 
v krásném prostředí Východočeského divadla.

Výtěžek z představení byl darován členské organizaci – Svazu postižených 
civilizačními chorobami na rekondiční pobyt členů.

mediální a další aKtivity
1. vybraná mediální témata v roCe 2014
   Projekt Euroklíč
   Konference „Nejsme chudinky, jsme hrdinky“
   sKarta (karta sociálních systémů) – zrušení karty a postup OZP při 

vracení sKarty
   Přechod financování sociálních služeb na kraje
   Problematika příspěvku na péči, jeho výše a snaha o jeho valorizaci
   Problematika nového posuzování zdravotního postižení, posuzování 

nároku na péči, posudkoví lékaři
   Zaměstnávání OZP ve státní správě, porovnání výsledků s předchozím 

průzkumem
   Bezbariérové úpravy v Českých drahách
   Používání nepřijatelné terminologie při popisu OZP (např. NP Šumava)

2. statistika
Počet tiskových konferencí: 6
   Počet avizovaných mediálních aktivit (konference, semináře, návštěvy 

ze zahraničí, zákony, jednání s úřady a s politiky, demonstrace,  
happeningy apod.) a tiskových a informačních zpráv: desítky.

   Rozhovory, autorské komentáře, články a reportáže v médiích: v řádu 
několika stovek. Předseda V. Krása či ředitel legislativního odboru 
J. Hutař a další představitelé NRZP ČR se dále pravidelně účastnili 
některých rozhlasových a televizních pořadů, například: 

   Události, komentáře – přesun financování sociálních služeb na kraje.
   Reportéři ČT – komentář k úsporám v sociální politice dle  

ministra Drábka.
   Střepiny – postavení OZP v naší společnosti.

V roce 2014 se v hlavním televizním zpravodajství dne tří celoplošných televizí odvysílalo minimálně 15 reportáží 
s tematikou zdravotního postižení za přítomnosti NRZP ČR. 
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Přehled hosPodaření 
nRZP ČR v RoCe 2014
Rozpočet organizace na rok 2014 byl schválen Repub-
likovým výborem NRZP ČR dne 29. 4. 2014. Hospo-
daření organizace vychází z poskytnutých dotačních 
prostředků, darovaných finančních prostředků a pro-
středků získaných vlastní činností. Hospodaření bylo 
sledováno za celou organizaci i jednotlivé projekty. Ty 
měly přiřazeny samostatná čísla středisek, na kterých 
se odráží jejich výsledek. 

Hlavními zdroji příjmů organizace byla podpora pěti 
projektů v celkové výši 6 050 000 Kč poskytnutá Úřa-
dem vlády České republiky, dále dotace poskytnutá 
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR ve výši 
4 736 500 Kč na Poradenství NRZP ČR. Na tuto služ-
bu byly poskytnuty další finanční příspěvky od krajů 
i měst. Dalšími zdroji bylo financování ostatních 
projektů včetně víceletých.

Celkem bylo na jednotlivé projekty poskytnuto 
36 dotací, z toho bylo 7 projektů víceletých. Dále bylo 
účtováno o 15 příspěvcích a darech. Všechny přijaté 
dotační prostředky byly vyúčtovány dle příslušných 
metodik poskytovatelů v řádném termínu. U víceletých 
projektů byly podávány pravidelné monitorovací zprá-
vy. Požadované limity spoluúčastí byly v předepsané 
výši naplněny i zásluhou našich dárců a partnerů, kteří 
poskytli finanční a věcné dary. Jednotliví dárci přispí-
vali po 3 roky i na sbírkový účet NRZP ČR, kde činil 
čistý výtěžek Kč 207 216,29. Ten byl použit v souladu 
s hlavním účelem sbírky, tj. na zajištění provozu pora-
den a podporu činností krajských pracovišť NRZP ČR. 

Hospodaření organizace včetně zprávy revizní komise 
bylo předloženo Republikovému shromáždění a dne 
2. 6. 2015 bylo schváleno.

Účetnictví a daně za rok 2014 zpracovávala účetní 
firma AT Offix, s. r. o. Audit organizaci zpracovala 
Ing. Anithea Škodová; výrok auditora je součástí této 
výroční zprávy. 

HOSPODAŘENÍ NRZP ČR
ÚČET NÁZEV UKAZATELE CELKEM (V TIS. KČ)

NÁKLADY CELKEM 31 763

501 spotřeba materiálu 6 553

502 spotřeba energie 574

504 prodané zboží 253

511 opravy a udržování 73

512 cestovné 373

513 náklady na reprezentaci 84

518 ostatní služby 6 717

521 mzdové náklady 12 064

524 zákonné sociální pojištění 3 497

525 ostatní sociální pojištění 46

527 zákonné sociální náklady 9

528 ostatní sociální náklady 2

538 ostatní daně a poplatky 59

542 ostatní pokuty a penále 7

543 odpis nedobytné pohledávky 9

545 kurzové ztráty 3

549 jiné ostatní náklady 83

551 odpisy DNHM 835

582 poskytnuté příspěvky 521

dodatečné odvody daně z příjmů 1

VÝNOSY CELKEM 30 312

602 tržby z prodeje služeb 1 150

604 tržby z prodeje zboží 24

642 ostatní pokuty a penále 4

644 úroky 4

649 jiné ostatní výnosy 796

682 přijaté příspěvky 5 121

684 přijaté členské příspěvky 54

691 provozní dotace 23 159

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK + ZISK / − ZTRÁTA −1 451
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HOSPODAŘENÍ NRZP ČR
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014   VÝROČ NÍ ZPRÁVA

Art one, s.r.o.
Asekol, a.s.
 Asociace krajů ČR
Asociace organizací neslyšících, 
nedoslýchavých a jejich přátel
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z.s.
Bičáková Vlasta 
Bretton, s.r.o.
 Cesta za snem, o.s.
 Cibulka Aleš
České dráhy, a.s.
 Československá obchodní banka, a. s.
 DIRECT pay, s.r.o.
Dostál Ondřej, JUDr.
FTV Prima, s.r.o.
GSUS, a.s.
Hendaver, o.s.
Hlavní město Praha
 Incheba Praha, s.r.o.
 Jihočeský kraj
 Jihomoravský kraj
 Karlovarský kraj

 Kerndlová Tereza
Klausová Livia
Komora zaměstnavatelů zdravotně postižených
 Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
 Liberecký kraj
Město Ostrov
Městská část Praha 6
Metropolitní univerzita Praha
 Ministerstvo dopravy ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR
Mont Group, s.r.o.
Moravskoslezský kraj
Nakladatelství C. H. Beck
OC Galerie Harfa
Olomoucký kraj
 Opel Česká a Slovenská republika
 ORBI PONTES, o.s.
Pardubický kraj
Plzeňský kraj

Pražská teplárenská, a.s.
Romax agentura – Roman Minařík
Skupina ČEZ
 Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace
Státní fond dopravní infrastruktury
Státní fond životního prostředí ČR
Statutární město Brno
Statutární město Pardubice
Statutární město Plzeň
Střední zdravotnická škola Ruská
 Středočeský kraj
Svaz českých a moravských výrobních družstev 
Svaz měst a obcí ČR
 Tragan Otakar
Unie Roska
Úřad vlády ČR
 Ústecký kraj
Veletrhy Brno, a.s.
Vítkovice Tours
Wernerová Jitka
 Zlínský kraj

PoděKování PaRtneRům

PoděKování sPonZoRům
Borovan Aleš
Československá obchodní banka, a.s.
DIRECT pay, s.r.o.
 Filipi Martin – finance a investice
 Foxconn Global Services Division, s.r.o.
 Hatinová Blanka, Bc.
 Hlavní město Praha

 Hulec Petr
 JONTECH, s.r.o.
Královéhradecký kraj
LI-CA spojovací materiál, s.r.o.
 Linde Praha, a.s.
Microsoft
Nadační fond Rovná šance

 Nakladatelství UMÚN, s.r.o.
Pražská teplárenská, a.s.
Raiffeisenbank, a.s.
RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON
Romax agentura – Roman Minařík
Statutární město Jablonec nad Nisou

Zvláštní PODĚKOVÁNÍ patří zejména NAKLADATELSTVÍ UMÚN, s.r.o.
za mimořádnou finanční podporu NRZP ČR.Nakladatelství UMÚN
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