Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
na období 2015-2020
Zpráva o podílu NIPOS na plnění plánu v roce 2019
NIPOS přispíval k plnění Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením zejména v oblasti statistického zjišťování (počet kulturně výchovných
akcí zcela nebo zčásti určených pro občany se ZP) a poskytoval měsíčně informační servis
(kalendárium kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů, které byly podpořeny
grantem Ministerstva kultury). Instituce se také podílela na organizaci významné integrované
divadelní přehlídky OTEVŘENO v Kolíně, ve spolupráci s Evropským centrem pantomimy
neslyšících v Brně, z. s.
Náplň této činnosti NIPOS spadá především do plnění opatření 4.16 Přístup ke kulturnímu
dědictví a účast na kulturním životě (str. 59):
1. Statistická zjišťování
V r. 2011 byly návrhy na statistická zjišťování rozšířeny o údaje vztahující se k výše uvedené
problematice. V souladu s implementací Státní kulturní politiky 2015 – 2020 (s výhledem do
roku 2025 - úkol 6.9.1.) se v této problematice pokračuje. Zjištěná data za r. 2019 budou
k dispozici v květnu 2020 po skončení sběrů dat.
V současné době jsou k dispozici následující údaje za rok 2018:
Muzea
Počet muzeí, galerií a památníků v provozu
Počet m² celkové výstavní plochy (pro stálé expozice)
z toho počet m² pro bezbariérový přístup
Počet skupin absolvujících spec.doprovofné programy k výstavám
a expozicím
z toho pro zdravotně handicapované
Počet titulů vydaných audiovizuálních děl
náklad
Počet titulů elektronických dokumentů na hmotných nosičích
náklad
Počet titulů elektronických dokumentů na internetu
Katalogizace v elektronické podobě
Digitalizace sbírkových předmětů
Památky
Počet památek celkem
Počet prohlídkových tras
z toho bezbariérových
Počet titulů vydaných audiovizuálních děl
náklad
Počet titulů elektronických dokumentů na hmotných nosičích
náklad
Počet titulů elektronických dokumentů na internetu

477
831 365
585 445
36 373
616
47
1 905
13
664
516
64,9 %
17,5 %

327
700
151
0
0
2
1 800
164

Divadla
Počet divadel, vč. stagion celkem
Počet stálých scén a sálů
z toho s bezbariérovým přístupem
Počet návštěvníků celkem
z toho handicapovaných

249
305
211
8 131 872
42 468

Veřejné knihovny
Počet knihoven zřizovaných MK, kraji, obcemi a městy celkem
z toho s bezbariérovým přístupem

5 317
1 584

Kulturní zařízení (kulturní domy, centra volného času apod.)
Počet kulturních zařízení celkem
z toho s bezbariérovým přístupem

601
402

Festivaly umělecké
Počet vybraných festivalů celkem
z toho s bezbariérovým přístupem
Počet návštěvníků celkem
z toho handicapovaných
Vydavatelé neperiodických publikací
Počet vydavatelů
Počet titulů vydaných audiovizuálních dokumentů
náklad
Počet titulů elektronických dokumentů na hmotných nosičích
náklad
Počet titulů elektronických dokumentů na internetu
Knihovna pro nevidomé K. E. Macana
Typy dokumentů
Knihovní jednotky
Braillovo písmo
Zvukový dokument
Hudebniny v Braillově písmu
Elektronické dokumenty

483 (z toho 18
převážně pro
handicapované)
378
2 860 849
9 443

932
1 764
1 160 015
335
2 869
1 194

Celkem
20 745
3 511
13 099
3 241
954

2. Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů
opatření 16.15 Prostřednictvím dotační politiky spoluvytvářet prostor, v němž se umožní osobám
se zdravotním postižením uspokojovat své kulturní potřeby, realizovat vlastní tvorbu a účelně
trávit volný čas, a to podporou kulturních aktivit právnických a fyzických osob.
Dvě zaměstnankyně NIPOS jsou členkami komise pro hodnocení projektů ve výběrovém
dotačním řízení v programu Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů
(MK).
Útvar CIK zpracovává a zveřejňuje na webu kalendárium kulturních akcí spolků občanů se ZP
a dalších subjektů, které získaly dotaci MK. Jedenkrát měsíčně z podkladů těchto subjektů
provádí aktualizaci kalendária, zasílá MK a vyvěšuje na webu instituce.
NIPOS každoročně odborně spolupracuje s Evropským centrem pantomimy neslyšících v Brně,
z. s. a podílí se na zajištění celostátní přehlídky pantomimy a pohybového divadla OTEVŘENO
v Kolíně včetně mezikrajových přehlídek. V roce 2019 se konaly ve městech Hradec Králové,
Plzeň, Jablonec nad Nisou, Brno. Jedná se o ojedinělou a velmi kvalitní integrovanou celostátní
akci s mezinárodní účastí. NIPOS zveřejňuje propozice, sbírá přihlášky, podílí se na výběru
souborů a jednotlivců a na sestavení odborné poroty. Vybrané inscenace pak prezentuje na
vrcholné mezidruhové přehlídce amatérského divadla ČR Jiráskův Hronov. Spolupořadatelem
je Městské divadlo v Kolíně. Celostátní přehlídka probíhá pod záštitou České komise pro
UNESCO, za finanční podpory Ministerstva kultury, kraje Jihomoravského,
Královéhradeckého, Libereckého, Středočeského a Plzeňského, statutárních měst Hradce
Králové, Jablonce nad Nisou, Plzně a Městského úřadu Kolín.
4.13 Zaměstnávání – opatření 13.8
V §81, zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů je stanoven
povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců ve výši 4%.
Tento povinný podíl činil 4% z 58,36 celoročních průměrných přepočtených zaměstnanců, tzn.
2,34 zaměstnanců. V roce 2019 NIPOS splnil tento stanovený povinný podíl zaměstnávání osob
se zdravotním postižením.
Opatření 13.8 V rámci své působnosti budou ústřední orgány státní správy včetně svých
organizačních složek usilovat při zákonem stanoveném plnění povinného podílu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením o jejich přímé zaměstnávání, přičemž budou přihlížet k
vyrovnanému zaměstnávání žen a mužů se zdravotním postižením. Při výběru potencionálních
zaměstnanců se zdravotním postižením budou rezorty s ohledem na konkrétní profesní
a kvalifikační podmínky spolupracovat s Úřadem práce ČR.
Gestor: všechny rezorty
Termín: průběžně
Zprávu tvoří doplnění údajů do tabulky:
Průměrný
počet
zaměstnanců

58,36

Povinný počet
zaměstnanců
se ZP

2,34

Skutečný
počet
zaměstnaných
mužů se ZP

Skutečný
počet
zaměstnaných
žen se ZP

Skutečný
počet
zaměstnaných
OZP

Plnění
povinného počtu
zaměstnanců
se ZP
skutečným
zaměstnáváním
v%

0

2,40

2,40

2,40

Odběr výrobků
a služeb
(nahrazující
počet
zaměstnaných
OZP)
přepočtený
na osoby

Počet osob,
za které byl
proveden
odvod do
státního
rozpočtu

0

0

Odvod
do
státního
rozpočtu
v Kč

0

Opatření 13.9 V návaznosti na opatření 13.8 zvýšit počet zaměstnaných osob se zdravotním
postižením a předkládat informaci o vývoji zaměstnanosti osob se zdravotním postižením
v jednotlivých rezortech (včetně členění dle pohlaví).
Gestor: všechny rezorty
Termín: 1x ročně
Zprávu tvoří doplnění údajů do tabulky:
Období

Skutečný počet
zaměstnaných OZP

2018
2019

2,40
2,40

Skutečný počet
Skutečný počet
zaměstnaných mužů se
zaměstnaných žen se ZP
ZP
0
2,40
0
2,40
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