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 stálý koordinační, iniciativní a poradní orgán 
vlády České republiky pro problematiku 
podpory občanů se zdravotním postižením 

 byl zřízen usnesením vlády ČR ze dne 8. 5. 
1991 č. 151 

 Výbor se zabývá problémy, které nemůže 
samostatně vyřešit jediný resort. 



 Zřízena usnesením Vládního výboru pro zdravotně postižené 

občany dne 28. listopadu 2014  

 Potřeba meziresortního řešení - obsáhlost a provázanost této 

problematiky 

 Skupina se věnuje především oblasti školství a sociální a 

zdravotní péče 

 Jejími členy jsou proto zástupci dotčených ministerstev, 

výborů Poslanecké sněmovny, odborníci na danou 

problematiku, zástupci neziskových organizací a obhájci práv 

osob s PAS 



 Schválen usnesením vlády č. 111 ze dne 8. 
února 2016 

 Ukládá úkoly ministrům pro lidská práva, 
vnitra, zdravotnictví, práce a sociálních věcí, 
školství, mládeže a tělovýchovy 

 Předkládání Zpráv o postupu prací na řešení 
problémů popsaných v podnětu 
◦ Červen 2017 

◦ Prosinec 2018 



 Informovanost veřejnosti 

 Včasný záchyt 

 Diagnostika 

 Terapie 

 Posudková praxe  

 Vzdělávání 

 Sociální služby 

 Zaměstnávání 

 Krizová situace v rodinách osob s PAS 



 materiály, které mají výrazně usnadnit 

komunikaci veřejnosti – odborné i laické – s 

osobami s autismem a naopak 

◦ Informační leták 

◦ Komunikační klíč v popisné i zkrácené verzi 

◦ Desatero komunikace s pacientem s poruchou autistického 

spektra 

◦ Průkaz osoby s PAS 

◦ Komunikační profil držitele průkazu 



 1. Podporovat sociální služby napomáhající 
setrvání osob s PAS v domácím prostředí či 
samostatnému bydlení. V oblasti ubytování je 
nezbytné zohlednit specifické potřeby 
charakteristické pro celé spektrum PAS, 
individuální situaci, míru potřeby podpory 
konkrétního člověka a respektovat jeho přání 
a vůli. Podporovat pečující osoby. 

 2. Nastavit optimální standardy pro chráněné 
bydlení osob s PAS. 

 Gestor: MPSV 



 1. Zavést pozici koordinátora podpory působícího v obcích. Tato 
předpokládaná nová typová pozice sociálního pracovníka bude 
zaměřená na podporu osob s disabilitou, jejich pečujících a 
blízkých osob na úrovni obcí III. typu v rámci výkonu sociální 
práce dle § 92 zákona o sociálních službách. Tato pozice má být 
financována z příspěvku na výkon státní správy v přenesené 
působnosti a dále z dotace podle § 103 zákona o sociálních 
službách. Koordinátor podpory by pomohl předcházet vzniku 
krizových situací a v nastalé krizové situaci by nabídl možnost 
řešení dle specifické potřeby osoby se zdravotním postižením. 
Jeho působnost je realizovatelná i v oblasti sociálních služeb, 
dostupnosti bydlení, zaměstnávání atd. 

 2. Vypracovat metodiku řešení krizových situací osob s PAS a 
jejich rodin, která bude zahrnovat postupy respektující 
standardní dosavadní režim konkrétního dítěte/dospělého s PAS 
tak, aby negativní dopad náhlých změn byl co nejmenší. 

 Gestor: MPSV 



 

 Metodika řešení krizových situací osob s PAS 
a jejich rodin 

 Průzkum dostupnosti sociálních služeb 

 Otázka dostupnosti sociálních služeb, 
zejména pobytových 

 



 

 Dotazníkové šetření sekretariátu VVZPO bylo zaměřeno na 
zmapování počtu poskytovatelů sociálních služeb dle jejich druhů v 
jednotlivých krajích a na skutečnost, zda jsou sociální služby 
poskytovány výhradně osobám s PAS či jsou jejich cílovou skupinou 
jak osoby s PAS, tak i další skupiny klientů.  
 

 Výsledkem bylo zjištění, že v každém kraji existuje alespoň jeden 
poskytovatel terénních nebo ambulantních služeb, který se 
specializuje na klienty s PAS. V případě pobytových zařízení je 
situace horší, ve čtyřech krajích nejsou pobytová zařízení speciálně 
určená pro osoby s PAS, ovšem ve všech těchto čtyřech krajích 
existují pobytová zařízení, mezi jejichž klienty mohou být i osoby s 
PAS.  
 

 Ze šetření také vyplynulo, že sociální služby co do jejich druhů i 
počtu poskytovatelů jsou v jednotlivých krajích rozmístěny 
nerovnoměrně a nevyváženě. V některých krajích nejsou určité 
sociální služby pro tuto cílovou skupinu poskytovány vůbec. 


