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Principy spolupráce MPSV s Odbornou skupinou
k řešení života osob s PAS a jejich rodin
• Nediskriminující přístup:
- MPSV nahlíží na řešení situace života osob
s PAS a jejich rodin v celkovém kontextu problematiky OZP a života se zdravotním
postižením

• Systémový přístup:
- v souladu s koncepcemi v oblasti sociální politiky
a sociálních služeb
- v rozsahu zákonných kompetencí MPSV a s respektem ke kompetencím jiných subjektů
veřejné správy (kraje, krajské úřady, obce atd.)
- viz např. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 -2025, kterou MPSV
vydalo v r. 2015

Spolupráce MPSV s Odbornou skupinou k PAS

• MPSV považuje téma PAS za důležité a proto se aktivně
zapojilo do práce Odborné skupiny VVZPO od r. 2015
• Role ředitele odboru sociálních služeb, sociální práce a
sociálního bydlení:
- Členství v Odborné skupině VVZPO Úřadu vlády ČR
- Koordinace plnění opatření v gesci MPSV

Plnění opatření Podnětu v gesci MPSV

• Strategický dokument „Podnět k řešení situace života osob s
poruchou autistického spektra a jejich rodin“ (dále jen
„Podnět“) schválila vláda ČR usnesením č. 111 dne 8. 2. 2016.
• Podnět obsahuje celkem 36 úkolů v 10 oblastech.
• MPSV má v gesci celkem 16 úkolů v těchto oblastech: sociální
služby, terapie, zaměstnávání, posudková praxe,
informovanost veřejnosti, krizová situace
v rodinách osob s PAS

Plnění opatření Podnětu v gesci MPSV
• Oblast Informovanost veřejnosti:
Distribuce Komunikačního souboru (soubor návodných dokumentů jak v
úředním kontaktu jednat s osobami s PAS) – splněno k 8. 9. 2016

• Oblast Terapie:
Podpora dostupnosti sociálních služeb rané péče a sociální rehabilitace
prostřednictvím priorit dotačního řízení (prioritizace soc. služeb, které se
zaměřují na cílovou skupinu osob s PAS) – plněno průběžně počínaje rokem
2017

Plnění opatření Podnětu v gesci MPSV
Oblast Posudková praxe:
• Zpřesnění členění PAS pro účely snazšího čerpání dávek pro OZP – plněno
průběžně od roku 2017 (spolupráce s odborníky v oblasti diagnostiky PAS)

• Vydání metodického pokynu - Instrukce č. 2/2016 Posuzování
zdravotního stavu pro účely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek
OZP – účinnost
k 1.2. 2016
• Provádění kontrol posudkové praxe v oblasti NSD týkající se osob s PAS –
průběžně od roku 2016

Plnění opatření Podnětu v gesci MPSV
• Oblast Zaměstnávání:
Identifikace vhodných pracovních míst pro osoby s PAS v součinnosti s
Úřadem práce ČR – od roku 2016 zavedení Jobmatchových dotazníků,
které ÚP ČR vytvořil ke komplexnímu hodnocení pracovního potenciálu
OZP, což zlepšuje spolupráci se zaměstnavateli OZP
• Oblast Krizová situace v rodinách osob s PAS:
Vypracování Metodiky řešení krizových situací osob s PAS a jejich rodin –
materiál bude zveřejněn do konce r. 2018

Plnění opatření Podnětu v gesci MPSV

Oblast Sociální služby:
• řešeno v projektu „Rozvoj systému sociálních služeb“
• Metodika pro zjišťování dostupnosti soc. služeb pro osoby s PAS
v ČR - bude řešeno dodavatelsky VZ
• „Materiálně- technický a personální standard sociálních služeb
pro osoby s PAS“ – výstup expertní pracovní skupiny MPSV
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