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a k t u á l n ě …  
 

 

Tiskové oddělení MPSV 

 
Co se mění v roce 2021? Novinky Ministerstva 

práce a sociálních věcí 

                                                                        (výběr) 

Rok 2021 přinese další změny v oblasti práce a sociálních věcí. Od ledna opět dojde k navýšení 

důchodů, zvyšovat se bude i minimální mzda a schválen byl také zákon o náhradním výživném. 

MPSV se pod vedením ministryně Jany Maláčové (ČSSD) povedlo prosadit také novelu zákoníku 

práce a sní spojené sdílené pracovní místo. 

Vyšší důchody 

V příštím roce porostou všechny vyplácené důchody. Historickou novinkou je především to, že 

valorizace vychází mj. z indexů růstu spotřebitelských cen domácností důchodců na místo dosud 

využívaného indexu spotřebitelských cen domácností. 

Základní výměra důchodů se zvýší o 60 Kč na 3 550 Kč, procentní výměra vzroste o 7,1 %. 

Průměrný starobní důchod by tedy měl činit 15 336 Kč. Díky valorizaci jde tedy o zvýšení přibližně 

o 839 Kč. 

Česká správa sociálního zabezpečení každoročně provádí zvýšení vyplácených důchodů 

automaticky. Klienti tedy nemusí o zvýšení důchodu žádat. 

Vyšší minimální mzda  

Od 1. ledna 2021 se bude zvyšovat také minimální mzda, a to o 600 Kč na 15 200 Kč za měsíc pro 

zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin. Minimální hodinová mzda vzroste z 

87,30 Kč na 90,50 Kč. 

Se zvýšením minimální mzdy, kterou v ČR pobírá zhruba 149 tisíc zaměstnanců, souvisí také růst 

nejnižší úrovně zaručené mzdy, a to o 600 Kč až 1 200 Kč měsíčně na 15 200 Kč až 30 400 Kč. 

Zaručená mzda se vyplácí v 8 stupních a představuje nejnižší výdělek dle odbornosti, náročnosti a 

zodpovědnosti práce a týká se širokého okruhu zaměstnanců. 
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Zákon o náhradním výživném 

Obrovskou pomocí pro děti samoživitelek a samoživitelů je prosazení zákona o náhradním 

výživném. Za neplatiče alimentů bude výživné na děti platit stát, který poté bude alimenty po 

dlužnících vymáhat. 

Na nezaopatřené děti bude Úřad práce ČR vyplácet maximálně 3000 Kč měsíčně. Zákon se týká 

přibližně 24 tisíc nezaopatřených dětí. Zákon nabyde účinnosti 1. 7. 2021. 

Vyšší platy v sociálních službách  

Od 1.1. 2021 proto porostou platy všem zaměstnancům (mimo vedoucích pracovníků) v sociálních 

službách o 10 %. Ve státním rozpočtu je plánované navýšení platů v sociálních službách 

zohledněno. 

Celková částka, která bude na dotace na podporu sociálních služeb vynaložena (bez pozměňovacích 

návrhů) je: 21 411 611 712 Kč, z toho na pokrytí 10 % navýšení platů 1,613 mld. Kč, které jsou 

určeny jak pro mzdovou, tak i platovou sféru, ale jen pro služby, které jsou zařazeny do krajské sítě 

sociálních služeb nebo nadregionální sítě sociálních služeb, které spravuje MPSV. 

 Novela zákoníku práce - zavedení sdíleného pracovního místa a další 

V rámci velké novely zákoníku práce se povedlo prosadit velké množství novinek. Některé z nich 

nabyly účinnosti již v červenci. Ty zásadní ale začnou platit až od Nového roku. 

Největším úspěchem je pro MPSV zavedení sdíleného pracovního místa. Zaměstnavatel díky tomu 

může rozdělit jedno pracovní místo mezi více zaměstnanců s kratší pracovní dobou. Tato novinka 

umožní především rodičům s malými dětmi lépe sladit pracovní a rodinný život. 

Velké změny se budou týkat také výpočtu dovolené. Výpočet nároku na dovolenou se totiž nově 

nebude odvíjet od počtu odpracovaných dní, ale spravedlivěji od počtu odpracovaných hodin. 

Nově se mezi překážky v práci na straně zaměstnavatele zařadilo také placené volno v obecném 

zájmu u personálu táborů pro děti a mládež a podobné činnosti na sportovních soustředění pro děti a 

mládež. 

Upravuje se také náhrada škody a nemajetkové újmy. 
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www.měšec.cz 

 

Mění se pravidla pro uvolňování z práce a 

placení odměn zaměstnancům pracujícím jako 

vedoucí táborů. 

 Nově bude zaměstnavatel poskytovat pracovní volno i na sportovní soustředění dětí a 

mládeže. 

Pracovní volno přísluší (§  203 odst. 2 písm. h ZP-Zákoník práce pozn. redakce) 

zaměstnancům k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci 

hospodářské a zdravotní, oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů, popřípadě 

středních zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež. Zaměstnanci mají právo 

na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však na 3 týdny v kalendářním roce, 

pokud tomu ovšem nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele (s poukazem 

na takové provozní důvody může zaměstnavatel volno zaměstnanci nepřiznat). 

Co jsou provozní důvody? 

Co jsou provozní důvody, zákoník práce neurčuje. Soudy však v jiných situacích při řešení 

sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, jestliže zaměstnanec neúspěšně žádal o kratší 

pracovní dobu, které nechtěl zaměstnavatel vyhovět, vyložily, že při posuzování, zda jsou na 

straně zaměstnavatele dány vážné provozní důvody (bránící vyhovět žádosti zaměstnance 

o kratší pracovní úvazek, resp. nyní můžeme říci, aby mohl odjet na dětský tábor), je třeba 

vyjít z povahy provozu. Také z dalších skutečností o organizačně technických poměrech 

zaměstnavatele, z množství (počtu) zaměstnanců působících u zaměstnavatele, možností 

jejich vzájemného zastupování a možnosti (úrovně) jejich odměňování za vykonanou práci. 

Zaměstnavatel může vyhovět žádosti tím snadněji, čím více má zaměstnanců, čím lépe se 

jeho zaměstnanci mohou vzájemně zastupovat a čím více má peněžních prostředků 

použitelných pro jejich odměňování. Nejvyšší soud určil, že pouze v případě, že by tím byl 

znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) 

zaměstnavatele, lze dovodit, že vyhovění žádosti zaměstnance brání vážné provozní důvody 

na straně zaměstnavatele. 

Tři týdny pracovního volna za celoroční aktivitu pro děti 

Další podmínkou pro poskytnutí volna k účasti na dětském táboře je, že zaměstnanec 

nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo 

s mládeží. Podmínka soustavné a bezplatné práce se nevyžaduje, jde-li o tábory pro 

zdravotně postižené děti a mládež. To tedy znamená, že volný čas si neprodlouží každý. 

Zaměstnanci, kteří se do práce s dětmi a mládeží nezapojují soustavně po celý rok, ale jen 

v době konání tábora, anebo tak činí v průběhu roku za úplatu, si musejí k účasti na letním 

https://www.mesec.cz/zakony/zakonik-prace-zakon/f3054665/#p203
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táboře vzít kupříkladu řádnou dovolenou, leda by šlo o tábor pro zdravotně handicapované 

děti.  

Vyšší nároky mohou vybojovat třeba odbory 

Zaměstnavatel poskytuje volno neplacené. Případnou odměnu vyplácí zaměstnancům 

organizátor tábora. Zákoník práce umožňuje, aby kolektivní smlouva, kterou sjednávají 

odbory se zaměstnavatelem nebo odborová centrála se svazem zaměstnavatelů, případně 

i vnitřní předpis velkorysého zaměstnavatele rozšířily délku pracovního volna nad třítýdenní 

limit. 

Větší rozsah pracovního volna přitom mohou poskytnout nejen podnikatelské subjekty, jako 

tomu bývalo dříve, ale i zaměstnavatelé státní a veřejné správy a služeb čili stát a jeho 

organizační složky, územní samosprávné celky – obce a kraje, příspěvkové organizace, 

školské právnické osoby, regionální rady soudržnosti. V kolektivních smlouvách a vnitřních 

předpisech se mohou zaměstnavatelé v zájmu dobročinnosti či jako sponzoři akcí pro děti 

rovněž zavázat k poskytování placeného volna, tedy s náhradou mzdy nebo platu. Jinak se, 

jak už jsme uvedli, poskytuje volno neplacené čili bez náhrady mzdy nebo platu. Případnou 

odměnu za práci s dětmi na táboře platí jeho provozovatel, organizátor. 

Volno bude i placené      

V Poslanecké sněmovně však byly schváleny v rámci novely zákoníku práce, která byla 

postoupena Senátu, dvě změny, které vstoupí v účinnost příští rok. Uvedených výhod bude 

možno využít i pro účast na sportovních soustředěních dětí a mládeže. Jeden týden 

pracovního volna se bude poskytovat jako placený. Peníze bude vyplácet zaměstnavatel, ale 

nebudou z jeho zdrojů, bude mu je poskytovat stát prostřednictvím okresní (resp. v Praze 

Pražské a v Brně Městské) správy sociálního zabezpečení příslušné podle sídla 

zaměstnavatele (to se týká právnických osob), respektive podle místa trvalého pobytu 

zaměstnavatele, je-li jím fyzická osoba.  

Na první pohled lze takové změny uvítat, jistě je dobré podporovat a i hmotně ocenit ty, 

kteří pracují s dětmi a mládeží a vedou je ke sportovním aktivitám. Jenže je to vhodné 

zavádět zrovna v době, kdy nás, a zvláště veřejné rozpočty, čeká velké šetření? Především 

pak ale vznikne praktický problém, jak to bude v případě, že vedoucí, instruktor, trenér 

apod. nepracuje na táboře nebo soustředění zadarmo, ale platí ho organizátor (když jde 

o podnikatelský subjekt nebo organizaci, která získala příslušnou dotaci). Bude mu platit jen 

část doby nad rámec týdne placeného státem? Anebo bude mít zaměstnanec jeden týden 

placený dvakrát? Organizátorem a ještě státem?  

Peníze od státu jen za práci pro zavedenou dětskou nebo sportovní organizaci 

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu, tedy placené – pro práci s dětmi na táboře nebo 

sportovním soustředění, bude příslušet zaměstnanci, pouze pokud se jedná o akci pořádanou 

právnickou osobou, 

a) která je zapsaná ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob po dobu nejméně 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=689
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5 let a 

b) pro kterou je práce s dětmi a mládeží její hlavní činností.  

Tuto skutečnost musí zaměstnanec zaměstnavateli prokázat. Maximální výše poskytnuté 

náhrady mzdy nebo platu bude omezena limitem ve výši průměrné mzdy v národním 

hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, 

ve kterém se poskytuje pracovní volno. 
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                                                                                                                 doporučte … 
 
 

 
 

Tiskové oddělení MPSV 

Psychologické poradenství pro pracovníky v 

sociálních službách 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se Sociální klinikou a Českým institutem 

biosyntézy zajišťuje speciální online pomoc pro všechny, kdo se během pandemie starají o 

ohrožené skupiny obyvatel nebo s nimi řeší ekonomické a sociální důsledky pandemie. 

Psychologické poradenství je určeno pracovníkům v sociálních službách i lidem, kteří pečují o své 

blízké v domácím prostředí a zajišťují pro ně často jediný vřelý kontakt se světem; starají se o 

seniory, lidi těžce nemocné, malé děti nebo i celé rodiny. 

Všichni jsou denně vystaveni riziku nákazy a aby neohrozili své okolí, musí se velmi rychle 

adaptovat na nové prostředí a podmínky výkonu práce, která je stěžejní pro zdárné zvládnutí celé 

situace. 

„Ti lidé jsou v první linii, dlouhodobě vydávají značné množství energie ve prospěch druhých a jsou 

už ze všeho vyčerpaní. Je potřeba, aby se postarali také o své zdraví, neboť bez nich nebude mít 

pomoc a péči kdo zajistit. Proto všechny vyzývám, aby využili této speciální online linky, zvlášť 

nyní, v době adventu,“ připomněla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) 

Jak poradenství probíhá? Člověku, který zažívá náročné období, pomohou odborníci během tří 

online setkání zorientovat se v dané situaci, pojmenovat akutní problémy a pokud je třeba, 

nasměrují ho na následnou péči. 
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Cílem je, aby tito lidé překonali náročnější období a měli k dispozici někoho, s kým mohou o svých 

pocitech a problémech otevřeně mluvit. To vše profesionálně a při zachování maximální 

diskrétnosti. 

Na webových stránkách zájemce vyplní anonymní dotazník a poté ho příslušný koordinátor e-

mailem propojí s terapeutem. 

- Konzultace probíhá zcela bezplatně, 

- standardní délka konzultace je 45 minut, 

- forma pomoci probíhá dle preference zájemce (telefon/Skype/WhatsApp), 

- je možný anonymní kontakt, respektující soukromí, 

- doporučený počet konzultací je jednou až třikrát týdně. 

Odbornou pomoc zajišťuje tým profesionálních krizových interventů a psychoterapeutů z řad 

Sociální kliniky a Českého institutu biosyntézy. Odborným garantem celého projektu je PhDr. 

Yvonna Lucká, která je špičkou v oboru biosyntetických metod terapie. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí již dříve upozornilo na nutnost péče o psychické zdraví u 

pomáhajících profesionálů i laiků ve svém pátém videu: Péče o druhé a péče o sebe, které je 

součástí série „Jak na Covid – 19 v sociálních službách“ dostupné na YouTube kanálu MPSV. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

https://www.socialniklinika.cz/aktuality/psychologicke-poradenstvi-v-dobe-krize-0
https://youtu.be/osbVqaBxSd8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLO_NQxnpVeWPkQIpexg_YIXwBSrkoefdZ
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                                                                           zajímavost…                    
 
 
www.helpnet.cz 

 

V Česku žije více než milion osob se 

zdravotním postižením 

Připomíná u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených Vojenská zdravotní pojišťovna, 

která neustále zlepšuje nabídku služeb k zefektivnění komunikace s klienty i pro ulehčení vyšetření 

během pandemie covidu-19. 

Zdravotním postižením se běžně myslí dlouhodobé postižení lidského těla a rozděluje se do třech 

kategorií – tělesná, mentální a duševní. Odhaduje se, že v České republice se aktuálně s jedním 

druhem hendikepu léčí více než milion pacientů. Nejčastěji se však jedná o poškození smyslového 

vnímání, tedy například sluchu či zraku. 

„Právě sluchová postižení patří k nejčastějším. V ČR se s nimi aktuálně potýká na 500 tisíc 

pacientů, a to převážně seniorů. Ve VoZP se proto snažíme vytvořit vhodné podmínky pro lidi nejen 

s touto poruchou. Například v březnu letošního roku jsme rozšířili služby call centra o on-line 

přepis komunikace v reálném čase. Zdravotních postižení je však celá řada a každé potřebuje 

určitou míru individuálního přístupu, proto je naším cílem ulehčit všem pojištěncům komunikaci s 

námi,“ vysvětluje Ladislav Hadravský, revizní lékař Vojenské zdravotní pojišťovny.  

Vedle fyzických zdravotních postižení se rozlišují ještě mentální a duševní. Jejich význam se však 

často zaměňuje. Mentální poruchy vznikají funkčním postižením mozku a běžně se měří na základě 

rozumových schopností a inteligenčního kvocientu. Mezi nejznámější patří například Downův 

syndrom a autismus. 

„Pokud mluvíme o mentálních poruchách, je vždy důležité si uvědomit, že oproti těm fyzickým 

nejsou běžně rozpoznatelné. Navíc jejich míru je vždy nutné vnímat v rámci spektra. Často se tak 

můžeme setkat s pacienty s těmito poruchami, kteří i přesto excelují v jiných oblastech. Jedná se 

však běžně o neléčitelné poruchy,“ vysvětluje Ladislav Hadravský.  

Mezi duševní postižení se pak řadí například deprese, bipolární porucha, demence či schizofrenie. 

„Duševní nemoci se často definují oklikou jako absence či nedostatek duševního zdraví. Současná 

medicína významně pokročila v jeho zkoumání a můžeme říct, že ačkoliv ne všechny duševní nemoci 

jsou vyléčitelné, rozhodně jsou léčitelné. Pozitivně také vnímám pokrok společnosti v destigmatizaci 

duševních nemocí, lidé proto mnohem častěji a dříve vyhledávají pomoc. Včasná diagnóza je i v 

tomto případě zcela zásadní,“ říká Hadravský.  

Pandemie covidu-19 má nepopiratelný vliv na lidskou psychiku a je proto důležité vyhledat v 

případě potřeby pomoc. VoZP proto svým klientům během probíhající pandemie nabízí plně 



 

zpravodaj ARPZPD v ČR, z.s. –prosinec 2020 

strana 8 

hrazené konzultace s klinickými psychology na dálku. Více informací a konkrétní podmínky pro 

využití telemedicíny lze nalézt na webových stránkách www.vozp.cz. 

 

 

 ombudsman … 
 

 

www. ochrance.cz/aktualne 

Na kávu s ombudsmanem, 6. díl: Kdy 

do důchodu? 

V tomto dílu podcastu vysvětlíme, kdy lze odejít do důchodu, tedy jaké jsou druhy důchodů a jaké 

podmínky je třeba splnit. Objasníme vám, kdy lze odejít do předčasného důchodu, řádného důchodu 

či důchodu pozdního. Řeč bude i o krácení předčasného důchodu a naopak o zvýšení důchodu při 

přesluhování. 

Dozvíte se, od kdy je možné odejít do důchodu až po dosažení důchodového věku. Můžete odejít 

dřív, do předčasného důchodu, pokud máte už "odpracováno" a dosáhli jste alespoň 60 let věku. 

Možná ale ne každému je známá i možnost odejít od předdůchodu. U předčasného důchodu může 

být pro někoho překvapením, že ten se potom v ten klasický starobní už nezmění.  

Pak následuje klasický důchod, do kterého odchází většina lidí. Někteří ale po dovršení 

důchodového věku nesplní podmínku 35 let důchodového pojištění, ani nezískali 30 let čistě 

"odpracovaných" let. Těm pak nezbývá než dál pracovat, aby mohli alespoň o 5 let později 

dosáhnout na tzv. pozdní důchod.  

Dozvíte se také, jak je to se souběžnou prací, jak s krácením důchodu apod. 

 

Dnešní díl podcastu najdete zde: https://youtu.be/XRjvscbCQuA 

 

Všechny dosud zveřejněné díly najdete na Youtube zde nebo na Spotify zde 

Dále jsou podcasty dostupné na všech běžně používaných podcastových aplikacích – Apple Podcasts, Google Podcasts atd. 

 

 

 

 

http://www.vozp.cz/
https://youtu.be/XRjvscbCQuA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWNv_IxgJdEKvV9-ZYu7VTxvc1SjDRb2i
https://open.spotify.com/show/0cUUj1UIaAu3hYzWgLNO6P?fbclid=IwAR2BbFgIdbE2Ke8LubN8m-iVR5KLLj0KsZH-Q96QqzpVYM1WVG3_NFuAel4
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     prohlášení...  
 

 

www.helpnet.cz 

 

Společné prohlášení ke dni lidských práv 2020 

Roky neřešení problémů a přehlížení úřady tvrdě dopadly na ty nejohroženější: lidi s postižením a 

seniory, upozorňují nestátní organizace. 

Lidé se zdravotním postižením a senioři i jejich pečující čelí dlouhodobě problémům 

s nedostupností potřebné podpory a diskriminaci, které pandemie covid-19 ještě zhoršila. 

Roky neřešené systémové nedostatky v sociálních službách a přehlížení ze strany úřadů tvrdě 

dopadají na kvalitu života lidí se zdravotním postižením, seniorů a pečujících.  

Pandemie poukázala na to, že situace je nejhorší v případě osob, které navíc žijí v ústavních 

zařízeních. Organizace hájící práva lidí s postižením, seniorů a pečujících vyzývají vládu a 

odpovědné úřady k neprodlené nápravě a k respektu práv lidí s postižením 

ve Společném prohlášení ke dni lidských práv 2020. 

Za nenaplňování práv lidí se zdravotním postižením i dalších znevýhodněných skupin je Česko 

dlouhodobě a opakovaně kritizováno ze strany domácích i mezinárodních organizací. 

“Lidé se zdravotním postižením či znevýhodněním a jejich rodiny trpí přehlížením jejich práv ze 

strany služeb a úřadů i v běžné situaci. Špatně nastavená pandemická opatření to ještě zhoršila,“ 

uvedla Agáta Jankovská, ředitelka Aliance pro individualizovanou podporu. 

Více než půl miliónu obyvatel Česka, kteří mají zdravotní postižení nebo jsou tzv. závislí na péči, 

opět důrazně pocítilo přehlížení, kterému jsou ze strany úřadů vystaveni: 

 Pandemická opatření jsou zaváděna a rušena bez konzultace s nimi. 

 Informace jsou nepřístupné a nesrozumitelné. 

 Lidé žijící v ústavních zařízeních jsou dlouhodobě izolováni s omezením podpory. 

 Situace rodin, které pečují o člověka s postižením, je přehlížena. 

„Za období pandemie evidujeme řadu případů, kdy potřeby těchto obyvatel nebyly zohledněny,“ 

doplnila Camille Latimier, ředitelka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením. „Byli 

ponecháni bez podpory sociálních služeb, bez přístupu ke zdravotní péči, po dlouhé měsíce zcela 

izolováni, bez přístupu ke vzdělání či k zaměstnání.“ 

Zvýšená úmrtnost lidí s postižením na covid-19 je ještě větším rizikem v ústavech kvůli koncentraci 

velkého množství lidí, propojeným provozům a také dopadům nucené izolace na zdraví jejich 

obyvatel. Data o počtech obětí v domovech pro osoby se zdravotním postižením ani nejsou známa. 

„Naprostá nevhodnost ústavní péče a neochota úřadů tuto segregační a diskriminační praxi opustit, 

se tragicky podepsala na životech a zdraví lidí s postižením i seniorů, kteří jsou nuceni v ní žít,“ 

uvedla Terezie Hradilková, předsedkyně Jednoty pro deinstitucionalizaci (JDI). „Je zřetelně vidět, 

http://www.helpnet.cz/
https://spmpcr.us10.list-manage.com/track/click?u=36c1c7e88618f800bc68f176f&id=9d0d64ff61&e=9342052f6a
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že lidé v menších pobytových službách či doma v komunitě procházejí pandemií v mnohem lepších 

podmínkách a s mnohem menšími dopady než ti izolovaní ve velkokapacitních ústavech.“ 

Organizace hájící práva lidi s postižením, seniorů a pečujících vyzývají vládu a odpovědné úřady, 

aby: 

1. Zveřejnili statistiky o dopadech covid-19 na lidi se zdravotním postižením, seniory a jejich 

pečující, s uvedením počtu onemocnění a úmrtí lidí na covid-19 v pobytových službách. 

2. Vyšetřili a vyhodnotili, kdy a jak se činila rozhodnutí a opatření vztahující se na lidi s 

postižením, seniory a pečující, jak byla formulovaná a jaký měla na zmíněné lidi dopad. 

3. Ukončili nevyhovující systém ústavů segregujících a izolujících lidi se znevýhodněním, 

přistoupili k jejich transformaci. 

4. Dostatečně financovali a rozvíjeli síť dostupných, kvalitních, komunitních služeb. 

5. Zahájili plnohodnotný dialog se zástupci všech skupin lidí se zdravotním postižením, jejich 

pečujících a organizací hájících jejich práva, systémově je zapojili do rozhodování o všem, 

co se jich týká. 

„Je opravdu nejvyšší čas přetnout řetěz selhání, kterých se úřady ve vztahu k lidem s postižením 

dopouštějí,“ komentoval situaci Milan Šveřepa, ředitel Inclusion Europe. „Vlády musejí konzultovat 

s lidmi s postižením opatření, která plánují přijmout. To nejmenší, co teď mají vlády udělat, je 

zajistit, aby tyto ztracené životy a strádání nebyly zcela marné, aby další generace mohly těžit ze 

změn, které vzejdou z těchto hořce pořízených zkušeností.“ 

  

Z celkového počtu 65 000 klientů pobytových sociálních služeb se koronavirem v podzimní vlně 

nakazilo dosud přes 12 000 klientů, tedy přibližně 18 %. Vrchol nastal 15. listopadu a to s 5 100 

nemocnými. 

https://www.inclusion-europe.eu/wp-content/uploads/2020/11/COVID-report-Final.pdf 

https://aipp.cz/pandemie-ukazala-slabinu-zdravotniho-a-socialniho-systemu-lidi-zasazenych-

opatrenimi-je-ctyrikrat-vic-nez-lidi-s-covid-19/ 

Prohlášení organizací:  

Aliance pro individualizovanou podporu (AIP) sdružuje v ČR přes 50 organizací hájících zájmy 

osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním a jejich pečujících. Usiluje o 

spravedlivý sociální a vzdělávací systém a takovou zdravotní péči, které budou respektovat 

jedinečné potřeby každého jednotlivce a budou pomáhat každému podle jeho skutečných potřeb, 

bez ohledu na diagnózu či typ zdravotního postižení. www.aipp.cz 

Pro komentář: Agáta Jankovská, výkonná ředitelka AIP, agata.jankovska@aipp.cz, 

+420 777 242 823 

  

Inclusion Europe je evropské hnutí lidí s intelektovým postižením a jejich rodin. S členskými 

organizacemi ve 40 zemích Evropy zastupuje více než 20 miliónů občanů. www.inclusion-

europe.eu 

https://www.inclusion-europe.eu/wp-content/uploads/2020/11/COVID-report-Final.pdf
https://aipp.cz/pandemie-ukazala-slabinu-zdravotniho-a-socialniho-systemu-lidi-zasazenych-opatrenimi-je-ctyrikrat-vic-nez-lidi-s-covid-19/
https://aipp.cz/pandemie-ukazala-slabinu-zdravotniho-a-socialniho-systemu-lidi-zasazenych-opatrenimi-je-ctyrikrat-vic-nez-lidi-s-covid-19/
https://spmpcr.us10.list-manage.com/track/click?u=36c1c7e88618f800bc68f176f&id=e37e063ff2&e=9342052f6a
mailto:agata.jankovska@aipp.cz
https://spmpcr.us10.list-manage.com/track/click?u=36c1c7e88618f800bc68f176f&id=fa03046cb7&e=9342052f6a
https://spmpcr.us10.list-manage.com/track/click?u=36c1c7e88618f800bc68f176f&id=fa03046cb7&e=9342052f6a


 

zpravodaj ARPZPD v ČR, z.s. –prosinec 2020 

strana 11 

Pro komentář: Milan Šveřepa, ředitel Inclusion Europe, m.sverepa@inclusion-europe.org, +32 472 

211 868 

  

Jednota pro deinstitucionalizaci (JDI) sdružuje organizace, odborníky a lidi se znevýhodněním. 

Usiluje o společenskou změnu: aby lidé nemuseli žít ve velkokapacitních ústavech. K tomu je třeba 

opustit systém velkokapacitních pobytových ústavních služeb jako nevyhovující a neprofesionální a 

transformovat jej na sít moderních, místních, dostupných, komunitních služeb. http://jdicz.eu/ 

Pro komentář: Terezie Hradilková, předsedkyně JDI, terezie.hradilkova@podporatransformace.cz, 

+420 777 234 030 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s. je nejstarší a největší českou 

organizací sdružující již od roku 1969 lidi s mentálním hendikepem a jejich rodiny. Pomáhá při 

uplatňování práv našich spoluobčanů s mentálním postižením a zasazuje se o zlepšení podmínek 

pro jejich život ve společnosti. www.spmpcr.cz 
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