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Část V.
Cíle a opatření Krajského plánu podpory rovných
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
Zlínského kraje pro období 2017–2020
OBLAST 1
ROVNÉ ZACHÁZENÍ A NEDISKRIMINACE
Podpora uplatňování rovných práv osob se zdravotním postižením se opírá o ustanovení
čl. 1 Listiny základních práv a svobod „Lidé jsou svobodní, rovní v důstojnosti i v právech.
Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“
a o čl. 5 Úmluvy Rovnost a nediskriminace.
Rovné zacházení znamená nejen stejný přístup k osobám se zdravotním
postižením, ale rovněž vytvoření rovnocenného zázemí pomocí univerzálního
designu, s cílem zpřístupnit všem lidem dané prostředí bez omezení.
Z projektu, který v roce 2012 realizovala NRZP ČR formou dotazníkového šetření a
kterého se zúčastnilo 1 068 respondentů, vyplývá, že nejčastěji se s projevy přímé
diskriminace setkávají osoby s mentálním postižením – 54,5%, se sluchovým postižením
– 44,3% a zrakovým postižením – 37,6%.
Největší míře diskriminace jsou pak vystaveny ženy s mentálním postižením.

Cíl 1.1
Předcházet diskriminaci a uplatňovat rovné zacházení
Opatření 1.1.1.
Seznamování všech pracovníků KÚZK a zařízení zřizovaných Zlínským krajem s Listinou
základních práv a svobod a Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením. Při
naplňování tohoto opatření spolupracovat s Krajským výborem NRZP.
Odpovídá: všechny odbory KÚZK a organizace zřizované krajem
Termín: průběžně
Zdroje financování: rozpočet kraje a příslušné organizace z běžných výdajů
Plnění za rok 2017: plněno je průběžně v rámci vstupního vzdělávání pracovníků KÚZK.
Plnění za rok 2018: plněno je průběžně v rámci vstupního vzdělávání pracovníků KÚZK.
Plnění za rok 2019: plněno je průběžně v rámci vstupního vzdělávání pracovníků KÚZK.
Plnění za rok 2020: plněno je průběžně v rámci vstupního vzdělávání pracovníků KÚZK.

OBLAST 2
VÝCHOVA VEŘEJNOSTI A OSVĚTOVÁ ČINNOST
Nejsložitější a také nejhůře odstranitelné bariéry při vytváření podpory rovných příležitostí
pro osoby se zdravotním postižením jsou bariéry spočívající v nás samotných, bariéry v
našem vědomí. Čl. 8 Úmluvy proto zdůrazňuje, že je třeba zvýšit povědomí celé
společnosti o situaci osob se zdravotním postižením, že je třeba odstranit stereotypy,
předsudky a škodlivé praktiky, např. stigmatizaci osob s duševním onemocněním. Tyto
postoje jsou způsobeny především nedostatečným poznáním, předsudky a
neinformovaností většinové společnosti. Důležitým prvkem nápravy je proto prohlubování
vzdělávání zaměstnanců veřejného sektoru na všech úrovních státní správy a
samosprávy.

2

Cíl 2.1.
Zvýšit sociální dovednosti pracovníků Krajského úřadu Zlínského kraje ve vztahu
k občanům se zdravotním postižením
Opatření 2.1.1.
Vzdělávání pracovníků KÚZK ve specializacích z oblasti problematiky zdravotního
postižení a zásady komunikace s vybranými skupinami osob se zdravotním postižením
zařadit do průběžného vzdělávání pracovníků.
Odpovídá: ŘLZ
Termín: průběžně
Zdroje financování: rozpočet kraje z běžných výdajů odboru ŘLZ
Plnění za rok 2017: splněno, vzdělávacího kurzu Specifika a zásady komunikace s OZP
se ve dnech 26. – 28. 4. 2017 zúčastnilo 6 zaměstnanců ZK.
Plnění za rok 2018: splněno, 12.12. a 13.12.2018 proběhlo školení Základy správné
komunikace s handicapovanými lidmi, celkem se zúčastnilo 12 zaměstnanců ZK.
Plnění za rok 2019: splněno, dne 03.10.2019 proběhlo školení Základy správné
komunikace s handicapovanými lidmi, celkem se zúčastnilo 11 zaměstnanců ZK.
Plnění za rok 2020: školení Základy správné komunikace s OZP nebylo z důvodu situace
s COVID 19 zrealizováno.

Opatření 2.1.2.
Do vzdělávacích programů pro pracovníky KÚZK zapojovat ve spolupráci s Krajským
výborem NRZP jako účastníky přípravy realizace zástupce dotčené skupiny osob se
zdravotním postižením.
Odpovídá: ŘLZ
Termín: průběžně
Zdroje financování: rozpočet kraje z běžných výdajů odboru ŘLZ
Plnění za rok 2017: nesplněno, bude realizováno v následujících letech v rámci odboru
KŘ.
Plnění za rok 2018: splněno, pravidelná komunikace s Mgr. Janem Uherkou,
místopředsedou Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.
Plnění za rok 2019: splněno, pravidelná komunikace s Mgr. Janem Uherkou, předsedou
krajské rady Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.
Plnění za rok 2020: splněno, pravidelná komunikace s Mgr. Janem Uherkou,
místopředsedou Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

Opatření 2.1.3.
Obsah vzdělávacích programů pro pracovníky KÚZK k problematice zdravotního
postižení bude konzultován s Komisí Rady Zlínského kraje pro zdravotně postižené a
Krajským výborem NRZP.
Odpovídá: ŘLZ
Termín: průběžně
Zdroje financování: rozpočet kraje z běžných výdajů odboru ŘLZ
Plnění za rok 2017: nesplněno, bude realizováno v následujících letech v rámci odboru
KŘ. Komise RZK pro zdravotně postižené nebyla radou kraje zřízena. Spolupráce bude
probíhat s Krajským výborem NRZP prostřednictvím jeho předsedy Mgr. J. Uherkou.
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Plnění za rok 2018: splněno, výběr a obsah školení byl konzultován s Mgr. Janem
Uherkou, místopředsedou Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, protože
Komise RZK pro zdravotně postižené nebyla radou kraje zřízena.
Plnění za rok 2019: splněno, výběr a obsah školení byl konzultován s Mgr. Janem
Uherkou, předsedou krajské rady Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.
Komise RZK pro zdravotně postižené nebyla radou kraje zřízena.
Plnění za rok 2020: splněno, výběr a obsah školení je pravidelně konzultován s Mgr.
Janem Uherkou, místopředsedou Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.
Komise RZK pro zdravotně postižené nebyla radou kraje zřízena.

Cíl 2.2
Zvýšit informovanost veřejnosti a politické reprezentace o problematice
zdravotního postižení
Opatření 2.2.1.
Formou tiskových zpráv zveřejňovat informace vztahující se k problematice zdravotního
postižení.
Odpovídá: KH
Termín: 10x za půl roku
Zdroje financování: bez finančních nároků
Plnění za rok 2017: splněno, za rok bylo na webových stránkách kraje zveřejněno
minimálně 22 tiskových zpráv.
1.TZ 14.12.2017: Krajská konference o diskriminaci osob se zdr.postižením:
https://www.kr-zlinsky.cz/zdravotne-postizeni-potrebuji-predevsim-prilezitost-pracovat-zaznelo-na-konferenciaktuality-14493.html
2. Informace pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami o studium ve středních školách všech
zřizovatelů ve Zlínském kraji, pro školní rok 2017-18: https://www.kr-zlinsky.cz/informace-pro-uchazece-sespecialnimi-vzdelavacimi-potrebami-o-studium-ve-strednich-skolach-cl-109.html
3. TZ 6.12.2017: Zlínský kraj letos poprvé ocenil pečující osoby a pěstouny: https://www.kr-zlinsky.cz/zlinskykraj-letos-poprve-ocenil-pecujici-osoby-a-pestouny-aktuality-14467.html
4. TZ 4.12.2017: V Uherském Brodě vznikne od ledna nové chráněné bydlení pro čtyři osoby: https://www.krzlinsky.cz/v-uherskem-brode-vznikne-od-ledna-nove-chranene-bydleni-pro-ctyri-osoby-aktuality-14459.html
5. TZ 29.11.2017: K aktivnímu stáří napomáhají iniciativy podporované krajem a obcemi, příkladem jde
Kroměříž a Zašová: https://www.kr-zlinsky.cz/k-aktivnimu-stari-napomahaji-iniciativy-podporovane-krajem-aobcemi-prikladem-jde-kromeriz-a-zasova-aktuality-14446.html
6. TZ 27.11.2017: Kraj chce podpořit i aktivity na posílení dobrých vztahů v rodinách: https://www.krzlinsky.cz/kraj-chce-podporit-i-aktivity-na-posileni-dobrych-vztahu-v-rodinach-aktuality-14438.html
7. TZ 31.10.2017: Kraj podporuje chráněné bydlení pro osoby s mírnějším zdravotním postižením:
https://www.kr-zlinsky.cz/kraj-podporuje-chranene-bydleni-pro-osoby-s-mirnejsim-zdravotnim-postizenimaktuality-14373.html
8. TZ 18.9.2017: Zástupci kraje ocenili pracovníky v sociálních službách a poděkovali jim za jejich práci:
https://www.kr-zlinsky.cz/zastupci-kraje-ocenili-pracovniky-v-socialnich-sluzbach-a-podekovali-jim-za-jejichpraci-aktuality-14288.html
9. TZ 30.8.2017: Áčko získá od kraje finance na zajištění odlehčovacích služeb pro rodiny autistických dětí:
https://www.kr-zlinsky.cz/acko-ziska-od-kraje-finance-na-zajisteni-odlehcovacich-sluzeb-pro-rodinyautistickych-deti-aktuality-14233.html
10.TZ 3.7.2018: V chráněném bydlení v Luhačovicích našlo svůj nový domov 11 klientů: https://www.krzlinsky.cz/v-chranenem-bydleni-v-luhacovicich-naslo-svuj-novy-domov-11-klientu-aktuality-14091.html
11. TZ 22.6.2017: Ve Vsetíně se konalo krajské kolo soutěže Nad oblaky: https://www.kr-zlinsky.cz/ve-
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vsetine-se-konalo-krajske-kolo-souteze-nad-oblaky-aktuality-14060.html
12. TZ 20.6.2017: Do chráněného bydlení v Luhačovicích se stěhuje 11 klientů: https://www.kr-zlinsky.cz/dochraneneho-bydleni-v-luhacovicich-se-stehuje-11-klientu-aktuality-14040.html
13. TZ 30.6.2017: Muzikanti sklidili obrovský potlesk na charitativním koncertě pod širým nebem:
https://www.kr-zlinsky.cz/muzikanti-sklidili-obrovsky-potlesk-na-charitativnim-koncerte-pod-sirym-nebemaktuality-14022.html
14. TZ 9.6.2017: Kraj podpoří 16 miliony stovku sociálních služeb na svém území: https://www.krzlinsky.cz/kraj-podpori-16-miliony-stovku-socialnich-sluzeb-na-svem-uzemi-aktuality-14018.html
15. TZ 8.6.2017: Kraj podpoří provoz nové terapeutické dílny pro duševně nemocné: https://www.krzlinsky.cz/kraj-podpori-provoz-nove-terapeuticke-dilny-pro-dusevne-nemocne-aktuality-14010.html
16. TZ 6.6.2017: Nově zřízené chráněné bydlení v Luhačovicích bude sloužit 11 klientům: https://www.krzlinsky.cz/nove-zrizene-chranene-bydleni-v-luhacovicich-bude-slouzit-11-klientum-aktuality-14000.html
17. TZ 13.4.2017: Protože i lidé s postižením mají co ukázat, kraj podpoří festival Nad oblaky: https://www.krzlinsky.cz/protoze-i-lide-s-postizenim-maji-co-ukazat-kraj-podpori-festival-nad-oblaky-aktuality-13896.html
18. TZ 7.4.2017: Kraj podpoří nově registrované sociální služby, které pomohou lidem s postižením se lépe
začlenit do společnosti: https://www.kr-zlinsky.cz/kraj-podpori-nove-registrovane-socialni-sluzby-kterepomohou-lidem-s-postizenim-se-lepe-zaclenit-do-spolecnosti-aktuality-13878.html
19. TZ 3.4.2017: Krajský úřad ve svých prostorách opět nabízí možnost charitativních prodejů:
https://www.kr-zlinsky.cz/krajsky-urad-ve-svych-prostorach-opet-nabizi-moznost-charitativnich-prodejuaktuality-13864.html
20. TZ 7.2.2017: V otrokovické NADĚJI zprovoznili nové prostory sociálně terapeutických dílen:
https://www.kr-zlinsky.cz/v-otrokovicke-nadeji-zprovoznili-nove-prostory-socialne-terapeutickych-dilenaktuality-13748.html
21. TZ 6.2.2017: Sociálně zdravotní aktivity pomohly ke zlepšení zdravotní kondice obyvatel:
https://www.kr-zlinsky.cz/socialne-zdravotni-aktivity-pomohly-ke-zlepseni-zdravotni-kondice-obyvatelaktuality-13737.html
22. TZ 23.1.2017: Rada podpořila vznik alternativní střední školy, první v republice: https://www.krzlinsky.cz/rada-podporila-vznik-alternativni-stredni-skoly-prvni-v-republice-aktuality-13709.html

Plnění za rok 2018: splněno, za rok bylo na webových stránkách kraje zveřejněno
minimálně 24 tiskových zpráv.
1.

TZ: 11.1.2018 Nadace Umění pro zdraví 2018, https://www.kr-zlinsky.cz/nadace-umeni-prozdravi-2018-aktuality-14572.html

2. TZ: 12.1.2018: Na novoročním benefičním koncertu se vybrala rekordní částka,
https://www.kr-zlinsky.cz/na-novorocnim-beneficnim-koncertu-se-vybrala-rekordni-castkaaktuality-14575.html
3. TZ: 30.1.2018: Ještě do pátečního poledne kraj přijímá žádosti o dotace na sociálně zdravotní
activity, https://www.kr-zlinsky.cz/jeste-do-patecniho-poledne-kraj-prijima-zadosti-o-dotace-nasocialne-zdravotni-aktivity-aktuality-14627.html
4. TZ: 1.2.2018: Mezi poskytovatele sociálních služeb v kraji bude letos rozdělena rekordní částka,
https://www.kr-zlinsky.cz/mezi-poskytovatele-socialnich-sluzeb-v-kraji-bude-letosrozdelena-rekordni-castka-aktuality-14638.html
5. TZ: 2.2.2018: Kraj letos podruhé ocení pečující osoby a pěstouny, https://www.krzlinsky.cz/kraj-letos-podruhe-oceni-pecujici-osoby-a-pestouny-aktuality-14641.html
6. TZ: 16.2.2018: Transformace sociálních služeb přinesla nejen úsporu lůžek, ale přispívá i k
začlenění klientů do běžného života, https://www.kr-zlinsky.cz/transformace-socialnich-sluzebprinesla-nejen-usporu-luzek-ale-prispiva-i-k-zacleneni-klientu-do-bezneho-zivota-aktuality14678.html
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7.

TZ: 13.3.2018 Krajští radní podpořili aktivity pro rodiny s dětmi či seniory a osoby se zdravotním postižením, https://www.kr-zlinsky.cz/krajsti-radni-podporili-aktivity-pro-rodiny-s-detmi-ciseniory-a-osoby-se-zdravotnim-postizenim-aktuality-14722.html

8. TZ: 26.3.2018: V Kroměříži začala fungovat
https://www.youtube.com/embed/weG-v0fJBtc,

nová

sociálně

terapeutická

dílna,

9. TZ: 21.3.2018: V Kroměříži otevřeli novou sociálně terapeutickou dílnu Hanáček,
https://www.kr-zlinsky.cz/v-kromerizi-otevreli-novou-socialne-terapeutickou-dilnu-hanacekaktuality-14743.html
10. TZ: 15.4.2018: Kraj rozdělí dotace na sociální služby umožňující lidem zůstat v přirozeném
prostředí,
https://www.kr-zlinsky.cz/kraj-rozdeli-dotace-na-socialni-sluzby-umoznujici-lidemzustat-v-prirozenem-prostredi-aktuality-15524.html
11. TZ: 17.4.2018: Vyhlášení krajského kola soutěže pro osoby s handicapem s názvem "Nad
oblaky aneb Každý může být hvězdou", https://www.kr-zlinsky.cz/vyhlaseni-krajskeho-kolasouteze-pro-osoby-s-handicapem-s-nazvem-nad-oblaky-aneb-kazdy-muze-byt-hvezdouaktuality-14805.html
12. TZ: 20.4.2018: Kraj spouští novou odlehčovací službu pro rodiny dětí s autismem,
https://www.kr-zlinsky.cz/kraj-spousti-novou-odlehcovaci-sluzbu-pro-rodiny-deti-s-autismemaktuality-14812.html
13. TZ: 8.6.2018: Kraj chystá konferenci o zaměstnávání lidí se zdravotním postižením,
https://www.kr-zlinsky.cz/kraj-chysta-konferenci-o-zamestnavani-lidi-se-zdravotnim-postizenimaktuality-14935.html
14. TZ: 15.6.2018: Pozvánka na krajské kolo soutěže "Nad oblaky aneb každý může být
hvězdou",
https://www.kr-zlinsky.cz/pozvanka-na-krajske-kolo-souteze-nad-oblaky-anebkazdy-muze-byt-hvezdou-aktuality-14949.html
15. TZ: 22.6.2018: Lidé se zdravotním postižením předvedli ve Vsetíně svůj umělecký talent,
https://www.kr-zlinsky.cz/lide-se-zdravotnim-postizenim-predvedli-ve-vsetine-svuj-umeleckytalent-aktuality-14972.html
16. TZ: 20.9.2018: Ve Vsetíně se uskuteční Tyfloart, https://www.kr-zlinsky.cz/ve-vsetine-seuskutecni-tyfloart-aktuality-15135.html
17. TZ: 11.10.2018: Na Velehradě se odborníci zabývali péčí o pacienty v terminálním stadiu,
https://www.kr-zlinsky.cz/na-velehrade-se-odbornici-zabyvali-peci-o-pacienty-v-terminalnimstadiu-aktuality-15164.html
18. TZ: 31.10.2018: Kraj chce navýšit kapacitu v chráněném bydlení, https://www.krzlinsky.cz/kraj-chce-navysit-kapacitu-v-chranenem-bydleni-aktuality-15202.html
19. TZ: 6.11.2018: Zastupitelstvo schválilo podporu vybraných druhů ambulantních a terénních
sociálních služeb, https://www.kr-zlinsky.cz/zastupitelstvo-schvalilo-podporu-vybranych-druhuambulantnich-a-terennich-socialnich-sluzeb-aktuality-15218.html
20. TZ: 6.11.2018: Zastupitelstvo schválilo dotace na utužení soudržnosti rodin i na akreditované
dobrovolnictví,
https://www.kr-zlinsky.cz/zastupitelstvo-schvalilo-dotace-na-utuzenisoudrznosti-rodin-i-na-akreditovane-dobrovolnictvi-aktuality-15217.html
21. TZ: 12.11.2018: Kraj chce podpořit odlehčovací služby v příštích dvou letech, https://www.krzlinsky.cz/kraj-chce-podporit-odlehcovaci-sluzby-v-pristich-dvou-letech-aktuality-15228.html
22. TZ: 15.11.2018: Ceny kvality v sociální péči za rok 2018 míří i do Zlínského kraje,
https://www.kr-zlinsky.cz/ceny-kvality-v-socialni-peci-za-rok-2018-miri-i-do-zlinskeho-krajeaktuality-15240.html
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23. TZ: 7.12.2018: Kraj chce koupit dům v Bystřici pod Hostýnem a vybudovat zde chráněné bydlení, https://www.kr-zlinsky.cz/kraj-chce-koupit-dum-v-bystrici-pod-hostynem-a-vybudovat-zdechranene-bydleni-aktuality-15283.html
24. TZ: 12.12.2018: Kraj ocenil občany, kteří pečují o své blízké, https://www.kr-zlinsky.cz/krajocenil-obcany-kteri-pecuji-o-sve-blizke-aktuality-15294.html

Plnění za rok 2019: splněno, za rok 2019 bylo na webových stránkách kraje zveřejněno
minimálně 32 tiskových zpráv.
1. TZ: 14.1.2019: Novoroční koncert Zlínského kraje a města Zlína přinesl dosud největší
výtěžek pro sociální služby, https://www.kr-zlinsky.cz/novorocni-koncert-zlinskeho-kraje-amesta-zlina-prinesl-dosud-nejvetsi-vytezek-pro-socialni-sluzby-aktuality-15353.html
2. TZ: 17.1.2019: Kraj informoval zástupce obcí, jak pomáhat v sociální oblasti, https://www.krzlinsky.cz/kraj-informoval-zastupce-obci-jak-pomahat-v-socialni-oblasti-aktuality-15356.html
3. TZ: 21.1.2019: Zlínský kraj chce v příštích letech posílit terénní sociální služby, https://www.krzlinsky.cz/zlinsky-kraj-chce-v-pristich-letech-posilit-terenni-socialni-sluzby-aktuality-15363.html
4. TZ: 25.1.2019: V Uherském Brodě funguje nové chráněné bydlení, https://www.kr-zlinsky.cz/vuherskem-brode-funguje-nove-chranene-bydleni-aktuality-15370.html
5. TZ: 28.1.2019: Nová rampa v Domě sociálních služeb Návojná usnadní pohyb imobilních
klientů,
https://www.kr-zlinsky.cz/nova-rampa-v-dome-socialnich-sluzeb-navojna-usnadnipohyb-imobilnich-klientu-aktuality-15377.html
6. TZ: 28.1.2019: Kraj rozdělí přes miliardu do sociálních služeb, https://www.kr-zlinsky.cz/krajrozdeli-pres-miliardu-do-socialnich-sluzeb-aktuality-15375.html
7. TZ: 5.2.2019: Centrum Áčko ve Valašském Meziříčí nabízí v kraji zatím ojedinělou
odlehčovací službu pro děti již od tří let, https://www.kr-zlinsky.cz/centrum-acko-ve-valasskemmezirici-nabizi-v-kraji-zatim-ojedinelou-odlehcovaci-sluzbu-pro-deti-jiz-od-tri-let-aktuality15394.html
8. TZ: 11.2.2019: Kraj opět finančně podpořil sociálně zdravotní aktivity, https://www.krzlinsky.cz/kraj-opet-financne-podporil-socialne-zdravotni-aktivity-aktuality-15405.html
9. TZ: 13.2.2019: Charita Zlín získala již třetí „sociální automobil“,
zlinsky.cz/charita-zlin-ziskala-jiz-treti-socialni-automobil--aktuality-15412.html

https://www.kr-

10. TZ: 18.2.2019: Seminář a workshop s odborníky z Islandu se věnoval péči o děti s
handicapem, https://www.kr-zlinsky.cz/seminar-a-workshop-s-odborniky-z-islandu-se-venovalpeci-o-deti-s-handicapem-aktuality-15420.html
11. TZ: 26.2.2019: Radní Michaela Blahová: Přístup k sociálním službám chce změnu pohledu,
https://www.kr-zlinsky.cz/radni-michaela-blahova-pristup-k-socialnim-sluzbam-chce-zmenupohledu-aktuality-15431.html
12. TZ: 27.2.2019: Dotace na sociálně zdravotní aktivity půjdou na téměř šedesát projektů,
https://www.kr-zlinsky.cz/dotace-na-socialne-zdravotni-aktivity-pujdou-na-temer-sedesatprojektu-aktuality-15495.html
13. TZ: 28.2.2019: Profesor Miroslav Bárta: Sociální sítě jsou zničující jako užívání drog,
https://www.kr-zlinsky.cz/profesor-miroslav-barta-socialni-site-jsou-znicujici-jako-uzivani-drogaktuality-15435.html
14. TZ: 4.3.2019: Zlínský kraj chce zajistit větší dostupnost služeb sociální rehabilitace,
https://www.kr-zlinsky.cz/zlinsky-kraj-chce-zajistit-vetsi-dostupnost-sluzeb-socialni-rehabilitaceaktuality-15438.html
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15. TZ:
8.3.2019:
Zlínský
kraj
schválil
https://www.youtube.com/embed/vsRxwIavqfs

projekt

sociální

rehabilitace,

16. TZ: 10.5.2019: Ve Zlínském kraji funguje mapa sociálních služeb i koordinátor, https://www.krzlinsky.cz/ve-zlinskem-kraji-funguje-mapa-socialnich-sluzeb-i-koordinator-aktuality-15566.html
17. TZ: 22.5.2019: Představitelé kraje jednali s Národní radou zdravotně postižených o zlepšování
podmínek lidí s handicapem, https://www.kr-zlinsky.cz/predstavitele-kraje-jednali-s-narodniradou-zdravotne-postizenych-o-zlepsovani-podminek-lidi-s-handicapem-aktuality-15592.html
18. TZ: 28.5.2019: Kraj rozdělí dotace na zajištění péče o zvláště chráněná území, https://www.krzlinsky.cz/kraj-rozdeli-dotace-na-zajisteni-pece-o-zvlaste-chranena-uzemi-aktuality-15608.html
19. TZ: 19.6.2019: Talentované osoby s handicapem se zúčastnily soutěže Nad oblaky,
https://www.kr-zlinsky.cz/talentovane-osoby-s-handicapem-se-zucastnily-souteze-nad-oblakyaktuality-15665.html
20. TZ: 28.6.2019: Dny lidí dobré vůle na Velehradě opět nabídnou bohatý program, vystaveno
bude i vzácné Palladium země české, https://www.kr-zlinsky.cz/dny-lidi-dobre-vule-navelehrade-opet-nabidnou-bohaty-program-vystaveno-bude-i-vzacne-palladium-zeme-ceskeaktuality-15689.html
21. TZ: 20.8.2019: Kraj chce více než 100 miliony podpořit služby sociální rehabilitace,
https://www.kr-zlinsky.cz/kraj-chce-vice-nez-100-miliony-podporit-sluzby-socialni-rehabilitaceaktuality-15764.html
22. TZ: 5.9.2019: Ve Zlíně se uskuteční nejkvalitnější sledge hokejový turnaj v Evropě,
https://www.kr-zlinsky.cz/ve-zline-se-uskutecni-nejkvalitnejsi-sledge-hokejovy-turnaj-v-evropeaktuality-15789.html
23. TZ: 17.9.2019: Domovy pro osoby se zdravotním postižením v Kunovicích získají nové
vybavení, https://www.kr-zlinsky.cz/domovy-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-v-kunovicichziskaji-nove-vybaveni-aktuality-15817.html
24. TZ: 30.9.2019: Kraj usiluje o dotaci na modernizaci čtyř zařízení sociálních služeb na Zlínsku,
https://www.kr-zlinsky.cz/kraj-usiluje-o-dotaci-na-modernizaci-ctyr-zarizeni-socialnich-sluzebna-zlinsku-aktuality-15835.html
25. TZ: 9.10.2019: Ve Zlíně se odborníci radili, jak zpřístupnit kulturní památky osobám s tělesným
postižením,https://www.kr-zlinsky.cz/ve-zline-se-odbornici-radili-jak-zpristupnit-kulturnipamatky-osobam-s-telesnym-postizenim-aktuality-15853.html
26. TZ: 16.10.2019: Zakoupením bílé pastelky pomáháme nevidomým k plnohodnotnému životu,
https://www.kr-zlinsky.cz/zakoupenim-bile-pastelky-pomahame-nevidomym-kplnohodnotnemu-zivotu-aktuality-15873.html
27. TZ: 4.11.2019: Kraj chce usnadnit péči o osoby se zvláštními potřebami využitím moderních
technických metod asistence, https://www.kr-zlinsky.cz/kraj-chce-usnadnit-peci-o-osoby-sezvlastnimi-potrebami-vyuzitim-modernich-technickych-metod-asistence-aktuality-15890.html
28. TZ: 19.11.2019: Zastupitelstvo schválilo rozvoj služeb sociální rehabilitace, https://www.krzlinsky.cz/zastupitelstvo-schvalilo-rozvoj-sluzeb-socialni-rehabilitace-aktuality-15915.html
29. TZ: 5.12.2019: NADĚJE Zlín slavnostně otevřela druhý denní stacionář, https://www.krzlinsky.cz/nadeje-zlin-slavnostne-otevrela-druhy-denni-stacionar-aktuality-15942.html
30. TZ: 10.12.2019: Rada schválila program na podporu sociálně zdravotních aktivit,
https://www.kr-zlinsky.cz/rada-schvalila-program-na-podporu-socialne-zdravotnich-aktivitaktuality-15951.html
31. TZ: 12.12.2019: Kraj ocenil ty, kdo s láskou a trpělivostí doma pečují o své blízké,
https://www.kr-zlinsky.cz/kraj-ocenil-ty-kdo-s-laskou-a-trpelivosti-doma-pecuji-o-sve-blizke-
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aktuality-15963.html
32. TZ: 20.12.2019: Kraj podpoří poskytovatele odlehčovacích služeb, https://www.krzlinsky.cz/kraj-podpori-poskytovatele-odlehcovacich-sluzeb-aktuality-15990.html

Plnění za rok 2020: splněno, za rok 2020 bylo na webových stránkách kraje zveřejněno
minimálně 37 tiskových zpráv.
1. 13.1.2020, Charitativní novoroční koncert přinesl rekordní výtěžek, https://www.krzlinsky.cz/charitativni-novorocni-koncert-prinesl-rekordni-vytezek-aktuality-16008.html
2. 30.1.2020, Zlínský kraj se zapojil do inovativního projektu podpory domácí péče,
https://www.kr-zlinsky.cz/zlinsky-kraj-se-zapojil-do-inovativniho-projektu-podpory-domaci-peceaktuality-16041.html
3. 11.2.2020. Zastupitelstvo schválilo rozdělení financí na zajištění sociálních služeb v kraji v
letošním roce, https://www.kr-zlinsky.cz/zastupitelstvo-schvalilo-rozdeleni-financi-na-zajistenisocialnich-sluzeb-v-kraji-v-letosnim-roce-aktuality-16066.html
4. 13.2.2020, Zastupitelstvo aktualizovalo Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2020,
https://www.kr-zlinsky.cz/zastupitelstvo-aktualizovalo-akcni-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-prorok-2020-aktuality-16071.html
5. 17.2.2020, Přes dva miliony rozdal vloni kraj na sociálně zdravotní aktivity, https://www.krzlinsky.cz/pres-dva-miliony-rozdal-vloni-kraj-na-socialne-zdravotni-aktivity-aktuality-16075.html
6. 17.2.2020, Kraj i letos ocení příkladné pracovníky v sociálních službách, pečující osoby a
pěstouny, https://www.kr-zlinsky.cz/kraj-i-letos-oceni-prikladne-pracovniky-v-socialnichsluzbach-pecujici-osoby-a-pestouny-aktuality-16073.html
7. 21.2.2020, Zlínský kraj zřídil v Morkovicích chráněné bydlení, https://www.kr-zlinsky.cz/zlinskykraj-zridil-v-morkovicich-chranene-bydleni-aktuality-16087.html
8. 16.3.2020, Sociální služby – DŮLEŽITÉ INFORMACE, https://www.kr-zlinsky.cz/socialnisluzby-dulezite-informace-aktuality-16138.html
9. 16.3.2020, Pobytová zařízení sociálních služeb dostala první zásilku roušek, https://www.krzlinsky.cz/pobytova-zarizeni-socialnich-sluzeb-dostala-prvni-zasilku-rousek-aktuality16143.html
10. 30.3.2020, Poskytovatelé pobytových sociálních služeb ve Zlínském kraji obdrželi další
ochranné pomůcky, https://www.kr-zlinsky.cz/poskytovatele-pobytovych-socialnich-sluzeb-vezlinskem-kraji-obdrzeli-dalsi-ochranne-pomucky-aktuality-16181.html
11. 2.4.2020, Světový den zvýšení povědomí o autismu 2020, https://www.kr-zlinsky.cz/svetovyden-zvyseni-povedomi-o-autismu-2020-aktuality-16196.html
12. 21.4.2020, Kraj otevře ve Velehradě dočasné zařízení sociálních služeb, https://www.krzlinsky.cz/kraj-otevre-ve-velehrade-docasne-zarizeni-socialnich-sluzeb-aktuality-16245.html
13. 20.5.2020, Michaela Blahová: všichni v sociálních službách zasluhují poděkování,
https://www.kr-zlinsky.cz/michaela-blahova-vsichni-v-socialnich-sluzbach-zasluhuji-podekovaniaktuality-16299.html
14. 25.5.2020, Domov pro seniory Napajedla se dočká opravy podlah a valašskomeziříčské
Centrum Áčko bezbariérových úprav, https://www.kr-zlinsky.cz/domov-pro-seniory-napajedlase-docka-opravy-podlah-a-valasskomeziricske-centrum-acko-bezbarierovych-uprav-aktuality16302.html
15. 2.6.2020, Vincentinum bude nadále sloužit sociálním službám, https://www.krzlinsky.cz/vincentinum-bude-nadale-slouzit-socialnim-sluzbam-aktuality-16326.html
16. 18.6.2020, Do konce června kraj přijímá návrhy na ocenění pěstounů a pečujících osob,
https://www.kr-zlinsky.cz/do-konce-cervna-kraj-prijima-navrhy-na-oceneni-pestounu-apecujicich-osob-aktuality-16362.html
17. 24.6.2020, Na kroměřížské škole pro děti s postižením byla zahájena rekonstrukce za 36
milionů, https://www.kr-zlinsky.cz/na-kromerizske-skole-pro-deti-s-postizenim-byla-zahajenarekonstrukce-za-36-milionu-aktuality-16375.html
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18. 26.6.2020, Dny lidí dobré vůle na Velehradě budou poděkováním všem, kdo pomáhali při
epidemii koronaviru, https://www.kr-zlinsky.cz/dny-lidi-dobre-vule-na-velehrade-budoupodekovanim-vsem-kdo-pomahali-pri-epidemii-koronaviru-aktuality-16380.html
19. 13.7.2020, Kapacita oddělení se zvláštním režimem v Domově pro seniory Uherské Hradiště
se zdvojnásobí, https://www.kr-zlinsky.cz/kapacita-oddeleni-se-zvlastnim-rezimem-v-domovepro-seniory-uherske-hradiste-se-zdvojnasobi-aktuality-16409.html
20. 29.7.2020, Pracovníci v sociálních službách si vyzkoušeli simulaci stáří, https://www.krzlinsky.cz/pracovnici-v-socialnich-sluzbach-si-vyzkouseli-simulaci-stari-aktuality-16422.html
21. 31.7.2020, Hejtman Jiří Čunek: Navrhneme zastupitelstvu zvýšení dotace pro Sociální služby
Pačlavice, https://www.kr-zlinsky.cz/hejtman-jiri-cunek-navrhneme-zastupitelstvu-zvysenidotace-pro-socialni-sluzby-paclavice-aktuality-16423.html
22. 19.8.2020, V sídle kraje se uskutečnila konference o rozvoji péče o osoby se zdravotním
postižením, https://www.kr-zlinsky.cz/v-sidle-kraje-se-uskutecnila-konference-o-rozvoji-pece-oosoby-se-zdravotnim-postizenim-aktuality-16453.html
23. 25.8.2020, Radní schválili program na podporu a rozvoj služeb sociální rehabilitace,
https://www.kr-zlinsky.cz/radni-schvalili-program-na-podporu-a-rozvoj-sluzeb-socialnirehabilitace-aktuality-16461.html
24. 25.8.2020, Mezi poskytovatele sociálních služeb kraj rozdělí více než 22 milionů korun,
https://www.kr-zlinsky.cz/mezi-poskytovatele-socialnich-sluzeb-kraj-rozdeli-vice-nez-22-milionukorun-aktuality-16460.html
25. 25.8.2020, V Nedakonicích a Bystřici pod Hostýnem začnou od podzimu fungovat nová
chráněná bydlení, https://www.kr-zlinsky.cz/v-nedakonicich-a-bystrici-pod-hostynem-zacnouod-podzimu-fungovat-nova-chranena-bydleni-aktuality-16462.html
26. 3.9.2020, V sídle kraje se diskutovalo o problematice osob s omezenou svéprávností a
opatrovnictví, https://www.kr-zlinsky.cz/v-sidle-kraje-se-diskutovalo-o-problematice-osob-somezenou-svepravnosti-a-opatrovnictvi-aktuality-16491.html
27. 3.9.2020, Velehrad čeká stěhování. Vincentinum i prázdná Salašská budou plně obsazeny,
https://www.kr-zlinsky.cz/velehrad-ceka-stehovani-vincentinum-i-prazdna-salasska-budou-plneobsazeny-aktuality-16493.html
28. 17.9.2020, Kraj ocenil pracovníky sociálních služeb, https://www.kr-zlinsky.cz/kraj-ocenilpracovniky-socialnich-sluzeb-aktuality-16524.html
29. 17.9.2020, Zlín hostil 17. ročník slavnostního udílení cen MOSTY, https://www.kr-zlinsky.cz/zlinhostil-17-rocnik-slavnostniho-udileni-cen-mosty-aktuality-16525.html
30. 24.9.2020, Zlínský kraj ocenil pěstouny a pečující osoby, https://www.kr-zlinsky.cz/zlinsky-krajocenil-pestouny-a-pecujici-osoby-aktuality-16541.html
31. 20.10.2020, Poskytovatele sociálních služeb kraj seznámil s plánem financování a vývojem
epidemické situace, https://www.kr-zlinsky.cz/poskytovatele-socialnich-sluzeb-kraj-seznamil-splanem-financovani-a-vyvojem-epidemicke-situace-aktuality-16576.html
32. 27.10.2020, Pobytové sociální služby v kraji budou přednostně přijímat pacienty z nemocnic,
https://www.kr-zlinsky.cz/pobytove-socialni-sluzby-v-kraji-budou-prednostne-prijimat-pacienty-znemocnic-aktuality-16587.html
33. 30.10.2020, Hledáme dobrovolníky nebo brigádníky pro sociální služby ve Zlínském kraji,
https://www.kr-zlinsky.cz/hledame-dobrovolniky-nebo-brigadniky-pro-socialni-sluzby-vezlinskem-kraji-aktuality-16593.html
34. 2.11.2020, Kraj zvýší kapacitu pro péči o seniory s demencí v lukovském domově,
https://www.kr-zlinsky.cz/kraj-zvysi-kapacitu-pro-peci-o-seniory-s-demenci-v-lukovskemdomove-aktuality-16595.html
35. 5.11.2020, Kraj rozdělí mezi poskytovatele sociálních služeb více než 185 tisíc respirátorů,
https://www.kr-zlinsky.cz/kraj-rozdeli-mezi-poskytovatele-socialnich-sluzeb-vice-nez-185-tisicrespiratoru-aktuality-16600.html
36. 17.12.2020, Zastupitelé Zlínského kraje schválili dotace v sociální oblasti přesahující 10 milionů
korun, https://www.kr-zlinsky.cz/zastupitele-zlinskeho-kraje-schvalili-dotace-v-socialni-oblastipresahujici-10-milionu-korun-aktuality-16689.html
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37. 18.12.2020, Kraj více než 52 miliony podpoří rozvoj služeb sociální rehabilitace, https://www.krzlinsky.cz/kraj-vice-nez-52-miliony-podpori-rozvoj-sluzeb-socialni-rehabilitace-aktuality16693.html

Opatření 2.2.2.
Podporovat edukační a informační činnost pro zvyšování povědomí veřejnosti o osobách
se zdravotním postižením formou tematických akcí zaměřených na problematiku osob se
zdravotním postižením.
Odpovídá: KH
Termín: 1x ročně
Zdroje: rozpočet kraje z běžných výdajů odboru KH
Plnění za rok 2017: splněno, proběhla Krajská konference o diskriminaci osob se
zdravotním postižením pod záštitou paní M. Blahové, členky RZK, dne 13. prosince 2017
ve Zlíně se zúčastnilo celkem 45 osob a slavnostní shromáždění ke Dni osob se
zdravotním postižením věnované problematice výchovy a vzdělávání dětí se zdravotním
postižením pod záštitou Mgr. P. Gazdíka, člena RZK, dne 27. listopadu 2017 v Uherském
Brodě se zúčastnilo celkem 60 osob.
Plnění za rok 2018: splněno. V roce 2018 proběhla Krajská konference o zaměstnávání
osob se zdravotním postižením dne 20. června 2018 pod záštitou paní M. Blahové, radní
Zlínského kraje ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR.
Konference se zúčastnilo 65 osob a vystoupili na ní zástupci národní rady, úřadu vlády,
Asociace zaměstnavatelů osob se ZP, Centra služeb a podpory Zlín, Úřadu práce a
Hospodářské komory ZK.
Plnění za rok 2019: splněno, v roce 2019 proběhla Krajská konference o přístupnosti
kulturních památek osobám se zdravotním postižením dne 7. října 2019 pod záštitou
Miroslava Kašného, krajského radního pro kulturu a památkovou péči, spolupráci s
církvemi, mládež a sport ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením
ČR. Konference se zúčastnilo 40 osob a vystoupili na ní zástupci národní rady, úřadu
vlády, Ministerstva kultury ČR, obcí i soukromých organizací.
Dále proběhlo společné jednání Předsednictva NRZP ČR se zástupci Rady Zlínského
kraje a Rady města Zlína v sídle Zlínského kraje dne 21.05.2019 s hlavním tématem
přístupnosti regionální vlakové dopravy a dálkové autobusové dopravy pro OZP se
sníženou pohyblivostí a orientací.
Plnění za rok 2020: splněno, v roce 2020 byla uspořádána krajská konference Století
rozvoje péče o osoby se zdravotním postižením dne 18. 8. 2020 pod záštitou hejtmana
Jiřího Čunka ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR.
Konference se zúčastnilo 35 osob.
Dále proběhlo slavnostní Udílení cen MOSTY 2019 dne 15.09.2021 ve Zlíně s finanční
podporou Zlínského kraje ve výši 200.000 Kč a záštitou hejtmana Zlínského kraje. Akce
se účastnilo cca 300 hostů a cena byla udělena ve čtyřech kategoriích.

OBLAST 3
PŘÍSTUPNOST STAVEB A DOPRAVY, PŘÍSTUP K INFORMACÍM
Přístupnost staveb, dopravy a komunikací je předpokladem naplňování práva
volného pohybu a plnohodnotného zapojení osob se zdravotním postižením do všech
oblastí společenského života. Týká se přístupnosti bydlení, úřadů, škol, kulturních
zařízení, jakož i dopravních prostředků a komunikací, a to nejen pro všechny osoby se
sníženou schopností pohyblivosti, ale i osoby se smyslovým či mentálním postižením.
Národní legislativa vztahující se k zajištění bezbariérovosti veřejných budov je plně
srovnatelná s evropským standardem. Její naplňování je však třeba důsledně dodržovat.
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Zajistit snadnou orientaci v přístupnosti veřejných budov není jednoduchou záležitostí,
neboť každý typ zdravotního postižení vyžaduje odlišné požadavky na nastavení kritérií
přístupnosti, jiná platí pro osoby se sníženou schopností pohybu a jiná pro osoby se
sníženou schopností orientace.
Článek 8 Úmluvy zároveň stanoví povinnost vypracovat minimální vnitrostátní standardy
a normy pro zajištění přístupnosti, proškolení zainteresovaných osob, vybavení budov a
veřejně přístupných prostorů značením v Braillově písmu a ve snadno čitelných a
srozumitelných formách a zajištění vhodných forem orientace.
Na národní úrovni dosud neexistuje jednotná metodika posuzování bezbariérové
přístupnosti. Proto nebyl v minulém Krajském plánu splněn úkol zpracování jednotné
metodiky posuzování přístupnosti staveb a přenáší se ve zjednodušené podobě do
nového Krajského plánu podpory.

Cíl 3.1.
Nastavení metodiky analýzy přístupnosti objektů ve vlastnictví Zlínského kraje či
užívaných Zlínským krajem ve vztahu k užitečnosti výsledných informací pro plán
nápravy
Opatření 3.1.1.
Nastavení metodiky analýzy přístupnosti objektů ve vlastnictví Zlínského kraje či
užívaných Zlínským krajem ve vztahu k užitečnosti výsledných informací pro plán
nápravy a zároveň ve vztahu k prezentaci přístupnosti pro obyvatele kraje. Výběr
metodiky bude konzultován s Komisí Rady Zlínského kraje pro zdravotně postižené.
Odpovídá: ÚPSŘ
Termín: 2017
Zdroje financování: bez finančních nároků
Plnění za rok 2017: nesplněno, obdobná metodika neexistuje na národní úrovni.
Plnění za rok 2018: nesplněno, obdobná metodika neexistuje na národní úrovni.
Plnění za rok 2019: nesplněno, obdobná metodika neexistuje na národní úrovni.
Plnění za rok 2020: nesplněno, obdobná metodika neexistuje na národní úrovni.

Cíl 3.2.
Provedení analýzy přístupnosti a postupné zpřístupňování objektů sociálních,
zdravotnických, školských a kulturních zařízení, které jsou ve vlastnictví Zlínského
kraje či které kraj užívá podle jednotné metodiky
Opatření 3.2.1.
Pokračovat v mapování stavební přístupnosti a značení Braillovým písmem u budov
v majetku kraje dle jednotné metodiky – v zařízeních sociálních služeb, zdravotnických
zařízeních (nemocnice), školských a kulturních zařízeních. V případě školských zařízení
zmapovat rovněž stavební přístupnost tělocvičen.
Odpovídá: SOC, ZDR, ŠK, KUL
Termín: 2017
Zdroje financování: bez finančních nároků
Plnění za rok 2017 odbor ZDR: Nemovitosti v nemocnicích ZK byly zmapovány
v minulosti, nová výstavba (interní pavilony ve výstavbě v UHN a.s. a VSN a.s. jsou
projektovány v souladu s požadavky na bezbariérovost a značení pro osoby se
zdravotním postižením.
Plnění za rok 2018 za odbor ZDR: splněno, nemovitosti v nemocnicích ZK byly
zmapovány v minulosti a při rekonstrukcích se zjištěné nedostatky odstraňují. Nová
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výstavba (dokončené interní pavilony v UHN a.s. a VSN a.s., hemodialýza v KMN a.s.)
plně odpovídají požadavkům na bezbariérovost a značení pro osoby se zdravotním
postižením.
Plnění za rok 2019 za odbor ZDR: splněno, mapování objektů nemocnic z hlediska
přístupnosti bylo provedeno. Plány oprav všech nemocnic a investice do plánovaných
rekonstrukcí zohledňují zjištěné nedostatky, které se odstraňují.
Plnění za rok 2020 za odbor ZDR: splněno, nemovitosti v objektech nemocnic ve
vlastnictví ZK jsou z tohoto pohledu zmapovány, v souladu s plánem oprav se odstraňují,
každá rekonstrukce či nová výstavba již požadavky na bezbariérovost a značení
naplňuje.
Plnění za rok 2017 za odbor ŠK: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK ve spolupráci
se školami a školskými zařízeními zřizovanými Zlínským krajem zmapoval stavební
přístupnost budov včetně tělocvičen a značení budov Braillovým písmem. Výsledkem je
tabulka Stavební přístupnost budov ve vlastnictví Zlínského kraje, kterou zasíláme
v příloze (viz příloha Sumář – stavební přístupnost budov) která je zveřejněna na
portále Zkola v článku Informace pro uchazeče se speciálními vzdělávacími
potřebami o studium ve středních školách: Stavební přístupnost 2017. Tento
informativní materiál pomůže zdravotně postiženým žákům při výběru střední školy ve
Zlínském kraji. Je zde uveden přehled středních škol, které již mají zkušenosti se
vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a mají bezbariérový nebo
částečně bezbariérový přístup.
Plnění za rok 2018 za odbor ŠK: splněno, přehled o stavební přístupnosti budov ve
vlastnictví Zlínského kraje je již standardní součástí článku Informace pro uchazeče se
speciálními vzdělávacími potřebami o studium ve středních školách na www.zkola.cz,
současná verze byla aktualizována v roce 2017. Odbor investic, do jehož gesce tato
agenda v rámci organizačních změn přešla, pracuje v současnosti na aktualizaci těchto
údajů. Informace na zmíněném portále budou následně aktualizovány.
Plnění za rok 2019 za odbor ŠK: splněno, tabulka s přehledem o stavební přístupnosti
budov v majetku Zlínského kraje využívaných pro oblast školství je zveřejněna na portále
Zkola jako součást informací pro uchazeče o studium na středních školách. Odbor
investic, do jehož gesce tato agenda v rámci organizačních změn přešla, provádí
aktualizaci těchto údajů. Informace na zmíněném portále jsou k dispozici na adrese
Stavební přístupnost budov 2019.
Plnění za rok 2020 za odbor ŠK: Splněno. Tabulka s přehledem o stavební přístupnosti
budov v majetku Zlínského kraje využívaných pro oblast školství je zveřejněna na portále
Zkola jako součást informací pro uchazeče o studium na středních školách. Odbor
investic, do jehož gesce tato agenda v rámci organizačních změn přešla, provedl v roce
2020 aktualizaci těchto údajů. Informace na zmíněném portále jsou k dispozici na adrese
Stavební přístupnost budov 2020
Plnění za rok 2017 za odbor SOC: U zřízených organizací kraje v oblasti sociální nebylo
uskutečněno systematické mapování bezbariérovosti prostor, v nichž jsou poskytovány
sociální služby. Při rekonstrukcích a úpravách je princip bezbariérovosti sledován. ZK
provozuje některé sociální služby ve zcela nevyhovujících prostorech. Tato problematika
je řešena ve spolupráci s odborem investic.
Plnění za rok 2018 za odbor SOC: splněno, částečně. U příspěvkových organizací
Zlínského kraje v oblasti sociální nebylo uskutečněno systematické mapování
bezbariérovosti prostor, v nichž jsou poskytovány sociální služby. Při rekonstrukcích a
úpravách je princip bezbariérovosti sledován. ZK provozuje některé sociální služby ve
zcela nevyhovujících prostorech. Tato problematika je řešena ve spolupráci s odborem
INV.
Plnění za rok 2019 za odbor SOC: splněno částečně, u příspěvkových organizací ZK
v oblasti sociální nebylo uskutečněno systematické mapování bezbariérovosti prostor,

13

v nichž jsou poskytovány sociální služby. Při rekonstrukcích a úpravách je princip
bezbariérovosti sledován. ZK provozuje některé sociální služby ve zcela nevyhovujících
prostorech. Tato problematika je řešena ve spolupráci s odborem INV.
Plnění za rok 2020 za odbor SOC: splněno částečně, u příspěvkových organizací ZK
v oblasti sociální jsou zpracovány katalogové listy za jednotlivé objekty. V návaznosti na
to se připravuje podrobná pasportizace těchto objektů, v rámci které bude uvedena i
bezbariérovost objektů. Při rekonstrukcích a úpravách je princip bezbariérovosti
sledován. ZK provozuje některé sociální služby v částečně bezbariérových prostorech.
Tato problematika je řešena ve spolupráci s odborem investic krajského úřadu.
Plnění za rok 2017 za odbor KUL: V řešení, stěžejní mapování bude probíhat v roce
2018/2019.
Plnění za rok 2018 za odbor KUL: nesplněno, v roce 2018 plnění nepokračovalo, do
budoucna se předpokládá zadání nové pasportizace budov, které se opatřením bude
nadále zabývat.
Plnění za rok 2019 za odbor KUL: splněno, v roce 2019 se v oblasti kultury vycházelo z
analýzy objektů Koncepce rozvoje organizací ZK 2015 – 2024, při rekonstrukci
jednotlivých objektů se přihlíží k jejich dostupnosti z hlediska bezbariérovosti.
Plnění za rok 2020 za odbor KUL: splněno, proběhla aktualizace údajů interními
pracovníky odboru kultury a památkové péče ve spolupráci s paměťovými organizacemi.
Informace byly aktualizovány s ohledem na možnosti financování projektů z dotačních
prostředků EU. Vzhledem ke skutečnosti, že mnohé objekty, které spravují paměťové
instituce v oblasti kultury, jsou i zapsanými kulturními památkami, nelze perspektivně
počítat s bezbariérovostí u všech objektů bezezbytku. V souladu se standardizací potřeb
zdravotně postižených jsou v některých objektech uplatňovány v interiérových
prostorách-expozicích multimediální pomůcky a média (popisky v Braillově písmu,
dotykové obrazovky, vybrané dotykové předměty, zvukové hlásky apod.).
V roce 2020 požádala Krajská knihovna Františka Bartoše o získání certifikátu podle
standardu Handicap Friendly pro osoby se zrakovým znevýhodněním.

Opatření 3.2.2.
V zařízeních resortu kultury pokračovat v budování bezbariérových přístupů v kontextu
definovaných rozvojových cílů, priorit a finančních možností.
Odpovídá: KUL
Termín: průběžně
Zdroje financování: bez finančních nároků
Plnění za rok 2017: V roce 2017 probíhala příprava projektů příspěvkových organizací v
oblasti kultury, které byly předloženy v rámci výzvy IROP Muzea. Pro předložení žádostí
byly zpracovány projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. U všech projektů byl
kladen důraz na budování bezbariérových přístupů, kde to bylo stavebně možné, v
projektu došlo k vytvoření nových přístupů objektů (navržené výtahy aj.).
Plnění za rok 2018: splněno částečně, v roce 2018 probíhala projektová příprava projektů
příspěvkových organizací v oblasti kultury, které byly schváleny v rámci výzvy IROP
Muzea. Byly zpracovány projektové dokumentace ke stavebním povolení a následně
prováděcí dokumentace stavby. U všech projektů se řešila možná bezbariérová
dostupnost.
Plnění za rok 2019: splněno, v roce 2019 byla ukončena projektová příprava projektů
příspěvkových organizací v oblasti kultury, které byly schváleny v rámci výzvy IROP
Muzea. Na základě zpracovaných projektových dokumentací, vydaných stavebních
povolení a prováděcích dokumentací staveb došlo v samotném závěru roku 2019 k
zahájení staveb. U všech projektů se řeší možnost bezbariérové dostupnosti.
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Plnění za rok 2020: splněno, v roce 2020 byly realizovány rozsáhlé stavební práce na
objektech paměťových kulturních organizací kraje v souladu s projektovými přípravami
včetně zabezpečení bezbariérovosti. V rámci řešení interiérů se počítá s vybavením
expozičních prostor multimediálními produkty (popisky v Braillově písmu, dotykové
obrazovky, vybrané dotykové předměty, zvukové hlásky apod.) sloužícími
znevýhodněným osobám. Projekty budou realizovány v souladu s harmonogramem do
roku 2022, kdy by měly plně sloužit široké veřejnosti včetně znevýhodněných.

Cíl 3.3.
Zmapování přístupnosti dopravy osobám se ztíženou schopností pohybu a
orientace
Opatření 3.3.1.
Do cyklicky uzavíraných smluv s dopravci veřejné linkové dopravy v závazku veřejné
služby Zlínského kraje zavést povinnost používat určitý podíl dopravních prostředků s
úpravou pro převoz osob se zdravotním postižením (nízkopodlažní autobusy apod.). Pro
rok 2017 je stanoven 5% podíl dopravních prostředků s úpravou pro převoz osob se
zdravotním postižením. Do roku 2020 zvýšit podíl dopravních prostředků s úpravou pro
převoz osob se zdravotním postižením na 20 %.
Odpovídá: DOP
Termín: průběžně, do vysoutěžení dopravců veřejné linkové dopravy
Zdroje financování: rozpočet státu, kraje a obcí ZK v příslušném kalendářním roce
Plnění za rok 2017: V dodatcích smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní
dopravní obslužnosti Zlínského kraje, uzavřených s dopravci veřejné linkové dopravy
ČSAD Vsetín a.s., ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., KRODOS BUS a.s. a HOUSACAR
s.r.o, kteří většinově zajišťují tuto službu ve Zlínském kraji, byl průběžně za rok 2017
stanoven minimální 6 % podíl dopravních prostředků s úpravou pro převoz osob se
zdravotním postižením a plnění tohoto limitu bylo odborem DOP průběžně sledováno.
Plnění za rok 2018: splněno, v dodatcích smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění
základní dopravní obslužnosti Zlínského kraje, uzavřených s dopravci veřejné linkové
dopravy ČSAD Vsetín a.s., ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., KRODOS BUS a.s. a
HOUSACAR s.r.o, kteří většinově zajišťují tuto službu ve Zlínském kraji, byl průběžně za
rok 2018 stanoven minimální 6 % podíl dopravních prostředků s úpravou pro převoz osob
se zdravotním postižením a plnění tohoto limitu bylo odborem DOP průběžně sledováno.
Plnění za rok 2019: splněno, v dodatcích smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění
základní dopravní obslužnosti Zlínského kraje, uzavřených s dopravci veřejné linkové
dopravy ČSAD Vsetín a.s., ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., KRODOS BUS a.s. a
HOUSACAR s.r.o, kteří většinově zajišťují tuto službu ve Zlínském kraji, byl na rok 2019
stanoven minimální 6 % podíl dopravních prostředků s úpravou pro převoz osob se
zdravotním postižením. Skutečný podíl pak činil v roce 2019 průměrně 27%.
Plnění za rok 2020: splněno, ve Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve
veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní
obslužnosti Zlínského kraje pro dočasné období od roku 2019,uzavřených s dopravci
veřejné linkové dopravy ČSAD Vsetín a.s., ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., KRODOS
BUS a.s. a ARRIVA Morava a.s. pro rok 2020 byl v technických a provozních standardech
stanoven rozsah doplňkového standardu bezbarierovost na hodnotu minimálně 20%.
Skutečný podíl pak v roce 2020 činil 28%.
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Opatření 3.3.2.
Do připravované zadávací dokumentace pro výběr dopravců veřejné linkové dopravy,
kteří by měli vykonávat obsluhu Zlínského kraje od 1.1.2018, zavést standardy ve vztahu
k dopravním prostředkům s úpravou pro převoz osob se zdravotním postižením nad
rámec standardů definovaných v Nařízení vlády 63/2011 Sb., „O stanovení minimálních
hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování
v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících“.
Odpovídá: DOP, KOVED, s.r.o.
Termín: 2017
Zdroje financování: bez finančních nároků
Plnění za rok 2017: Bezbariérovost vozidel je v zadávací dokumentaci zahrnuta, jako
jedno ze dvou dílčích hodnotících kritérií. Minimální počet zadavatelem požadované
procentní hodnoty je 20 % vozového parku příslušné dílčí části veřejné zakázky, na
kterou uchazeč podává svoji nabídku.
Cílový stav, resp. požadavek zadavatele je pokrytí plnění dílčí veřejné zakázky min. z
50% bezbariérovými vozidly od pátého roku po zahájení provozu bez ohledu na nabídku
dopravce.
Plnění za rok 2018: splněno, v návaznosti na prodloužení lhůty pro podání nabídek
schváleného RZK dne 13. 03. 2017 usnesením č. 0188/R08/17 se z důvodu stále
probíhajících úprav zadávacích podmínek veřejné zakázky "Zajištění dopravní
obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou na období 2018-2027",
prodloužila lhůta pro podání nabídek do 27. 09. 2018. Nově stanovená lhůta pro podání
nabídek byla navržena tak, aby byla dostačující pro podrobné zpracování zamýšlených
úprav zadávacích podmínek a pro projednání nových jízdních řádů se zástupci obcí a
měst Zlínského kraje. Takto stanovená lhůta je v souladu se zákonem dále prodloužena,
protože s uveřejněním konkrétních úprav zadávacích podmínek je spojena povinnost
přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy.
Bezbariérovost vozidel je v zadávací dokumentaci zahrnuta, jako jedno ze dvou dílčích
hodnotících kritérií. Minimální počet zadavatelem požadované procentní hodnoty je 20 %
vozového parku příslušné dílčí části veřejné zakázky, na kterou uchazeč podává svoji
nabídku. Cílový stav, resp. požadavek zadavatele je pokrytí plnění dílčí veřejné zakázky
min. z 50 % bezbariérovými vozidly od pátého roku po zahájení provozu bez ohledu na
nabídku dopravce.
Plnění za rok 2019: splněno, v návaznosti na prodloužení lhůty pro podání nabídek se z
důvodu stále probíhajících úprav zadávacích podmínek veřejné zakázky "Zajištění
dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou na období 2018-2027",
prodloužila lhůta pro podání nabídek do 08.02.2019. Nově stanovená lhůta pro podání
nabídek byla vynucena průběhem zadávacího řízení, kdy s dodatečnými dotazy ze strany
uchazečů musí být dostatečně prodlužována lhůta pro úpravu zadávacích podmínek.
Bezbariérovost vozidel je v zadávací dokumentaci zahrnuta, jako jedno ze dvou dílčích
hodnotících kritérií. Minimální počet zadavatelem požadované procentní hodnoty je 20 %
vozového parku příslušné dílčí části veřejné zakázky, na kterou uchazeč podává svoji
nabídku. Cílový stav, resp. požadavek zadavatele je pokrytí plnění dílčí veřejné zakázky
min. z 50 % bezbariérovými vozidly od pátého roku po zahájení provozu bez ohledu na
nabídku dopravce.
Plnění za rok 2020: splněno, bezbariérovost vozidel byla v zadávací dokumentaci
zahrnuta, jako jedno ze dvou dílčích hodnotících kritérií. Minimální počet zadavatelem
požadované procentní hodnoty je 20 % vozového parku příslušné dílčí části veřejné
zakázky, na kterou uchazeč podává svoji nabídku. Cílový stav, resp. požadavek
zadavatele je pokrytí plnění dílčí veřejné zakázky min. z 50 % bezbariérovými vozidly od
pátého roku po zahájení provozu bez ohledu na nabídku dopravce.
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Opatření 3.3.3.
V materiálech Zlínského kraje, zejména v Plánu dopravní obslužnosti území Zlínský kraj
na léta 2012–2019, podpořit při jejich aktualizaci rekonstrukci vybraných strategických a
důležitých autobusových terminálů tak, aby lépe vyhovovaly potřebám osob s omezenou
schopností pohybu a orientace.
Odpovídá: DOP, KOVED, s.r.o.
Termín: průběžně
Zdroje financování: bez finančních nároků
Plnění za rok 2017: Společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.
(KOVED) v rámci plnění úkolu dokončila v roce 2017 pasportizaci zastávek linkové
dopravy a MHD na území Zlínského kraje. KOVED se zúčastnil kontrolních dnů v rámci
přípravy a realizace rekonstrukcí komunikací v rámci Zlínského kraje, na kterých bylo v
roce 2017 řešeno též několik úprav zastávek – v Holešově místní část Všetuly (4 nové
zastávky), v Napajedlích ul. 2. května (nová zastávka), v Kyselovicích na návsi, v
Huslenkách (zastávka u obecního úřadu), Bohuslavicích u Zlína (zastávka u hlavní
křižovatky) a v obci Trnava (4 zastávky).
Dále byla řešena za účastí Zlínského kraje a KOVED projektová příprava rekonstrukce
přestupních terminálů v Holešově (autobusové nádraží) a v Dolní Lhotě s
předpokládanou realizací v období 2018-2019.
Plnění za rok 2018: splněno, Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. se
pravidelně účastnil všech jednání k rekonstrukcím komunikací v rámci Zlínského kraje, se
kterými úzce souvisejí rekonstrukce autobusových zastávek a autobusových terminálů
s cílem prosadit takové úpravy, které by přispěly k lepší mobilitě osob s omezenou
schopností pohybu a orientace.
Plnění za rok 2019: splněno, Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. se
pravidelně účastnil všech jednání k rekonstrukcím komunikací v rámci Zlínského kraje, se
kterými úzce souvisejí rekonstrukce autobusových zastávek a autobusových terminálů s
cílem prosadit takové úpravy, které by přispěly k lepší mobilitě osob s omezenou
schopností pohybu a orientace.
Plnění za rok 2020: splněno, Zlínský kraj má zmapovány všechny zastávky na svém
území, a také na územích sousedních krajů ty zastávky, které jsou obsluhovány linkami
objednávanými Zlínským krajem. U všech zastávek je vyznačeno, zda jsou bezbariérově
přístupné, či nikoli. Tuto databázi vede KOVED v softwaru Station Manager, přístup do
tohoto softwaru má i odbor dopravy a silničního hospodářství Zlínského kraje a ŘSZK.
KOVED provádí dvakrát ročně aktualizaci databáze a opravuje údaje u zastávek, u nichž
proběhla rekonstrukce a tím dochází i k aktualizaci údajů o bezbariérové přístupnosti.

Cíl 3.4.
Při zpřístupňování informací respektovat specifické potřeby občanů s různými
typy zdravotního postižení
Opatření 3.4.1.
Zajistit spolupráci dostupných tlumočníků znakového jazyka a artikulačních tlumočníků.
Odpovídá: ŘLZ
Termín: průběžně
Zdroje financování: rozpočet kraje z běžných výdajů odboru ŘLZ
Plnění za rok 2017: Nebyly požadavky na tyto služby. V následujících letech bude
zvážena možnost využít pro tyto účely přímo zaměstnance ZK.
Plnění za rok 2018: v roce 2018 nebyly podány požadavky na tyto služby.
Plnění za rok 2019: v roce 2019 nebyly podány požadavky na tyto služby.
Plnění za rok 2020: v roce 2020 nebyly podány požadavky na tyto služby
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Opatření 3.4.2.
Minimálně jednou ročně zabezpečit v rámci pravidelných porad zaměstnanců stavebních
úřadů jejich proškolení v oblasti technických požadavků zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb.
Odpovídá: ÚPSŘ
Termín: průběžně
Zdroje financování: bez finančních nároků
Plnění za rok 2017: Splněno, v rámci porad se zaměstnanci stavebních úřadů jsou tito
upozorňováni na povinnost prověřovat soulad projektových dokumentací, předkládaných
ke stavebně správním řízením, s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Odbor ÚPSŘ rovněž v rámci
odvolacích a přezkumných řízení mimo jiné zkoumá, zda je stavebními úřady tato
povinnost v dostatečné míře plněna. V převážné většině je z prověřovaných spisových
materiálů zřejmé, že stavební úřady využívají možnosti posouzení předkládaných
projektových dokumentací za účasti odborných konzultantů Národního institutu pro
integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky. Rovněž
v rámci kontrolní a metodické činnosti, prováděné u jednotlivých stavebních úřadů, se
odbor ÚP zaměřuje na dodržování výše uvedené prováděcí vyhlášky ke stavebnímu
zákonu.
Plnění za rok 2018: splněno, v rámci porad se zaměstnanci stavebních úřadů jsou tito
upozorňováni na povinnost prověřovat soulad projektových dokumentací, předkládaných
ke stavebně správním řízením, s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Odbor ÚPSŘ rovněž v rámci
odvolacích a přezkumných řízení mimo jiné zkoumá, zda je stavebními úřady tato
povinnost v dostatečné míře plněna. V převážné většině je z prověřovaných spisových
materiálů zřejmé, že stavební úřady využívají možnosti posouzení předkládaných
projektových dokumentací za účasti odborných konzultantů Národního institutu pro
integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky. Rovněž
v rámci kontrolní a metodické činnosti, prováděné u jednotlivých stavebních úřadů, se
odbor ÚP zaměřuje na dodržování výše uvedené prováděcí vyhlášky ke stavebnímu
zákonu.
Plnění za rok 2019: splněno, v rámci porad se zaměstnanci stavebních úřadů jsou tito
upozorňováni na povinnost prověřovat soulad projektových dokumentací, předkládaných
ke stavebně správním řízením, s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Odbor ÚPSŘ rovněž v rámci
odvolacích a přezkumných řízení mimo jiné zkoumá, zda je stavebními úřady tato
povinnost v dostatečné míře plněna. V převážné většině je z prověřovaných spisových
materiálů zřejmé, že stavební úřady využívají možnosti posouzení předkládaných
projektových dokumentací za účasti odborných konzultantů Národního institutu pro
integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky. Rovněž v
rámci kontrolní a metodické činnosti, prováděné u jednotlivých stavebních úřadů, se
odbor ÚP zaměřuje na dodržování výše uvedené prováděcí vyhlášky ke stavebnímu
zákonu.
Plnění za rok 2020: nesplněno, z důvodu nepříznivé epidemiologické situace nebyla v
roce 2020 realizována porada se zaměstnanci stavebních úřadů. Odbor ÚP v rámci
odvolacích a přezkumných řízení mimo jiné zkoumá, zda je stavebními úřady tato
povinnost v dostatečné míře plněna. V převážné většině je z prověřovaných spisových
materiálů zřejmé, že stavební úřady využívají možnosti posouzení předkládaných
projektových dokumentací za účasti odborných konzultantů Národního institutu pro
integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky. Rovněž v
rámci kontrolní a metodické činnosti, prováděné u jednotlivých stavebních úřadů, se
odbor ÚP zaměřuje na dodržování prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu.
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Opatření 3.4.3.
Ve zdravotnických zařízeních, jejichž je kraj zakladatelem, zvyšovat u pracovníků v
pomocných profesích komunikační kompetence a rozvoj technik komunikace s osobami
se zdravotním postižením.
Odpovídá: ZDR
Termín: průběžně
Zdroje financování: rozpočet kraje z běžných výdajů odboru ZDR
Plnění za rok 2017: Zvyšování kompetencí zdravotnických pracovníků v této
problematice probíhá průběžně v organizaci jednotlivých nemocnic v rámci vzdělávání
lékařského i nelékařského personálu.
Plnění za rok 2018: splněno, zvyšování kompetencí zdravotnických pracovníků v této
problematice probíhá průběžně v organizaci jednotlivých nemocnic a ZZS ZK, p.o.v rámci
dalšího vzdělávání lékařského i nelékařského personálu.
Plnění za rok 2019: splněno, zvyšování kompetencí zdravotnických pracovníků v této
problematice probíhalo průběžně, vzdělávání v této oblasti je organizováno jednotlivými
nemocnicemi a ZZS ZK, p.o.
Plnění za rok 2020: splněno, zvyšování kompetencí zdravotnických pracovníků v této
problematice probíhá průběžně v jednotlivých organizacích v rámci celoživotního
vzdělávání zdravotnického personálu. V roce 2020 ale byla jeho četnost omezena
pandemickou situací a z ní plynoucích omezení.

Opatření: 3.4.4.
Ve zdravotnických zařízeních, jejichž je kraj zakladatelem, prosazovat personální
zajištění odpovědnosti za komunikaci s lidmi s obtížemi v komunikaci, informační
dostupnost komunikace a proškolování ostatních zaměstnanců.
Odpovídá: ZDR
Termín: průběžně
Zdroje financování: bez finančních nároků
Plnění za rok 2017: Odpovědnost v této kompetenci je v nemocnicích ZK dána
personálním náměstkům, hlavním sestrám, případně náměstkyni pro ošetřovatelskou
péči.
Plnění za rok 2018: splněno, odpovědnost v této kompetenci je v nemocnicích ZK dána
personálním náměstkům, náměstkyním pro ošetřovatelskou péči i hlavním sestrám.
Plnění za rok 2019: splněno, odpovědnost v této kompetenci je v nemocnicích ZK dána
managementu, personálním náměstkům, náměstkyním pro ošetřovatelskou péči i
hlavním sestrám jednotlivých oddělení.
Plnění za rok 2020: splněno, odpovědnost v této kompetenci je ve zdravotnických
organizacích ZK dána vedení a výkonnému managementu na všech úrovních řízení.

Opatření 3.4.5.
Pro odbornou zdravotnickou veřejnost zajistit cyklus vzdělávání zaměřený na specifické
potřeby osob se zdravotním postižením ve zdravotnických zařízeních.
Odpovídá: ZDR
Termín: 1x za dva roky
Zdroje financování: rozpočet kraje z běžných výdajů odboru ZDR
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Plnění za rok 2017: V předchozích letech byl vzdělávací cyklus realizován již třikrát, po
dohodě s nemocnicemi se tato kompetence převedla do jednotlivých nemocnic dle
aktuálních potřeb.
Plnění za rok 2018: splněno, v předchozích letech byl vzdělávací cyklus realizován již
třikrát, po dohodě s nemocnicemi se tato kompetence převedla do jednotlivých nemocnic
dle aktuálních potřeb.
Plnění za rok 2019: splněno, vzdělávání i v této oblasti zabezpečují samotné organizace
v rámci plánovaného celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků.
Plnění za rok 2020: splněno, vzdělávání i v této oblasti zabezpečují samotné organizace
v rámci plánovaného celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků. V roce 2020
ale byla jeho četnost omezena pandemickou situací a z ní plynoucích omezení.

Cíl 3.5.
Podporovat aktivity zaměřené na činnosti podporující přístupnost pro osoby se
zdravotním postižením
Opatření 3.5.1.
Podporovat aktivity zaměřené na činnosti podporující přístupnost pro osoby se
zdravotním postižením.
Odpovídá: SOC
Termín: průběžně
Zdroje financování: Fond Zlínského kraje v příslušném kalendářním roce
Plnění za rok 2017: V roce 2017 byla z Fondu Zlínského kraje, programu SOC01-17
Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit schválena neinvestiční dotace
organizaci NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s. ve výši 26 tis. Kč na projekt Bezbariérová
přístupnost staveb – konzultační činnost. Projekt byl zaměřen na poskytování konzultací
a vydávání metodických stanovisek pro oblast bezbariérového užívání staveb dle
vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečující užívání
staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu. V rámci projektu bylo
vydáno 135 stanovisek k projektovým dokumentacím. Dále byly poskytnuty konzultace
telefonické, elektronické a osobní ve střediscích Zlínského kraje – Zlín, Vsetín, Uherské
Hradiště a Slavičín. V rámci plánování a financování sociálních služeb ve Zlínském kraji
je princip bezbariérovosti zakotven.
Plnění za rok 2018: splněno, v roce 2018 byla z Fondu Zlínského kraje, programu
SOC01-18 Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit schválena neinvestiční dotace organizaci NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s. ve výši 23 400,- Kč na projekt Bezbariérová přístupnost staveb – konzultační činnost. Projekt byl zaměřen na poskytování
konzultací a vydávání metodických stanovisek pro oblast bezbariérového užívání staveb
dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečující užívání
staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu. V rámci projektu bylo vydáno 117 stanovisek k projektovým dokumentacím. Dále byly poskytnuty konzultace telefonické, elektronické a osobní.
Ve strategických dokumentech Zlínského kraje v oblasti sociálních služeb je zakotven
princip bezbariérovosti.
Plnění za rok 2019: splněno, ve strategických dokumentech Zlínského kraje v oblasti sociálních služeb je zakotven princip bezbariérovosti.
V roce 2019 byla ve Fondu Zlínského kraje, programu SOC01-18 Programu na podporu
sociálně zdravotních aktivita na podporu posuzování staveb pohledu bezbariérovosti.
Žádost o finanční podporu podala pouze organizace NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s.,
která od ní odstoupila.
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Plnění za rok 2020: splněno, v roce 2020 byla z Fondu Zlínského kraje, programu
SOC01-20 Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit schválena neinvestiční dotace organizaci NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s. ve výši 22 000,- Kč na projekt Bezbariérová přístupnost staveb – konzultační činnost. Projekt byl zaměřen na poskytování
konzultací a vydávání metodických stanovisek pro oblast bezbariérového užívání staveb
dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečující užívání
staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu. V rámci projektu bylo vydáno 63 stanovisek k projektovým dokumentacím, na kterých bylo pracováno cca 170 hodin. Dále bylo poskytnuto cca 100 telefonických konzultací, 72 konzultačních hodin a vyřízeno přes 150 e-mailů.
Ve strategických dokumentech Zlínského kraje v oblasti sociálních služeb je zakotven
princip bezbariérovosti.

Opatření 3.5.2.
Podporovat realizaci projektu Euroklíč ve Zlínském kraji včetně podpory propagace
projektu a distribuce Euroklíčů.
Odpovídá: KH
Termín: průběžně
Zdroje financování: Fond Zlínského kraje v příslušném kalendářním roce
Plnění za rok 2017: V roce 2017 nebyla poskytnuta dotace na projekt Euroklíč. Zlínský
kraj podpořil tento projekt pouze 1x v roce 2015 částkou 200.000 Kč.
Plnění za rok 2018: nesplněno, v roce 2018 nebyla poskytnuta dotace na projekt
Euroklíč. Zlínský kraj podpořil tento projekt pouze 1x v roce 2015 částkou 200.000 Kč.
Plnění za rok 2019: nesplněno, v roce 2019 nebyla poskytnuta dotace na projekt
Euroklíč. Zlínský kraj podpořil tento projekt pouze 1x v roce 2015 částkou 200.000 Kč.
Plnění za rok 2020: nesplněno, v roce 2020 nebyla poskytnuta dotace na projekt
Euroklíč. Zlínský kraj podpořil tento projekt pouze 1x v roce 2015 částkou 200.000 Kč.

Opatření 3.5.3.
Dohlížet na zkvalitňování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních založených
Zlínským krajem, tak aby vedlo k naplňování podmínek certifikace a akreditace
zdravotnických zařízení. Součástí je rovněž dohled nad odstraňováním nedostatků
zjištěných při mapování přístupnosti těchto zařízení.
Odpovídá: ZDR
Termín: 1x ročně
Zdroje financování: bez finančních nároků
Plnění za rok 2017: Nemocnice ZK procházejí akreditačním procesem (ISO, SAK), kde je
problematika činnosti zdravotnických zařízení pro osoby se zdravotním postižením také
řešena.
Plnění za rok 2018: splněno, nemocnice ZK úspěšně procházejí akreditačním procesem
(SAK), kde je problematika činnosti zdravotnických zařízení vůči osobám se zdravotním
postižením také řešena.
Plnění za rok 2019: splněno, tři nemocnice (čtvrtá je v přípravě) ZK úspěšně obstály v
akreditaci SAK, kde je problematika činnosti zdravotnických zařízení vůči osobám se
zdravotním postižením také řešena. Výhrady a nápravná opatření nebyly v této oblasti
uloženy.
Plnění za rok 2020: splněno, nemocnice úspěšně zvládly akreditační proces SAK, který
se ve svých parametrech hodnocení zaměřuje i na problematiku přístupu zdravotnických
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zařízení vůči osobám se zdravotním postižením.

OBLAST 4
ROVNOST PŘED ZÁKONEM
Problematiku rovnosti před zákonem řeší článek 12 Úmluvy, který stanoví povinnost
uznání osob se zdravotním postižením jako subjektů práva a jejich právní
způsobilost ve všech oblastech života na rovnoprávném základě s ostatními. Článek 13
Úmluvy pak řeší zajištění účinného přístupu ke spravedlnosti pomocí vhodných
procedurálních úprav. Občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014 pak zakotvuje zásadní
změnu týkající se svéprávnosti a jejího případného omezení.

Cíl 4.1.
Usilovat o to, aby omezení právní způsobilosti uživatelů zařízení sociálních služeb
zřizovaných Zlínským krajem odpovídalo situaci dané osoby
Opatření 4.1.1.
Zařízení sociálních služeb, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj, budou usilovat o
navracení způsobilosti k právním úkonům uživatelů služeb, či alespoň o navracení
částečné způsobilosti k právním úkonům.
Odpovídá: SOC
Termín: průběžně
Zdroje financování: bez finančních nároků
Plnění za rok 2017: V zařízeních příspěvkových organizací ZK jsou osoby, u nichž
dochází postupně k přehodnocování svéprávnosti. Snahou je dosáhnout navrácení
svéprávnosti u osob, kde tomu odpovídá situace dané osoby. Rovněž jsou využívány
nejméně omezující prostředky (např. dochází k ustanovení opatrovníka z důvodu ochrany
klienta, bez omezení svéprávnosti). V případě, že situace dané osoby skutečnosti
neodpovídá, jsou podávány podněty k soudu i ze strany pracovníků zařízení.
Plnění za rok 2018: splněno, v zařízeních příspěvkových organizací ZK jsou osoby, u
nichž dochází postupně k přehodnocování svéprávnosti. Snahou je dosáhnout navrácení
svéprávnosti u osob, kde tomu odpovídá situace dané osoby. Rovněž jsou využívány
nejméně omezující prostředky (např. dochází k ustanovení opatrovníka z důvodu ochrany
klienta, bez omezení svéprávnosti). V případě, že situace dané osoby skutečnosti
neodpovídá, jsou podávány podněty k soudu i ze strany pracovníků zařízení.
Plnění za rok 2019: splněno, v zařízeních příspěvkových organizací ZK jsou osoby, u
nichž dochází postupně k přehodnocování svéprávnosti. Snahou je dosáhnout navrácení
svéprávnosti u osob, kde tomu odpovídá situace dané osoby. Návrhy soudu podávali v
roce 2019 jak samotní opatrovníci, tak i sociální pracovnice v jednotlivých zařízeních.
Plnění za rok 2020: Splněno. U většiny klientů zařízení příspěvkových organizací ZK již
došlo k přehodnocení svéprávnosti klientů, jednotky případů jsou v jednání. Návrhy
soudu podávali jak sociální pracovníci, tak samotní opatrovníci. Postupně dochází
k navrácení svéprávnosti, v mnoha případech dochází k soudnímu jmenování
opatrovníka člověku, kterému zdravotní stav působí obtíže (např. při správě jmění nebo
hájení práv), avšak tento není nijak krácen na svých právech. Pokud je někdo omezen ve
svéprávnosti, pak výhradně s opatrovníkem, jehož kompetence jsou omezeny na
konkrétní právní jednání (dle dle § 465 zákon č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku).
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Opatření 4.1.2
Podporovat základní a odborné poradenství poskytované poradnami zřizovanými
organizacemi osob se zdravotním postižením.
Odpovídá: SOC
Termín: průběžně
Zdroje financování: bez finančních nároků
Plnění za rok 2017: Poskytovatelé základního i odborného sociálního poradenství jsou
podporováni v rámci Programu Zlínského kraje a jsou zařazeni v Základní síti sociálních
služeb Zlínského kraje.
Plnění za rok 2018: splněno, poskytovatelé základního i odborného sociálního
poradenství jsou podporováni v rámci „Programu pro poskytování finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského
kraje pro rok 2018“, a jsou zařazeni v Základní síti sociálních služeb Zlínského kraje.
Plnění za rok 2019: splněno, poskytovatelé základního i odborného sociálního
poradenství jsou podporováni v rámci „Programu pro poskytování finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského
kraje pro rok 2019“, a jsou zařazeni v Základní síti sociálních služeb Zlínského kraje.
Plnění za rok 2020: splněno, poskytovatelé základního i odborného sociálního
poradenství jsou podporováni v rámci „Programu pro poskytování finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského
kraje pro rok 2020“, a jsou zařazeni v Základní síti sociálních služeb Zlínského kraje. Na
základě změny ve službách poskytovatele Společnost Podané ruce o.p.s. byla do
Základní sítě zařazeno Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji (ID 3424265), což je
Odborné sociální poradenství.

Opatření 4.1.3.
Ve spolupráci s NRZP Zlínského kraje posilovat právní vědomí a poučení pro zvlášť
zranitelné oběti trestných činů, zvláště děti, ženy a seniory se zdravotním postižením.
Odpovídá: SOC, ŠK, KH
Termín: průběžně
Zdroje financování: rozpočet kraje z běžných výdajů věcně příslušného odboru
Plnění za rok 2017 za odbor ŠK: Zvyšování kompetencí dětí se zdravotním postižením
v oblasti právního vědomí a poučení se provádí prostřednictvím školních vzdělávacích
programů, jejichž obsahem je i zmiňovaná problematika s metodikou přizpůsobenou
možnostem dětí s různými typy postižení, především s mentálním postižením.
Předcházení rizikových situací u dětí řeší ve školách Minimální preventivní program.
Tento dokument zpracovává povinně každá škola a je zaměřen především na výchovu a
vzdělávání žáků ke zdravému životnímu stylu, na osobnostní a emočně sociální rozvoj a
komunikační dovednosti. Dále se snaží předcházet rozvoji rizik, jako jsou agrese, šikana,
kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, rasismus, xenofobie, záškoláctví, užívání
návykových látek, prevence úrazů, rizikové chování v dopravě, poruchy příjmu potravy,
negativní působení sekt a sexuální rizikové chování
Plnění za rok 2018 za odbor ŠK: splněno, zvyšování kompetencí dětí se zdravotním
postižením v oblasti právního vědomí a jejich poučení se provádí především
prostřednictvím školních vzdělávacích programů, jejichž obsahem je i zmiňovaná
problematika. Předcházení rizikových situací u dětí řeší ve školách Minimální preventivní
program, který zpracovává povinně každá škola a je zaměřen především na výchovu a
vzdělávání žáků ke zdravému životnímu stylu, na osobnostní a emočně sociální rozvoj,
komunikační dovednosti a předcházení rozvoje rizik.
Plnění za rok 2019 za odbor ŠK: splněno, zvyšování kompetencí dětí se zdravotním
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postižením v oblasti právního vědomí a jejich poučení je uskutečňováno v rámci výchovy
a vzdělávání v souladu se školními vzdělávacími programy, které obsahují i zmiňovanou
problematiku. Významná je v této souvislosti také prevence rizikových situací u dětí.
Preventivní aktivity zaštiťuje ve školách povinně zpracovávaný Minimální preventivní
program, který je zaměřen na předcházení rozvoje rizik, na výchovu a vzdělávání ke
zdravému životnímu stylu, na osobnostní a emočně sociální rozvoj a na komunikační
dovednosti.
Plnění za rok 2020 za odbor ŠK: Splněno. Zvyšování kompetencí dětí se zdravotním
postižením v oblasti právního vědomí se provádí prostřednictvím školních vzdělávacích
programů, jejichž obsahem je i zmiňovaná problematika formou přizpůsobenou
možnostem dětí především s mentálním postižením. Předcházení rizikových situací u
dětí řeší ve školách Minimální preventivní program. Tento dokument zpracovává povinně
každá škola a je zaměřen především na výchovu a vzdělávání žáků ke zdravému
životnímu stylu, na osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikační dovednosti. Dále
se snaží předcházet rozvoji rizik, jako jsou agrese, šikana, kyberšikana, násilí,
vandalismus, intolerance, rasismus, xenofobie, záškoláctví, užívání návykových látek,
prevence úrazů, rizikové chování v dopravě, poruchy příjmu potravy, negativní působení
sekt a rizikové sexuální chování.
Plnění za rok 2017 za odbor KH: Krajské konference o diskriminaci osob se zdravotním
postižením dne 13. prosince 2017 se zúčastnilo celkem 45 osob.
Plnění za rok 2018 za odbor KH: splněno, v roce 2018 proběhla Krajská konference o
zaměstnávání osob se zdravotním postižením dne 20. června 2018 pod záštitou paní M.
Blahové, radní Zlínského kraje ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním
postižením ČR. Konference se zúčastnilo 65 osob a vystoupili na ní zástupci národní
rady, úřadu vlády, Asociace zaměstnavatelů osob se ZP, Centra služeb a podpory Zlín,
Úřadu práce a Hospodářské komory ZK.
Plnění za rok 2019 za odbor KH: splněno, v roce 2019 proběhla Krajská konference o
přístupnosti kulturních památek osobám se zdravotním postižením dne 7. října 2019 pod
záštitou Miroslava Kašného, krajského radního pro kulturu a památkovou péči, spolupráci
s církvemi, mládež a sport ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením
ČR. Konference se zúčastnilo 40 osob a vystoupili na ní zástupci národní rady, úřadu
vlády, Ministerstva kultury ČR, obcí i soukromých organizací.
Plnění za rok 2020 za odbor KH: v roce 2020 byla uspořádána krajská konference Století
rozvoje péče o osoby se zdravotním postižením dne 18. 8. 2020 pod záštitou hejtmana
Jiřího Čunka ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR.
Konference se zúčastnilo 35 osob.
Plnění za rok 2017 za odbor SOC: Ze strany Centra poradenství, p.o. jsou
uskutečňovány přednášky na téma bezpečí v klubech seniorů.
Plnění za rok 2018 za odbor SOC: splněno, ze strany Centra poradenství, p.o. jsou
uskutečňovány přednášky na téma bezpečí v klubech seniorů.
Plnění za rok 2019 za odbor SOC: splněno, větší informovanost v otázce bezpečí je
zajišťována obcemi a městy v rámci aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Informovanost a zvýšené vědomí také zajišťují sociální služby. Zejména jde o služby:
odborné sociální poradenství, intervenční centrum a krizová pomoc.
Plnění za rok 2020: splněno. Tyto cílové skupiny byly pro rok 2020 zvláště v období
pandemie středem zájmu. Větší informovanost v otázce bezpečí je zajišťována obcemi a
městy v rámci aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením a dále také sociálními
službami. Zejména jde o služby: odborné sociální poradenství, intervenční centrum a
krizová pomoc.
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Cíl 4.2.
Vytvářet podmínky pro to aby osoby se zdravotním postižením mohly žít co
nejvíce samostatně ve svém přirozeném prostředí
Opatření 4.2.1.
Podporovat aktivity transformace ústavních zařízení pro osoby se zdravotním postižením,
včetně zařízení pro osoby s duševním onemocněním.
Odpovídá: SOC
Termín: průběžně
Zdroje financování: Evropské strukturální a investiční fondy, rozpočet kraje
Plnění za rok 2017: Od 1. 10. 2016 byla zahájena realizace projektu Zlínského kraje
„Transformace pobytových zařízení Domovů pro osoby se zdravotním postiženým ve
Zlínském kraji“ s cílem umožnit osobám se ZP žít co nejvíce v běžném prostředí. Jedním
z cílů projektu je vznik 60 lůžek chráněného bydlení.
RZK schválila u 11 domovů pro osoby se zdravotním postižením transformační plány,
které obsahují přípravu a přechod osob se zdravotním postižením do služeb komunitního
typu.
Plnění za rok 2018: splněno, v rámci Projektu Transformace pobytových zařízení Domovů
pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji vznikla v roce 2018 chráněná
bydlení v celkové kapacitě 37 lůžek. Pracovníci chráněných bydlení i domovů pro osoby
se zdravotním postižením se zúčastnili vzdělávacích akcí, konzultací a supervizí, které
vedou ke zvýšení jejich kompetencí, a tím umožňují, aby osoby se zdravotním postižením
žili plnohodnotným životem.
Plnění za rok 2019: splněno, v rámci Projektu Transformace pobytových zařízení Domovů
pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji vznikla v roce 2019 další chráněná
bydlení v celkové kapacitě 28 lůžek.
V novém Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období
2020-2022 je prioritou podpora terénních a ambulantních služeb.
Zlínský kraj jako partner vstoupil s Institutem sociální práce, z.s. do projektu „Inovace a
rozvoj systému péče zajišťované v domácím prostředí s důrazem na rozvoj pečovatelské
služby“ (doba realizace projektu 01.12.2019 – 30.11.2022).
Plnění za rok 2020: splněno. V rámci Akčního plánu na rok 2020 byl podpořen rozvoj
nových služeb chráněného bydlení a dalších návazných služeb pro osoby se zdravotním
postižením, která vznikají jako nový způsob zajištění služeb pro tuto cílovou skupinu.
Nové služby jim umožní vést plnohodnotný život srovnatelný s jejich vrstevníky, a to při
zajištění potřebné míry pomoci a podpory. V závěru roku 2020 bylo schváleno v rámci 2.
aktualizace Základní sítě pro rok 2021 zařazení 2 Center duševního zdraví, které vznikly
v roce 2019 v rámci pilotního programu MZ ČR, (každé v kapacitě 5,00 úvazku v PP) jako
první služby reagující na reformu péče o duševní zdraví.

Opatření 4.2.2.
Podporovat vznik a rozvoj zejména terénních a ambulantních služeb a služeb
komunitního typu v místech, kde osoby žijí.
Odpovídá: SOC
Termín: průběžně
Zdroje financování: Evropské strukturální a investiční fondy, rozpočet kraje
Plnění za rok 2017: V roce 2017 vzniklo v rámci projektu Transformace celkem 19 nových
lůžek ve službě chráněného bydlení.
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Plnění za rok 2018: splněno částečně, Zlínský kraj mezi své priority v oblasti sociálních
služeb řadí podporu a rozvoj zejména terénních a ambulantních služeb, aby osoby, které
služby potřebují, mohli žít ve svém přirozeném prostředí. V roce 2018 došlo pouze k
minimálnímu nárůstu terénních a ambulantních a to z důvodu finanční absorpční kapacity
sítě sociálních služeb.
V rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji nově fungovala sociální
služba celokrajského rozměru a zatím jediná ve Zlínském kraji – Krizová pomoc a vznikla
pobytová forma odlehčovací služby pro děti, také jediná ve Zlínském kraji. V roce 2018
byl spuštěn nový program na podporu nových kapacit odlehčovacích služeb v celkové
alokaci 50 mil. Kč na období let 2019 -2020. Zlínský kraj intenzivně spolupracoval na
vzniku dvou Center duševního zdraví, které měly a i vznikly v roce 2019.
Plnění za rok 2019: splněno, Zlínský kraj mezi své priority v oblasti sociálních služeb řadí
podporu a rozvoj zejména terénních a ambulantních služeb, aby osoby, které služby
potřebují, mohly žít ve svém přirozeném prostředí. V roce 2019 došlo ke vzniku nového
denního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou.
Ve Zlínském kraji vznikla v Kroměříži a v Uherském Hradišti dvě Centra duševního
zdraví.
Plnění za rok 2020: splněno, Zlínský kraj mezi své priority v oblasti sociálních služeb řadí
podporu a rozvoj zejména terénních a ambulantních služeb, aby osoby, které služby potřebují, mohly žít ve svém přirozeném prostředí. V roce 2020 došlo k rozšíření kapacit
zejména terénních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením (Osobní asistence, Pečovatelská služba a Denní stacionář), ale počet hodin v přímé péči včetně cesty
v roce 2020 oproti roku 2019 o 10 448,54 hodin poklesl. Dále došlo ke vzniku Sociálně
terapeutické dílny v SO ORP Bystřice pod Hostýnem.

OBLAST 5
OSOBNÍ MOBILITA
Cíl 5.1.
Podpora dobrovolnictví a osobní asistence pro mobilitu a rovný přístup k osobám
s různými druhy zdravotního postižení
Opatření 5.1.1.
V rámci individuálního projektu Zlínského kraje se zaměřit na podporu rozvoje sociální
služby osobní asistence.
Odpovídá: SOC
Termín: 2017 - 2020
Zdroje financování: Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost, rozpočet
kraje
Plnění za rok 2017: Služby osobní asistence pro cílovou skupinu osob se zdravotním
postižením jsou podporovány z projektu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních
služeb ve Zlínském kraji, který probíhá od 1.7.2016 do 30.6.2020 (se zdrojem financování
do 31.12.2019).
Plnění za rok 2018: splněno, služby osobní asistence pro cílovou skupinu osob se
zdravotním postižením jsou podporovány z projektu Podpora a rozvoj vybraných druhů
sociálních služeb ve Zlínském kraji, který probíhá od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2020 (se
zdrojem financování do 31. 12. 2019).
Plnění za rok 2019: splněno, služby osobní asistence pro cílovou skupinu osob se
zdravotním postižením jsou podporovány z projektu Podpora a rozvoj vybraných druhů
sociálních služeb ve Zlínském kraji, jehož doba realizace je od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2020.
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V rámci projektu je také nastavena evaluace, jejíž výstupy by měly pomoci ke zkvalitnění
služby osobní asistence.
Plnění za rok 2020: splněno. Služby osobní asistence pro cílovou skupinu osob se
zdravotním postižením jsou již v roce 2020 podporovány v rámci „Programu pro
poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020“, a z „Programu pro poskytování
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro období 2020-2022“ a jsou zařazeni v Základní síti sociálních služeb
Zlínského kraje.
Opatření 5.1.2.
Podpora dobrovolnických projektů a podpora projektů zaměřujících se na osoby se
zdravotním postižením, včetně osobní mobility.
Odpovídá: KH
Termín: 1x ročně
Zdroje financování: Fond Zlínského kraje v příslušném kalendářním roce
Plnění za rok 2017: V rámci vyhlášeného Programu na podporu akreditovaného dobrovolnictví bylo podpořeno 5 projektů/organizací v celkové částce 479 400,- Kč. V rámci
těchto programů pomáhají dobrovolníci také seniorům, nemocným a osobám se zdravotním postižením.
Plnění za rok 2018: splněno, v rámci vyhlášeného Programu na podporu akreditovaného
dobrovolnictví bylo podpořeno 8 projektů/organizací v celkové částce 657 810 Kč.
V rámci těchto programů pomáhají dobrovolníci také seniorům, nemocným a osobám se
zdravotním postižením.
Plnění za rok 2019: splněno, v rámci vyhlášeného Programu na podporu akreditovaného
dobrovolnictví bylo podpořeno 9 projektů/organizací v celkové částce 679 700 Kč. V
rámci těchto programů pomáhají dobrovolníci také seniorům, nemocným a osobám se
zdravotním postižením.
Plnění za rok 2020: splněno, v rámci vyhlášeného Programu na podporu akreditovaného
dobrovolnictví bylo podpořeno 10 projektů/organizací v celkové částce 785 500 Kč. V
rámci těchto programů pomáhají dobrovolníci také seniorům, nemocným a osobám se
zdravotním postižením.

OBLAST 6
ŽIVOT V RODINĚ
Rodina představuje základní přirozené prostředí života člověka. Úmluva v článku 23
zavazuje státy k přijetí účinných a odpovídajících opatření k odstranění diskriminace
osob se zdravotním postižením ve všech záležitostech týkajících se manželství,
rodiny, rodičovství.
Významná pozornost je kladena na poradenskou pomoc rodičům pečujícím o dítě se
zdravotním postižením, ale naopak také k ochraně zdravotně postiženého před jeho
případnou diskriminací v rodině, komunitě nebo v ústavech.

Cíl 6.1.
Podporovat dostupnost odborných poradenských míst pro osoby se specifickými
typy zdravotního postižení.
Opatření 6.1.1.
Zpracovat a zpřístupnit databázi odborných poradenských míst pro osoby se zdravotním
postižením na úrovni sociální, zdravotní a školské problematiky.
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Odpovídá: SOC, ŠK, ZDR
Termín: 2017
Zdroje financování: bez finančních nároků
Plnění za rok 2017 za odbor ZDR: Informace jsou součástí katalogu sociálních služeb
ZK, který je zveřejněn na internetových stránkách Zlínského kraje.
Plnění za rok 2018 za odbor ZDR: splněno, informace jsou součástí katalogu sociálních
služeb ZK, který je zveřejněn na internetových stránkách Zlínského kraje.
Plnění za rok 2019 za odbor ZDR: splněno, informace jsou součástí katalogu sociálních
služeb ZK, který je přístupný na internetových stránkách Zlínského kraje.
Plnění za rok 2020: splněno, informace jsou součástí katalogu sociálních služeb ZK,
který je přístupný na internetových stránkách Zlínského kraje.
Plnění za rok 2017 za odbor ŠK: Na portále Zkola je zpracován Adresář školských
poradenských zařízení Zlínského kraje (viz příloha Adresář školských poradenských
zařízení), kde mohou rodiče postiženého dítěte najít kontaktní údaje na školské
poradenské zařízení v jejich regionu s odpovídajícím zaměřením dle typu postižení.
Plnění za rok 2018 za odbor ŠK: splněno, na portále Zkola je zveřejněn průběžně
aktualizovaný Adresář školských poradenských zařízení Zlínského kraje (viz příloha
Adresář školských poradenských zařízení) kde mohou rodiče postiženého dítěte najít
kontaktní údaje na školské poradenské zařízení v jejich regionu s odpovídajícím
zaměřením dle typu postižení.
Plnění za rok 2019 za odbor ŠK: splněno, Pravidelně aktualizovaný Adresář školských
poradenských zařízení ve Zlínském kraji.xlsx je veřejný, publikován na portále Zkola. V
něm jsou přehledně k dispozici kontaktní údaje na školské poradenské zařízení v jejich
regionu s odpovídajícím zaměřením dle typu postižení.
Plnění za rok 2020 za odbor ŠK: Splněno. Na portále Zkola je zveřejněn průběžně
aktualizovaný Adresář školských poradenských zařízení 2020 - 2021 . Veřejnost včetně
rodičů handicapovaných dětí najdou na tomto místě kontaktní údaje na příslušné školské
poradenské zařízení v jejich regionu s odpovídajícím zaměřením dle typu postižení.
Plnění za rok 2017 za odbor SOC: Služby odborného poradenství pro osoby se
specifickými typy zdravotního postižení jsou zařazeny do Základní sítě sociálních služeb
ve Zlínském kraji. Některé jsou podporovány z Individuálního projektu Zlínského kraje
Projekt ohrožené děti ve Zlínském kraji I a II. A dále jsou některé podporovány z MPSV
z Podprogramu B.
Konkrétní služby lze vyhledat v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb na daný rok,
v celostátním registru poskytovatelů sociálních služeb a v Elektronického katalogu
sociálních služeb dostupného na webu Zlínského kraje.
Plnění za rok 2018 za odbor SOC: splněno, služby odborného poradenství pro osoby se
specifickými typy zdravotního postižení jsou zařazeny do Základní sítě sociálních služeb
ve Zlínském kraji. Některé jsou podporovány z Individuálního projektu Zlínského kraje
Projekt ohrožené děti ve Zlínském kraji I a II. A dále jsou některé podporovány z MPSV
z Podprogramu B.
Konkrétní služby lze vyhledat v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb na daný rok respektive v příloze č. 1 Základní sítě, v celostátním registru poskytovatelů sociálních
služeb a v Elektronického katalogu sociálních služeb dostupného na webu Zlínského
kraje.
Plnění za rok 2019 za odbor SOC: splněno, služby odborného poradenství pro osoby se
specifickými typy zdravotního postižení jsou zařazeny do Základní sítě sociálních služeb
ve Zlínském kraji. Některé jsou podporovány z Individuálního projektu Zlínského kraje
Projekt ohrožené děti ve Zlínském kraji I a II. A dále jsou některé podporovány z MPSV z
Podprogramu B.
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Konkrétní služby lze vyhledat v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb na daný rok respektive v příloze č. 1 Základní sítě, v celostátním registru poskytovatelů sociálních
služeb a v Elektronickém katalogu sociálních služeb dostupném na webu Zlínského kraje.
Plnění za rok 2020 za odbor SOC: splněno. Služby odborného poradenství pro osoby se
specifickými typy zdravotního postižení jsou zařazeny do Základní sítě sociálních služeb
ve Zlínském kraji. Některé jsou podporovány z Individuálního projektu Zlínského kraje
Projekt ohrožené děti ve Zlínském kraji I a II. A dále jsou některé podporovány z MPSV z
Podprogramu B.
Konkrétní služby lze vyhledat v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb na daný rok respektive v příloze č. 1 Základní sítě, v celostátním registru poskytovatelů sociálních
služeb a v Elektronickém katalogu sociálních služeb dostupném na webu Zlínského kraje.

OBLAST 7
ZAMĚSTNÁVÁNÍ
Přes řadu podpůrných opatření státu patří zaměstnávání osob se zdravotním postižením
k nejproblematičtějším. Statistiky ÚP objektivně konstatují, že procento nezaměstnaných
osob se zdravotním postižením je přibližně 2x vyšší než u většinové populace. Tato
statistika však nezahrnuje ty osoby se zdravotním postižením, které ÚP jako
nezaměstnané neeviduje. Odhaduje se, že ve věku od 15 do 62 let je ekonomicky
neaktivních kolem 60 % osob se zdravotním postižením.
Úmluva v článku 27 zakazuje diskriminaci na základě zdravotního postižení ve všech
otázkách týkajících se kterékoli formy zaměstnávání.
Podporu je třeba věnovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením jak ve veřejné,
tak v soukromé sféře i v osobním podnikání osob se zdravotním postižením. V tomto
směru je žádoucí spolupráce s Hospodářskou komorou, zaměstnavateli osob se
zdravotním postižením a NRZP Zlínského kraje.

Cíl 7.1.
Podporovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením v rámci KÚZK a
v organizacích zřizovaných Zlínským krajem
Opatření 7.1.1.
Při plnění povinného podílu dle zákona o zaměstnanosti bude KÚZK preferovat přímé
zaměstnávání občanů se zdravotním postižením před náhradními formami plnění.
Odpovídá: ŘLZ
Termín: průběžně
Zdroje financování: bez finančních nároků
Plnění za rok 2017: splněno.
Plnění za rok 2018: splněno.
Plnění za rok 2019: splněno.
Plnění za rok 2020: splněno.
Opatření 7.1.2.
Každoročně analyzovat a vyhodnocovat plnění úkolů zaměstnanosti osob se zdravotním
postižením z pohledu počtu a typů pracovních pozic s požadovanou kvalifikací na KÚZK
s důrazem na možnost zvýšení počtu osob se zdravotním postižením v zaměstnaneckém
poměru.
Odpovídá: ŘLZ
Termín: průběžně
Zdroje financování: bez finančních nároků
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Plnění za rok 2017: částečně splněno, Zlínský kraj se účastní miniburzy práce se
zaměřením na osoby se zdravotním znevýhodněním a osoby se zdravotním postižením.
Plnění za rok 2018: splněno.
Plnění za rok 2019: splněno.
Plnění za rok 2020: splněno.
Opatření 7.1.3.
Každoročně analyzovat a vyhodnocovat plnění úkolů zaměstnanosti osob se zdravotním
postižením v organizacích Zlínského kraje.
Odpovídá: ŘLZ
Termín: 1x ročně
Zdroje financování: bez finančních nároků
Plnění za rok 2017: splněno.
Plnění za rok 2018: nesplněno, data tohoto typu z organizací již nesbíráme.
Plnění za rok 2019: nesplněno, data tohoto typu z organizací již nesbíráme.
Plnění za rok 2020: nesplněno, data tohoto typu z organizací již nesbíráme.
Opatření 7.1.4.
Zařadit do programu jednání Rady hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje
problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením za účasti zástupce Krajského
výboru Národní rady osob se zdravotním postižením.
Odpovídá: KH
Termín: 1x ročně
Zdroje financování: bez finančních nároků
Plnění za rok 2017: nesplněno, v roce 2017 byly informace o zaměstnávání osob se
zdravotním postižením součástí zpráv o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji, které jsou
pravidelným bodem plenární schůze RHSD ZK. Zástupce Krajského výboru NRZP nebyl
přítomen na zasedání.
Plnění za rok 2018: nesplněno, v roce 2018 byly informace o zaměstnávání osob se
zdravotním postižením součástí zpráv o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji, které jsou
pravidelným bodem plenární schůze RHSD ZK. Zástupce Krajského výboru NRZP nebyl
pozván na zasedání.
Plnění za rok 2019: nesplněno, v roce 2019 byly informace o zaměstnávání osob se
zdravotním postižením součástí zpráv o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji, které jsou
pravidelným bodem plenární schůze RHSD ZK. Zástupce Krajského výboru NRZP nebyl
pozván na zasedání.
Plnění za rok 2020: nesplněno, v roce 2020 byly informace o zaměstnávání osob se
zdravotním postižením součástí zpráv o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji, které jsou
pravidelným bodem plenární schůze RHSD ZK. Zástupce Krajského výboru NRZP nebyl
pozván na zasedání.

OBLAST 8
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A KRIZOVÉ SITUACE
Článek 11 Úmluvy zavazuje přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany a
bezpečnosti osob se zdravotním postižením v rizikových situacích včetně ozbrojených
konfliktů, humanitárních krizí a přírodních katastrof.
Zkušenosti a dostupné informace ukazují, že osoby se zdravotním postižením jsou při
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mimořádných událostech zranitelnější než většinová populace. Situace, která
nastala před časem v našem kraji v souvislosti s výbuchy v muničních skladech ve
Vlachovicích-Vrběticích, nabádá ke zvýšené pozornosti.

Cíl 8.1.
Zvýšit informovanost osob se zdravotním postižením v oblasti přípravy na
mimořádné události a krizové situace a způsoby ochrany
Opatření 8.1.1.
Zapojit osoby se zdravotním postižením do systému ochrany obyvatelstva cestou zvýšení
jejich informovanosti a schopnosti sebeochrany např. konáním seminářů, školení, besed,
tiskových materiálů apod. zaměřených na problematiku ochrany člověka za běžných rizik
a mimořádných situací.
Odpovídá: KH, ŠK, SOC, ZDR, ÚPŘS, ŘLZ
Termín: průběžně
Zdroje financování: rozpočet kraje z běžných výdajů věcně příslušného odboru
Plnění za rok 2017 za odbor ZDR: nesplněno, v roce 2017 v této oblasti nebyla tato
problematika řešena.
Plnění za rok 2018 za odbor ZDR: nesplněno, v roce 2018 v této oblasti nebyla za ZDR
problematika řešena.
Plnění za rok 2019 za odbor ZDR: nesplněno, v roce 2019 v této oblasti nebyla za ZDR
problematika řešena.
Plnění za rok 2020 za odbor ZDR: splněno částečně, je okrajově řešeno dokumentech a
aktivitách IZS (Hasičský záchranný sbor ZK) i traumaplánech nemocnic.
Plnění za rok 2017 za odbor ŘLZ: splněno částečně, v roce 2017 řešeno. ŘLZ (stejně
jako v následujících letech oddělení personálních věcí a vzdělávání v rámci odboru KŘ)
zajišťuje primárně vzdělávání zaměstnanců ZK, vč. osob se zdravotním postižením.
Plnění za rok 2018 za odbor ŘLZ: splněno částečně, ŘLZ zajišťuje primárně vzdělávání
zaměstnanců ZK, vč. osob se zdravotním postižením.
Plnění za rok 2019 za odbor ŘLZ: splněno částečně, ŘLZ zajišťuje primárně vzdělávání
zaměstnanců ZK, vč. osob se zdravotním postižením.
Plnění za rok 2020: splněno částečně, ŘLZ zajišťuje primárně vzdělávání zaměstnanců
ZK, vč. osob se zdravotním postižením.
Plnění za rok 2017 za odbor ÚPŘS: Nebylo řešeno, nesplněno.
Plnění za rok 2018 za odbor ÚPŘS: Nebylo řešeno, nesplněno
Plnění za rok 2019 za odbor ÚPŘS: nesplněno, nebylo řešeno.
Plnění za rok 2020 za odbor ÚPŘS: nesplněno, nebylo řešeno.
Plnění za rok 2017 za odbor ŠK: Děti a žáci se zdravotním postižením jsou v rámci akcí
organizovaných školou nebo školní družinou vhodnou formou seznamováni s touto
problematikou, například prostřednictvím besed, soutěží a praktických ukázkových akcí
pořádaných členy Integrovaného záchranného systému, jako jsou hasiči, policie a
zdravotnická záchranná služba. I tato problematika je obsažena ve školních vzdělávacích
programech a minimálním preventivním programu školy (viz výše).
Plnění za rok 2018 za odbor ŠK: splněno, děti a žáci se zdravotním postižením jsou
v rámci akcí organizovaných školou nebo školní družinou vhodnou formou seznamováni
s touto problematikou, například prostřednictvím besed, soutěží a praktických
ukázkových akcí pořádaných členy Integrovaného záchranného systému, jako jsou
hasiči, policie a zdravotnická záchranná služba.
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Plnění za rok 2019 za odbor ŠK: splněno, v rámci akcí organizovaných školou nebo
školským zařízením (školní družina, školní klub, zařízení pro zájmové vzdělávání) jsou
děti a žáci se zdravotním postižením pravidelně a vhodnou formou seznamovány s
uvedenou problematikou (besedy, soutěže, praktické ukázkové akce pořádané členy IZS,
jako jsou hasiči, policie a zdravotnická záchranná služba).
Plnění za rok 2020 za odbor ŠK: Splněno. Školy a školská zařízení (školní družiny, školní
kluby, zařízení pro zájmové vzdělávání) organizují v rámci přípravy na mimořádné
události a krizové situace prezenční i online akce, během kterých jsou děti a žáci se
zdravotním postižením pravidelně a pro ně vhodnou formou seznamovány s uvedenou
problematikou (besedy, soutěže, praktické ukázkové akce pořádané členy IZS). Školské
organizace mají zpracovány krizové plány, které jsou přizpůsobeny skupinám
vzdělávaných dětí a mládeže, shrnují popisy krizových situací a postupy řešení při jejich
výskytu.
Plnění za rok 2017 za odbor SOC: Naplňování tohoto opatření je realizováno ze strany
poskytovatelů sociálních služeb, a to prostřednictvím základních činností – pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Poskytovatelé
sociálních služeb, včetně příspěvkových organizací Zlínského kraje zajištující sociální
služby pro osoby se zdravotním postižením, průběžně podporují osoby při uplatňování
práv s ohledem na běžné, mimořádné a krizové situace, ve kterých se osoby mohou
ocitnout.
Plnění za rok 2018 za odbor SOC: splněno, naplňování tohoto opatření je realizováno ze
strany poskytovatelů sociálních služeb, a to prostřednictvím základních činností – pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.
Poskytovatelé sociálních služeb, včetně příspěvkových organizací Zlínského kraje
zajištující sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, průběžně podporují osoby
při uplatňování práv s ohledem na běžné, mimořádné a krizové situace, ve kterých se
osoby mohou ocitnout.
Plnění za rok 2019 za odbor SOC: splněno, naplňování tohoto opatření je realizováno ze
strany poskytovatelů sociálních služeb, a to prostřednictvím základních činností – pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.
Poskytovatelé sociálních služeb, včetně příspěvkových organizací Zlínského kraje
zajištující sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, průběžně podporují osoby
při uplatňování práv s ohledem na běžné, mimořádné a krizové situace, ve kterých se
osoby mohou ocitnout.
Vzhledem k rozsáhlému požáru domova pro osoby se zdravotním postižením ve
Vejprtech, předložily p.o. Zlínského kraje opatření, která minimalizují vznik požárů. Přijatá
opatření předpokládají zvýšenou informovanost a nácvik chování pro předcházení a při
vzniku mimořádné události.
Plnění za rok 2020 za odbor SOC: splněno, naplňování tohoto opatření je realizováno ze
strany poskytovatelů sociálních služeb, a to prostřednictvím základních činností – pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.
Poskytovatelé sociálních služeb, včetně příspěvkových organizací Zlínského kraje
zajištující sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, průběžně podporují osoby
při uplatňování práv s ohledem na běžné, mimořádné a krizové situace, ve kterých se
osoby mohou ocitnout. Takovou mimořádnou situací byla v roce 2020 pandemická
situace COVID-19.
Ve vybraných objektech ZK, ve kterých jsou poskytovány pobytové sociální služby pro
osoby se zdravotním postižením, došlo k posouzení objektů z pohledu požární
bezpečnosti a v návaznosti na zjištění budou realizovány kroky k zajištění vyšší
bezpečnosti uživatelů sociálních služeb.
Plnění za rok 2017 za odbor KH: splněno částečně, bylo řešeno v rámci podpory
Integrovaného záchranného systému Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje,
který realizuje školení ve školách na základě požadavku tak pro odbornou veřejnost.
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Plnění za rok 2018 za odbor KH: splněno částečně, bylo řešeno v rámci podpory
Integrovaného záchranného systému Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje,
který realizuje školení ve školách na základě požadavku ta i pro odbornou veřejnost.
Plnění za rok 2019 za odbor KH: splněno částečně, bylo řešeno v rámci podpory
Integrovaného záchranného systému Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje,
který realizuje školení ve školách na základě požadavku tak i pro odbornou veřejnost.
HZS Zlínského kraje v roce 2019 pořádal 10 aktivit pro osoby se zdravotním postižením
(celkem 177 zúčastněných osob).
Plnění za rok 2020: nesplněno, z důvodu nastavených vládních omezení (obvykle řešeno
v rámci podpory Integrovaného záchranného systému Hasičským záchranným sborem
Zlínského kraje, který realizuje školení ve školách na základě požadavku tak i pro
odbornou veřejnost) v době nouzového stavu.
Opatření 8.1.2.
Připravit metodický materiál informující o tom, jak se mají lidé se zdravotním postižením
zachovat v mimořádných a krizových situacích.
Odpovídá: KH
Termín: 2017
Zdroje financování: rozpočet kraje z běžných výdajů odboru KH
Plnění za rok 2017 za KH: nesplněno, nebylo v roce 2017 řešeno.
Plnění za rok 2018 za KH: nesplněno, nebylo v roce 2018 řešeno.
Plnění za rok 2019 za KH: nesplněno, nebylo v roce 2019 řešeno. V rámci podpory
Integrovaného záchranného systému Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje pracoval
s informacemi na DVD, jak pracovat s různě postiženými osobami u zásahu (je určeno
pro odbornou přípravu hasičů).
Plnění za rok 2020: nesplněno, z důvodu nastavených vládních omezeních v době
nouzového stavu.

Opatření 8.1.3.
Uspořádat ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením celokrajský
seminář k problematice mimořádných a krizových situací.
Odpovídá: KH
Termín: 2017
Zdroje financování: rozpočet kraje z běžných výdajů odboru KH
Plnění za rok 2017 za KH: nesplněno, nebylo v roce 2017 realizováno.
Plnění za rok 2018 za KH: nesplněno, nebylo v roce 2018 realizováno.
Plnění za rok 2019 za KH: nesplněno, nebylo v roce 2019 realizováno.
Plnění za rok 2020 za KH: nesplněno, nebylo v roce 2020 realizováno z důvodu
nastavených vládních omezeních v době nouzového stavu.
Sloučeny jednotlivé pravidelné vyhodnocení opatření Krajského plánu podpory rovných
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Zlínského kraje na období 2017 – 2020
zpracované jednotlivými odbory krajského úřadu.
Projednáno na zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.09.2021.
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