Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením Olomouckého kraje
na období 2017–2020
Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání dne 23. 9. 2016 schválilo usnesením
UZ/23/30/2016 Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na
období 2017–2020 (dále také „Plán“). Jde v pořadí již o třetí plán, kdy první byl schválen
v roce 2004 a druhý potom v roce 2010.
Vzhledem ke skutečnosti, že opatření předchozího plánu byla již splněna a některá již nebyla
aktuální například kvůli změnám, k nimž došlo v době od schválení plánu, byl připraven pro
další období plán nový. Plán na období 2017-2020 opět navazuje na předchozí plány, ale
zejména se opírá o Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením1 (dále také „Úmluva“)
a Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období
2015-20202 (dále také „Národní plán“).
Olomoucký kraj si uvědomuje, že osoby se zdravotním postižením nemají stále v České
republice, a bohužel ani v Olomouckém kraji, vytvořeny podmínky, které by jim umožňovaly
bezproblémový život s plným zapojením do společenského dění. Současně však nedisponuje
takovými kompetencemi ani finančními možnostmi, aby dokázal v krátkodobém horizontu
odstranit všechny bariéry (architektonické, informační a jiné), aby osoby se zdravotním
postižením mohly žít takový život, který se alespoň přibližuje možnostem lidí bez postižení.
Olomoucký kraj se tak alespoň v oblastech, v nichž je mu dáno působit, věnuje opatřením,
jejichž naplňováním může přispět ke zvýšení kvality života lidí se zdravotním postižením.
Plán byl připraven ve spolupráci Pracovní skupiny k problematice Krajského plánu
vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Olomouckého kraje, v níž má
významné zastoupení Národní rada osob se zdravotním postižením Olomouckého kraje,
a jednotlivé odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Hlavním cílem Plánu je podpora zapojení osob se zdravotním postižením do aktivního
celospolečenského života a podpora při naplňování lidských práv osob se zdravotním
postižením. Plán navazuje na priority definované ve Strategii rozvoje územního obvodu
Olomouckého kraje na období 2015–2020 (priorita A.3 Podpora rovných příležitostí
a prorodinných aktivit, priorita B.2 Zkvalitňování a rozvoj sítě sociálních služeb, priorita B.3
Zmírňování sociálního vyloučení).

1

Úmluva Organizace spojených národů, která pro ČR byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv pod
č. 10/2010 a je účinná od 28. 10. 2009
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schválený usnesením vlády České republiky ze dne 25. 5. 2015 č. 385
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1. Práce s veřejností
Podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením osoby se zdravotním postižením
zahrnují osoby mající dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které
v interakci s různými překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do
společnosti na rovnoprávném základě s ostatními.3
Článek 8 Úmluvy „Zvyšování povědomí“ poukazuje na potřebu šíření osvěty v celé
společnosti o situaci osob se zdravotním postižením, potřebu podpory respektu k jejich
právům a důstojnosti a bourání stereotypů a předsudků spojených se zdravotním
postižením.4
I v Olomouckém kraji tak nadále informování veřejnosti (odborné i laické) o nejrůznějších
aspektech života a specifických potřebách osob se zdravotním postižením a způsobech, jak
jim pomoci, musí být nedílnou součástí zlepšování podmínek pro zvyšování kvality života
a vyrovnávání příležitostí pro tuto skupinu občanů Olomouckého kraje. Je nezbytné vytvářet
pozitivní veřejné mínění o osobách se zdravotním postižením. Příznivé klima se pak odráží
v ochotě veřejnosti akceptovat jednotlivce i skupiny osob se zdravotním postižením a tím
uskutečňovat v praxi jejich plnohodnotnou společenskou integraci.

Cíl:
Veřejnost si uvědomuje problémy vyplývající z jednotlivých druhů zdravotního postižení
a odpovědně přistupuje ke specifickým potřebám osob se zdravotním postižením. Osoby
se zdravotním postižením, jejich rodiny a blízcí jsou informováni o možnostech zapojení se
do dění v kraji.

Opatření 1.1 Všechny nové zaměstnance Olomouckého kraje zařazené do Krajského úřadu
Olomouckého kraje v rámci vstupního vzdělávání vzdělat v problematice
specifik komunikace s osobami se zdravotním postižením.
Zodpovídá
Termín

OKŘ ve spolupráci s OSV
Čtvrtletně

Opatření 1.2 Podporovat vzdělávání pracovníků samospráv o problematice osob se
zdravotním postižením.
Zodpovídá
OKŘ ve spolupráci s OSV
Termín
Průběžně
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Opatření 1.3 Udělovat "Cenu hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se
zdravotním postižením".
Zodpovídá
Hejtman, PS KPVP, OSV ve spolupráci s OTH
Termín
1x ročně
Náklady
10.000 Kč/rok
Opatření 1.4 Při udělování jiných cen Olomouckým krajem brát při hodnocení v úvahu
možnosti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.
Zodpovídá
Jednotlivé odbory KÚOK administrující ceny udělované Olomouckým krajem
Termín
Průběžně
Opatření 1.6 Umožnit v prostorách Krajského úřadu Olomouckého kraje jednání krajského
výboru Národní rady osob se zdravotním postižením Olomouckého kraje
a konání krajského shromáždění Národní rady osob se zdravotním postižením
Olomouckého kraje. Podle možností umožnit další konání akcí Národní rady
osob se zdravotním postižením Olomouckého kraje (konference, semináře či
další vzdělávací akce, které se vztahují k problematice osob se zdravotním
postižením).
Zodpovídá
OSV ve spolupráci s OKŘ
Termín
Průběžně
Náklady
5.000 Kč/rok
Opatření 1.7 Preferovat pořizování věcných darů sloužících jako reprezentační či
upomínkové předměty kraje od organizací zaměstnávajících více než 50 %
zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.
Zodpovídá
OTH, OKŘ
Termín
Průběžně

2. Přístupnost prostředí
Dle Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 5 jsou
omezením volného pohybu omezena i další práva člověka, což se týká především přístupu do
budov úřadů a ostatních institucí, škol, kulturních zařízení a dalších veřejných budov.
Odstranění bariér ve stavbách a dopravě však není důležité pouze pro osoby se zdravotním
postižením, ale i těhotné ženy, rodiče s kočárkem, starší osoby se sníženou pohyblivostí nebo
osoby s dočasným omezením pohyblivosti.
K vytvoření prostředí, které je přístupné osobám se zdravotním postižením, je třeba nejen
stavebních úprav tak, aby volnému pohybu nebránily fyzické překážky, ale i zajistit snadnou
orientaci v budovách, dopravě a na komunikacích a to jak pro osoby se smyslovým
postižením, tak pro osoby s mentálním postižením. Proto se Olomoucký kraj nadále snaží
pokračovat v odstraňování bariér u veřejných budov i dopravních staveb. Česká legislativa
v oblasti požadavků na bezbariérovost veřejných budov je srovnatelná s evropskými
standardy. Je však třeba důsledně dbát a dohlížet na dodržování a správnou aplikaci
předpisů, k čemuž vždy nedochází.
Cíl:
Prostředí, ve kterém mají osoby s omezenou schopností pohybu a orientace možnost bez
problémů se pohybovat, žijí nezávislým způsobem života a aktivně se zapojují do
společenského dění.

Opatření 2.1 Zajistit označení budov Krajského úřadu Olomouckého kraje popisky
v Braillově písmu a orientačním systémem pro nevidomé.
Zodpovídá
OKŘ
Termín
2017
Opatření 2.2 Zmapovat stavební přístupnost a značení Braillovým písmem a orientačním
systémem pro nevidomé budov v majetku kraje6 dle jednotné metodiky,
zpracovat návrhy pro možné odstranění nedostatků.
Zodpovídá
OSV ve spolupráci s OZ, OŠSK, OPŘPO a PO OK
Termín
Průběžně do roku 2018
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Opatření 2.3 Pokračovat v mapování přístupnosti objektů sloužících k poskytování
veřejných služeb. Rozvinout při mapování spolupráci se studenty vzdělávacích
institucí.
Zodpovídá
OSV
Termín
Průběžně
Opatření 2.4 Ve spolupráci s organizacemi sdružujícími osoby se zdravotním postižením
a dalšími zainteresovanými subjekty realizovat vzdělávání pracovníků
stavebních úřadů zaměřené na problematiku aplikace technických požadavků
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace. Tato hlediska uplatnit i při metodické činnosti
vůči obecním stavebním úřadům.
Zodpovídá
OSR
Termín
Minimálně 1x za 2 roky
Opatření 2.5 Podporovat program EUROKLÍČ.
Zodpovídá
Termín

OSV
Průběžně

3. Přístup k informacím
V oblasti přístupnosti informací je na tom ČR ve srovnání s ostatními členskými státy EU
velmi dobře. Již několik let je zakotvena povinnost přístupnosti webových stránek orgánů
veřejné správy a jsou stanovena i konkrétní pravidla přístupnosti jako technická realizační
pravidla7. Snahou Olomouckého kraje je nadále zpřístupňovat co nejvíce informací osobám
se zdravotním postižením a ulehčit jim jednání na úřadě i komunikaci s úředníky.
Cíl:
Informace zveřejňované na webových stránkách Olomouckého kraje a informace
o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem jsou přístupné
všem osobám, bez ohledu na to, jaký způsob komunikace používají, a Krajský úřad
Olomouckého kraje je přátelským prostředím pro osoby se zdravotním postižením.

Opatření 3.1 Důležité informace na webu Olomouckého kraje zpřístupňovat lidem
používajícím ke komunikaci Český znakový jazyk.
Zodpovídá
OKŘ ve spolupráci s OSV
Termín
Průběžně
Náklady
50.000 Kč/rok
Opatření 3.2 Udržet stabilní přístupnost webu Olomouckého kraje pro osoby se zrakovým
postižením.
Zodpovídá
OKŘ
Termín
Průběžně
Opatření 3.3 Postupně zpřístupňovat weby organizací zřizovaných Olomouckým krajem
osobám se zdravotním postižením.
Zodpovídá
PO OK
Termín
2018
Opatření 3.4 Zřídit na každém odboru krajského úřadu jeden kontaktní bod pro on-line
tlumočení z/do Českého znakového jazyka.
Zodpovídá
OKŘ ve spolupráci s ostatními odbory KÚOK
Termín
2017
Opatření 3.5 Ověřit možnost "ozvučení" vybraných jednacích prostor krajského úřadu pro
osoby se sluchovým postižením.
Zodpovídá
OKŘ
Termín
2017
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4. Doprava
Úmluva ve čl. 20 deklaruje povinnost přijmout účinná opatření k zajištění osobní mobility
osob se zdravotním postižením s maximální možnou mírou nezávislosti takovou formou
a v takovém čase, které si samy zvolí a za přijatelnou cenu8. Dopravní systémy umožňují
přesun osob za nejrůznějšími cíli a jsou důležitým faktorem při naplňování lidských potřeb.
Kvalitní doprava zvyšuje možnosti vzdělávání, zaměstnávání, kultury i rozvíjení sociálních
vztahů. U osob se zdravotním postižením platí toto pravidlo ještě mnohem výrazněji. Musí
však splňovat požadavky na přístupnost pro všechny typy zdravotního postižení. U zrakově
a sluchově postižených občanů jsou to zejména orientační a informační systémy, u všech
typů tělesného postižení je základním požadavkem bezbariérovost v celém řetězci pohybu
k cíli. Národní plán proto připomíná, že je potřebné, aby i nadále pokračoval proces přijímání
a rozšiřování přiměřených opatření a úprav tak, aby veřejná doprava byla osobám se
zdravotním postižením stále více dostupná a přístupná9.
Cíl:
Veřejná doprava a další dopravní služby jsou zcela přístupné osobám se sníženou
schopností pohybu a orientace a umožňují jim bezproblémový přesun po Olomouckém
kraji.
Opatření 4.1 V souvislosti s výběrovými řízeními na provozování autobusové dopravy
v Olomouckém kraji po roce 2018 je jednou ze zadávacích podmínek, že každé
nově pořízené vozidlo veřejné linkové autobusové dopravy v kraji bude
nízkopodlažní.
Zodpovídá
KIDSOK
Termín
Průběžně
Opatření 4.2 Zvážit možnost dotačního programu/titulu podporujícího města a obce při
zajištění individuální dopravy osob se sníženou schopností pohybu
a orientace.
Zodpovídá
ODSH ve spolupráci s OSV
Termín
2017
Náklady
Dle navrženého řešení
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Opatření 4.3 Ověřit možnost ve spolupráci s provozovateli veřejné dopravy v Olomouckém
kraji zajistit pořízení a provoz "bezbariérového" zájezdového autobusu
v Olomouckém kraji.
Zodpovídá
KIDSOK
Termín
2017

5. Vzdělávání
Vzdělávání žáků a studentů se zdravotním postižením je základním předpokladem jejich
budoucího úspěšného uplatnění ve společnosti, včetně odpovídajícího uplatnění na trhu
práce. Dosažení co nejvyššího vzdělání je pro všechny občany se zdravotním postižením
významnou prevencí jejich společenské exkluze. Snahou Olomouckého kraje je upravit
všechny školy na bezbariérové a zajistit tak dětem se zdravotním postižením vzdělávání
v jejich spádové škole. Zpřístupňovat by se měly nejen školní budovy, ale i jídelny,
tělocvičny, internáty nebo koleje a budovy, ve kterých se provozuje tzv. neformální
vzdělávání. Olomoucký kraj podporuje inkluzivní vzdělávání, a proto se snaží nabídnout
ředitelům a pedagogům hlavního vzdělávacího proudu odbornou, metodickou a finanční
podporu ke vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Pozornost je třeba zaměřit také na
oblast celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením.
Základním cílem Národního plánu10 je zvýšit schopnost vzdělávacího systému vytvářet
podmínky a uplatňovat účinné postupy pro efektivní prevenci a kompenzaci zdravotních,
sociálních, kulturních a jiných osobnostních znevýhodnění (hendikepů) tak, aby nerovnosti
v dosahovaných výsledcích co nejméně předurčovaly faktory, které nemůže jedinec ovlivnit.
Cíl:
Všechny děti jsou vzdělávány v jejich běžném komunitním prostředí. Činnost speciálně
pedagogických center je dostatečně zaměřena na metodickou podporu škol, ve kterých se
vzdělávají žáci se zdravotním postižením. Samozřejmostí je možnost volby vzdělávacího
systému a existence příležitostí pro celoživotní vzdělávání i pro dospělé osoby se
zdravotním postižením. V Olomouckém kraji se zvyšuje počet středoškolsky
a vysokoškolsky vzdělaných osob se zdravotním postižením.
Opatření 5.1 Podporovat rozvoj dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti
speciální pedagogiky, především v oblasti vzdělávání dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím proudu v
organizacích pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Zodpovídá
OŠSK
Termín
Průběžně
Opatření 5.2 Podporovat volnočasové a tělovýchovné aktivity zdravotně postižených
z dotačních programů Olomouckého kraje.
Zodpovídá
OŠSK
Termín
Průběžně
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Opatření 5.3 Podporovat vzdělávání žáků v oborech vzdělání typu E v dotačním programu:
Na podporu polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji.
Zodpovídá
OŠSK
Termín
Každoročně
Opatření 5.4 Prostřednictvím krajského měsíčníku „Zpravodaj školství Olomouckého kraje“
a webových stránek Olomouckého kraje informovat pedagogickou veřejnost
o projektových a jiných aktivitách škol a školských zařízení a neziskových
organizací.
Zodpovídá
OŠSK
Termín
Průběžně
Opatření 5.5 Podporovat vybavenost škol všech zřizovatelů kompenzačními pomůckami
z rozvojových a jiných programů MŠMT.
Zodpovídá
OŠSK
Termín
Průběžně
Opatření 5.6 Rozšířit vybavenost speciálně pedagogických center pro osoby se zdravotním
postižením kompenzačními pomůckami za účelem jejich efektivního
zapůjčování klientům formou průběžného vybavování speciálně
pedagogických center těmito pomůckami prostřednictvím zapojení speciálně
pedagogických center do rozvojového programu MŠMT, případně realizací
investičního projektu.
Zodpovídá
OŠSK, PPP a SPC OK
Termín
Průběžně
Opatření 5.7 Zajistit podporu sociální inkluze na středních školách v Olomouckém kraji
prostřednictvím budování bezbariérových přístupů a nákupem
kompenzačních pomůcek a zařízení pro studenty se speciálními vzdělávacími
potřebami v rámci projektů financovaných z Integrovaného regionálního
operačního programu, a dále prostřednictvím projektových záměrů v rámci
Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace. Realizovat
podpůrná opatření vedoucí k posílení sociální inkluze na středních školách
v Olomouckém kraji, kde u studijních oborů není vyžadována zdravotní
způsobilost dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání
v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů.
Zodpovídá
OŠSK, OVZI, OSR, školské PO OK
Termín
2020

Opatření 5.8 Vybavit pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně
pedagogického centra z důvodu společného vzdělávání a navýšit počet
úvazků psychologů o cca 8 úvazků a počet úvazků speciálních pedagogů o cca
5 úvazků. Rozšířit místa poskytovaní služeb Pedagogicko-psychologickou
poradnou v Litovli, Uničově a Šternberku.
Zodpovídá
OŠSK, PPP a SPC OK
Termín
2018
Opatření 5.9 Poskytovat metodickou podporu obcím, které zřizují základní školy,
a ředitelům základních škol zřizovaných obcemi při realizaci podpůrných
opatření v rámci inkluzivního vzdělávání.
Zodpovídá
OŠSK
Termín
Průběžně

6. Zaměstnávání
Dle článku 27 Úmluvy, má každá osoba se zdravotním postižením právo na práci na
rovnoprávném základě s ostatními. Jde především o právo na možnost živit se prací

svobodně zvolenou nebo přijatou na trhu práce a v pracovním prostředí, které je otevřené,
inkluzivní a osobám se zdravotním postižením přístupné11. Osoby se zdravotním postižením
představují jednu z nejzranitelnějších skupin na trhu práce, neboť vzhledem k relativnímu
přebytku pracovní síly, není tato skupina dostatečně konkurenceschopná12. I přesto, že má
legislativa několik nástrojů podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením, stále je
mezi těmito osobami nejvyšší procento nezaměstnaných. Velmi podstatnou roli při
zaměstnávání osob se zdravotním postižením, hrají předsudky většinové společnosti k těmto
osobám, k jejich výkonnosti a soběstačnosti, vyplývající často z pouhé neznalosti problému
a nedostatečné zkušenosti. Mnohdy totiž existence zdravotního postižení neznamená nižší
pracovní schopnost. Záleží především na typu postižení a druhu vykonávané práce 13.
Mít vhodné zaměstnání má vedle finančního přínosu také pozitivní důsledky v oblasti
zdravotní a sociální. Ke zlepšení přístupu osob se zdravotním postižením na trh práce je
nutné splnit komplex dalších podmínek: vzdělání, bezbariérovost dopravy i prostředí,
fungující sociální služby, apod.
Cíl:
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (včetně osob s těžším zdravotním
postižením) na otevřeném trhu práce, je přirozenou a běžnou součástí trhu práce za
podpory poskytované nástroji aktivní politiky zaměstnanosti a sociálními službami
zaměřenými na návrat na trh práce.
Opatření 6.1 Aktivně spolupracovat s Úřadem práce ČR při modelování nástrojů aktivní
politiky zaměstnanosti a ovlivňovat prostřednictvím Rady hospodářské
a sociální dohody jejich využití ve prospěch zlepšení možností zaměstnávání
osob se zdravotním postižením.
Zodpovídá
OSR
Termín
Průběžně

11

čl. 27 Úmluvy
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Opatření 6.2 V rámci Krajského úřadu Olomouckého kraje a příspěvkových organizací
Olomouckého kraje upřednostňovat naplňování povinného podílu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením přímým zaměstnáváním těchto
osob před dalšími způsoby plnění této povinnosti.
Zodpovídá
OKŘ, PO OK
Termín
Průběžně

7. Sociální služby
Národní plán upozorňuje14, že v následujícím období je nutné i nadále pokračovat
a systematicky napomáhat transformaci pobytových zařízení sociálních služeb. Jde o proces,
který jednoznačně přispívá k humanizaci pobytových zařízení sociálních služeb a jeho cílem je
poskytování dostupných služeb v přirozeném prostředí uživatele.
Olomoucký kraj na svém území podporuje a vytváří podmínky pro poskytování sociálních
služeb, které uspokojují oprávněné potřeby osob se zdravotním postižením a naplňuje tak
principy rovných příležitostí pro všechny občany Olomouckého kraje. Existuje síť terénních,
ambulantních a pobytových sociálních služeb, které poskytují potřebnou podporu a pomoc
pro sociální začlenění osob se zdravotním postižením a důstojné podmínky života
odpovídající úrovni celé společnosti. Síť sociálních služeb je dostupná a kvalitní, jsou
podporovány služby, které umožňují běžný způsob života a setrvání uživatele v jeho
přirozeném prostředí.
Cíl:
Existuje síť terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb, které poskytují
potřebnou podporu a pomoc pro sociální začlenění osob se zdravotním postižením
a důstojné podmínky života odpovídající úrovni celé společnosti. Síť sociálních služeb je
dostupná a kvalitní, jsou podporovány služby, které umožňují běžný způsob života
a setrvání uživatele v jeho přirozeném prostředí.

Opatření 7.1 Pokračovat v procesu deinstitucionalizace služeb sociální péče pro osoby se
zdravotním postižením a toto hledisko zohlednit i při plánování rozvoje
pobytových služeb sociální péče.
Zodpovídá
OSV
Termín
Průběžně
Opatření 7.2 Do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb zahrnout rozvoj služeb pro
osoby vyžadující vysoce individualizovaný přístup (např. s PAS, s poruchami
chování).
Zodpovídá
OSV
Termín
2017

14
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Opatření 7.3 Zajistit průběžnou aktualizaci Elektronického
sociálních služeb v Olomouckém kraji.
Zodpovídá
OSV
Termín
Průběžně

katalogu

poskytovatelů

Opatření 7.4 Poskytovat poradenství pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti přípravy
a čerpání finančních prostředků z ESIF.
Zodpovídá
OSV, OSR
Termín
Průběžně
Opatření 7.5 Iniciovat a pořádat aktivity (jednání, kulaté stoly, workshopy, konference) ke
zvýšení informovanosti a podpoře aktivit vedoucích k sociálnímu začleňování
osob do společnosti s důrazem na mezirezortní spolupráci a participaci osob
se zdravotním postižením.
Zodpovídá
OSV
Termín
Průběžně

8. Neformální pečovatelé
Článek 19 Úmluvy15 „Nezávislý život a zapojení do společnosti“ zakládá rovné právo všech
osob se zdravotním postižením žít v rámci společenství, s možnostmi volby na rovnoprávném
základě s ostatními.
Olomoucký kraj si uvědomuje, že role neformálních pečovatelů je nenahraditelná a pro
osoby, které péči potřebují, nejpřirozenější. Přesto se pečující osoby stále setkávají s celou
řadou překážek a obtíží. Snahou je nejen zlepšit kvalitu života pečovatelů, ale i samotnou
péči. Rodina je přirozenou základní jednotkou společnosti a má právo na ochranu ze strany
společnosti a státu. Osobám se zdravotním postižením a jejich pečujícím osobám by měla být
poskytována nezbytná ochrana a pomoc.
Cíl:
Pečujícím osobám jsou vytvořeny takové podmínky, že mají možnost dále se rozvíjet
a zvyšovat úroveň poskytované péče.

Opatření 8.1 V rámci výzev ESIF zajistit vzdělávání neformálních pečovatelů s důrazem na
péči o sebe (pečující osoby).
Zodpovídá
OSV ve spolupráci se vzdělavateli
Termín
Průběžně
Opatření 8.2 Prověřit možnosti podpory neformálních pečovatelů umožňující relaxaci
pečovatelů.
Zodpovídá
OSV
Termín
2017

15

čl. 19 Úmluvy

9. Zdravotnictví
Dle Úmluvy16 mají osoby se zdravotním postižením právo na dosažení nejvýše možné úrovně
zdraví bez diskriminace na základě zdravotního postižení.
Zdravotnictví v Olomouckém kraji poskytuje odbornou péči s respektováním specifických
potřeb osob se zdravotním postižením. Pracovníci zdravotnických institucí poskytují osobám
s různými druhy zdravotního postižení odborné poradenství.
Cíl:
Zdravotnictví v Olomouckém kraji poskytuje odbornou péči s respektováním specifických
potřeb osob se zdravotním postižením, pracovníci zdravotnických institucí poskytují
osobám s různými druhy zdravotního postižení odborné poradenství.

Opatření 9.1 Vést seznam registrovaných
bezbariérového přístupu.
Zodpovídá
OSV ve spolupráci s OZ
Termín
Průběžně

zdravotnických

zařízení

s

možností

Opatření 9.2 Podporovat
zvyšování
informovanosti
zdravotnických
pracovníků
poskytujících zdravotní služby v organizacích zřizovaných Olomouckým krajem
o specifických potřebách zejména v oblasti komunikace s osobami se
zdravotním postižením.
Zodpovídá
PO OK
Termín
Průběžně
Opatření 9.3 Zajistit možnost individuálních konzultací (telefonická, osobní, e -mailová)
směřujících k vyhledání vhodného poskytovatele zdravotních služeb
s ohledem na specifické potřeby osoby se zdravotním postižením (zejména
týkající se bezbariérovosti).
Zodpovídá
OZ
Termín
Průběžně

16

čl. 25 Úmluvy

10.

Kultura, sport a volný čas

Olomoucký kraj se řídí hlavním cílem Národního plánu v oblasti kultury17 , kterým je v co
nejširší míře podporovat odstraňování fyzických i administrativních bariér bránících
intenzivnějšímu přístupu osob se zdravotním postižením ke kulturním statkům a službám
a současně umožnit těmto osobám důstojnou seberealizaci v kulturní oblasti. Kulturní
politika zohledňuje potřeby osob se zdravotním postižením a nahlíží na účast těchto osob na
kulturním životě jako na významný prostředek jejich začleňování se do společnosti a do jisté
míry i překonávání jejich postižení, čímž je zdůrazněna i terapeutická a rehabilitační funkce
kultury a sportu související s jejich kreativními efekty. Mimo to nelze samozřejmě pominout
ani umělecký přínos umělců a umělkyň se zdravotním postižením pro celou společnost.
Cíl:
Osoby se zdravotním postižením se mohou bez omezení architektonickými i technickými
bariérami zapojit do širokého spektra kulturního dění, jsou nejen konzumenty, ale
i tvůrci kulturních hodnot.
Sportovní vyžití občanů se zdravotním postižením je ze strany Olomouckého kraje
všestranně podporováno. Jsou podporováni i jednotlivci se zdravotním postižením
v prezentaci jejich schopností a pozitivní medializaci. Zpřístupňování sportovních aktivit
osobám se zdravotním postižením bude i nadále podporováno.

Opatření 10.1 Podporovat pořizování haptických modelů kulturních památek.
Zodpovídá
OŠSK
Termín
Průběžně
Opatření 10.2 Informovat na webových stránkách kraje o objektech a trasách
s bezbariérovými přístupy.
Zodpovídá
OSV ve spolupráci s OŠSK
Termín
Průběžně
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Opatření 10.3 Podporovat zpřístupňování kulturních památek, fondů muzeí a knihoven ve
smyslu Metodiky tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů
v oblasti péče o kulturní dědictví pro účastníky se speciálními vzdělávacími
potřebami18 a Metodické příručky pro práci knihoven s uživateli
s postižením19.
Zodpovídá
OŠSK, PO OK
Termín
Průběžně
Opatření
10.4

Zvážit možnost dotačního programu/titulu podporujícího odstraňování bariér
a zpřístupňování kulturních památek, fondů muzeí a knihoven
v Olomouckém kraji osobám se zdravotním postižením.

Zodpovídá
Termín

OŠSK
2017

18

Metodika Národního památkového ústavu dostupná na http://www.pamatkynasbavi.cz/images/telc/NPUmetodika-005.pdf
19
Metodická příručka Národní knihovny České republiky, Knihovnického institutu dostupná na
http://ipk.nkp.cz/legislativa/normy-standardy-doporuceni/rovny-pristup.-standard-handicap-friendly

11.

Naplňování KPVP

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením je dokumentem,
který v Olomouckém kraji povede k vyrovnávání příležitostí. Je však nezbytné, aby byly
vytvořeny podmínky pro naplňování jednotlivých opatření plánu. Rovněž je nutné provádět
pravidelnou kontrolu naplňování jednotlivých opatření a provádět aktualizaci celého
dokumentu. Naplňování KPVP vede k odstraňování popsaných bariér a k vyrovnávání
příležitostí osob se zdravotním postižením se zdravou populací.
Cíl:
Naplňování KPVP vede k odstraňování popsaných bariér a k vyrovnávání příležitostí osob
se zdravotním postižením se zdravou populací.

Opatření 11.1 V dotačních programech/titulech Olomouckého kraje do systému hodnocení
žádostí začlenit kritérium zohledňující soulad s KPVP (vyrovnáváním
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením).
Zodpovídá
Jednotlivé odbory KÚOK administrující vyhlášené dotační programy/tituly
Termín
Průběžně
Opatření 11.2 Zajistit pokračování činnosti Pracovní skupiny k problematice Krajského plánu
vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením minimálně
v dosavadním rozsahu za účasti zástupců krajské samosprávy a Národní rady
osob se zdravotním postižením Olomouckého kraje a dalších organizací
hájících zájmy osob se zdravotním postižením.
Zodpovídá
OSV
Termín
Průběžně
Opatření 11.3 Zajistit každoročně z rozpočtu Olomouckého kraje finanční prostředky
k naplňování
opatření
realizovaných
prostřednictvím
dotačních
programů/titulů.
Zodpovídá
Jednotlivé odbory KÚOK
Termín
1x ročně
Opatření 11.4 Pravidelně informovat Radu Olomouckého kraje o naplňování KPVP
Zodpovídá
OSV ve spolupráci s příslušnými odbory a PO dle stanovených zodpovědností
Termín
1x ročně, vždy nejpozději do 30. 6. za předchozí kalendářní rok

Použité zkratky
KIDSOK – Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p. o.
KÚOK – Krajský úřad Olomouckého kraje
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ODSH – Odbor dopravy a silničního hospodářství KÚOK
OKŘ – Odbor kanceláře ředitele KÚOK
OPŘPO – Odbor podpory a řízení příspěvkových organizací KÚOK
OSR – Odbor strategického rozvoje KÚOK
OSV – Odbor sociálních věcí KÚOK
OŠSK – Odbor školství, sportu a kultury KÚOK
OTH – Odbor tajemníka hejtmana KÚOK
OVZI – Odbor veřejných zakázek a investic KÚOK
OZ – Odbor zdravotnictví KÚOK
PO OK – příspěvková organizace Olomouckého kraje
PS KPVP – Pracovní skupina k problematice Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro
osoby se zdravotním postižením
PPP a SPC OK – Pedagogicko - psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum
Olomouckého kraje, p. o.

