JEDNÁNÍ 2019.06.19 VVOZP
Tlumočení zajištěno na neformální oběd a setkání s (paní Wu + paní Horáková), přepis zajištěn na
jednání (slečna Kovandová, pan Kucza).









Neformální oběd prof. Válková. Sama zmínila, že v tom množství zástupců na ZP
Představení odborných skupin, některé mají málo členů, nebo nefungují dobře a uvažuje se o
zrušení (týká se vzdělávání!!, skupina nemá vedoucího). Do těchto odborných skupin
můžeme navrhovat další odborníky (přiměřeně). Do skupin mohu vstoupit jako člen, nebo
jako host či stálý host. Nevím většinou (např. zaměstnávání, sociální politika, …) kdo jsou Ti
lidé, koho zastupují, …?
Krátká diskuse nad terminologií i v souvislosti s materiálem z dílny KVOP („Manuál pro
média“).
Jmenovaný člen má 4-leté funkční období, je možnost opakovaného jmenování.
Nutná vlastní aktivita, předkládání bodů k projednání (návrhy od organizací, NRZP aj.). Zatím
nevím, jak toto bude fungovat, zatím se rozkoukávám, ale spolupráce a konzultace (ASNEP,
organizace, samotní SP) v této věci je nezbytná. K projednání předkládat věci stručně, věcně,
s návrhy na řešení, směřovat na příslušné resorty. Je potřeba mít připraveno, protože když se
svolá rada, je relativně málo času na to zahrnout záležitosti do programu.
Pokud bych se jednání nemohl zúčastnit, lze vyslat zástupce, ten ale nemá hlasovací právo.



? Návrh na odborníky pro expertní skupiny – problém vzdělávání" zájem o zaměstnávání,
sociální politika.





! pohlídat materiál pro média z dílny KVOP
! Návrh členů odborné skupiny vzdělávání
! Národní plán má zahrnovat zejm. obecnější, širší témata, ne konkrétní skupiny apod.

Z jednání – podrobněji také zde: https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/aktuality/jednani-vladnihovyboru-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-se-poprve-ucastnili-novi-clenove-a-clenky-zaobcanskou-spolecnost--174508/









MPSV rehabilitace (zdravotní, sociální, pracovní??) – hledat systémové řešení např. pro lidi
po úraze atd. Též MZ. Drhne to, táhne se to už dlouho, není tam žádný posun. Všichni vidí jen
vstupní náklady, ale nepromýšlejí úspory, které přijdou časem – návrh projednat znova skrze
různá ministerstva. Chtějí koncepční řešení, do kterého je zapojeno více ministerstev. Je lepší
něco předložit a projednávat dále „na vyšší úrovni“. Škrty ve financování, limitovány
financemi.
Podmínky vzdělávání na VŠ - novela VŠ zákona? Téma hlavně SP, kam to hlavně bylo
směřováno – ale zaměřit se na všechny OZP. Tady si musím ověřit, oč jde, bylo to velmi rychlé
a stručné. Že si to převzalo MŠMT.
Zhoršuje se situace v oblasti plnění úkolů NPRPOZP – neplní se co se má, počet nesplněných
úkolů roste, sice to opticky vypadá, že to je v pořádku, ale řeší se malé úkoly a ty zásadní se
odsouvají…. Pozn. k aktualizaci NPRPOZP
Zpráva o činnosti VVOZP – co se realizovalo… Zpráva dostupná zde:
https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/Vyrocni-zprava-VVZPO-2018.doc
Hodně bylo kritizováno prodlužování řízení při schvalování dotací na další kalendářní rok,
nestíhají termíny do 31.3. daného roku – situace je pak stresující pro organizace, které












zajišťují to, co neumí stát (a levněji). Některé neziskovky nemají jiné zdroje financování své
činnosti a na dotace pak čekají i půl roku, nebo prý i devět měsíců…
Národní rozvojový program mobility pro všechny – doposud každý rok cca 8 milionů a něco,
2019 7 milionů a něco a od roku 2020 nula – přesun financování (na koho?? Ministerstva??).
Zmíněno, že polovina projektových záměrů je chybná- nedaří se dotlačit, aby stavby byly
skutečně bezbariérové. Namítáno, že zrušení programu znamená ještě větší chaos, stavební
úřady se paradoxně samy obracejí na spolky, aby posoudily bezbariérovost – protože v těch
spolcích jsou odborníci, inženýři atd., kteří tomu napomáhají. A nyní za to finance nula??! Za
MMR – hlavní potíž je, že na stavebních úřadech atd. nejsou odborníci, kteří by dokázali
problematiku posuzovat. Namítáno, že pokud do toho organizace nevstoupí, pak se to bude
předělávat pro špatnou realizaci a bude to stát další prostředky…
Krácení dotačních titulů je na všech ministerstvech, dochází prý pouze k přesunům zdrojů, ne
zániku financování, snižování je cca 10%. Padl návrh na delší - pětiletou periodu. Není to
riziko? Ti kdo neuspějí, příště mohou žádat až za pět let??
VOP pohrozila, že pokud dojde ke zrušení nebo snížení dotací, tak se to promítne do
monitorovací zprávy předkládané OSN.
Cena VVOZP publicistika – témata SP (Jsem jedno ucho)? A fotografická soutěž Navzdory
bariérám - vyhlásit, jmenovat poroty, posoudit práce… Protože mezi neslyšícími je hodně
fotografů, je hodně dokumentačních fotek i z různých akcí, určitě by stálo za to tuto
informaci rozšířit, aby se přihlašovali i SP.
Změna jednacího řádu programu národního rozvoje mobility pro všechny
Statut vs. Jednací řád VVOZP.
Různé – asi nejhodnotnější část jednání, kam lze přispívat 

Alexandr Zvonek

