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Krajský plán vyrovnávání příležitostí  

pro osoby se zdravotním postižením  

Olomouckého kraje 
 

(aktualizované vydání 2010) 

 

 
Aktualizované vydání Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby 

se zdravotním postižením (dále jen „KPVP“) schválilo Zastupitelstvo 

Olomouckého kraje dne 24. září 2010 svým usnesením číslo UZ /16/27/2010.  

Dokument navazuje na původní KPVP, který byl schválen 17. března 2004 

a vznikl na základě spolupráce Krajského úřadu Olomouckého kraje 

a Olomoucké krajské rady osob se zdravotním postižením. Olomoucký kraj 

se stal historicky druhým krajem České republiky, jehož zastupitelstvo takový 

dokument schválilo. Olomoucký kraj tak podpořil naplňování základních 

lidských práv osob se zdravotním postižením na svém území a deklaroval 

významným způsobem vizi rovnoprávné společnosti. 

Východiskem pro původní KPVP byl Národní plán podpory a integrace osob se 

zdravotním postižením na období 2006 – 2009 přijatý usnesením Vlády ČR dne 

17. srpna 2005.  

Východiskem pro aktualizaci KPVP v roce 2010 je Úmluva o právech osob 

se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva“) ratifikována Českou republikou 

v září 2009, Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením na období 2010 – 2014, který schválila vláda České republiky 

v březnu 2010 a zkušenosti s naplňováním cílů a opatření KPVP. 

V souladu s Úmluvou zahrnuje KPVP pod pojmem „Osoby se zdravotním 

postižením“ ty osoby, které mají 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.  

Olomoucký kraj si uvědomuje svůj díl odpovědnosti za odstraňování bariér 

bránících osobám se zdravotním postižením v plnohodnotné účasti na životě 
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společnosti. Bezbariérovost tento dokument nechápe jen v úzkém smyslu 

fyzických překážek, ale jako nediskriminaci ve všech oblastech života.  

Cílem KPVP je podpora zapojení osob se zdravotním postižením do aktivního 

života, podpora lidských práv osob se zdravotním postižením, včetně těch osob, 

které potřebují vyšší míru podpory. Cílem je také minimalizace ekonomických 

a sociálních dopadů zdravotního postižení. 

Každá specifická oblast KPVP má stanoven svůj dílčí cíl, na který navazuje 

soubor opatření. Jednotlivá opatření jsou zaměřena na odstraňování nerovností 

v dostupnosti vzdělávání, dopravy, zaměstnávání, sociálních služeb, 

zdravotnictví, kultury, sportu a dalších volnočasových a rekreačních aktivit, 

státních a veřejných budov, historických a přírodních památek, informačních 

technologií. Samostatné kapitoly jsou věnovány také práci s veřejností 

a legislativě. 

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválením tohoto dokumentu uznává 

přínos osob se zdravotním postižením k celkovému prospěchu a rozmanitosti 

kraje. Podporuje plné začleňování osob se zdravotním postižením do dění 

v kraji jako součásti lidského, sociálního a hospodářského rozvoje 

a odstraňování chudoby.  

 

 

 

 

Zastupitelstvo Olomouckého kraje děkuje za spolupráci pracovní skupině 

k problematice Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby 

se zdravotním postižením, Olomoucké krajské radě osob se zdravotním 

postižením i ostatním dotčeným subjektům, kteří se podíleli na aktualizaci 

tohoto dokumentu. 

 

 

… domnívajíce se, že osoby se zdravotním postižením by měly mít příležitost 

se aktivně zapojovat do rozhodovacích procesů o politikách a programech,  

zejména těch, které se jich přímo týkají … 

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, Preambule, bod o) 
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1. PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ 

Informování veřejnosti o nejrůznějších aspektech života a specifických 

potřebách osob se zdravotním postižením a způsobech jak jim pomoci, je 

nedílnou součástí trvalého zlepšování podmínek pro vyrovnávání příležitostí 

pro zmíněnou skupinu občanů Olomouckého kraje. Tímto způsobem je 

vytvářeno pozitivní veřejné mínění o těchto osobách a 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 

 

1a) Prostřednictvím svých informačních kanálů rozšiřovat povědomí 

veřejnosti o osobách se zdravotním postižením. 

  

Odpovídá: KH 

Termín: 1× ročně informovat ROK o aktivitách 

 

 

1b) Podporovat šíření informací o osobách se zdravotním postižením jinými 

subjekty. Šířit informace a podporovat osvětové programy týkající se 

osob se zdravotním postižením a uplatňování jejich práv.  

 

Odpovídá: KH, OSV, OŠMT 

Termín: průběžně 

 

 



 

 

8 

1c) Odstraňovat bariéry v toku informací, a to jak pomyslné, tak i skutečné. 

O aktivitách dostatečně informovat veřejnost a poskytovat tak příklady 

dobré praxe. 

  

Odpovídá: KÚOK, Olomoucký kraj, příspěvkové organizace zřizované 

Olomouckým krajem 

Termín: průběžně 

 

 

1 d) Zachovat udělování „Ceny hejtmana Olomouckého kraje“ za práci 

ve prospěch osob se zdravotním postižením. 

  

Odpovídá: hejtman, KH 

Termín: 1× ročně  

 

 

1e) Při udělování jiných cen či při soutěžích brát v úvahu uspokojování potřeb 

osob se zdravotním postižením.  

 

Odpovídá: KH 

Termín: průběžně 

 

1f) Ve spolupráci s odborníky připravovat informační materiály zaměřené 

na skupiny osob se zdravotním postižením podle generací a druhů 

zdravotního postižení.  

 

Odpovídá: OSV, OŠMT, KH 

Termín: průběžně; 1× ročně informovat ROK o připravených materiálech 
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2. LEGISLATIVA 

V České republice je problematika osob se zdravotním postižením roztříštěna 

v celé řadě právních předpisů. Není však dostatečně zajištěna ochrana 

specifických práv osob se zdravotním postižením. Je nezbytné aktivně 

přistupovat k řešení legislativních nedostatků. 

 

Cíl: 

V Olomouckém kraji vznikají právní předpisy a legislativní návrhy, které 

vytvářejí rovné podmínky pro osoby se zdravotním postižením a vedou 

zákonodárce, zastupitele a nejširší veřejnost k vnímání problémů těchto osob. 

 

OPATŘENÍ 

 

2a)  Právní předpisy a strategické dokumenty dotýkající se osob 

se zdravotním postižením vydávané Olomouckým krajem konzultovat 

se zástupci organizací osob se zdravotním postižením, kteří mohou být 

novou právní úpravou dotčeni. 

 

Odpovídá: OSL, OSR 

Termín: průběžně 

 

 

2b) Legislativní iniciativy Olomouckého kraje dotýkající se osob se zdravotním 

postižením  konzultovat se zástupci organizací osob se zdravotním 

postižením, kteří mohou být novou právní úpravou dotčeni. 

 

Odpovídá: OSL, OSR 

Termín: průběžně 
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3. 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. 

V Olomouckém kraji sice existují speciální školy pro různé druhy postižení, ale 

v rámci integrace osob se zdravotním postižením je lepší, upravují-li se stávající 

bariérové školy na bezbariérové. Nejedná se zde jen o integraci, ale je nutné 

počítat i s možností, že mladý člověk postižení získá během studia na všech 

typech škol. Zpřístupňovat by se tedy měly nejen školní budovy, ale i jídelny, 

tělocvičny, internáty nebo koleje. Samozřejmě totéž platí i o budovách, 

ve kterých se provozuje tzv. neformální vzdělávání, jako jsou například 

umělecké školy nebo domy dětí a mládeže.  

Olomoucký kraj podporuje inkluzivní vzdělávání. 

Pozornost je třeba zaměřit také na oblast celoživotního vzdělávání osob 

se zdravotním postižením. 

 

Cíl: 

Všechny děti jsou vzdělávány, a to prioritně v jejich běžném komunitním 

prostředí. Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly zjištěny 

speciální vzdělávací potřeby na základě speciálně pedagogického, popřípadě 

psychologického vyšetření ve školském poradenském zařízení. Činnost 

speciálně pedagogických center je dostatečně zaměřena na metodickou 

podporu škol, ve kterých se vzdělávají zdravotně postižení žáci. 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. 
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OPATŘENÍ 

 

3a) V Olomouci vybudovat speciální školu pro děti a mládež se zrakovým 

postižením. 

 

Zodpovídá: věcně příslušný člen ROK, OŠMT 

Termín: do konce roku 2015 

 

 

3b)  V případě přijetí žáka (studenta) se smyslovým postižením do škol 

zřizovaných Olomouckým krajem, v rámci možností podporovat převod 

studijních materiálů např. z černotisku do Braillova písma, pořízení 

počítačového software usnadňujícího čtení, připojení k internetu 

s hlasovým výstupem, pořízení speciálních pomůcek pro sluchově 

postižené v Olomouckém kraji apod. 

 

Zodpovídá: OŠMT  

Termín: každoročně  

 

 

3c)  Prostřednictvím krajského měsíčníku „Zpravodaj školství Olomouckého 

kraje“, webových stránek Olomouckého kraje a krajských novin zajistit 

informovanost škol a školských zařízení o možnostech vzdělávání osob 

se zdravotním postižením. 

 

Zodpovídá: OŠMT 

Termín: průběžně 
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3d)  Realizovat dotazníkové šetření na školách zřizovaných Olomouckým 

krajem z hlediska přístupnosti pro osoby se sníženou schopností pohybu 

a orientace. 

 

Zodpovídá: OŠMT ve spolupráci s KRZP 

Termín: 2011; průběžně 

 

 

3e)  Zmapovat dětská dopravní hřiště na území Olomouckého kraje z hlediska 

dostupnosti pro osoby se sníženou pohyblivostí a osoby nevidomé, 

tzn. bude zmapována vybavenost nájezdy, vodícími lištami pro nevidomé 

a semafory s akustickým hlásičem.  

 

Zodpovídá: OŠMT ve spolupráci s KRZP 

Termín: 2011; průběžně 

 

 

3f) Dle finančních možností zajistit bezbariérové přístupy do škol, 

ubytovacích zařízení škol (internátu či domova mládeže), stravovacích 

zařízení škol či sportovních areálů u škol v Olomouckém kraji.  

 

Zodpovídá: OŠMT 

Termín: průběžně  

 

 

3g)  Podporovat začlenění dalšího vzdělávání dospělých osob se zdravotním 

postižením (Univerzita 3. věku a jiné) do rozpočtu Olomouckého kraje.  

 

Zodpovídá: OŠMT 

Termín: průběžně 
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3h)  Podporovat zřizování speciálních tříd pro žáky s autismem na speciálních 

školách. 

 

Zodpovídá: OŠMT 

Termín: průběžně  

 

 

3i)  Informovat o počtu škol a žáků, kteří využívají ve vzdělávacím procesu 

kompenzační pomůcky z účelové dotace MŠMT Kompenzační pomůcky.  

 

Zodpovídá: OŠMT 

Termín: každoročně 
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4. DOPRAVA  
 

Dopravní systémy umožňují přesun osob za nejrůznějšími cíly 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. Nestačí proto např. 

zpřístupnit vlakové soupravy, nebudou-li odstraněny bariéry již na příchodu 

k nádraží, v odbavovacích prostorech a na nástupištích.  

 

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 

 

4a)  Zmapovat dostupnost dopravních systémů pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace v kraji a výsledky zveřejnit na webu 

Olomouckého kraje: 

- dostupnost vlakových nádraží, železničních a autobusových zastávek 

v kraji a provést pasportizaci těchto zařízení v jednom okrese 

Olomouckého kraje,  

- existenci informačních systémů pro osoby se sluchovým postižením, 

- existenci informačních systémů pro osoby se zrakovým postižením. 

 

Zodpovídá: ODSH 

Termín: 2010 
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4b) Postupně provést pasportizaci dostupnosti vlakových nádraží, 

železničních a autobusových zastávek pro osoby se sníženou schopností 

pohybu a orientace v celém Olomouckém kraji a průběžně aktualizovat 

výstupy z opatření 4 a). 

 

Zodpovídá: ODSH 

Termín: 2014 

 

 

4c)  Stanovit ve všech nově přijatých strategických dokumentech kraje jako 

jedno z antidiskriminačních kritérií rozvoje dopravy na území 

Olomouckého kraje, dodržení přístupnosti pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace. V relevantních případech spolupracovat 

s organizacemi zdravotně postižených. 

 

Zodpovídá: věcně příslušný člen ROK, ODSH 

Termín: průběžně 

 

 

4d)  Podporovat rozšiřování světelných a akustických signalizačních systémů 

v dopravních prostředcích veřejné linkové osobní dopravy pro osoby 

se smyslovým postižením. 

 

Zodpovídá: ODSH 

Termín: průběžně 

 

 

4e)  Hledat možnosti podpory vzniku a provozu specializovaných dopravních 

systémů pro osoby se sníženou schopností pohybu ve všech regionech 

kraje (např. taxislužba upravená pro přepravu osob na invalidních 

vozících, využívání stávajících „převozových služeb“).  

 

Zodpovídá: věcně příslušný člen ROK, OSV 

Termín: průběžně  
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4f) V rámci integrovaných dopravních systémů prosazovat a podporovat 

vznik ucelených tras bezbariérové dopravy, aktivně se zapojit do projektu 

Mobilita pro všechny a spolupracovat při realizaci ucelených dopravních 

řetězců v kraji. 

 

Zodpovídá: věcně příslušný člen ROK, ODSH 

Termín: průběžně 

 

 

4g) Při jednáních s dopravci o dopravní obslužnosti důsledně uplatňovat 

požadavky pro zavádění bezbariérových dopravních prostředků. 

 

Zodpovídá: ODSH 

Termín: průběžně  

 

 

4h) Hledat možnosti podpory pořízení a provozu bezbariérového 

zájezdového autobusu v Olomouckém kraji. 

 

Zodpovídá: ODSH 

Termín: průběžně  
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5. ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

Stávající legislativa má několik nástrojů podpory zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením. Přesto je mezi těmito osobami nejvyšší procento 

nezaměstnaných. 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 

 

5a)  Aktivně spolupracovat s úřady práce na území Olomouckého kraje při 

modelování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a ovlivňovat 

prostřednictvím Rady hospodářské a sociální dohody jejich využití 

ve prospěch zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením.  

Odpovídá: OSV 

Termín: průběžně 

 

 

5b)  Na webových stránkách Olomouckého kraje zveřejňovat informace 

o způsobu plnění zaměstnávání povinného podílu osob se zdravotním 

postižením krajským úřadem a organizacemi krajem zřizovanými 

na portálu Olomouckého kraje. 

Odpovídá: OSV, KŘ, OZ, OŠMT, OKPP, ODSH 

Termín: 1× ročně 
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5c)  Vytvářet podmínky pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

v rámci krajského úřadu a krajem zřizovaných organizací, případně 

preferovat odběr výrobků a služeb od organizací naplňujících podmínky 

podle § 81 zákona č. 435/2004Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů, v rámci kraje a krajem zřizovaných organizací. 

Odpovídá: OSV 

Termín: průběžně 

 

 

5d) Vyvíjet aktivity vedoucí k, příp. podporující, zakotvení institutu 

podporovaného zaměstnávání do právního řádu ČR.  

Odpovídá: OSV 

Termín: průběžně do legislativního zakotvení 

 

 

5e)  Spolupracovat s organizacemi realizujícími programy na podporu 

zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, např. umožněním praxí 

na pracovištích krajského úřadu nebo krajem zřizovaných organizací. 

Odpovídá: OSV 

Termín: průběžně 

 

 

5f)  Poskytovat prostor v periodiku „Olomoucký kraj“ k informování 

o organizacích, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením a šířit 

tak příklady dobré praxe. 1-2 x ročně zveřejnit na portálu Olomouckého 

kraje (odkaz Pro osoby se zdravotním postižením) odkaz na takto 

zveřejněné příklady dobré praxe.  

Odpovídá: OSV 

Termín: průběžně 
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6. SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

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. Při zajišťování a podpoře sociálních služeb Olomoucký kraj 

dbá, aby poskytovaná pomoc byla dostupná (z hlediska typu pomoci, z hlediska 

územní, informační a ekonomické dostupnosti), efektivní (pomoc bude 

uzpůsobena tak, aby vyhovovala potřebám člověka a nikoliv potřebám 

systému), kvalitní (bude zabezpečována způsobem a v rozsahu, který odpovídá 

současnému poznání a možnostem společnosti), bezpečná pro uživatele služby 

(bude zabezpečována tak, aby neomezovala oprávněná práva a zájmy osob) 

a hospodárná (výdaje na poskytnutí pomoci v maximální možné míře pokrývají 

objektivizovaný rozsah potřeb). 

 

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 

6a) Při střednědobém plánování sociálních služeb dle § 95 zákona 108/2006 

Sb. spolupracovat s organizacemi poskytovatelů a uživatelů sociálních 

služeb.  

Odpovídá: OSV 

Termín: průběžně 
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6b) Finančně podporovat kvalitu a dostupnost služeb sociální péče 

a prevence v Olomouckém kraji, které pomáhají osobám se zdravotním 

postižením při začlenění do běžných společenských aktivit a na otevřený 

trh práce prostřednictvím účinného dotačního systému. 

Odpovídá: OSV 

Termín: každoročně 

 

 

6c) Pokračovat v projektu Sociální integrace OK v letech 2011 a 2012. 

Po ukončení individuálního projektu zajistit dostupnost a kvalitu 

dotčených sociálně preventivních služeb, pokud bude mít kraj 

kompetence v oblasti zřizování, financování a správy sociálních služeb 

na svém území v samostatné působnosti. 

Odpovídá: OSV 

Termín: od 2011 

 

 

6d) Vyvíjet aktivity podporující zkvalitnění legislativního rámce 

pro poskytování sociálních služeb, zejména v oblasti financování a jeho 

transparentnosti, rovnosti poskytovatelů, zachování a posilování 

kompetencí uživatelů sociálních služeb. 

Odpovídá: OSV 

Termín: průběžně do legislativního zakotvení 

 

 

6e) Poskytovat poradenství pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti 

přípravy a čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů 

Evropské unie. 

Odpovídá: OSV, OSR 

Termín: průběžně 
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7. ZDRAVOTNICTVÍ  

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 

7a)  Vést seznam registrovaných zdravotnických zařízení s možností 

bezbariérového přístupu a jeho aktuální podobu zveřejňovat na webu 

Olomouckého kraje. (Vydávat publikaci 1× za 4 roky.) 

Odpovídá: OZ 

Termín: průběžně 

 

 

7b) Vydávat seznam registrovaných zdravotnických zařízení s možností 

bezbariérového přístupu.  

 

Odpovědnost: OZ 

Termín: 1× za 4 roky 

 

 

7c)  Zvyšovat informovanost zdravotních pracovníků o specificích osob 

se zdravotním postižením formou seminářů a v rámci postgraduálního 

vzdělávání. 

Odpovídá: OZ 

Termín: průběžně 
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7d)  Poskytovat aktuální informace o zdravotní péči na webových stránkách 

Olomouckého kraje a v periodiku Olomoucký kraj. 

Odpovídá: OZ 

Termín: průběžně 
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8. KULTURA 
 

Zapojení osob se zdravotním postižením do kulturních aktivit obohacuje život 

nejen jim samotným, ale i široké veřejnosti. 

Mimořádnou roli v oblasti kultury sehrává technická a informační přístupnost 

kulturních zařízení i děl, včetně knihoven. 

 

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.  

 

OPATŘENÍ 

 

8a) Finančně i materiálně podporovat kulturní a umělecké aktivity osob 

se zdravotním postižením nebo jejich organizace. 

 

Odpovídá: věcně příslušný člen ROK, OKPP 

Termín: každoročně 

 

 

 8b) Postupně odstraňovat architektonické a informační bariéry v kulturních 

zařízeních. Provést inventarizaci kulturních zařízení z hlediska vyhlášky 

č. 398/2009 Sb., navrhnout a realizovat jejich postupné zpřístupňování. 

 

Odpovídá: OKPP 

Termín: průběžně 
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8c)  Podporovat aktivity kulturních zařízení přispívající k odstraňování všech 

typů bariér znesnadňujících vnímání uměleckých nebo kulturních 

výtvorů, např. haptické výstavy, čtecí zařízení v divadlech a jiné. 

 

Odpovídá: věcně příslušný člen ROK, OKPP 

Termín: průběžně 

 

 

8d) Podporovat zpřístupnění knihovních fondů pro nevidomé. 

 

Odpovídá: věcně příslušný člen ROK, OKPP 

Termín: průběžně 

 

 

8e) Podporovat kulturní zařízení a akce prezentující umělecké aktivity osob 

se zdravotním postižením, včetně šíření příkladů dobré praxe a jejich 

ocenění.  

 

Odpovídá: věcně příslušný člen ROK, OKPP, OSR 

Termín: průběžně 
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9. VOLNÝ ČAS, REKREACE A SPORT 
 

Sportovní a volnočasové aktivity osob se zdravotním postižením jsou 

přirozeným způsobem realizace jejich soukromých zájmů. Zároveň však 

významně přispívají k jejich sociálnímu začleňování, sebevyjádření a osvětě 

široké veřejnosti. Zapojení do některé ze sportovních aktivit je v mnohých 

případech významným způsobem řešení nelehké životní situace. 

Sportovní a volnočasové aktivity sehrávají významnou roli v životě osob 

se zdravotním postižením. Je třeba je podporovat a popularizovat pro osoby 

se zdravotním postižením. 

 

Cíl: 

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 

 

9a) Podporovat zpřístupňování sportovních zařízení pro osoby se zdravotním 

postižením. 

 

Odpovídá: OŠMT 

Termín: průběžně 
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9b) Podporovat rekreační aktivity nejen pro osoby se zdravotním postižením 

– turistické a informační materiály vydávané Olomouckým krajem 

obsahují informace o přístupnosti a rozvoji cestovního ruchu v souladu 

s různými potřebami osob se zdravotním postižením. 

 

Odpovídá: OIEP, KH 

Termín: průběžně 

 

9c) Podporovat speciální a aplikované sportovní aktivity pro osoby 

se zdravotním postižením a konání akcí sportovců se zdravotním 

postižením. Při dosažení mimořádných sportovních výkonů podporovat 

účast těchto sportovců na mezinárodních setkáních, včetně podpory 

tréninku. 

 

Odpovídá: věcně příslušný člen ROK, OŠMT 

Termín: průběžně 

 

 

9d) Podporovat vydávání informačních materiálů o přístupnosti jednotlivých 

aktivit v oblasti cestovního ruchu, rekreace a sportu. Této propagace 

využívat i v rámci příhraniční spolupráce. Ve všech materiálech 

vytvořených s finanční podporou Olomouckého kraje vyžadovat uvedení 

informací o přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením. 

 

Odpovídá: KH 

Termín: průběžně 

 

 

9e) Zachovat udělování ceny Sportovec roku v kategorii sportovců 

se zdravotním postižením pro mimořádné sportovní výkony. 

 

Odpovídá: OŠMT 

Termín: průběžně 



 

 

27

10. 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. 

Cíl: 

Naplňování KPVP vede k odstraňování popsaných bariér a k vyrovnávání 

příležitostí osob se zdravotním postižením se zdravou populací. 

 

 

OPATŘENÍ 

 

10a) Pravidelně svolávat Pracovní skupinu k problematice Krajského plánu 

vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, 

jmenovanou hejtmanem, minimálně 3× ročně, která sleduje naplňování 

opatření KPVP a navrhuje jeho aktualizaci či doplnění. Předsedu pracovní 

skupiny - náměstek zodpovědný za sociální oblast - jmenuje hejtman 

Olomouckého kraje a místopředsedou je předseda Olomoucké krajské 

rady osob se zdravotním postižením Olomouckého kraje. 

Odpovídá: předseda pracovní skupiny 

Termín: alespoň 3× ročně  

 

 

10b) Rada Olomouckého kraje bude informována o realizovaných akcích podle 

daných termínů. Všechny dotčené orgány podle odpovědnosti jsou 

povinny poskytovat potřebnou součinnost při tomto informování odboru 

sociálních věcí, který je koordinačním odborem KÚOK. 

Odpovídá: OSV a dotčené orgány dle daných odpovědností 

Termín: 1× ročně  
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Seznam zkratek 

KH kancelář hejtmana 

KPVP Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby  

se zdravotním postižením 

KRZP Krajská rada zdravotně postižených 

KŘ kancelář ředitele 

KÚOK Krajský úřad Olomouckého kraje 

ODSH odbor dopravy silničního hospodářství 

OIEP odbor investic a evropských programů 

OK Olomoucký kraj 

OKPP odbor kultury a památkové péče 

OSL  odbor správní a legislativní 

OSR odbor strategického rozvoje 

OSV odbor sociálních věcí 

OŠMT odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

OZ odbor zdravotnictví 

ROK Rada Olomouckého kraje 
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