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Stanovisko NRZP Ústeckého kraje k materiálu „Ústecký krajský plán vyrovnávání 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020“ 

Od roku 2015 se krajské zastupitelstvo řídilo schváleným koncepčním materiálem, který 

vyjadřuje vztah mezi krajskými orgány a osobami se zdravotním postižením. Partnerem mu v tomto 

smyslu byla NRZP Ústeckého kraje.  

Je každoročně vyhodnocován. Zde jsme měli příležitost k poděkování partnerovi za přístup k jeho 

naplňování. Konkrétně chválíme: 

- práci poradního sboru hejtmana Ústeckého kraje, za jeho operativnost a koncepčnost při řešení 

problémů OZP 

- možnost přímého zapojení zástupců NRZP ÚK do výborů pléna a komisí rady, kde zástupci NRZP přímo 

reagují a prosazují potřeby OZP 

- prohloubení partnerství a spolupráce s vedoucími odborů a některých oddělení při plnění úkolů. 

Úkoly a opatření z plánu vyrovnání se staly běžnou pracovní náplní referentů jednotlivých odborů 

a oddělení. Plán byl každoročně vyhodnocován a v případě potřeby upřesňován. Hodnocení se 

provádělo na úrovni výborů a komisí, rady a zastupitelstva ÚK. 

KV nejméně jedenkrát za rok přímo jednal o aktuálních úkolech s vedoucími odvětvových odborů. 

Každoročně byly zorganizovány nejméně dva semináře. Na nich byly projednávány aktuální otázky. 

Vzpomeneme například semináře k zajištění: 

- informací pro OZP a reportáže pro nedoslýchavé a ohluchlé občany 

- dopravy pro OZP v podmínkách privatizace železniční dopravy 

- přístupnosti památek  

- přístupnosti staveb a využitím e- klíče a zámku 

- zdravotní a sociální péče pro OZP, kompenzační pomůcky 

- počítačové gramotnosti 

- ochrany proti tzv. šmejdům v oblasti energetiky 

- pomůcek pro nevidomé a neslyšící 

- ochrany před diskriminací OZP 

- finanční gramotnosti OZP 

K zajištění širokých informací o činnosti ÚK  a ÚKÚ byla zavedena a slouží samostatná dlaždice 

na webu kraje nazvaná senioři a handicapovaní. 

Pro přehlednost doporučujeme zachovat zvolenou formu hodnocení po jednotlivých letech. 

Při pročtení plnění plánu vyrovnání za 6 let je zřejmé, že bylo vykonáno velké dílo, že se 

podařilo plánovitě měnit kvalitu života OZP.  Získané zkušenosti z plnění, se zároveň staly podkladem 

pro zpracování nového plánu vyrovnání na léta 2021-5. 

Projednáno a schváleno KV NRZP Ústeckého kraje dne 15. 3. 2021  

Jaroslav Slavík, předseda NRZP ÚSTECKÉHO KRAJE 
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