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Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 16. února 2015 Ústecký krajský plán vyrovnávání 
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 – 2018, jehož platnost byla 
posléze prodloužena do roku 2020 tak, aby byl v souladu Národním plánem podpory rovných 
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020.  

Plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením je koncepční dokument 
vycházející zejména z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, jež byla přijata 
dne 13. prosince 2006 v New Yorku. S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament ČR a ratifikoval ji 
prezident ČR. Úmluva vstoupila v platnost pro ČR na základě svého článku 45, odst. 2 dne 28. 
října 2009. Dalším základním dokumentem jsou teze připravovaného nového Národního plánu 
podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021 až 2025. 

Při tvorbě tohoto materiálu byly také brány v úvahu související legislativní a koncepční 
dokumenty na celostátní a krajské úrovni. 

Tento dokument byl zpracován z podnětu Poradního orgánu hejtmana Ústeckého kraje pro 
seniory a zdravotně postižené ve spolupráci s Ústeckou krajskou radou osob se zdravotním 
postižením a zainteresovanými odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje a byl schválen 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 20. 4. 2020 usnesením č. xx/xxZ/2020. 
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1. Obecné požadavky a osvětová činnost  

Hlavní cíle: 
• Předcházet diskriminaci a zajišťovat rovné zacházení pro lidi se zdravotním postižením.  
• Podporovat dodržování principu univerzálního designu. 
• Působit proti stereotypům a předsudkům ve vztahu k osobám se zdravotním postižením a 

podporovat respektování práv a důstojnosti osob se zdravotním postižením. 
• Podporovat osvětové programy týkající se osob se zdravotním postižením a jejich práv. 
• Na prodejních výstavách pořádaných Ústeckým krajem na půdě Krajského úřadu v období 

Velikonočních a Vánočních svátků vyčlenit jeden stánek pro organizace s cílovou skupinou 
OZP. 

 
Cíl 1.1.: Nediskriminující prostředí pro osoby se zdravotním postižením.  
 
Opatření 1.1.2.  Při tvorbě strategických materiálů zohledňovat dopady na lidi se zdravotním 
postižením a jejich případné specifické požadavky. 

Cíl 1.2.: V rámci krajské samosprávy dodržovat princip rovnosti a nediskriminace lidí 
se zdravotním postižením. 
 
Opatření 1.2.1. Podporovat přípravu, realizaci a průběžné monitorování krajských plánů vyrovnávání 
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.  
 
Opatření 1.2.2. Poskytovat metodické vedení samosprávným úřadům týkající se problematiky lidí se 
zdravotním postižením v působnosti daného gestora.  

 
Odbor odpovědný za plnění: KH + SV 
Indikátor: 1 metodické setkání se samosprávami za rok 
 
 

2. Přístupnost staveb, dopravy a komunikací  

Hlavní cíle: 
• Umožnit osobám se zdravotním postižením svobodný a bezpečný přístup a pohyb po veřejných 

budovách a pohyb na komunikacích.  
• Umožnit osobám se zdravotním postižením plné využívání veřejné osobní dopravy. 

 
 
Cíl 2.1.: Vyšší počet bezbariérových veřejných budov a komunikací 

Opatření 2.1.1. Provést analýzu přístupnosti všech budov ve vlastnictví a pronájmu gestora (včetně 
příspěvkových a dalších krajských organizací).  

Opatření 2.1.2. Na základě analýzy přístupnosti budov ve vlastnictví a pronájmu gestora zveřejnit na 
webových stránkách informace o přístupnosti daných objektů. 

Opatření 2.1.3. Na základě analýzy přístupnosti budov ve vlastnictví a pronájmu gestora vytvořit plán 
zpřístupňování těchto budov. 
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Opatření 2.1.4. Důsledně vyžadovat stanoviska konzultačních středisek NIPI ČR na projekty 
financované krajem a samosprávami, s ohledem na principy bezbariérovosti a mobility. 

Indikátor: Vytvoření plánu zpřístupňování budov ve vlastnictví a pronájmu gestora 
 

Cíl 2.2.: Prevence proti vzniku bariérových budov 

Opatření 2.2.1. Provádět metodickou činnost vůči obecným stavebním úřadům v oblasti obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Opatření 2.2.2. Minimálně jedenkrát ročně zařazovat na poradách se stavebními úřady blok týkající se 
problematiky zpřístupňování staveb pro osoby se zdravotním postižením 

Opatření 2.2.3.. Uspořádat seminář projektantům k otázkám zpřístupňování staveb, při dodržování 
platných norem a to ve spolupráci s jejich komorou, odborem ÚPS ÚK a NRZP ČR, NIPI jednou za 
dva roky. 

Opatření 2.2.4. Podporovat rozšiřování eurozámků a euroklíčů prostřednictvím dotační podpory ročně 
200 tis. Kč. 

 

Cíl 2.3.: Veřejná doprava přístupná pro všechny skupiny lidí se zdravotním postižením. 
 
Opatření 2.3.1. Vyhodnocovat provedení zakázek krajů týkajících se veřejné dopravy z hlediska 
zajištění bezbariérové dopravy. 

Opatření 2.3.2. Najít řešení zajištění bezbariérové dopravy u komerčních dopravců. 

Cíl 2.4.: Vyšší počet bezbariérových dopravních staveb 

Opatření 2.4.1. Ve své působnosti zajišťovat konzultační a poradenskou činnost v oblasti 
bezbariérového užívání dopravních staveb a dopravních prostředků. 

Opatření 2.4.2. Kraj zajistí koordinaci mezi různými přepravci na silnicích i kolejích.  

Opatření 2.4.3. Zajišťovat označení nízkopodlažních vozidel a bezbariérových zastávek a stanic v 
jízdních řádech schvalovaných Odborem dopravy a silničního hospodářství Ústeckého kraje.  

Opatření 2.4.4. Zřídit dispečink pro Ústecký kraj s nepřetržitým provozem pro dopravu v kraji. 

Indikátor pro cíl 2.2. – 2.4.: - alespoň 1 metodické setkání pro jednotlivé zainteresované strany 
          - vyčerpání alokovaných prostředků na rozšiřování eurozámků a 
euroklíčů 
 
Odbor odpovědný za plnění: DS + UPS + KH 
 

 

 

 

 

 



 

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2025 6 
 

 

 

 

3. Přístupnost informací a elektronických služeb  

Hlavní cíl:  
• Poskytovat informace určené široké veřejnosti osobám se zdravotním postižením v přístupných 

formátech a technologiích vhodných pro různé typy zdravotního postižení, a to včetně 
komunikačních systémů lidí se sluchovým postižením. 

 
Cíl 3.1.: Přístupné dokumenty veřejné správy.  

Cíl 3.2.: Přístupné webové stránky a elektronické služby institucí veřejné správy. 

Opatření 3.2.1. Provozovat web projektu Česko-saské pohraničí bez barier poslouží k rozšiřování 
důležitých informací pro OZP.Opatření 3.2.2. Pořádat pravidelně vzdělávací akce týkající se například 
počítačové gramotnosti, elektronické pošty, internetového bankovnictví atd. 

Indikátor: 1 uspořádané školení pro cílovou skupinu OZP každý rok 
 

Cíl 3.3.: Lepší komunikace veřejné správy s lidmi se zdravotním postižením. 

Opatření 3.3.1. Zhotovit nové reportáže pro osoby se sluchovým postižením ve stávajícím formátu, tj. s 
tlumočníkem znakového jazyka pro neslyšící, titulky pro osoby nedoslýchavé a později ohluchlé a 
mluveným komentářem pro další OZP. 

Opatření 3.3.2. Provozovat email s názvem handicap@kr-ustecky.cz, v rámci kterého odbor sociálních 
věcí komunikuje a odpovídá na dotazy občanů z řad zdravotně postižených a seniorů. Na email je 
možné zasílat veškeré dotazy/požadavky z činnosti krajského úřadu a Ústeckého kraje.  

Opatření 3.3.3. Rozšiřovat povědomí veřejnosti o aktivitách zdravotně postižených lidí, vytvořit na 
webových stránkách Ústeckého kraje prostor pro prezentování organizací osob se zdravotním 
postižením a nadále pak po technické stránce zajišťovat jedenkrát ročně jeho aktualizaci. 

 
Cíl 3.4.: Zaměstnanci veřejné správy vzdělaní v tématech týkajících se zdravotního postižení. 
 
Indikátor pro cíl 3.3.-3.4.: proškolení všech zaměstnanců Krajského Úřadu Ústeckého kraje, 
kteří jsou ve styku s veřejností, na libovolné téma týkající se komunikace s OZP. 
Odbor odpovědný za plnění: INF + KŘ 
 

4. Mimořádné události a krizové situace  

Hlavní cíl: 
• Zajistit ochranu a bezpečnost osob se zdravotním postižením během mimořádných událostí 

a krizových situací. 
 
Cíl 4.1.: Zajištění informovanosti osob se zdravotním postižením o mimořádných událostech 
a krizových situacích. 
 
Indikátor: Publikace informací (článku) na toto téma v působnosti kraje na webových stránkách 
kraje 
Odbor odpovědný za plnění: KH 
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5. Nezávislý život  

Hlavní cíl: 
• Vytvářet podmínky pro to, aby osoby se zdravotním postižením mohli žít co nejvíce samostatně 

ve svém přirozeném domácím prostředí. 
 
Cíl 5.1.: Vyšší podíl péče o osoby se zdravotním postižením v domácím prostředí.  
 
 
Indikátor: Transformace pečovatelských služeb a služeb osobní asistence 
Odbor odpovědný za plnění: SV 
 
 
 

6. Rovnost před zákonem a přístup ke spravedlnosti  

Hlavní cíle: 
• Zajistit, aby měly OZP na rovnoprávném základě s ostatními možnost hájit svá práva ve všech 

oblastech života. 
• Zajistit osobám se zdravotním postižením přístup ke spravedlnosti na rovnoprávném základě 

s ostatními. 
 
Cíl 6.1.: Zajistit osobám se zdravotním postižením takovou asistenci, aby mohly uplatnit svá 
práva ve všech oblastech života. 
 
Indikátor: proškolení všech zaměstnanců Krajského Úřadu Ústeckého kraje, kteří jsou ve styku 
s veřejností, na libovolné téma týkající se komunikace s OZP. 
Odbor odpovědný za plnění: VŠECHNY ODBORY 
 
 

7. Život v rodině  

Hlavní cíle: 

• Podporovat samostatný život a život v rodině osob se zdravotním postižením. 
• Zamezit násilí a zneužívání lidí se zdravotním postižením. 

Cíl 7.1. Podpora neformálních pečujících 

Cíl 7.2. Podpora vzniku služeb pro specifické cílové skupiny jako například osoby s poruchou 
autistického spektra, kombinované diagnózy aj. 

Cíl 7.3. Podpora volnočasových aktivit a aktivit navazujících na sociální služby pro odlehčení 
pečujících členů rodiny 
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Indikátor: - alespoň 1 sociální služba pro specifickou cílovou skupinu zařazená do základní sítě 
kraje 
    - každoroční konference/seminář týkající se neformální péče či volnočasových aktivit 
pro cílovou skupinu OZP 
 
Odbor odpovědný za plnění: SV 

 
 

8. Vzdělávání a školství  

Cíl 8.1.: Kvalitní práce školských poradenských zařízení, včetně zkrácení dodržování zákonné 
lhůty na provedení vyšetření. Cíl 8.2.: Kvalitní příprava a podpora všech pedagogických profesí 
při výuce dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením.  
Cíl 8.3.: Kvalitní vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením s respektem vůči 
individuálním potřebám 
 
 
Opatření 8.3.1. Zpracovat přehled bezbariérových středních škol dle jednotlivých míst poskytovaného 
vzdělávání na území Ústeckého kraje a následně ho zveřejnit na webových stránkách kraje. 
 
Opatření 8.3.2. Podporovat všechny formy vzdělávání občanů se zdravotním postižením včetně 
celoživotního vzdělávání občanů se zdravotním postižením  
 
Opatření 8.3.3. Vytvoření „Databáze pomůcek“, která by byla určena pro vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami.  
 
Opatření 8.3.4. Prostřednictvím Poradenského a edukačního centra (PECKA) poskytovat poradenskou 
činnost znevýhodněným osobám a také těm, kteří se znevýhodněnými pracují  
 
Indikátor: - Přehled bezbariérových středních škol zveřejněný na webových stránkách kraje 
    - Vytvořená databáze pomůcek pro žáky se specifickými potřebami 
               -  ročně 5 akcí zaměřených na vzdělávání žáků se zdravotním postižením 
 
 
Odbor odpovědný za plnění: SMT 
 
 

9. Zdraví a zdravotní péče  

Hlavní cíle: 
• Zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní péči pro osoby se zdravotním postižením. 
• Zvýšit osvětu v oblasti zdravotního postižení jak v případě pacientů, tak zdravotnických 

pracovníků. 
 

Cíl 9.1.: Pokračovat v naplňování databáze bezbariérových zdravotnických zařízení 

Indikátor:  Rozšířená databáze zdravotnických zařízení 
 
Odbor odpovědný za plnění: ZD 
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10. Zaměstnávání a podpora podnikání osob se zdravotním 
postižením  

Cíl 10.1.: Vyšší počet zaměstnaných osob se zdravotním postižením ve veřejném sektoru. 
 
Indikátor: meziročně vyšší počet osob zaměstnaných v příspěvkových organizacích kraje, 
vyplývající z každoročního přehledu 
 
Odbor odpovědný za plnění: SV 
 
 

11. Sociální zabezpečení a sociální ochrana  

Hlavní cíle: 
• Zajistit přiměřenou životní úroveň pro lidi se zdravotním postižením a jejich rodiny. 
• Nadále podporovat aktivity organizací osob se zdravotním postižením a poskytovatelů sociálních 

služeb formou vypisování grantů, resp. poskytování dotací na jejich činnost v rámci dotačních 
programů Ústeckého kraje. 

• Prioritně podporovat sociální služby, které umožní osobám se zdravotním postižením setrvat co 
nejdéle v jejich přirozeném prostředí, zejména pečovatelské služby a osobní asistenci. 

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

•Nastavovat a optimalizovat krajskou síť sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, která 
odpovídá zjištěné potřebnosti a finančním možnostem kraje.  

•Zlepšovat informovanost veřejnosti o nabídce zapůjčování kompenzačních pomůcek a souvisejících 
základních servisních a doplňkových služeb na území kraje. 

•Zvyšovat informovanost osob se zdravotním postižením v sociální problematice 

Cíl 11.1. Pokračovat v organizování pravidelných konferencí pro OZP a seniory na aktuální 
téma pod záštitou hejtmana kraje 2 x do roka  

Indikátor: - 2 uspořádané konference během roku 
     - finanční podpora sociálních služeb pro cílovou skupinu OZP 
 
Odbor odpovědný za plnění: SV 
 

12. Participace osob se zdravotním postižením a jejich 
organizací na správě věcí veřejných  

Hlavní cíle: 
• Podporovat prostředí, v němž se mohou osoby se zdravotním postižením a jejich organizace 

na rovnoprávném základě s ostatními podílet na řízení veřejných záležitostí a napomáhat jejich 
účasti ve veřejném životě. 

• Podporovat svobodné vyjadřování vůle lidem se zdravotním postižením jako voličům.  
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Cíl 12.1.: Lidé se zdravotním postižením se podílejí na správě věcí veřejných. 
 
Opatření 12.1.1. Spolupracovat se zástupci organizací osob se zdravotním postižením při formulování 
opatření veřejné správy a při přípravě podkladů pro mezinárodní jednání, která se týkají osob se 
zdravotním postižením. 
Pokračovat v aktivitách POHÚK, jak v řešení koncepčních, tak i operativních věcí a plánů. 

Opatření 12.1.2. Zařazovat zástupce OZP do komisí a výborů ÚK v oblastech sociální, zdravotní, 
regionálního rozvoje, dopravy, školství, kultury a stavební. 

Indikátor: - Zástupci OZP jsou zařazeni v komisích Rady a výborech Zastupitelstva Ústeckého 
kraje 
    - POHÚK se schází každé čtvrtletí 
 
Odbor odpovědný za plnění: KH 
 
 
 

13. Přístup ke kulturnímu dědictví a účast na kulturním 
životě 

Hlavní cíle: 
• Zajistit lidem se zdravotním postižením možnost účastnit se kulturního života společnosti 

na rovnoprávném základě s ostatními. 
• Zajistit lidem se zdravotním postižením možnost účastnit se sportovních činností 

na rovnoprávném základě s ostatními. 
 
Cíl 13.1.: Vyšší podíl přístupných památek, divadel, muzeí, kin, knihoven a dalších kulturních 
zařízení, včetně jejich služeb. 
 
Opatření 13.1.1. Vyžadovat zajištění bezbariérových toalet na venkovních kulturních akcích (např. 
festivaly, koncerty). 
Opatření 13.1.2. Podporovat zpřístupnění expozic v muzeích a galeriích osobám s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace v rámci zajištění standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií 
pro osoby se zdravotním postižením ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní 
povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podílet se na zpřístupnění 
památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu a dalších kulturních zařízení. Instalace 
euro zámků. 
Opatření 13.1.3. Podporovat digitalizaci národního kulturního bohatství a jeho zpřístupnění 
technologiemi umožňujícími dálkový přístup a různé typy prezentace dle zdravotního postižení osob 

 Opatření 13.1.4. Pokračovat ve zpřístupňování památek v majetku kraje. 

 
Cíl 13.2.: Podporovat tvůrčí a umělecký potenciál osob se zdravotním postižením. 
 
Opatření 13.2.1. Spoluvytvářet prostor, v němž se umožní osobám se zdravotním postižením 
uspokojovat své kulturní potřeby, realizovat vlastní tvorbu, a to podporou kulturních aktivit právnických 
a fyzických osob. 
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Cíl 13.3.: Podpora zapojení osob se zdravotním postižením do sportovních aktivit. 
 
Opatření 13.3.1. Posílit finanční podporu sportovců se zdravotním postižením a jejich svazů. 
 
Indikátor: - každoroční finanční podpora v rámci dotačních programů kraje pořadatelům 
kulturních, sportovních a turistických akcí a dalších aktivit, ve kterých jsou zapojeny osoby se 
zdravotním postižením 
 
Odbor odpovědný za plnění: KP + SMT 
 

14. Koordinace a monitorování plnění 

Cíl 14.1.: Každoroční kontrola plnění opatření 

Jedenkrát ročně, nejpozději do 30. dubna po skončení daného roku předložit Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje kontrolu plnění plánu na úrovni jednotlivých odborů. Podklady dodají dotčené 
subjekty do 15. ledna v každém roce 

Odbor odpovědný za plnění: SV 


