
KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ
PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

2013–2016



© Jihočeský kraj
České Budějovice, 2013
ISBN 978-80-87520-07-9

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 
byl schválen usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje  
č. 196/2013/ZK-5 ze dne 27. června 2013.



3

Obsah

Slovo náměstkyně hejtmana ......................................................................... 4

Úvod ........................................................................................................................ 5

Základní informace ........................................................................................... 6

Charakteristika Jihočeského kraje ............................................................. 7

Metodika tvorby plánu .................................................................................... 12

Přístupnost prostředí ...................................................................................... 14

Přístup k informacím ....................................................................................... 17

Doprava .................................................................................................................. 20

Vzdělávání ............................................................................................................. 23

Zaměstnávání ...................................................................................................... 25

Volný čas a kultura ............................................................................................ 27

Zdravotnictví ....................................................................................................... 32

Sociální služby .................................................................................................... 35

Zvyšování povědomí veřejnosti .................................................................. 38

Legislativní opatření ........................................................................................ 40

Vyhodnocování a aktualizace plánu .......................................................... 41



4

Slovo náměstkyně hejtmana

Zdravotní postižení je možno vymezit různě, přitom každá definice se 
snaží popsat co nejpřesněji rozmanitou skupinu lidí. Osobně jako nej-
důležitější vnímám skutečnost, že se většinou jedná o událost nezávis-
lou na svobodné vůli člověka, kterou si nikdo sám dobrovolně nevybral 
a  mnohdy přináší situace, jež není vůbec lehké zvládnout.

Na území Jihočeského kraje doposud nebyla problematika osob se zdra-
votním postižením souhrnně zpracována, proto mne těší, že s využitím 
dostupných možností byl vytvořen jeden ucelený dokument pod názvem 
„Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postiže-
ním“. V tomto plánu jsou definovány cíle a navržena opatření směřující 
k odstraňování bariér v různých oblastech života lidem, kterým nebylo 
dopřáno úplné zdraví, ale přesto chtějí a mají právo svůj život prožít pl-
nohodnotně. Plán je zpracován na období let 2013–2016 a do realiza-
ce jednotlivých opatření bychom rádi zapojili hlavně aktivní organizace 
sdružující osoby se zdravotním postižením.

Věřím, že sestavení tohoto dokumentu a zejména dosažení stanovených 
cílů přinese prospěch v podobě vyšší kvality života mnoha lidem na úze-
mí jižních Čech.

Mgr. Ivana Stráská
první náměstkyně hejtmana
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Úvod

Zdravotní postižení vnáší do každodenního života řadu situací a překá-
žek, které ztěžují a komplikují často zcela běžné úkony denní potřeby, ne-
umožňují plné uplatnění schopností při studiu či v zaměstnání, omezují 
možnosti trávení volného času nebo člověka ochuzují v sociálních vzta-
zích. Ani to však lidem se zdravotním postižením nebere touhu po prožití 
plnohodnotného života, po seberealizaci, po společnosti, přičemž na ces-
tě za svým cílem musí v mnoha případech oni sami či jejich rodiny a blíz-
cí vynaložit násobně vyšší úsilí než ostatní. I přes všechna úskalí ekono-
mického, sociálního i politického vývoje je naštěstí již za námi doba, kdy 
tito lidé byli u nás vytěsňováni na okraj společnosti bez možnosti vlastní 
svobodné realizace. Na druhou stranu je třeba mít neustále na paměti, že 
pozitivní vývoj v této oblasti není samovolný a bez významné podpory se 
může nejen zpomalovat či zastavit, ale jak ukazují historické zkušenosti, 
může převládnout negativní tendence. V současné době však navzdory 
všeobecné skepsi můžeme zaznamenat řadu pozitivních trendů, které 
by bylo chybou přehlížet či podceňovat. Nejen sociologické průzkumy, 
ale také realita všedního dne ukazuje, že čím dál větší část veřejnosti ne-
vnímá právo lidí se zdravotním postižením podílet se aktivně na životě 
společnosti pouze jako politicky korektní proklamaci v duchu oficiálních 
lidskoprávních dokumentů, jako výraz milosrdenství či lítosti nebo jako 
bezobsažný morální apel. Díky postupné sociální integraci a tím častěj-
ším osobním zkušenostem je stále více vnímán pozitivní význam a smysl 
vzájemného soužití lidí s postižením a bez něj. Význam tohoto strategic-
kého dokumentu proto netkví pouze v nezbytném přihlášení se krajské 
samosprávy ke spoluodpovědnosti za naplňování obsahu mezinárodních 
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smluv, zákonných norem či státních koncepcí vedoucích ke zlepšení pod-
mínek života a odstraňování technických a formálních bariér. Jeho cílem 
je především napomoci k dalšímu překonávání bariér v myšlení a pod-
pořit otevírání nových možností a příležitostí ke vzájemnému poznávání 
a oboustranně výhodné a obohacující spolupráci. Jen tak je možné do-
sáhnout dlouhodobě udržitelného vývoje na složité cestě postupného 
vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.

Základní informace

Krajské plány vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním posti-
žením jsou koncepční dokumenty, jejichž cílem je zlepšení životních 
podmínek lidí s postižením v celé šíři životních situací, tedy například 
v oblasti vzdělávání, zaměstnávání, ve volném čase apod. Smyslem těch-
to dokumentů však není upřednostňování jedné skupiny občanů před 
ostatními, tedy tzv. pozitivní diskriminace, ale postupné zmírňování ne-
gativních důsledků zdravotního postižení, s nimiž se musí tito lidé v kaž-
dodenním životě potýkat.

Krajské plány nemají sice oporu v legislativě a vycházejí pouze z dopo-
ručení Vlády České republiky z roku 2003, nicméně v průběhu času se 
potvrdila jejich smysluplnost a v současné době lze konstatovat, že se již 
zařadily mezi standardní rozvojové dokumenty krajů. První plán vyrov-
návání příležitostí vznikl v Moravskoslezském kraj v roce 2004. Do sou-
časné doby byl přijat i v dalších sedmi krajích včetně hlavního města 
Prahy.



7

Jak již samotný název naznačuje, jedná se o dokument, v němž se k cí-
lům, jichž by mělo být v daném období dosaženo, a k realizaci konkrét-
ních opatření, která k těmto cílům vedou, zavazuje krajská samospráva. 
Z toho vyplývá, že plán může obsahovat pouze taková ustanovení, která 
jsou v souladu s kompetencemi krajů vymezenými legislativou. Závaz-
nost plánu je pak dána schvalovacím procesem, v rámci něhož prochází 
hlasováním v radě a následně zastupitelstvu kraje.

Plánování cílů a opatření navazuje na národní a mezinárodní dokumenty, 
jako jsou např. „Úmluva o právech osob se zdravotním postižením“ nebo 
„Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením na období 2010–2014“. Významnou roli však také hrají spe-
cifika regionu a potřeby v něm žijících občanů se zdravotním postižením.

Krajské plány vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postiže-
ním jsou schvalovány na vymezené časové období, v průběhu něhož pro-
bíhá kontrola plnění stanovených cílů a opatření a v návaznosti na nové 
skutečnosti také aktualizace. Znamená to tedy, že cílem je vytvořit „živý“ 
dokument, v němž bude moci být zohledněn vývoj v jednotlivých oblas-
tech, v legislativě a v sociální situaci osob se zdravotním postižením.

Charakteristika Jihočeského kraje

Jihočeský kraj ve své stávající podobě vznikl na základě ústavního záko-
na č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků 
a změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava Čes-
ké Republiky. Tvoří jej bývalé okresy České Budějovice, Český Krumlov, 
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Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor a celkově zaují-
má plochu 10 056 km2, což je přibližně 12,8 % rozlohy České republiky. 
Jihočeský kraj je tak druhým nejrozsáhlejším regionem.

S výrazně nadprůměrnou rozlohou však nekoresponduje počet obyva-
tel. Podle nejnovějších údajů zde trvale žije 636 611 obyvatel a Jihočeský 
kraj je v tomto ohledu až na osmém místě. Tomu odpovídá jednoznačně 
nejnižší hustota osídlení v České republice, která činí přibližně 63 oby-
vatel na 1 km2. Rozdíl oproti jiným regionům je v tomto ohledu skuteč-
ně markantní. Průměrná hustota osídlení v České republice je asi 133 
obyvatel na 1 km2, ve dvou srovnatelných sousedních krajích, Plzeňském 
kraji a Kraji Vysočina, pak shodně 76 obyvatel na 1 km2. Navíc v jižních 
Čechách tvoří celých 84 % rozlohy kraje venkovský prostor, v němž žije 
41 % obyvatelstva, takže hustota osídlení je na mnoha místech ještě vý-
razně pod průměrem celého kraje. Pokud budeme brát v úvahu pouze 
venkovské oblasti, dostáváme se na hustotu osídlení 30 osob na 1 km2 
a místy dokonce na méně než 20 obyvatel na 1 km2. Tyto ukazatele jed-
noznačně signalizují, že značná část osob se zdravotním postižením žijící 
mimo přirozená centra regionu se potýká se špatnou dostupností služeb 
a hrozí zde velké riziko sociálního vyloučení. Sociální a zdravotní služby, 
školy, pracovní příležitosti, kulturní a sportovní zařízení atd. se totiž sou-
střeďují zejména ve větších městech či obcích. V krátkodobém horizontu 
tuto situaci zásadně nezmění ani trend pozvolného vylidňování venko-
va, ani fakt, že města zasahuje fenomén stárnutí populace razantněji než 
venkov.

Stárnutí obyvatelstva je obecně jedním z nejvýznamnějších faktorů, kte-
ré formují a budou formovat sociální politiku státu, potažmo regionů. 
V Jihočeském kraji se od roku 1990 zvýšil průměrný věk o plných pět let. 
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Podíl osob v produktivním věku se naopak snížil přibližně na polovinu 
populace a tento trend bude vzhledem k demografickému vývoji pokra-
čovat i nadále. Je proto zřejmé, že zde obdobně jako na evropské i celo-
státní úrovni bude muset dojít k restrukturalizaci poskytovaných sociál-
ních a dalších služeb směrem k rozšíření nabídky pro občany ve vyšším 
věku. Tato změna je u osob se zdravotním postižením o to aktuálnější, že 
se soustavně zvyšuje také podíl seniorů ve skupině osob se zdravotním 
postižením.

Zjistit celkový počet osob se zdravotním postižením je komplikované 
v měřítku České republiky, a tím spíš na regionální úrovni. Prvním zásad-
ním problémem je nejednoznačnost pojmu „zdravotní postižení“, který 
není vnímán jednotně nejen laickou či odbornou veřejností, ale zejmé-
na v rámci platné legislativy. Pokud tedy chceme zjistit zastoupení osob 
se zdravotním postižením v populaci, je nejprve třeba termín „zdravotní 
postižení“ definovat. Vzhledem k zaměření tohoto dokumentu je vhodné 
vycházet ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který vyme-
zuje zdravotní postižení jako „tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo 
kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závis-
lou na pomoci jiné osoby“. Zároveň však nelze opomíjet, že stále narůstá 
počet osob zejména s chronickým onemocněním (např. lidé s diabetem, 
epilepsií, psoriázou, metabolickými poruchami atd.), jejichž zdravotní 
obtíže neodpovídají plně uvedené definici, ale přitom jim ztěžují život 
v takové míře, že je pro ně pomoc či podpora nezbytná. Je proto třeba 
zmínit, že celá řada navržených cílů a opatření v tomto plánu, které ne-
jsou striktně omezeny legislativním rámcem, se vztahují i na tuto cílovou 
skupinu. 
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Druhou významnou komplikací při snaze zjistit počet osob se zdravot-
ním postižením je pak nedostatek informačních zdrojů. Před rokem 1989 
nebyla žádná důvěryhodná souhrnná data zveřejněna, po změně politic-
kého systému pak nebyla vytvořena žádná jednotná databáze registrující 
osoby se zdravotním postižením. V současné době tak lze využít pouze 
tři ne zcela přesné informační zdroje zpracované podle odlišných meto-
dik.1 Jejich kombinací a následným prostým přepočtem na podmínky Ji-
hočeského kraje lze proto získat pouze rámcové orientační údaje o počtu 
osob se zdravotním postižením, nicméně pro potřeby tohoto plánu jsou 
tyto výstupy dostačující. Obecně lze tedy konstatovat, že se všechny tři 
zmíněné zdroje shodují přibližně na 10% zastoupení osob se zdravotním 
postižením v populaci ČR, z čehož vyplývá, že v Jihočeském kraji žije asi 
60 000 obyvatel se zdravotním postižením. To je pro představu zhruba 
stejný počet lidí, jaký žije ve městech Tábor a Písek dohromady. Osoby 
se zdravotním postižením lze dále rozdělit do jednotlivých skupin podle 
převládajícího druhu postižení (viz tabulka).

Z hlediska struktury cílové skupiny je podstatné, že ve věkové kategorii 
0-44 let nepřesahuje zastoupení osob se zdravotním postižením v po-
pulaci hranici 5 %. U lidí ve věku nad 45 let poté dochází k rapidnímu 
nárůstu. Největší procentuální zastoupení osob s diagnostikovaným 
zdravotním postižením v populaci pak pochopitelně nalezneme mezi 
seniory. Ve věkové skupině nad 70 let má diagnostikováno zdravotní 
postižení dokonce více než jedna třetina obyvatel. Tato data korespon–

1 Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení. Praha: 
Úřad vlády ČR, 1993. 

 Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením. Praha: Úřad 
vlády ČR, 2004.

 Výběrové šetření zdravotně postižených za rok 2007 [online]. 30. 5. 2008 [cit. 27. 4. 2013]. 
Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3309-08
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dují s příčinami vzniku postižení. Ve věkové kategorii do 30 let mírně 
převažují vrozená postižení, u lidí nad 30 let věku poté postupně narůs-
tá podíl získaných postižení. Ve věkové kategorii nad 75 let pak již jed-
noznačně převládají získaná postižení nad vrozenými v poměru 98,5 % 
ku 1,5 %. Vyjma mentálního tak ostatní druhy postižení vznikají výrazně 
častěji v průběhu života než na jeho počátku. Příčinou získaných posti-
žení jsou pak nejčastěji nemoci, dále vlivy stárnutí a na posledním mís-
tě úrazy. Toto pořadí neplatí pouze v kategorii tělesného postižení, kde 
úrazy významně převyšují vliv věku. Obecně lze také konstatovat, že 
z hlediska pohlaví se postižení vyskytuje ve vyšší míře u mužů, nicmé-
ně tento rozdíl činí pouze 0,1 %. Významným trendem je, že jak u osob 
s vrozeným, tak získaným postižením (zejména ve vyšším věku) se stále 
častěji objevují kombinace postižení, což je faktor, který výrazně zvyšuje 
závislost na pomoci a podpoře a zhoršuje sociální situaci.

Tabulka: Orientační počet osob se zdravotním postižením (OZP) 
v Jihočeském kraji

Počet OZP v ČR1 Počet OZP  
v Jihočeském kraji

OZP 1 000 000 60 000
z toho
s tělesným postižením 450 000 27 000
s mentálním postižením 300 000 18 000
s psychickým onemocněním 100 000 6 000
se sluchovým postižením 80 000 4 800
(z toho neslyšící) (15 000) (900)
se zrakovým postižením 70 000 4 200
(z toho nevidomí) (17 000) (1 020)
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Metodika tvorby plánu

Jihočeský „Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravot-
ním postižením“ (dále jen KPVP) na léta 2013–2016 vznikl v rámci pro-
jektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“, který realizuje 
Jihočeský kraj (dále jen kraj) a je financován z Evropského sociálního 
fondu a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost. Nositelem projektu a koordinátorem pří-
pravy KPVP byl odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

Zpracováním KPVP byl pověřen externí zhotovitel, který vzešel z výbě-
rového řízení konaného v květnu 2012. Součástí zadávací dokumenta-
ce byly základní parametry plánu, zejména obecná koncepce, tematické 
oblasti, harmonogram, zdroje dat a informací a spolupracující subjekty. 
Za krajský úřad se procesu přípravy KPVP účastnila pracovní skupina 
složená z pověřených zástupců zainteresovaných odborů krajského úřa-
du. 

V první fázi přípravy KPVP byla provedena analýza existujících doku-
mentů a statistických dat a následně bylo realizováno vlastní šetření. 
Vzhledem k šíři záběru KPVP, charakteristice regionu a zejména ke spe-
cifikům potřeb osob se zdravotním postižením byly při zpracování KPVP 
využívány následující zdroje dat a informací:

• legislativní dokumenty,
• koncepční a metodické dokumenty,
• komunitní plány obcí a regionů na území Jihočeského kraje,
• existující KPVP,
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• statistická data, existující výstupy výzkumů a šetření,
• internetové zdroje, zejména webové prezentace organizací sdru-

žujících osoby se zdravotním postižením, servisních či podpůrných 
organizací apod.,

• polostrukturované rozhovory s osobami se zdravotním postižením,
• konzultace se zástupci organizací sdružujících osoby se zdravotním 

postižením,
• informace od členů pracovní skupiny pro tvorbu KPVP,
• informace od pracovníků městských a obecních úřadů a poskytova-

telů sociálních a dalších služeb.

Pokud jde o vlastní šetření, bylo v průběhu přípravy realizováno 72 roz-
hovorů s osobami s různými druhy zdravotního postižení ve věku od 19 
do 84 let (převážně osobně, v ojedinělých případech telefonicky), dále 
bylo osloveno 47 organizací a organizačních jednotek sdružujících oso-
by se zdravotním postižením a 31 poskytovatelů sociálních služeb (pro-
střednictvím nich také jejich uživatelů).

Na základě získaných informací a dat byly vymezeny základní problémo-
vé oblasti, které byly konzultovány v rámci pracovní skupiny pro tvorbu 
KPVP. Na podkladě těchto jednání byly formulovány dílčí cíle a následně 
byla navržena opatření k jejich dosažení. Ta byla posléze prodiskutována 
se zainteresovanými členy pracovní skupiny, případně dalšími pracovní-
ky jednotlivých odborů či jejich vedoucími. Výstupem tohoto procesu byl 
finální návrh cílů a opatření v jednotlivých tematických oblastech. Ten 
byl postoupen do připomínkového řízení. Po zapracování podnětů byl 
KPVP postoupen samosprávě kraje.
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Přístupnost prostředí

Cíl 1
Nastavit a realizovat systémová opatření, která by měla napomoci 
odstranit stávající a předcházet vzniku nových technických bariér 
v rámci předmětné části veřejné infrastruktury.

Opatření
1.1 Personálně zajistit metodickou, konzultační a koordinační činnost 

pro stavebníky, projektanty, pracovníky stavebních úřadů a veřej-
nost v oblasti přístupnosti staveb pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace.

Odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, územního plánování, sta-
vebního řádu a investic

Termín: 31. 12. 2014
Náklady: 800 000 Kč ročně

1.2 Ve spolupráci s organizacemi sdružujícími osoby se zdravotním po-
stižením a dalšími zainteresovanými subjekty realizovat vzdělávání 
pracovníků stavebních úřadů zaměřené na problematiku aplikace 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání sta-
veb pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Odpovědnost:  odbor regionálního rozvoje, územního plánování, sta-
vebního řádu a investic 

Spolupráce: dle potřeby další odbory
 organizace sdružující osoby se zdravotním postižením
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Termín: 31. 12. 2014
Náklady: 20 000 Kč

1.3 Metodicky podporovat zapojení obcí na území Jihočeského kraje 
do „Národního rozvojového programu mobility pro všechny“ a in-
formovat o dalších aktuálních možnostech získání finančních pro-
středků na pokrytí nákladů spojených se zajištěním přístupnosti 
staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Odpovědnost:  odbor regionálního rozvoje, územního plánování, sta-
vebního řádu a investic

Termín: 31. 12. 2014
Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje

1.4 Vytvořit grantový program Jihočeského kraje zaměřený na podporu 
odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní 
infrastruktuře a na veřejných prostranstvích; v případě možnosti 
využít k tomuto účelu prostředky ze strukturálních fondů EU.

Odpovědnost:  odbor regionálního rozvoje, územního plánování, sta-
vebního řádu a investic

 odbor evropských záležitostí
Termín: 2014–2016
Náklady: 5 000 000 Kč ročně

Cíl 2
Zlepšit přístupnost objektů občanského vybavení a nemovitých kul-
turních památek v majetku kraje a objektů občanského vybavení, 
v nichž sídlí krajem zřizované organizace, a to do té míry, aby se kraj 
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stal nositelem dobré praxe ve vztahu k řešení přístupnosti pro oso-
by s omezenou schopností pohybu a orientace.

Opatření
1.1 Ve spolupráci s osobami se zdravotním postižením vyhodnotit sou-

časný stav přístupnosti budov krajského úřadu pro osoby s omeze-
nou schopností pohybu a orientace a případné zjištěné nedostatky 
řešit.

Odpovědnost:  odbor hospodářské a majetkové správy
Spolupráce: odbor regionálního rozvoje, územního plánování, sta-

vebního řádu a investic
 organizace sdružující osoby se zdravotním postižením
Termín: 31. 12. 2014
Náklady: podle zjištěného stavu

1.2 V návaznosti na opatření 1.1 zahájit proces pasportizace budov škol 
a školských zařízení zřizovaných krajem z hlediska přístupnosti pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a na základě zjiš-
těných výsledků vypracovat harmonogram, podle něhož budou zjiš-
těné nedostatky postupně odstraňovány.

Odpovědnost:  odbor regionálního rozvoje, územního plánování, sta-
vebního řádu a investic

 odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Termín: 2015–2016
Náklady: podle zjištěného stavu a rozpočtových možností kraje

1.3 V návaznosti na opatření 1.1 zahájit proces pasportizace kultur-
ních institucí zřizovaných krajem z hlediska přístupnosti pro osoby 
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s omezenou schopností pohybu a orientace a na základě zjištěných 
výsledků vypracovat harmonogram, podle něhož budou zjištěné ne-
dostatky postupně odstraňovány.

Odpovědnost:  odbor regionálního rozvoje, územního plánování, sta-
vebního řádu a investic

 odbor kultury a památkové péče
Termín: 2015–2016
Náklady: podle zjištěného stavu a rozpočtových možností kraje

Přístup k informacím

Cíl 1
Usnadnit osobám se zdravotním postižením přístup k informacím 
zveřejňovaným na internetových stránkách.

Opatření
1.1 Zjistit současný stav přístupnosti informací pro osoby se zdravot-

ním postižením na internetových stránkách organizací založených 
nebo zřízených krajem, a to v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., 
o přístupnosti.

Odpovědnost:  odbor kancelář hejtmana
Termín: 30. 6. 2014
Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje

1.2 V návaznosti na opatření 1.1 vytvořit grantový program kraje zamě-
řený na finanční podporu zpřístupnění internetových stránek orga-
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nizací založených nebo zřízených krajem osobám se zdravotním po-
stižením, a to v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o přístupnosti.

Odpovědnost:  odbor kancelář hejtmana
Termín: 2015–2016
Náklady: podle zjištěného stavu

1.3 Metodicky podpořit zpřístupnění internetových stránek měst a obcí 
v Jihočeském kraji osobám se zdravotním postižením v souladu 
s  vyhláškou č. 64/2008 Sb., o přístupnosti.

Odpovědnost:  odbor kancelář hejtmana
Termín: průběžně
Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje

Cíl 2
Zpřístupnit osobám se zdravotním postižením výstupy projektu 
„Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“ určené pro veřej-
nost.

Opatření
2.1 Převést digitalizované dokumenty kulturního dědictví do textového 

formátu zpřístupňujícího obsah osobám s těžkým zrakovým posti-
žením.

Odpovědnost:  odbor informatiky
Termín: 31. 12. 2015
Náklady: financováno v rámci projektu „Rozvoj služeb eGovern-

mentu v Jihočeském kraji“
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Cíl 3
Ozvučit jednací prostory krajského úřadu pro osoby se sluchovým 
postižením.

Opatření
3.1 Vybavit jednací sál zastupitelstva kraje a dalších jednacích místností 

technickým zařízením umožňujícím osobám se sluchovým posti-
žením, které využívají sluchadlo, plnohodnotně přijímat informace 
sluchem.

Odpovědnost:  odbor hospodářské a majetkové správy
Termín: 31. 12. 2013
Náklady: 90 000 Kč

Cíl 4
Zpřístupnit organizovanou prohlídku budov krajského úřadu všem 
osobám se zdravotním postižením.

Opatření
4.1 Připravit přizpůsobené podklady k prohlídce budov a proškolit 

pracovníky krajského úřadu, kteří působí jako průvodci, v přístupu 
k osobám se zdravotním postižením a v základních zásadách komu-
nikace s nimi.

Odpovědnost:  odbor kancelář hejtmana
Termín: 31. 12. 2013
Náklady: 10 000 Kč
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Cíl 5
Zajištění minimálního standardu přístupu a komunikačních doved-
ností ze strany zaměstnanců krajského úřadu při jednání s osobami 
se zdravotním postižením.

Opatření
5.1 Ve spolupráci s organizacemi sdružujícími osoby se zdravotním po-

stižením vytvořit a realizovat vzdělávací program určený pro pra-
covníky krajského úřadu a zaměřený na specifika přístupu k lidem 
se zdravotním postižením a komunikace s nimi.

Odpovědnost:  odbor kancelář ředitele
Spolupráce: organizace sdružující osoby se zdravotním postižením
Termín: 30. 6. 2014
Náklady: 20 000 Kč

5.2 Zřídit na každém odboru krajského úřadu jeden kontaktní bod pro 
on-line tlumočení do a ze znakového jazyka.

Odpovědnost:  odbor kancelář hejtmana
 odbor informatiky
Termín:  31. 12. 2015
Náklady:  30 000 Kč

Doprava

Cíl 1
Přizpůsobit dopravu osobám se zdravotním postižením tak, aby se 
stala službou umožňující jim kontakt se sociálním prostředím při 
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zajištění maximální možné nezávislosti na druhých lidech.

Opatření
1.1 Metodicky podporovat zapojení obcí na území Jihočeského kraje 

do  Národního rozvojového programu mobility pro všechny“ za úče-
lem zpřístupnění dopravní infrastruktury osobám s omezenými 
schopnostmi pohybu a orientace (provázanost s opatřením v tema-
tické oblasti „Přístupnost prostředí“).

Odpovědnost:  odbor regionálního rozvoje, územního plánování, sta-
vebního řádu a investic

Termín: průběžně
Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje

1.2 Zachovat grantový program kraje „Podpora zřízení bezpečnostních 
prvků na pozemních komunikacích“, jehož cílem je mimo jiné zřízení 
bezbariérových přechodů pro chodce a zvýšení jejich bezpečnosti.

Odpovědnost:  odbor dopravy a silničního hospodářství
 odbor evropských záležitostí
Termín: průběžně
Náklady: zachování stávající výše finančních prostředků vyčleně-

ných na grantový program (3 000 000 Kč ročně)

1.3 Vytvořit grantový program kraje zaměřený na podporu stavebních 
úprav a technického vybavení autobusových zastávek a železničních 
stanic a zastávek umožňujících využití dopravy osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace (bude možné využít i pro spolufinan-
cování projektů podpořených z „Národního rozvojového programu 
mobility pro všechny“).
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Odpovědnost:  odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín: 2014–2016
Náklady: 1 000 000 Kč ročně

1.4 Zpracovat analýzu poptávky po specializované doplňkové dopravě 
a v případě kladné odezvy zvážit možnosti její podpory.

Odpovědnost:  odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 31. 12. 2014
Náklady: 100 000 Kč

Cíl 2
Posílit komunikační dovednosti a zlepšit přístup řidičů linkové 
osobní dopravy a pracovníků veřejné drážní dopravy, kteří zajišťují 
dopravní obslužnost v kraji, k osobám se zdravotním postižením při 
přepravě.

Opatření
2.1 Ve spolupráci s organizacemi sdružujícími osoby se zdravotním 

postižením vytvořit a následně distribuovat smluvním dopravcům 
informační publikaci zaměřenou na základní zásady a pravidla 
přístupu k lidem se zdravotním postižením a komunikace s nimi, 
a  to včetně uvedení jejich nezcizitelných práv ve vztahu k přepravě 
v  prostředcích hromadné dopravy.

Odpovědnost:  odbor dopravy a silničního hospodářství
Spolupráce: organizace sdružující osoby se zdravotním postižením
Termín: 31. 12. 2014
Náklady: 50 000 Kč
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Cíl 3
Zlepšit dostupnost speciálních škol i škol hlavního vzdělávacího 
proudu pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením.

Opatření
3.1 V případě možnosti využít prostředky ze strukturálních fondů EU 

k rozvoji alternativních možností dopravy dětí, žáků a studentů 
do škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání (v návaznosti 
na opatření 1.4).

Odpovědnost:  odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 31. 12. 2016
Náklady: podle výsledků analýzy a možností čerpání prostředků 

ze strukturálních fondů EU

Vzdělávání

Cíl 1
Podporovat integraci dětí, žáků a studentů se zdravotním postiže-
ním do škol hlavního vzdělávacího proudu.

Opatření
1.1 Analyzovat a vyhodnotit úspěšnost integrace dětí, žáků a studentů 

se zdravotním postižením v Jihočeském kraji (získané výstupy bu-
dou v návazných opatřeních využity jako podklad pro posílení vhod-
ných podpůrných opatření ke zvýšení úspěšnosti integrace).
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Odpovědnost:  odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Termín: 31. 12. 2014
Náklady: 250 000 Kč

1.2 Podporovat speciálně pedagogická centra zřizovaná krajem.

Odpovědnost:  odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Termín: průběžně
Náklady: 200 000 Kč ročně

1.3 Zachovat stávající grantový program „Podpora venkovského škol-
ství“, jehož opatření č. 1 je zaměřeno na budování bezbariérových 
vstupů do škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem.

Odpovědnost:  odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Termín: průběžně
Náklady: zachování stávající výše finančních prostředků vyčleně-

ných na grantový program (5 000 000 Kč ročně)

1.4 Iniciovat jednání vedoucí k posílení skupinové integrace žáků 
se zdravotním postižením ve smyslu § 3 vyhlášky č. 73/2005 Sb., 
o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími po-
třebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Odpovědnost:  odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Termín: 30. 6. 2014
Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje
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Cíl 2
Prohloubit spolupráci a zlepšit vzájemnou informovanost a komu-
nikaci mezi různými typy poradenských a podpůrných zařízení 
a organizací, které poskytují služby dětem, žákům a studentům se 
zdravotním postižením, za účelem koordinace a zkvalitnění posky-
tovaných služeb a zefektivnění vynaložených nákladů.

Opatření
2.1 Iniciovat pracovní jednání zástupců různých typů poradenských 

a podpůrných zařízení a organizací (speciálně pedagogická centra, 
pedagogicko-psychologické poradny, raná péče, poradny pro osoby 
se zdravotním postižením apod.).

Odpovědnost:  odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 30. 6. 2014
Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje

Zaměstnávání

Cíl 1
V pozici zaměstnavatele dosáhnout na krajském úřadu 4% povinné-
ho podílu zaměstnanců se zdravotním postižením, který ukládá zá-
kon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti; ve zřizovaných organizacích 
pak dosáhnout navýšení procentuálního zastoupení zaměstnanců 
se zdravotním postižením oproti současnému stavu. 
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Opatření
1.1 Vhodnou personální politikou naplnit povinný podíl 4 % zaměst-

nanců se zdravotním postižením na krajském úřadu.

Odpovědnost:  odbor kancelář ředitele
Termín: průběžně
Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje

1.2 Instruovat a motivovat zřizované organizace k navýšení současné-
ho podílu zaměstnanců se zdravotním postižením v rámci možností 
daných charakterem pracoviště a počtem pracovníků s odpovídající 
kvalifikací na trhu práce.

Odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
 odbor kancelář hejtmana
 odbor kultury a památkové péče
 odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Termín: průběžně
Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje

1.3 V případech, kdy není z objektivních důvodů možné zaměstnat po-
vinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením, preferovat ná-
hradní plnění podle § 81, odst. 2, písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, tedy odebírání výrobků nebo služeb od zaměst-
navatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou 
osobami se zdravotním postižením, nebo zadávání zakázek těmto 
zaměstnavatelům nebo odebírání výrobků nebo služeb od osob se 
zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně 
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činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadávání zaká-
zek těmto osobám.

Odpovědnost:  odbor dopravy a silničního hospodářství
 odbor kancelář hejtmana
 odbor kancelář ředitele
 odbor kultury a památkové péče
 odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Termín: průběžně
Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje

Volný čas a kultura

Cíl 1
Zvýšit informovanost o možnostech aktivního využití volného času 
pro osoby se zdravotním postižením v Jihočeském kraji.

Opatření
1.1 Zmapovat a zveřejnit nabídku organizovaných speciálních a inte-

grovaných volnočasových aktivit pro děti a dospělé se zdravotním 
postižením v Jihočeském kraji.

Odpovědnost:  odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Termín: průběžně
Náklady: 10 000 Kč
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1.2 V návaznosti na opatření 1.1 v tematické oblasti „Přístupnost pro-
středí“ a ve spolupráci s organizacemi sdružujícími osoby se zdra-
votním postižením vytvořit a realizovat systém sběru informací 
o přístupnosti kulturních, vzdělávacích a sportovních zařízení v Ji-
hočeském kraji pro osoby se zdravotním postižením, získané infor-
mace zpracovávat a výstupy průběžně zveřejňovat.

Odpovědnost:  odbor regionálního rozvoje, územního plánování, sta-
vebního řádu a investic

Spolupráce: odbor kultury a památkové péče
 odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 organizace sdružující osoby se zdravotním postižením
Termín: 2014–2016
Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje

Cíl 2
Podpořit rozšíření nabídky speciálních i integrovaných organizo-
vaných aktivit osob se zdravotním postižením v rámci zájmového 
vzdělávání a zájmových činností. 

Opatření
2.1 Iniciovat rozšíření nabídky speciálních i integrovaných organizova-

ných aktivit dětí se zdravotním postižením v zařízeních pro zájmové 
vzdělávání zřizovaných krajem.

Odpovědnost:  odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Termín: 2014–2016
Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje
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2.2 Zajistit možnost využití prostor škol a školských zařízení zřizova-
ných krajem neziskovými organizacemi sdružujícími osoby se zdra-
votním postižením nebo organizujícími volnočasové aktivity pro 
osoby se zdravotním postižením, a to za zvýhodněných finančních 
podmínek.

Odpovědnost:  odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 odbor hospodářské a majetkové správy
Termín: 31. 12. 2014
Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje

2.3 V rámci grantového programu „Jihočeské krajské programy podpo-
ry práce s dětmi a mládeží“ vytvořit samostatný program zaměřený 
na finanční podporu speciálních či integrovaných volnočasových ak-
tivit pro děti se zdravotním postižením. 

Odpovědnost:  odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Termín: 2014–2016
Náklady: 800 000 Kč ročně

Cíl 3
Zlepšit možnosti zapojení osob se zdravotním postižením do pohy-
bových a sportovních aktivit. 

Opatření
3.1 Navýšit objem finančních prostředků v programu „Podpora akti-

vit sportovců se zdravotním postižením“ (nahradit stávající název 
„Podpora aktivit handicapovaných sportovců“) vypsaném v rámci 
grantového programu „Jihočeské krajské programy podpory sportu“.
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Odpovědnost:  odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Termín: 2014–2016
Náklady: 100 000 Kč ročně

3.2 Při hodnocení projektových žádostí o finanční podporu z granto-
vého programu „Rekonstrukce stávajících sportovišť“ klást důraz 
na zajištění přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením.

Odpovědnost:  odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
 odbor evropských záležitostí
Termín: 2014–2016
Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje

Cíl 4
Podpořit možnosti aktivního zapojení osob se zdravotním postiže-
ním do kulturního života. 

Opatření
4.1 Informovat odbornou veřejnost a zainteresované subjekty o mož-

nosti čerpání finančních prostředků ze stávajícího „Dotačního pro-
gramu Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků v oblasti kul-
tury“ na aktivity, které realizují osoby se zdravotním postižením, 
jsou pro ně organizovány nebo se do nich mohou aktivně zapojit, 
a v návaznosti na to navýšit objem vyčleněných prostředků na tento 
dotační program.

Odpovědnost:  odbor kultury a památkové péče
Termín: 2014–2016
Náklady: 500 000 Kč ročně
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4.2 Informovat odbornou veřejnost a zainteresované subjekty o mož-
nosti čerpání finančních prostředků ze stávajícího „Dotačního pro-
gramu Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků na přehlídky 
a soutěže“ na aktivity, které realizují osoby se zdravotním postiže-
ním, jsou pro ně organizovány nebo se do nich mohou aktivně za-
pojit, a v návaznosti na to navýšit objem vyčleněných prostředků 
na tento dotační program.

Odpovědnost:  odbor kultury a památkové péče
 odbor evropských záležitostí
Termín: 2014–2016
Náklady: 250 000 Kč ročně

4.3 Informovat odbornou veřejnost a zainteresované subjekty o mož-
nosti čerpání finančních prostředků ze stávajícího grantového pro-
gramu Jihočeského kraje „Podpora živé kultury“ na aktivity, které 
realizují osoby se zdravotním postižením, jsou pro ně organizovány 
nebo se do nich mohou aktivně zapojit, a v návaznosti na to zacho-
vat současný objem vyčleněných prostředků na tento grantový pro-
gram.

Odpovědnost:  odbor kultury a památkové péče
 odbor evropských záležitostí
Termín: 2014–2016
Náklady: zachování stávající výše finančních prostředků vyčleně-

ných na grantový program (4 000 000 Kč ročně)
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Zdravotnictví

Cíl 1
Rozvoj kvality služeb v oblasti psychosociální podpory v nemocni-
cích založených krajem.

Opatření
1.1 V rámci stávajícího grantového programu „Podpora služeb nedefi-

novaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,“ finančně 
podporovat dobrovolnická centra zajišťující dobrovolnickou psy-
chosociální podporu na odděleních následné péče v nemocnicích 
založených krajem.

Odpovědnost:  odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 2014–2016
Náklady: zachování stávající výše finančních prostředků vyčleně-

ných na grantový program (4 500 000 Kč)

1.2 V rámci stávajícího grantového programu „Podpora služeb nedefi-
novaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,“ finančně 
podporovat nestátní neziskové organizace zajišťující profesionální 
služby v oblasti psychosociální podpory (zdravotní klaun, nemoc-
niční klaun, herní specialista apod.) v nemocnicích založených kra-
jem.

Odpovědnost:  odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 2014–2016
Náklady: zachování stávající výše finančních prostředků vyčleně-

ných na grantový program (4 500 000 Kč)
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Cíl 2
Zvýšit komunikační dovednosti lékařů a dalších zdravotnických pra-
covníků směrem k osobám se zdravotním postižením.

Opatření
2.1 Upozornit krajem založené a zřizované poskytovatele zdravotních 

služeb na nutnost dodržovat pravidla přístupu k osobám se zdravot-
ním postižením vymezená Úmluvou o právech osob se zdravotním 
postižením a dalšími platnými právními předpisy a ve spolupráci 
s organizacemi sdružujícími osoby se zdravotním postižením in-
formovat o možnostech vzdělávání lékařů a dalších zdravotnických 
a jiných odborných pracovníků v této oblasti.

Odpovědnost:  odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Spolupráce:  organizace sdružující osoby se zdravotním postižením
Termín: 31. 12. 2014
Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje

2.2 Prostřednictvím profesních sdružení upozornit lékaře a další zdra-
votnické a jiné odborné pracovníky na nutnost dodržovat pravidla 
přístupu k osobám se zdravotním postižením vymezená Úmluvou 
o právech osob se zdravotním postižením a dalšími platnými práv-
ními předpisy a ve spolupráci s organizacemi sdružujícími osoby se 
zdravotním postižením informovat o možnostech vzdělávání lékařů 
a dalších zdravotnických pracovníků v této oblasti.

Odpovědnost:  odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Spolupráce:  organizace sdružující osoby se zdravotním postižením
Termín: 31. 12. 2014
Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje
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Cíl 3
Zvýšit povědomí pacientů se zdravotním postižením o jejich prá-
vech ve vztahu k poskytovatelům zdravotních služeb.

Opatření
3.1 Ve spolupráci s organizacemi sdružujícími osoby se zdravotním po-

stižením vytvořit informační materiály zaměřené na práva pacientů 
v obsahově a formálně adaptovaných variantách odpovídajících spe-
cifickým nárokům jednotlivých skupin osob se zdravotním postiže-
ním.

Odpovědnost:  odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Spolupráce:  organizace sdružující osoby se zdravotním postižením
Termín: 31. 12. 2014
Náklady: 20 000 Kč

3.2 Zajistit výrobu a distribuci informačních materiálů v obsahově a for-
málně adaptovaných variantách odpovídajících specifickým náro-
kům jednotlivých skupin osob se zdravotním postižením.

Odpovědnost:  odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Spolupráce:  organizace sdružující osoby se zdravotním postižením
Termín: 30. 6. 2015
Náklady: 50 000 Kč

Cíl 4
Posílit součinnost poskytovatelů zdravotních služeb založených 
nebo zřizovaných krajem s poskytovateli sociálních služeb a nalézt 
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systémové řešení předávání informací o nabídkách vhodných soci-
álních služeb pacientům.

Opatření
4.1 Zprostředkovat komunikaci mezi poskytovateli zdravotních služeb 

založenými nebo zřizovanými krajem a poskytovateli sociálních slu-
žeb s cílem nalézt systémové řešení předávání informací o nabíd-
kách vhodných sociálních služeb pacientům.

Odpovědnost:  odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 30. 6. 2014
Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje

Sociální služby

Cíl 1
Zlepšit informovanost veřejnosti o nabídce zapůjčování kompen-
začních a rehabilitačních pomůcek a souvisejících základních ser-
visních a doplňkových služeb na území kraje.

Opatření
1.1 Zmapovat existující síť půjčoven kompenzačních a rehabilitačních 

pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, rozsah nabízeného 
sortimentu a nabídku jejich základních servisních a dalších doplň-
kových služeb na území kraje.

Odpovědnost:  odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Spolupráce: poskytovatelé sociálních služeb
 organizace sdružující osoby se zdravotním postižením
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Termín: 30. 6. 2014
Náklady: 25 000 Kč

1.2 Zveřejnit vhodnou formou seznam půjčoven kompenzačních a reha-
bilitačních pomůcek na území kraje, a to včetně rozsahu sortimentu 
a poskytovaných základních servisních a dalších doplňkových slu-
žeb.

Odpovědnost:  odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 31. 12. 2014
Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje

Cíl 2
Zachovat potřebnou síť poskytovaných sociálních a podpůrných 
služeb, zlepšit jejich dostupnost, podpořit jejich systematický rozvoj 
a napomoci zvýšení jejich kvality.

Opatření
2.1 Pokračovat ve financování dotačních titulů zaměřených na zlepše-

ní dostupnosti, podporu rozvoje a zvýšení kvality sociálních služeb 
na území kraje.

Odpovědnost:  odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: průběžně
Náklady: dle finančních možností kraje v jednotlivých letech

2.2 Zachovat stávající grantový program „Podpora služeb nedefinova-
ných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“, a objem vy-
členěných finančních prostředků.
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Odpovědnost:  odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: průběžně
Náklady: zachování stávající výše finančních prostředků vyčleně-

ných na grantový program (4 500 000 Kč ročně)

Cíl 3
Zajistit zastoupení osob se zdravotním postižením v procesu tvorby, 
průběžného sledování a vyhodnocování strategických a koncepč-
ních dokumentů kraje v oblasti sociálních věcí.

Opatření
3.1 Oslovit organizace sdružující osoby se zdravotním postižením, pří-

padně odborně erudované fyzické osoby se zdravotním postižením 
s nabídkou účasti na procesu tvorby, průběžného sledování a vyhod-
nocování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. 

Odpovědnost:  odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: průběžně
Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje

3.2 Oslovit organizace sdružující osoby se zdravotním postižením, pří-
padně odborně erudované fyzické osoby se zdravotním postižením 
s nabídkou účasti na procesu průběžného vyhodnocování a aktuali-
zace Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravot-
ním postižením.

Odpovědnost:  odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: průběžně
Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje
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Zvyšování povědomí veřejnosti

Cíl 1
Umožnit široké veřejnosti seznámit se s výsledky činnosti osob se 
zdravotním postižením, případně zprostředkovat informace o jejich 
životě a o jejich schopnostech, dovednostech či vnímání.

Opatření
1.1 Vyčlenit v budově krajského úřadu výstavní prostor, který budou 

moci kontinuálně využívat k prezentaci výsledků své činnosti or-
ganizace sdružující osoby se zdravotním postižením, poskytovatelé 
sociálních služeb apod.

Odpovědnost:  odbor kancelář hejtmana
Termín: 30. 6. 2014
Náklady: 25 000 Kč

1.2 Pořizovat věcné dary sloužící jako reprezentační či upomínkové 
předměty kraje od organizací poskytujících sociální či vzdělávací 
služby osobám se zdravotním postižením nebo organizací zaměst-
návajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdra-
votním postižením.

Odpovědnost:  odbor kancelář hejtmana
Termín: průběžně
Náklady: 20 000 Kč ročně

1.3 Poskytovat formou příspěvku z fondu „Zvlášť významné akce“ fi-
nanční prostředky na významné aktivity, které mají vliv na vztah 
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většinové populace k osobám se zdravotním postižením, např. 
na aktivity směřující ke změně negativních stereotypů ve vztahu 
k osobám se zdravotním postižením, na vydání publikace, jejichž 
autorem je člověk se zdravotním postižením, na organizaci veřejně 
přístupné akce regionálního či nadregionálního významu, na níž se 
prezentují lidé se zdravotním postižením, na aktivity s významným 
informačním dopadem apod.

Odpovědnost:  odbor kancelář hejtmana
Termín: 2014–2016
Náklady: 100 000 Kč ročně

Cíl 2
Veřejně prezentovat a oceňovat příklady pozitivního přístupu veřej-
nosti k lidem se zdravotním postižením a příklady úspěšného zapo-
jení člověka se zdravotním postižením do společnosti.

Opatření
2.1 Dvakrát ročně  udělovat putovní ocenění hejtmana Jihočeského kra-

je určené organizacím, které se dlouhodobě vyznačují pozitivním 
vztahem k osobám se zdravotním postižením, a to v oblasti vzdělá-
vání, zaměstnávání a volného času.

Odpovědnost:  odbor kancelář hejtmana
Termín: 31. 12. 2014
Náklady: 20 000 Kč ročně
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2.2 Začlenit kategorii „Sportovec se zdravotním postižením“ do ankety 
„Sportovec Jihočeského kraje“, jejímž vyhlašovatelem je Jihočeský 
kraj.

Odpovědnost:  odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 odbor kancelář hejtmana
Termín: 31. 12. 2013
Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje

Legislativní opatření

Cíl 1
Ustanovit reprezentativní orgán složený ze zástupců osob se zdra-
votním postižením s cílem posílit vzájemnou komunikaci a informo-
vanost mezi občany se zdravotním postižením a samosprávou kraje 
a zajistit efektivní monitoring plnění KPVP a dalších strategických 
dokumentů se vztahem k osobám se zdravotním postižením.

Opatření
1.1 Zřídit při komisi rady kraje pro zdravotnictví a sociální péči pracov-

ní skupinu pro záležitosti osob se zdravotním postižením.

Odpovědnost:  rada kraje
Termín: 31. 12. 2013
Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje
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Cíl 2
V návaznosti na opatření 2.2 v tematické oblasti „Volný čas a kul-
tura“ legislativně umožnit využití prostor škol a školských zařízení 
zřizovaných krajem neziskovými organizacemi sdružujícími osoby 
se zdravotním postižením nebo organizujícími volnočasové aktivity 
pro osoby se zdravotním postižením za zvýhodněných finančních 
podmínek.

Opatření
2.1 Upravit vnitřní směrnice k nakládání s majetkem kraje tak, aby bylo 

umožněno dosažení uvedeného cíle.

Odpovědnost:  ředitel krajského úřadu
 odbor hospodářské a majetkové správy
Termín: 30. 6. 2014
Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje

Vyhodnocování a aktualizace plánu

1. KPVP je koncepční dokument s vymezenými dílčími cíli a opatření-
mi, jejichž plnění je třeba pravidelně vyhodnocovat a na základě zís-
kaných výstupů, případně na podkladě nově vzniklých skutečností 
aktualizovat.

2. Za plnění jednotlivých cílů a opatření jsou odpovědné odbory kraj-
ského úřadu či jiné subjekty, které jsou uvedeny v plánu.
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3. Koordinací vyhodnocování a aktualizace KPVP je pověřen odbor so-
ciálních věcí a zdravotnictví.

4. Na vyhodnocování a aktualizaci plánu se vedle odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví aktivně podílí pracovní skupina pro záležitosti 
osob se zdravotním postižením při komisi pro zdravotnictví a so-
ciální péči, odpovědné odbory krajského úřadu či jiné subjekty; 
přizváni ke spolupráci mohou být také osoby se zdravotním posti-
žením, organizace sdružující osoby se zdravotním postižením či ex-
terní odborníci.

5. Vyhodnocování KPVP probíhá vždy dvakrát ročně; výstupem je hod-
notící zpráva, která se předkládá komisi pro zdravotnictví a sociální 
péči a následně ke schválení radě kraje.

6. Aktualizace KPVP probíhá vždy jedenkrát ročně; výstupem je aktua-
lizovaný KPVP, který se předkládá komisi pro zdravotnictví a sociál-
ní péči a následně ke schválení radě kraje.
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