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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. 

 

Plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením je koncepční dokument 

vycházející zejména z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, ratifikované Českou 

republikou v roce 2009. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením na období  2015 - 2018 

 

1.Oblast zpřístupňování staveb, dopravy a informací 
Cíl 1.1 

Aktivně podporovat zpřístupňování staveb osobám se zdravotním postižením  v Ústeckém 

kraji  

a zamezit vzniku nových bariér. 

Opatření 1.1.1 

Provádět metodickou činnost a poradenství vůči obecním stavebním úřadům ve sféře 

obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Realizátor: Odbor územního plánování a stavebního řádu (UPS) ve spolupráci s Ústeckou 

krajskou radou osob se zdravotním postižením (ÚKR ZP) a Národním institutem pro integraci 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.  (NIPI) 

Termín: průběžně 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

Opatření 1.1.2 

Minimálně jedenkrát ročně zařazovat na poradách se stavebními úřady blok týkající se 

problematiky zpřístupňování staveb pro osoby se zdravotním postižením. 

Realizátor: Odbor ÚPS ve spolupráci s KRZP a NIPI 

Termín: průběžně 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

Opatření 1.1.3 

Podporovat zvyšování informovanosti o přístupnosti veřejných objektů v kraji. Akcentovat  

a popularizovat všeobecnou přístupnost staveb tím, že Ústecký kraj vyhlásí stavbu roku 

Realizátor: Odbor ÚPS ve spolupráci s KRZP a NIPI 

Termín:  každoročně 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu Ústeckého  kraje 

 

Cíl 1.2 

Přispět ke zvýšení mobility osob se zdravotním postižením 

Opatření 1.2.1 

V intencích zákona č. 194/2010 Sb. při vypisování výběrových či nabídkových řízení od 

dopravců důsledně vyžadovat to, aby nové železniční vozy a autobusy splňovaly podmínku 

bezbariérového přístupu. 

Realizátor: Odbor dopravy a silničního hospodářství  (DS) 

Termín: průběžně 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

Opatření 1.2.2 

Zajišťovat označení nízkopodlažních vozidel a bezbariérových zastávek a stanic v jízdních 

řádech schvalovaných Odborem dopravy a silničního hospodářství Ústeckého kraje i IDOS. 

Realizátor: Odbor dopravy a silničního hospodářství 

Termín: průběžně 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

 



 
 

Cíl 1.3 

Rozšířit informovanost osob se zdravotním postižením 

Opatření 1.3.1 

Implementovat do webových stránek Ústeckého kraje informace pro osoby se zdravotním 

postižením ve všech s touto problematikou souvisejících rubrikách a jedenkrát ročně zajistit 

aktualizaci prezentovaných dat. 

Realizátor: Odbor kancelář hejtmana a odbor informatiky  ve spolupráci s KRZP, 

Termín: průběžně 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

Opatření 1.3.2 

Zařazovat alespoň jedenkrát ročně do programu školení informatiků a zaměstnanců, kteří 

pracují  

s webem Ústeckého kraje, také blok týkající se specifických potřeb a omezení, která při 

práci  

s internetem vyplývají z povahy jednotlivých druhů zdravotního postižení. 

Realizátor: Odbor informatiky ve spolupráci s KRZP 

Termín: průběžně 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

 

Opatření 1.3.3 

Za účelem rozšiřování 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. 

Realizátor: Odbor kancelář hejtmana ve spolupráci s KRZP 

Termín:  r. 2015 a další 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

 

Opatření 1.3.4 

Umožnit přístup k aktuálním informacím zřízením veřejně přístupného internetu pro 

veřejnost s bezbariérovým vstupem v podatelně KÚÚK. 

Realizátor: Odbor informatiky a kancelář hejtmana  

Termín:  r. 2015 a další 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Opatření 1.3.5 

Pro osoby se zdravotním postižením i seniory pořádat pravidelně akce typu: PC gramotnost 

– elektronická pošta, internetové bankovnictví atd. 

Realizátor: Odbor informatiky a kancelář hejtmana  

Termín:  r. 2015 a další 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

  

2. Oblast vzdělávání a školství 
Cíl 2.1 

Maximální možné vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělání 

Opatření 2.1.1 



 
 

Zpracovat přehled bezbariérových středních škol dle jednotlivých míst poskytovaného 

vzdělávání na území Ústeckého kraje a následně ho zveřejnit na webových stránkách kraje. 

Realizátor: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (SMT) ve spolupráci s KRZP 

Termín:  r. 2015 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

 

Opatření 2.1.2 

Podporovat všechny formy vzdělávání občanů se zdravotním postižením včetně 

celoživotního vzdělávání občanů se zdravotním postižením  

Realizátor: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (SMT) ve spolupráci s KRZP 

Termín: průběžně 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

 

Opatření 2.1.3 

Pod záštitou náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu  uspořádat pracovní 

seminář za účasti zástupců Odboru kultury a památkové péče, Odboru školství, mládeže a 

tělovýchovy, Odboru sociálních věcí, zástupců základních, středních a vysokých škol 

v Ústeckém kraji a zástupců NRZP na téma bariér v přístupu osob se zdravotním postižením 

zejm. ke středoškolskému vzdělání.  

 

Realizátor: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s KRZP 

Termín:  r. 2015 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

 

3. Oblast zdravotní péče 
Cíl 3.1 

Vytvářet podmínky pro odstraňování bariér při ošetření a hospitalizaci imobilních osob 

Opatření 3.1.1 

Připravit a na webových stránkách kraje začít budovat databázi bezbariérových 

zdravotnických zařízení v kraji. 

Realizátor: Odbor zdravotnictví  

Termín:  r. 2015 a další 

Finanční náklady: minimálně 50 000,- Kč 

 

4. Oblast sociálních věcí 
Cíl 4.1 

Navzdory současné hospodářské situaci udržet dosaženou úroveň sociálních služeb 

s důrazem na terénní služby 

Opatření 4.1.1 

Průběžně aktualizovat on-line katalog poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji. 

Realizátor: Odbor sociálních věcí  

Termín: průběžně 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

Opatření 4.1.2 



 
 

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. 

Realizátor: Odbor sociálních věcí ve spolupráci s KRZP 

Termín: průběžně 

Finanční náklady: dle schváleného rozpočtu ÚK 

 

Opatření 4.1.3 

Podpořit projekt Euroklíč. 

Realizátor: Odbor sociálních věcí + Odbor kancelář hejtmana 

Termín: průběžně 

Finanční náklady: 100 000,- Kč v r. 2015; 100 000,- Kč v r. 2016    

 

Opatření 4.1.4 

Podporovat integraci osob se  zdravotním postižením do běžného života. Zejména 

podporovat přechod uživatelů z pobytových služeb do alternativních forem bydlení. 

Realizátor: Odbor sociálních věcí 

Termín: průběžně 

Finanční náklady: dle finančních možností rozpočtu kraje a dle výše alokace finančních 

prostředků operačních programů 

 

Cíl 4.2 

Napomáhat zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Ústeckém kraji 

Opatření 4.2.1 

V rámci projektu „Komplexní program podpory zaměstnanosti cílových skupin 

s handicapem na trhu práce v Ústeckém kraji“  zmapovat handicapy cílové skupiny a 

vytvořit sborník nových systémových opatření. 

Realizátor: odbor sociálních věcí  

Termín: r. 2015; 2016 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

Opatření 4.2.2 

Prostřednictvím měsíčníku Ústecký kraj a webových stránek Ústeckého kraje a na 

elektronickém magazínu Ústeckého kraje pro seniory a zdravotně postižené občany 

informovat o sociálních podnicích a organizacích zaměstnávajících osoby se zdravotním 

postižením, uvádět příklady dobrých a špatných zkušeností z praxe a popularizovat i tímto 

způsobem vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na trhu práce. 

Realizátor: Odbor sociálních věcí a Odbor kancelář hejtmana 

Termín: průběžně 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

Opatření 4.2.3 

V rámci hodnotících kritérií pro udělování Ceny hejtmana Ústeckého kraje za společenskou 

odpovědnost prosazovat jako hodnotící hledisko také zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. 

Realizátor: Odbor sociálních věcí a Odbor kancelář hejtmana ve spolupráci s KRZP 

Termín: průběžně 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu Ústeckého  kraje 



 
 

 

5. Oblast kultury, sportu a volnočasových aktivit 

Cíl 5.1 

V maximální míře umožňovat osobám se zdravotním postižením přístup ke kulturnímu, 

sportovnímu a společenskému vyžití 

Opatření 5.1.1 

Soustavně doplňovat propagační a informační materiály, publikace a databáze 

zveřejňované krajem ve sféře kultury, sportu a cestovního ruchu o údaje týkající se 

přístupnosti objektů pro osoby se zdravotním postižením. 

Realizátor: Odbor kultury a památkové péče(KP), odbor regionálního rozvoje (RR-cestovní 

ruch)   

a odbor školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s KRZP 

Termín: průběžně 

Finanční náklady: 20 – 25 000,- Kč ročně na získávání a aktualizaci dat od organizací 

nezřizovaných krajem a dalších subjektů 

Opatření 5.1.2 

Zapojit se do projektů sociální turistiky Cíleně podporovat projekty na odstraňování bariér 

 v objektech, zařízeních a lokalitách vytipovaných a vyhodnocených za účasti zástupců 

organizací osob se zdravotním postižením. 

Realizátor: odbor KP a odbor SMT ve spolupráci s KRZP 

Termín: průběžně 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

Opatření 5.1.3 

V rámci dotačních programů kraje poskytnout podporu organizátorům, resp. pořadatelům 

kulturních, sportovních a turistických akcí a dalších aktivit, ve kterých jsou zapojeny osoby 

se zdravotním postižením. 

Realizátor: odbor KP a odbor SMT ve spolupráci s KRZP 

Termín: průběžně 

Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje 

Opatření 5.1.4 

 

6. Pokračovat v organizování pravidelných konferencí na aktuální téma pod   

       záštitou hejtmana kraje – 1 – 2x do roka; 

7.  Zajistit, aby se ÚKR ZP stala stálým připomínkovým místem při přípravě  

      koncepcí a strategií kraje v předmětné oblasti; 
 

8.   Koordinace a monitorování plánu 
Garantem zpracování  KPVP  je Poradní  orgán  hejtmana Ústeckého kraje pro seniory a 

zdravotně postižené, který zároveň monitoruje a kontroluje plnění plánu.  Zajištění 

komunikace mezi jednotlivými odbory, orgány kraje a Ústeckou krajskou radou osob se 

zdravotním postižením  podílejících se na realizaci Krajského plánu vyrovnávání příležitostí 

pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 - 2018 bude  v gesci  a pravomoci 

odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje. 



 
 

Monitoring a kontrola plnění Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením budou prováděny  1x ročně vždy v únoru,  popř. častěji dle aktuální 

potřeby. 

Všechny odbory odpovědné za realizaci Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby 

se zdravotním postižením zpracují 1x ročně ve sjednaném termínu zprávu o naplňování cílů a 

opatření Krajského plánu. Zprávy o plnění plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením budou předkládány  Poradnímu orgánu hejtmana Ústeckého kraje pro 

seniory a zdravotně postižené. 
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