
KUJIP017EV63

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

ID002759.0001 

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
k podpisu smlouvy 
pověřen:
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800 
variabilní symbol: 2018

a

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.
adresa: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 Holešovice 
IČO: 70856478
zastoupena: Mgr. Václavem Krásou
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 291778399/0800

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace") 
na zajištění naplňování aktivit a jejich monitoring v rámci realizace „Krajského plánu 
vyrovnávání příležitostí OZP na období 2018 - 2019“ blíže specifikované v žádosti o 
poskytnutí dotace, která je nedílnou součástí této smlouvy.

ČI. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.
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ČI. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude činnosti dle ČI. 2 provozovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, 
v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 
písemně sdělí, že u činnosti, která byla financována, nebude nadále plnit podmínky 
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci dotaci ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).

2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne podpisu této 
smlouvy.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování realizace činnosti uvedené v ČI. 2 
této smlouvy v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

2) Uznatelné náklady na realizaci činnosti vznikají nejdříve dnem 
1.1. 2018.

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 
souvisejících s realizací činnosti dle ČI. 2, které nejsou touto smlouvou označeny jako 
náklady neuznatelné.

4) Neuznatelné náklady (výdaje) činnosti jsou:
a) dotace a dary,
b) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací 

činnosti,
c) penále, pokuty,
d) náhrady škod a manka,
e) náklady (výdaje) na pohoštění, alkohol a tabákové výrobky,
f) náklady (výdaje) na právní spory,
g) na členské příspěvky v mezinárodních institucích,
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h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku),
i) na rekondiční pobyty určené pouze pro zaměstnance,
j) na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit),
k) na investice,
l) na úhradu úvěrů a půjček,
m) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy.

5) Uznatelné náklady (výdaje) jsou:
a) provozní náklady nezbytné pro realizaci činnosti dle ČI. 2, které jsou 

identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty,
b) náklady na provedení účetního auditu v souvislosti s provozováním činnosti,
c) osobní náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 

zaměstnavatel za své zaměstnance) zaměstnanců, a osob činným na základě 
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento 
případ a v zájmu prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu podle 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

6) Pokud dojde ke vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy,
případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná
o náklady neuznatelné.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout a použít dle ČI. 2 této smlouvy,
b) realizovat službu při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména 

efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o účetnictví"), a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých 
na činnost a celkových nákladů na činnost. Pokud Příjemce nevede účetnictví 
podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního 
dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky 
a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly 
v daňové evidenci vedeny odděleně ve vztahu k poskytnuté dotaci (na dokladech 
musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotaci). Příjemce odpovídá 
za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů 
prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina ID002759.0001“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma 
daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady 
touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány 
bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") v případě, kdy Příjemce je jejím 
plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit 
odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na 
finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace 
režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději 
dle ČI. 7, odst. 1 smlouvy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na 
účet příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený 
speciálně pro účely daňových záloh,
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e) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 20.1. 2019 a dále 
v témže termínu vrátit nepoužitou část dotace. Současně s vrácením 
nevyčerpaných finančních prostředků zašle Příjemce příslušnému odboru avízo.

f) poskytovat Kraji výkaznictví za službu dle instrukcí odboru sociálních věcí,
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály:
tuto smlouvu,
originály dokladů, prokazujících celkové provozní náklady, 
prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování nákladů na realizaci 

činnosti dle ČI. 2,
i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) za účelem vyhodnocení efektivity podporované služby umožnit při respektování 

požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, osobám pověřeným krajem nahlédnout do písemných 
individuálních záznamů o průběhu poskytování služby, případně do seznamů 
zdravotních výkonů, vykázaných pro zdravotní pojišťovny,

k) dotaci z rozpočtu Kraje využít podle podmínek uvedených v této smlouvě,
l) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, 

že dojde přede dnem předložení finančního vyúčtování 
dle ČI. 8 bodu e) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. 
k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), 
bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

m) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy poměrnou část dotace, pokud 
nebude naplněna obvyklá vytíženost pracovníků v přímé péči; poměrná část 
určená k vrácení bude vypočítána tím způsobem, že se stanoví hodnota 
pracovního úvazku, o kterou musí být celkové pracovní úvazky sníženy k dosažení 
požadované vytíženosti a takto stanovená hodnota se vynásobí částkou obvyklou 
v pilotním projektu a počtem měsíců v kalendářním roce.

ČI. 9 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) 
- písm. m) této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČI. 10 
Publicita 1

1) „Logotyp Kraje Vysočina" je Ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných Známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.
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2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem.

3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina'1 v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vvsocina.cz/publicita.

ČI. 11
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

3) V případě porušení Základních povinností Příjemce dle ČI. 8 písm. f), i) této smlouvy 
může uložit Kraj Příjemci odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 
2 % z poskytnutých prostředků, souvislosti, s jejichž použitím došlo k porušení 
rozpočtové kázně.

4) V případě porušení Základních povinností Příjemce dle ČI. 8 písm. a), c), e) této smlouvy 
může uložit Kraj Příjemci odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 
4 % z poskytnutých prostředků, souvislosti, s jejichž použitím došlo k porušení 
rozpočtové kázně.

ČI. 12
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dne uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny 
v ČI. 1. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 této smlouvy
je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit 
Kraji.

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje,
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svěřeny druhou stranou, mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy.
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6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

8) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina 
dne 13. 11. 2018 usnesením č. 1997/32/2018/RK.

dne V Jihlavě dne

Mgr. Václav Krása 
předseda spolku

Mgr. Pavel Franěk 
1. náměstek hejtmana
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Národní rada osob 
se zdravotním postižením ČR, r

adresa: Partyzánská 7,170 00 Praha 7 
telefon: +420 266 753 421 
e-mail: nrzpcr@nrzp.cz 
www.nrzp.cz

KUJIP01EKH3R

KRAJ VYSOČINA ^ 

ČČ° - I -06- 2018

V Praze dne 31. 5.2018 

Č.j.: 3105/2018/K/50

Vážený pane náměstku,

obracím se na Vás se žádostí o příspěvek z prostředků kraje Vysočina „a zajištění naplňování aktivit 

krajského plánu a jejich monitoringu pro rok 2018.

Prostředky budou použity k zajištění koordinace naplňování aktivit a jejich monitoring v rámci realizace 

„Krajského plánu vyrovnávání příležitostí OZP na období 2018- 2019“.

Kraj Vysočina v souladu s kodifikacemi mezinárodní i národní úrovně přijal svým usnesením (viz 

usnesení zastupitelstva kraje číslo 0577/07/2017/ZK že dne 12. 12. 2017) „Krajský plán vyrovnávání 

příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2018 - 2019“ (krajský plán) ve které stanovil 

oblasti priorit, včetně dílčích opatření, ve věci zmírňování příčin sociální exkluze skupiny lidí se 

zdravotním postižením na území Kraje Vysočina. Součástí naplňování priorit přijaté závazné formy 

krajského plánu je i jeho monitoring, který sebou pochopitelně nese i řadu aktivit, které je nutno 

průběžně zajišťovat ze strany regionálních orgánů NRZP ČR.

S odkazem na vzájemné projednání se zástupci Kraje Vysočina, s odkazem na ustanovení kapitoly 8 - 

Koordinace a monitorování krajského plánu, taktéž i s odkazem na fakt absence zdroje na straně NRZP 

ČR na zajištění monitoringu krajského plánu ze strany regionálních orgánů si podáváme žádost o 

příspěvek pro rok 2018 ve výši Kč 50 000,-.

Z poskytnuté dotace budou částečně hrazeny náklady na pracovníka, který bude zajišťovat monitorování 

naplňování Krajského plánu vyrovnávání příležitostí zdravotně postižených a podílet se na přípravě 

dokumentu platného od roku 2020 - účast na pracovních skupinách na krajském úřadě, jednání 

s odvětvovými odbory za účastí zástupce odboru sociálních věcí, předávání informací mezi Krajem Vysočina 

a členskými organizacemi Krajské rady zdravotně postižených, institucemi státní správy i samosprávy na

území kraje atd. lé. 708%478 i DI8. CZ70856478 1 číslo účtu: 0291778399/0800



Vážený pane náměstku předem Vám a Radě Kraje Vysočina děkujeme Kraji Vysočina za dosavadní 

formy podpory i dobrou spolupráci. Věříme, že naší žádosti vyhovíte a pomůžete tak NRZP ČR plnit 

další její úlohu v rámci ochrany práv osob se zdravotním postižením.

Narodni rada 
postižením Če
Partyzánská 7, 170 í>
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Základní informace k činnosti NRZP ČR ve věci naplňování a monitoringu krajských plánů 
vytváření rovných příležitostí na území ČR

Krajské plány vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (dále jen ,,KPVP“) mají 
u nás již mnohaletou tradici. Od roku 1992 jsou vládou ČR postupně přijímány Národní plány 
vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na celostátní úrovni. Na základě 
doporučení vlády ČR z roku 2003 jsou postupně přijímány obdobné dokumenty na úrovni 
jednotlivých krajů. Jako první regionální plán byl přijat KPVP Moravskoslezského kraje (Ostrava 
2004).

Smyslem KPVP je, aby v rámci kraje existoval dokument, na jehož základě by se systematicky 
postupovalo při zlepšování životních podmínek osob se zdravotním postižením v daném kraji. Z 
tohoto důvodu nejsou KPVP primárně zaměřeny na sociální oblast, jak je velice často mylně 
interpretováno, ale na běžné oblasti života, jako je vzdělávám, zaměstnávám, doprava, přístupnost 
prostředí, kultura, sport, volný čas, přístup k informacím, bydlení atd. Jedná se tedy o široce pojatý 
dokument, který v systému veřejné správy zasahuje do problematiky mnoha odborů příslušných 
úřadů. Podstatným přínosem KPVP je tedy koordinace činností ve prospěch osob se zdravotním 
postižením, časové rozfázování, plánovitost při realizaci atd.

Po více jak 13 letech existence KPVP lze konstatovat, že ve všech regionech, které se dosud do 
vytváření KPVP zapojily, měla jejich realizace hmatatelné pozitivní dopady. Z praxe také vyplývá, 
že pokud nemá KPVP být pouze formálním dokumentem, je třeba jej pravidelně monitorovat. Za 
nej efektivnější je perioda monitorování - jednou ročně. Pokud mají být výsledky monitorování 
objektivní, je třeba, aby se na monitorování vedle odborných pracovišť KÚ, účastnili také 
zástupci cílových skupin, na které je KPVP zacílen. Pokud jde o osoby se zdravotním postižením, 
je nejreprezentativnějším zástupcem osob se zdravotním postižením - Národní rada osob se 
zdravotním postižením ČR - její regionální orgán pro kraj Vysočina. Obdobný model 
monitorování je realizován ve většině krajů ČR.

V rámci monitoringu bude na území Kraje Vysočina zajištěna:

. Podpora informovanosti veřejnosti o problematice zdravotního postižení čímž se v důsledku 
zvýší úspěšnost cílové skupiny.

_ Podpora šíření informací mezi skupinou lidí se zdravotním postižením, jejich zástupci, 
organizacemi zdravotně postižených a organizacemi poskytujícími sociální služby o 
problematice specifik života OZP.
Šíření informací o aktivitách realizovaných dle schváleného krajského plánu čímž bude 
přímo podpořena úspěšnost dosažení cílů stanovených v rámci tohoto strategického 
dokumentu.

- Bude v duchu, tohoto dokumentu prohloubena spolupráce mezi zástupci OZP a Krajem 
Vysočina i s perspektivou navázání nových sektorových partnerství s dalšími institucemi.
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Budou v rámci spolupracujících subjektů podílejících se na realizaci a naplňování cílů 
krajského plánu zajištěny validní podklady nezbytné pro monitoring naplňování těchto 
stanovených cílů.

Stanovené priority schváleného krajského plánu, které budou sledovány v rámci monitoringu 
a koordinace činností

Schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením číslo 0577/07/2017/ZK ze dne 12. 12. 2017.

Osvětová činnost

- Podporovat zvyšování informovanosti veřejnosti o problematice zdravotního postižení.
- Cíleně podporovat vzdělávání zaměstnankyň a zaměstnanců samosprávy a krajem zřízených 

příspěvkových organizací a zaměstnavatelů v kraji týkající se podpory zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením.

- Přispívat ke zvyšování podílů zaměstnávání osob se zdravotním postižením u Kraje 
Vysočina jako zaměstnavatele a Krajem Vysočina zřízených příspěvkových organizací.

- Vytvářet vhodné příležitosti k usnadňování výkonu práce osob zdravotně znevýhodněnými.
- Podporovat změnu legislativy usnadňující zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním 

postižením.
Vytvořit informační systém s cílem zvýšení informovanosti mezi osobami zdravotně 
postiženými — jednotlivci i organizacemi.

Oblast zpřístupňování staveb, dopravy a informací

Provádět metodickou činnost a poradenství vůči obecním stavebním úřadům ve sféře 
obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívám staveb a 
zpřístupňování staveb pro osoby se zdravotním postižením.

- Zvyšovat informovanost o přístupnosti budov, které využívají v rámci své činnosti 
organizace zřizované Krajem Vysočina.

- V souladu se zákonem č. 194/2010 Sb. při vypisování výběrových či nabídkových řízem od 
dopravců důsledně vyžadovat, aby nové veřejné dopravní prostředky splňovaly podmínku 
bezbariérového přístupu.

- Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 118/2011 o právech cestujících v 
autobusové a autokarové dopravě ČI. 16, které obsahuje povinnost dopravců zavést školení 
zaměřená na problematiku zdravotního postižení, včetně instruktáže podle přílohy II 
zmiňovaného nařízení, zajistit podporu v odborné přípravě řidičů a dalších osob, které 
přicházejí do přímého styku s cestujícími a řeší problémy související s přepravou.

- Zvyšovat přístupnost webových stránek Kraje Vysočina pro osoby se zdravotním 
postižením. .
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Oblast vzdělávání a školství

_ Zveřejňovat přehled bezbariérových základních a středních škol na území kraje na 
webových stránkách kraje.
Cíleně podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na metody, 
postupy a formy práce s dětmi, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Podporovat všechny formy vzdělávání občanů se zdravotním postižením včetně 
celoživotního vzdělávání.

- Podporovat školská poradenská zařízení zřizovaná Krajem Vysočina při využití nových 
diagnostických nástrojů a kompenzačních pomůcek, které mohou usnadnit vzdělávání dětí, 
žáků a studentů se zdravotním postižením.

Oblast zdravotnictví a zdravotní péče

Podporovat informovanost občanů o možnostech vzdělávání v oblasti prevence a zaměřit se 
na zpřístupnění zdravotnických zařízení osobám zdravotně postiženým.
Zvyšovat informovanost o problematice zdravotního postižení a možnosti poskytování 
kvalitních, dostupných a přístupných zdravotních služeb.

Oblast sociálních věcí

Zohledňovat potřeby osob se zdravotním postižením při výkonu metodického řízení agend 
sociální práce a veřejného opatrovnictví.
Vytvářet prostřednictvím Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina podmínky pro 
vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením a pro řešení nepříznivých situací, do 
kterých se dostávají.

Oblast kultury

_ Zajistit informovanost o bezbariérových přístupech kulturních a turistických objektů.
- Podporovat zpřístupňování kulturních zařízení a památek pro osoby se zdravotním

postižením.

Koordinace a monitorování

Souhrn činností realizovaných ze strany Kraje Vysočina, NRZP ČR a jejího krajského 
zastoupení včetně členských organizací.
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Komentář ke struktuře nákladu

Položka:

Mzdové náklady vč. odvodů
- DPČ koordinátor
- DPP zástupce krajské rady 

 (monitoring KPVRP za hnutí OZP)
Spotřební mat. (kane. potř.) '
Cestovné_____________
Služby ~

Celkem Kč 
podíl v %

požadovaný 
_ příspěvek kraje

vlastní
prostředky celkem

160 000

50 000 210 000
__________ 0 2 000 2 000

’()_[

0 38 000 38 000

50 000,- 200 000 250 000
20% ■ 100%

V rámci předkládaného rozpočtu jsou vyčísleny

Z dotace bude spolufinancován pracovník, který bude zajišťovat monitorování naplňování 
Krajského plánu vyrovnávání příležitostí zdravotně postižených a podílet se na přípravě dokumentu 
platného od roku 2020 - účast na pracovních skupinách na krajském úřadě, jednám s odvětvovými 
odbory za účasti zástupce odboru sociálních věcí, předávání informací mezi Krajem Vysočina a 
členskými organizacemi Krajské rady zdravotně postižených, institucemi státní správy i 
samosprávy na uzenu kraje atd.

Za NRZP ČR

Márocjnf iňCé ravotmm
dgrjžVáělaČíKMsaepubliky, z. s. 
'arlyzřpředsedáO 00 Praha 7 
tti.a//ww\v.m'zp.c?,
00: 70856470 01
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