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Úvod 
 
 
Zdravotní postižení přináší do každodenního života řadu situací a překážek, které 

ztěžují a komplikují běžné úkony denní potřeby a neumožňují plné uplatnění schopností 

při studiu či v zaměstnání. Zároveň omezují možnosti trávení volného času i zmenšují 

šanci uplatnění v sociálních vztazích. Ani tyto překážky lidem se zdravotním postižením 

neberou touhu po prožití plnohodnotného života, po seberealizaci, po společnosti, i když 

na cestě za svým cílem musí oni sami, či jejich rodiny a blízcí vynaložit mnohem vyšší 

úsilí než ostatní. I přes všechna úskalí ekonomického, sociálního i politického vývoje je 

za námi doba, kdy tito lidé byli u nás na okraji společnosti bez možnosti vlastní 

svobodné realizace. Na druhou stranu je třeba mít stále na paměti, že pozitivní vývoj 

v této oblasti není spontánní a bez významné podpory se může nejen zpomalit či 

zastavit, ale jak je patrné z historických zkušeností, že může převládnout i negativní 

tendence. I v současné době můžeme zaznamenat významné pozitivní trendy, kdy díky 

postupné sociální integraci a osobním zkušenostem, je stále více vnímán pozitivní 

význam a smysl vzájemného soužití lidí s postižením a bez něj.  

 

Krajské plány vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením jsou 

koncepční dokumenty, jejichž cílem je zlepšení životních podmínek lidí s postižením 

v plné šíři životních situací, například v oblasti vzdělávání, zaměstnávání, ve volném 

čase atd.  

Usnesením Zastupitelstva jihočeského kraje č. 196/2013/ZK-5 ze dne 27. 6. 2013 byl 

schválen Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na 

roky 2013 – 2016. Akční plán na rok 2017 navazuje na tento strategický dokument a byl 

vytvořen ve spolupráci s pracovní skupinou pro záležitosti osob se zdravotním 

postižením a pracovníky jednotlivých dotčených odborů Krajského úřadu Jihočeského 

kraje.  
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Přístupnost prostředí 
 

Cíl 1 

Nastavit a realizovat opatření, která by měla napomoci odstranit stávající 

a předcházet vzniku nových technických bariér v rámci předmětné části veřejné 

infrastruktury. 

 

Opatření 

1.1. Zajistit metodickou, konzultační a koordinační činnost pro stavebníky, projektanty, 

pracovníky stavebních úřadů a veřejnost v oblasti přístupnosti staveb pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace na území kraje prostřednictvím 

opakovaného školení pracovníků stavebních úřadů nižších stupňů zaměřené na 

problematiku aplikace technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně předávání 

praktických informací. 

Odpovědnost:  odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu 

a investic 

Termín: 2017 

Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje 

 

1.2. Metodicky podporovat zapojení obcí na území Jihočeského kraje do „Národního 

rozvojového programu mobility pro všechny“ a informovat o dalších aktuálních 

možnostech získání finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených na zajištění 

přístupnosti staveb, zejména budov obecních a městských úřadů, pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Odpovědnost:  odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu 

a investic  

Termín: 2017 

Náklady: 50 000 Kč 

 

1.3. Pokračování dotačního programu Jihočeského kraje zaměřeného 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, stavebního řádu 

a investic 

Termín: 2017 

Náklady: 2 000 000 Kč 
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Cíl 2 

Zlepšit přístupnost objektů občanského vybavení a nemovitých kulturních památek 

v majetku kraje a objektů občanského vybavení, v nichž sídlí krajem zřizované 

organizace, a to do té míry, aby se kraj stal nositelem dobré praxe ve vztahu k řešení 

přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

Opatření 

1.1. Dokončit proces zajištění přístupnosti budov krajského úřadu (hlavní budova            

U Zimního stadionu 1952/2 a budova B. Němcové 49/3, České Budějovice) pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Odpovědnost:  odbor hospodářské a majetkové správy 

Spolupráce: odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu 

a investic 

Termín: 2017 

Náklady: podle zjištěného stavu 

 

2.2. Pokračovat v procesu vyhodnocování budov škol a školských zařízení zřizovaných 

krajem z hlediska přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

a zjištěné nedostatky bránící pohybu a orientaci zdravotně postižených postupně 

odstraňovat. 

Odpovědnost:  odbor školství, mládeže a tělovýchovy  

Spolupráce: odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu 

a investic 

                              odbor hospodářské a majetkové správy 

Termín: 2017 

Náklady: podle zjištěného stavu a rozpočtových možností kraje 

 

2.3. Pokračovat v procesu vyhodnocování kulturních institucí zřizovaných krajem 

z hlediska přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace             

a zjištěné nedostatky bránící pohybu a orientaci zdravotně postižených postupně 

odstraňovat. 

Odpovědnost:  odbor kultury a památkové péče 

Spolupráce: odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu 

a investic 

                              odbor hospodářské a majetkové správy 

Termín: 2017 

Náklady: podle zjištěného stavu a rozpočtových možností kraje 
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Přístup k informacím 
 

Cíl 1 

Usnadnit osobám se zdravotním postižením přístup k informacím zveřejňovaným 

na internetových stránkách. 

 

Opatření 

1.1. Zjišťovat současný stav přístupnosti informací pro osoby se zdravotním 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: 2017 

Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje 

 

1.2. Pokračovat v metodické podpoře 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: 2017 

Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje 

 

Cíl 2 

Ozvučit jednací prostory krajského úřadu pro osoby se sluchovým postižením. 

 

Opatření 

2.1. Doplnit vybavení zasedací místnosti č. 325, odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

technickým zařízením umožňujícím osobám se sluchovým postižením, které 

využívají sluchadlo, plnohodnotně přijímat informace sluchem. 

Odpovědnost:  odbor hospodářské a majetkové správy 

Termín: 2017 

Náklady: 50 000 Kč 

 

Cíl 3 

Zajištění minimálního standardu přístupu a komunikačních dovedností ze strany 

zaměstnanců krajského úřadu při jednání s osobami se zdravotním postižením. 

 

 

Opatření 

3.1. Ve spolupráci s organizacemi sdružujícími osoby se zdravotním postižením nadále 

realizovat vzdělávací program určený pro pracovníky krajského úřadu a zaměřený 

na specifika přístupu k lidem se zdravotním postižením a komunikace s nimi. 
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Odpovědnost:  odbor kancelář ředitele 

Spolupráce: organizace sdružující osoby se zdravotním postižením 

Termín: 2017 

Náklady: 7 000 Kč 

 

3.2. Zajistit v budovách KÚ přístup k on-line tlumočení do a ze znakového jazyka. 

Odpovědnost:  odbor kancelář hejtmana 

 odbor informatiky 

Termín:  2017 

Náklady:  podle zjištěného stavu a rozpočtových možností kraje 

 
Doprava 
 

Cíl 1 

Přizpůsobit dopravu osobám se zdravotním postižením tak, aby se stala službou 

umožňující jim kontakt se sociálním prostředím při zajištění maximální možné 

nezávislosti na druhých lidech. 

 

Opatření 

1.1. Pokračovat v metodické podpoře zapojení obcí na území Jihočeského kraje do 

„Národního rozvojového programu mobility pro všechny“ za účelem zpřístupnění 

dopravní infrastruktury osobám s omezenými schopnostmi pohybu a orientace 

(provázanost s opatřením v tematické oblasti „Přístupnost prostředí“). 

Odpovědnost:  odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu 

a investic 

Termín: 2017 

Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje 

 

1.2. Zachovat dotační 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: 2017 

Náklady: zachovat stávající výše finančních prostředků vyčleněných na dotační 

program 2 500 000 Kč  

 

1.3. Pokračovat v dotačním programu kraje zaměřeného na podporu stavebních úprav 

technického vybavení autobusových zastávek a železničních stanic umožňujících 

využití dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace (bude možné 
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pro spolufinancování projektů podpořených z Národního programu mobility pro 

všechny“). 

Odpovědnost:  odbor dopravy a silničního hospodářství 

Termín: 2017 

Náklady: 750 000 Kč  

 

 

Vzdělávání 
 

Cíl 1 

Podporovat zlepšení přístupnosti vzdělávání žákům a studentům se zdravotním 

postižením  ve školách v hlavním vzdělávacím proudu. 

 

Opatření 

1.1. Podporovat speciálně pedagogická centra zřizovaná krajem např. formou 

modernizace vybavení pomůckami a diagnostickými nástroji.  

Odpovědnost:  odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

Termín: 2017 

Náklady: dle rozpočtových možností kraje 

 

1.2. Zachovat stávající dotační program „Podpora školství“, 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: 2017 

Náklady: dle rozpočtových možností kraje 

 

Cíl 2 

Pokračovat ve spolupráci a vzájemné informovanosti a komunikaci mezi různými 

typy poradenských a podpůrných zařízení a organizací poskytujících služby dětem, 

žákům a studentům se zdravotním postižením za účelem koordinace a zkvalitnění 

poskytovaných služeb a zefektivnění vynaložených nákladů. 

 

Opatření 

2.1. Pokračovat v pravidelných pracovních jednáních 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 
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Termín: 2017 

Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje 

 

 

Zaměstnávání 
 

Cíl 1 

V pozici zaměstnavatele dosáhnout na krajském úřadu hranice 4% povinného podílu 

zaměstnanců se zdravotním postižením daného Zákonem č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve zřizovaných organizacích pak dosáhnout navýšení 

procentuálního zastoupení zaměstnanců se zdravotním postižením oproti 

současnému stavu.  

 

Opatření 

1.1. Vhodnou personální politikou naplňovat povinný podíl 4 % zaměstnanců se 

zdravotním postižením na krajském úřadu. 

Odpovědnost:  odbor kancelář ředitele 

Termín: 2017 

Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje 

 

1.2. V případech, kdy není možné objektivně zaměstnat povinný podíl zaměstnanců se 

zdravotním postižením, preferovat náhradní plnění podle odst. 2, písm. b) Zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, tedy formou odebírání výrobků nebo služeb 

od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami 

se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo 

odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou 

osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo 

zadáváním zakázek 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: 2017 

Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje 
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Volný čas a kultura 
 

Cíl 1 

Zvýšit informovanost o možnostech aktivního využití volného času pro osoby se 

zdravotním postižením v Jihočeském kraji prostřednictvím aktualizace nabídky. 

 

Opatření 

1.1. Aktualizovat nabídku organizovaných speciálních a integrovaných volnočasových 

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

Odpovědnost:  odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

Termín: 2017 

Náklady: dle zjištěného stavu 

 

1.2. Vytvořit a průběžně realizovat systém sběru informací o přístupnosti sportovních 

zařízení v Jihočeském kraji pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím 

České unie sportu, získané informace zpracovávat a výstupy průběžně zveřejňovat.  

Odpovědnost:  odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

Termín: 2017 

Náklady: dle zjištěného stavu 

 

Cíl 2  

Podpořit rozšíření nabídky speciálních i integrovaných organizovaných aktivit osob 

se zdravotním postižením v rámci zájmového vzdělávání a zájmových činností.  

 

Opatření 

2.1. Pokračovat v rozšíření nabídky speciálních i integrovaných organizovaných aktivit 

dětí se zdravotním postižením v zařízeních pro zájmové vzdělávání zřizovaných 

krajem. 

Odpovědnost:  odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

Termín: 2017 

Náklady: dle zjištěného stavu 

 

2.2. V rámci dotačního programu „Podpora práce s dětmi a mládeží“ zachovat opatření – 

Aktivity pro děti a mládež se zdravotním postižením.  

Odpovědnost:  odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

Termín: 2017 

Náklady: dle rozpočtových možností kraje 
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Cíl 3 

Zlepšit možnosti zapojení osob se zdravotním postižením do pohybových 

a sportovních aktivit.  

 

Opatření 

3.1. Zachovat objem finančních prostředků v opatření „Podpora aktivit sportovců se 

zdravotním postižením“ vypsaném v rámci dotačního programu „Podpora sportu“. 

       Odpovědnost:  odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

       Termín: 2017 

       Náklady: dle rozpočtových možností kraje 

 

3.2. Při hodnocení projektových žádostí o finanční podporu z dotačního programu 

„Podpora sportu, opatření Rekonstrukce stávajících sportovišť“ zohlednit záměr 

projektu spočívající v zajištění přístupnosti sportovišť pro osoby se zdravotním 

postižením. 

       Odpovědnost:  odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

       Termín: 2017 

       Náklady: dle rozpočtových možností kraje 

 

Cíl 4 

Podpořit možnosti aktivního zapojení osob se zdravotním postižením do kulturního 

života.  

 

Opatření 

4.1. Informovat odbornou veřejnost a zainteresované subjekty o možnosti čerpání 

finančních prostředků ze stávajícího Dotačního programu Jihočeského kraje 

„Podpora kultury“ na aktivity, které realizují osoby se zdravotním postižením, jsou 

pro ně organizovány nebo se do nich mohou aktivně zapojit. Tyto aktivity budou 

podpořeny na základě podané žádosti o dotaci v rámci vyhlášeného programu 

včetně příloh prokazujících zaměření projektu na osoby se ZP; obsah příloh je 

specifikován ve spolupráci s organizacemi sdružujícími osoby se zdravotním 

postižením. 

  Odpovědnost:   odbor kultury a památkové péče 

                                 odbor evropských záležitostí 

Termín:    2017 

Náklady:              objem max. 10% z celkové alokace  
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Zdravotnictví 
 

Cíl 1 

Rozvoj kvality služeb v oblasti psychosociální podpory v nemocnicích založených 

krajem. 

 

Opatření 

1.1. V rámci stávajícího dotačního programu „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,“ finančně podporovat dobrovolnická centra 

zajišťující dobrovolnickou psychosociální podporu na odděleních následné péče 

v nemocnicích založených krajem. 

Odpovědnost:  odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

                              odbor evropských záležitostí 

Termín: 2017 

Náklady: zachování stávající výše finančních prostředků vyčleněných na dotační 

program 4 500 000 Kč 

 

1.2. V rámci stávajícího dotačního programu „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,“ finančně podporovat nestátní neziskové 

organizace zajišťující profesionální služby v oblasti psychosociální podpory 

(zdravotní klaun, nemocniční klaun, herní specialista apod.). 

 Odpovědnost:  odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

                              odbor evropských záležitostí 

Termín: 2017 

Náklady: zachování stávající výše finančních prostředků vyčleněných na dotační   

program 4 500 000 Kč 

1.3. V rámci stávajícího dotačního programu „Podpora a zkvalitnění zdravotní péče o 

nevyléčitelně nemocné, včetně podpory rodin těchto nemocných“. 

       Odpovědnost:  odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

                        odbor evropských záležitostí 

       Termín: 2017 

Náklady: zachování stávající výše finančních prostředků vyčleněných na dotační   

program 1 300 000 Kč 

Cíl 2 

Zvýšit komunikační dovednosti lékařů a dalších zdravotnických pracovníků směrem 

k osobám se zdravotním postižením. 
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Opatření 

2.1. Ve spolupráci s organizacemi sdružujícími osoby se zdravotním postižením zjistit 

možnosti vzdělávacích programů a dle zájmu ze strany krajem zřizovaných a 

zakládaných organizací a v případě zájmu vytvořit a realizovat vzdělávací program 

určený pro zdravotnické pracovníky. 

Odpovědnost:  odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Spolupráce:  organizace sdružující osoby se zdravotním postižením 

Termín: 2017 

Náklady: 50 000 Kč 

 

Cíl 3 

Posílit součinnost poskytovatelů zdravotních služeb založených nebo zřizovaných 

krajem s poskytovateli sociálních služeb a nalézt systémové řešení předávání 

informací o nabídkách vhodných sociálních služeb pacientům. 

 

Opatření 

3.1. Pokračovat v zprostředkování komunikace mezi poskytovateli zdravotních služeb 

založenými nebo zřizovanými krajem a poskytovateli sociálních služeb s cílem nalézt 

systémové řešení předávání informací o nabídkách vhodných sociálních služeb 

pacientům. 

Odpovědnost:  odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Termín: 2017 

Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje 

 

 

Sociální služby 
 

Cíl 1 

Zlepšovat informovanost veřejnosti o nabídce zapůjčování kompenzačních 

a rehabilitačních pomůcek a souvisejících základních servisních a doplňkových 

služeb na území kraje. 

 

Opatření 

1.1. Aktualizovat vhodnou formou existující seznam sítě půjčoven kompenzačních a 

rehabilitačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, rozsah nabízeného 

sortimentu a nabídku jejich základních servisních a dalších doplňkových 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. 2017 

Náklady:             bez nároku na finanční prostředky 

 

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 zlepšení dostupnosti, 

podporu rozvoje a zvýšení kvality sociálních služeb na území kraje. 

Odpovědnost:  odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Termín: 2017 

Náklady: dle finančních možností kraje  

 

2.2. Zachovat stávající dotační program „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“, a objem vyčleněných finančních prostředků. 

Odpovědnost:  odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Termín:               2017 

Náklady: zachování stávající výše finančních prostředků vyčleněných na dotační 

program 4 500 000 Kč  

 

Cíl 3 

Zajistit zastoupení osob se zdravotním postižením v procesu tvorby, průběžného 

sledování a vyhodnocování strategických a koncepčních dokumentů kraje v oblasti 

sociálních věcí. 

 

Opatření 

3.1. Informovat organizace sdružující osoby se zdravotním postižením, případně 

odborně erudované fyzické osoby se zdravotním postižením s nabídkou účasti na 

procesu tvorby, průběžného sledování a vyhodnocování Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb.  

Odpovědnost:  odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Termín: 2017 

Náklady: bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 

| 15 | 

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. Zachovat vyčleněný výstavní prostor v budově krajského úřadu, který budou moci 

kontinuálně využívat k prezentaci výsledků své činnosti organizace sdružující osoby 

se zdravotním postižením, poskytovatelé sociálních služeb apod. 

Odpovědnost:  odbor kancelář hejtmana 

Termín: 2017 

Náklady: 25 000 Kč 

 

1.2. Pokračovat v pořizování věcných darů sloužících jako reprezentační či upomínkové 

předměty kraje od organizací poskytujících sociální či vzdělávací služby osobám se 

zdravotním postižením nebo organizací zaměstnávajících více než 50 % 

zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. 

Odpovědnost:  odbor kancelář hejtmana 

Termín: 2017 

Náklady: 20 000 Kč  

 

Cíl 2 

Veřejně prezentovat a oceňovat příklady pozitivního přístupu veřejnosti k lidem se 

zdravotním postižením a příklady úspěšného zapojení člověka se zdravotním 

postižením do společnosti. 

 

Opatření 

2.1. Jedenkrát ročně udělovat ocenění hejtmana Jihočeského kraje „Zlatá šupina“  

organizacím, které se dlouhodobě vyznačují pozitivním vztahem k osobám se 

zdravotním postižením, a to v oblasti vzdělávání, zaměstnávání a volného času. 

Odpovědnost:  odbor kancelář hejtmana 

Termín: 2017 

Náklady: 20 000 Kč  
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Vyhodnocování a aktualizace plánu 
 
1. KPVP je koncepční dokument s vymezenými dílčími cíli a opatřeními, jejichž plnění 

je třeba pravidelně vyhodnocovat a na základě získaných výstupů, případně 

na podkladě nově vzniklých skutečností aktualizovat. 

2. Za plnění jednotlivých cílů a opatření jsou odpovědné odbory krajského úřadu či jiné 

subjekty, které jsou uvedeny v plánu. 

3. Koordinací vyhodnocování a aktualizace KPVP je pověřen odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví. 

4. Na vyhodnocování plánu se vedle odboru sociálních věcí a zdravotnictví aktivně 

podílí pracovní skupina pro záležitosti osob se zdravotním postižením při komisi 

pro zdravotnictví a sociální péči, odpovědné odbory krajského úřadu či jiné 

subjekty; přizváni mohou být také osoby se zdravotním postižením, organizace 

sdružující osoby se zdravotním postižením či externí odborníci. 

5. Vyhodnocování Akčního plánu probíhá jedenkrát ročně; výstupem je hodnotící 

zpráva, která se předkládá komisi pro zdravotnictví a sociální péči a následně ke 

schválení radě kraje. 


