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Obsah
Karlovarský kraj zpracoval koncepční dokument Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby 
se zdravotním postižením na období 2021 – 2026, který mj. vychází z Národního plánu podpory 
rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025, a který schválila 
vláda České republiky v roce 2020. Základním účelem Krajského plánu je zajištění rovných práv 
a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, a to prostřednictvím dostupnosti 
důstojného a nezávislého života této skupiny osob a vytvoření co nejméně omezujícího/bariérového 
prostředí. Vzhledem k tomu, že současné prostředí a vnímání společnosti stále v řadě případů ztěžuje 
přístup lidem se zdravotním postižením k naplňování jejich práv, je cílem plánu nastavení a upevnění 
takových podmínek a podpory, které umožní osobám se zdravotním postižením co nejvíce samostatný 
život a rozvoj jejich schopností a dovedností.
Tento dokument navazuje na předchozí Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením (dále jen „Krajský plán“) na období 2015 – 2020. Plnění opatření obsažených v tomto 
dokumentu bylo každoročně monitorováno a kontrolováno Radou Karlovarského kraje. 
Krajský plán 2015 – 2020 obsahoval celkem 40 termínovaných či průběžně plněných opatření, 
z nichž se většinu podařilo úspěšně zrealizovat. Oblast rovných práv osob se zdravotním postižením 
je ovšem dlouhodobý proces a pro plnou integraci této skupiny osob zůstává ještě řada problémů 
k řešení. Postupnou realizací Krajského plánu na období 2021 – 2026 se bude dále pokračovat 
v naplňování principů rovných příležitostí v různých oblastech života osob se zdravotním postižením 
v Karlovarském kraji. 
Za účelem tvorby tohoto plánu byla vytvořena pracovní skupina, kterou tvořili zástupci dotčených 
odborů Krajského úřadu Karlovarského kraje, zástupce Národní rady osob se zdravotním postižením 
Karlovarského kraje a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Je v něm věnovaná pozornost 
především těm oblastem, které lze z pozice Karlovarského kraje pozitivně ovlivnit, a které se v současné 
době nejvíce dotýkají života osob se zdravotním postižením. Krajský plán na období 2021 - 2026 se 
vytvářel od května 2020 a byl schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje. Jeho realizace bude opět 
probíhat ve spolupráci s organizacemi, které se věnují občanům se zdravotním postižením. 
Je rozdělen do tematických oblastí, z nichž každá obsahuje výčet cílů a na ně navazujících opatření 
směřujících k vyrovnávání podmínek.
Karlovarský kraj si uvědomuje potřebnost komplexního přístupu k řešení aktuálních otázek života 
osob se zdravotním postižením. Cílem tohoto dokumentu je proto vytvářet takové podmínky, aby 
došlo v maximální možné míře ke zlepšení kvality života osob v Karlovarském kraji, které mají 
zdravotní postižení. Jedná se o systémové řešení, které reflektuje náročnost a obsáhlost problematiky 
zdravotně postižených osob, způsobem podporujícím odstraňování bariér v nejširším slova smyslu 
a umožňujícím začleňování těchto osob do každodenního života.
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1. Osvětová činnost
Hlavní cíle:
•  Předcházet diskriminaci a zajišťovat rovné zacházení pro osoby se zdravotním postižením.
•  Působit proti stereotypům a předsudkům ve vztahu k osobám se zdravotním postižením  

a podporovat respektování práv a důstojnosti osob se zdravotním postižením.
•  Podporovat osvětové programy týkající se osob se zdravotním postižením a jejich práv.
•  Podporovat informovanost zejména odborného zdravotnického personálu o právech 

osob se zdravotním postižením, o nabídce sociálních, poradenských a dalších služeb 
nezbytných pro zvýšení nezávislosti těchto osob.

Cíl 1.1 Podporovat vzdělávání pracovníků samosprávy o problematice osob se zdravotním 
postižením

Opatření 1.1.1
Uspořádat seminář na téma komunikace s osobami se zdravotním postižením pro pracovníky 
krajského úřadu ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR.
Realizátor: Odbor kancelář ředitelky úřadu ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním 
postižením ČR
Termín: průběžně

Opatření 1.1.2
Doporučit organizacím zřizovaným Karlovarským krajem v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví 
a školství účast na vzdělávacích akcích zaměřených na tématiku komunikace s osobami se zdravotním 
postižením a problematiku zdravotního postižení a informovat o konání těchto akcí.
Realizátor: Odbor sociálních věcí, Odbor zdravotnictví, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Termín: 1x ročně

Opatření 1.1.3
Při pořádání seminářů v Krajské knihovně Karlovy Vary týkajících se bezbariérovosti doporučuje 
odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, aby se těchto seminářů účastnili 
i zaměstnanci ostatních příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti kultury.
Realizátor: Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 
Termín: 1x ročně



5

Opatření 1.1.4
Pomoc při zajištění akcí, které pořádá Národní rada osob se zdravotním postižením ČR - konference, 
semináře a vzdělávací akce, které se vztahují k problematice osob se zdravotním postižením.
Realizátor: Odbor sociálních věcí ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR
Termín: průběžně

Opatření 1.1.5
Uspořádat seminář k otázkám zpřístupňování staveb pro projektanty, pracovníky obecních stavebních 
úřadů a speciálních stavebních úřadů ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR 
a Národním institutem pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR.
Realizátor: Odbor stavební úřad ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR 
a Národním institutem pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR.
Termín: průběžně

Cíl 1.2 Podporovat větší informovanost osob se zdravotním postižením, odborné i laické 
veřejnosti o možnostech zdravotnické a sociální pomoci osobám v obtížné životní situaci

Opatření 1.2.1
Zpřístupnit široké veřejnosti aktuální informace o možnostech zdravotnické a sociální pomoci 
občanům se zdravotním postižením a v obtížné životní situaci v Karlovarském kraji.
Realizátor: Odbor sociálních věcí, Odbor zdravotnictví
Termín: průběžně
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2.  Oblast zpřístupňování staveb, dopravy  
a informací

Hlavní cíle:
•  Umožnit osobám se zdravotním postižením svobodný a bezpečný přístup a pohyb  

po veřejných budovách a pohyb na komunikacích.
• Umožnit osobám se zdravotním postižením plné využívání veřejné osobní dopravy.
•  Poskytovat informace určené široké veřejnosti osobám se zdravotním postižením  

v přístupných formátech a technologiích vhodných pro různé typy zdravotního 
postižení, a to včetně komunikačních systémů lidí se sluchovým postižením.

•  Rozšiřovat povědomí veřejnosti o aktivitách organizací podporujících osoby  
se zdravotním postižením.

Cíl 2.1 Podporovat všeobecně zlepšování přístupnosti staveb v Karlovarském kraji 

Opatření 2.1.1
Nadále realizovat dotační aktivity pro Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace České republiky, o.p.s.
Realizátor: Odbor regionálního rozvoje
Termín: průběžně

Opatření 2.1.2
Provádět metodickou činnost a poradenství vůči obecným stavebním úřadům a speciálním stavebním 
úřadům ve sféře obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Realizátor: Odbor stavební úřad
Termín: průběžně

Opatření 2.1.3
Průběžně zařazovat na poradách se stavebními úřady blok týkající se problematiky zpřístupňování 
staveb pro osoby se zdravotním postižením.
Realizátor: Odbor stavební úřad 
Termín: průběžně
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Opatření 2.1.4
U nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje postupně realizovat opatření umožňující 
bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (např. pomocí Národního 
rozvojového programu mobility pro všechny).
Realizátor: Odbor investic 
Termín: průběžně

Opatření 2.1.5
Provést analýzu přístupnosti všech budov ve vlastnictví a pronájmu KK (včetně příspěvkových 
a dalších krajských organizací).
Realizátor: Odbor správa majetku
Termín: průběžně

Opatření 2.1.6
• Připravit doporučení k tvorbě plánu zpřístupňování budov ve vlastnictví a pronájmu KK.
Realizátor: Odbor správa majetku
Termín: průběžně

Opatření 2.1.7
V souladu s Programem rozvoje Karlovarského kraje předkládat Radě Karlovarského kraje 
průběžnou monitorovací zprávu, která zhodnotí naplňování Programu rozvoje Karlovarského kraje 
z pohledu plnění indikátorů. Monitorovací zpráva bude strukturována podle prioritních oblastí, 
specifických cílů a opatření programu a bude obsahovat aktuální hodnoty monitorovacích indikátorů  
k 31. 12. předchozího roku.
Realizátor: Odbor regionálního rozvoje
Termín: průběžně
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Cíl 2.2 Přispívat ke zvýšení mobility osob se zdravotním postižením v oblasti veřejné dopravy

Opatření 2.2.1
Pro výběrová řízení na uzavření nových smluv o veřejných službách při přepravě cestujících tak, jak 
vyžaduje realizace tohoto procesu nařízení (ES) č. 1370/2007, projednat v orgánech kraje možnosti 
zpřísnění hodnot standardů kvality ve věci vymezení vozidel, která musí umožňovat přepravu osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace, definovaných v Nařízení vlády č. 63/2011 Sb. 
Realizátor: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín: průběžně

Opatření 2.2.2
Zapracovat do nových smluv s drážními dopravci, aby v případě rušení vlakových spojů, které byly 
uzpůsobeny pro přepravu osob se zdravotním postižením, byly tyto spoje nahrazeny nízkopodlažními 
autobusy.
Realizátor: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín: průběžně

Opatření 2.2.3
Při veřejných zakázkách na zajištění dopravní obslužnosti Karlovarského kraje zapracovat 
do závazných návrhů smluv bezbariérovost (vhodný přístup, orientační a informační systémy 
pro osoby se zrakovým a sluchovým postižením) prostředků veřejné hromadné dopravy.
Realizátor: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín: průběžně

Cíl 2.3 Podpořit informovanost osob se zdravotním postižením prostřednictvím webu 
Karlovarského kraje

Opatření 2.3.1
Zprostředkovat dostupnost informací o bezbariérovosti příspěvkových organizací zřizovaných krajem 
prostřednictvím odkazu - prolinku na webu Karlovarského kraje.
Realizátor: Odbor informatiky, Odbor sociálních věcí, Odbor zdravotnictví, Odbor školství, mládeže 
a tělovýchovy, Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 
Termín: průběžně
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Opatření 2.3.2
Vyzvat ředitele škol a školských zařízení na území Karlovarského kraje, zřizované obcemi nebo 
soukromníkem, ke zveřejnění informace o bezbariérovosti a umístění odkazu - prolinku na webu 
Karlovarského kraje.
Realizátor: Odbor informatiky, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Termín: průběžně

Opatření 2.3.3
Zajistit zpřístupnění vybraných základních informací o Krajském úřadu Karlovarského kraje pro 
neslyšící ve znakovém jazyce - videa.
Realizátor: Odbor informatiky ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a Národní radou osob 
se zdravotním postižením ČR a Svazem neslyšících a nedoslýchavých ČR
Termín: průběžně

Opatření 2.3.4 
Na webových stránkách Karlovarského kraje a v jeho příspěvkových organizacích zajistit přístupnost 
základních KOMUNIKAČNÍCH DESATER s jednoduchými návody ke komunikaci s osobami  
se zdravotním postižením. Zajistit distribuci vytištěných DESATER na kontaktní místa Krajského úřadu 
Karlovarského kraje.
Realizátor: Odbor sociálních věcí, Odbor informatiky ve spolupráci s Národní radou osob  
se zdravotním postižením ČR
Termín: průběžně

Opatření 2.3.5
Vytvořit na webu Karlovarského kraje prostor pro informace o organizacích osob se zdravotním 
postižením a nadále pak po technické stránce zajišťovat jedenkrát ročně jeho aktualizaci.
Realizátor: Odbor sociálních věcí, Odbor informatiky ve spolupráci s Národní radou osob  
se zdravotním postižením ČR
Termín: průběžně
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3. Oblast vzdělávání, školství a tělovýchovy 
Hlavní cíle:
•   Podporovat vzdělávání ve školách a školských zařízeních v souladu s nejlepším  

zájmem dítěte, žáka a studenta.
• Podporovat systém společného vzdělávání.
• Poskytovat osobám se zdravotním postižením podporu při vzdělávání. 
•  Podporovat vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na práci s dětmi,  

žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.
•  Podporovat organizace zajišťující sportovní aktivity pro osoby se zdravotním postižením.

Cíl 3.1 Umožnit maximální možné vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělání

Opatření 3.1.1
Naplňovat školskou inkluzivní koncepce kraje. 
Podporovat zajištění bezbariérového prostředí ve školách a školských zařízeních.
Podporovat vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na práci s dětmi, žáky a studenty  
se speciálními vzdělávacími potřebami.
Realizátor: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním 
postižením ČR
Termín: 1x ročně 

Opatření 3.1.2
Nastavit spolupráci rané péče se speciálně pedagogickými centry, aby bylo docíleno větší provázanosti 
a plynulosti ve vzdělávání a rozvoji dítěte.
Realizátor: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor sociálních věcí
Termín: průběžně

Opatření 3.1.3
Postupně rozšiřovat činnost škol a školských zařízení pro děti, žáky a studenty se zdravotním 
postižením o nabídku podpůrné péče a služeb včetně zajištění metodické pomoci pedagogům jiných 
škol a zákonným zástupcům, předávání příkladů dobré praxe apod. 
Realizátor: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Termín: průběžně
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Cíl 3.2 Podporovat organizace zajišťující sportovní aktivity pro osoby se zdravotním 
postižením v Karlovarském kraji

Opatření 3.2.1
Pokračovat ve finanční podpoře prostřednictvím dotačních programů kraje k zajištění dostupnosti 
sportu co nejširšímu okruhu osob se zdravotním postižením. 
Realizátor: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Termín: průběžně
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4. Oblast zdravotnictví a zdravotní péče
Hlavní cíle:
• Zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní péči pro osoby se zdravotním postižením.
• Zvýšit osvětu pacientů i zdravotnických pracovníků v oblasti zdravotního postižení.

Cíl 4.1 V maximální možné míře vytvářet podmínky pro odstraňování bariér při ošetření 
a hospitalizaci osob se zdravotním postižením s respektováním jejich specifických potřeb

Opatření 4.1.1
Systematicky zmapovat zdravotnická zařízení, která zřizuje Karlovarský kraj z hlediska 
architektonických, resp. dalších bariér a na základě zjištěných poznatků naplánovat stavební 
a technické úpravy, které by v těchto zařízeních umožňovaly důstojné ošetření a hospitalizaci osob se 
zdravotním postižením, ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR a Národním 
institutem pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR.
Realizátor: Odbor zdravotnictví ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR 
a Národním institutem pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR
Termín: průběžně

Opatření 4.1.2
Zlepšit komunikaci lékařů a dalších zdravotnických pracovníků s osobami se zdravotním postižením.
Realizátor: Odbor zdravotnictví ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR
Termín: průběžně
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5. Oblast sociálních věcí
Hlavní cíle:
•  Vytvářet podmínky a podporovat samostatný život a život v rodině osob se zdravotním 

postižením.
•  Podporovat aktivity organizací osob se zdravotním postižením a poskytovatelů 

sociálních služeb formou vypisování grantů, resp. poskytování dotací na jejich činnost 
v rámci dotačních programů Karlovarského kraje.

•  Prioritně podporovat sociální služby, které umožní osobám se zdravotním postižením 
setrvat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí, zejména pečovatelské služby a osobní 
asistenci.

•  Zachovat potřebnou síť poskytovaných sociálních a podpůrných služeb, zlepšit jejich 
dostupnost, podpořit jejich systematický rozvoj a napomoci zvýšení jejich kvality.

•  Nastavovat a optimalizovat krajskou síť sociálních služeb pro osoby se zdravotním 
postižením, která odpovídá zjištěné potřebnosti a finančním možnostem kraje.

Cíl 5.1 Podporovat rozvoj sociálních služeb a integraci osob se zdravotním postižením do 
běžného života

Opatření 5.1.1
Aktivně podporovat naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji 
na jednotlivá období. 
Realizátor: Odbor sociálních věcí
Termín: průběžně

Opatření 5.1.2
Plánovat rozvoj sociálních služeb vzešlých z Analýzy potřebnosti sociálních služeb pro osoby 
specifických cílových skupin v Karlovarském kraji, zejména osob se sníženou soběstačností z důvodu 
trvalého vážného neurologického onemocnění. 
Realizátor: Odbor sociálních věcí
Termín: průběžně



14

Opatření 5.1.3
Plánovat rozvoj sociálních služeb vzešlých z Analýzy potřebnosti sociálních služeb pro osoby 
s poruchou autistického spektra v Karlovarském kraji.
Realizátor: Odbor sociálních věcí
Termín: průběžně

Cíl 5.2 Podporovat organizace sdružující osoby se zdravotním postižením

Opatření 5.2.1
Podporovat dotačními programy aktivity organizací pro osoby se zdravotním postižením, seniorské 
organizace a dobrovolnictví. 
Realizátor: Odbor sociálních věcí 
Termín: průběžně
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6. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Hlavní cíl:
•  Zajistit osobám se zdravotním postižením právo na možnost živit se prací svobodně 

zvolenou nebo přijatou na trhu práce.

Cíl 6.1 Pokračovat ve spolupráci mezi Krajským úřadem Karlovarského kraje a Úřadem 
práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech

Opatření 6.1.1
Zjišťovat skutečnou situaci v oblasti zaměstnávání občanů se zdravotním postižením v Karlovarském 
kraji ve spolupráci s Úřadem práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech, který 
poskytne 1x za rok podklady pro vydání Roční zprávy o plnění KPVP KK, které se budou týkat 
statistických dat zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Realizátor: Odbor sociálních věcí ve spolupráci s Úřadem práce České republiky - krajská pobočka 
v Karlových Varech 
Termín: 1x ročně

Opatření 6.1.2
Na webových stránkách Úřadu práce České republiky - krajské pobočky uveřejňovat seznam volných 
míst určených pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím odkazu https://www.uradprace.
cz/web/cz/zamestnavani-ozp.
Realizátor: Úřad práce České republiky - krajské pobočky
Termín: průběžně

Cíl 6.2 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na Krajském úřadu Karlovarského 
kraje a v jím zřizovaných organizacích

Opatření 6.2.1
Při plnění tzv. povinného podílu počtu zaměstnanců se zdravotním postižením bude krajský úřad 
a organizace jím zřizované preferovat přímé zaměstnávání občanů se zdravotním postižením 
před náhradními formami plnění.
Realizátor: Odbor kancelář ředitelky úřadu
Termín: průběžně
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7. Oblast kultury a volnočasových aktivit 
Hlavní cíle:
•  Zajistit osobám se zdravotním postižením možnost účastnit se kulturního života 

společnosti na rovnoprávném základě s ostatními.
•   Zajistit osobám se zdravotním postižením možnost účastnit se sportovních činností  

na rovnoprávném základě s ostatními.

Cíl 7.1 Zpřístupňování památek, divadel, muzeí, kin, knihoven a dalších kulturních 
zařízení, včetně jejich služeb a v maximální možné míře umožnění jejich využití osobám 
se zdravotním postižením

Opatření 7.1.1
Doporučit příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje v oblasti kultury uvádět ve všech nově 
vydaných propagačních a informačních materiálech včetně publikací, údaje týkající se bezbariérové 
přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením, například prostřednictvím piktogramu.
Realizátor: Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Termín: průběžně

Opatření 7.1.2 
Informovat na webových stránkách příspěvkových organizací v oblasti kultury o bezbariérovém 
přístupu, a to na viditelném místě.
Realizátor: Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Termín: průběžně

Opatření 7.1.3
Podporovat zpřístupňování pro handicapované návštěvníky prostřednictvím bezbariérovosti (rampy, 
výtah, eurozámky, indukční smyčky apod.) a dbát tak při inovacích na nařízení vlády. 
Realizátor: Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Termín: průběžně
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Opatření 7.1.4
Doporučovat podporu návrhu instalace eurozámků ve veřejně přístupných kulturních zařízeních 
prostřednictvím setkání ředitelů příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti kultury 
při konání porad ředitelů. 
Realizátor: Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Termín: průběžně

Opatření 7.1.5 
Nadále zachovávat snížené či nulové vstupné pro držitele karet ZTP a ZTP/P.
Realizátor: Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 
Termín: průběžně

Opatření 7.1.6
Krajská knihovna Karlovy Vary by měla průběžně informovat svého zřizovatele o plánovaných 
a uskutečněných modernizacích v oblasti bezbariérovosti.   
Realizátor: Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu ve spolupráci 
Termín: průběžně
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8. Oblast: Mimořádné události a krizové situace 
Hlavní cíl:
• Zajistit ochranu a bezpečnost osob se zdravotním postižením 

Cíl 8.1 Podpořit informovanost osob se zdravotním postižením o mimořádných událostech 
a krizových situacích

Opatření 8.1.1
Pro zajištění ochrany a bezpečnosti osob se zdravotním postižením zprostředkovat vhodným 
způsobem dostupnost informací o mimořádných událostech, krizových situacích, krizových stavech, 
mimořádných a krizových opatřeních, které mají přímý dopad na veřejnost v kraji, a to na úřední 
desce, webových stránkách a sociálních sítích Karlovarského kraje.
Realizátor: Odbor bezpečnosti a krizového řízení, Odbor informatiky, Odbor kancelář hejtmana 
a vnějších vztahů (oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností) ve spolupráci s Národní radou osob 
se zdravotním postižením ČR.
Termín: průběžně
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9. Naplňování KPVP KK

Cíl 8.1 V maximální míře odstranit bariéry a vyrovnat příležitosti osob se zdravotním 
postižením ve všech dotčených oblastech

Opatření 9.1.1
Koordinace jednotlivých odborů Krajského úřadu Karlovarského kraje při vzniku a realizaci KPVP KK.
Realizátor: Odbor sociálních věcí
Termín: průběžně

Opatření 9.1.2
Pravidelně monitorovat plnění KPVP KK a jeho aktualizaci, tj. koordinovat vydání Roční zprávy o plnění 
KPVP v Karlovarském kraji na základě podkladů, které dodají jednotlivé odbory a Úřad práce České 
republiky - krajská pobočka v Karlových Varech a tuto předložit Radě Karlovarského kraje nejpozději  
do 30. 6. následujícího roku. Roční zprávu zveřejnit na webových stránkách Karlovarského kraje.
Realizátor: Odbor sociálních věcí ve spolupráci s dotčenými odbory Krajského úřadu Karlovarského 
kraje, Národní radou osob se zdravotním postižením ČR a ostatními zainteresovanými institucemi
Termín: 1x ročně
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