
 

 

POTŘEBY 

 OZP a OSOBY PEČUJÍCÍ 
Dostupnost bydlení pro 

různé cílové skupiny 

Zajištění služeb pro děti 

a mládež s hendikepem 

(7-16 let) 

Podpora 

psychologické 

pomoci 

Podpora volnočasových 

a komunitních aktivit, 

komunitního setkávání 

Motivace k posílení sociálních kontaktů u 

OZP. Vzdělávání pro rodiče - semináře, 

školení, porady s psychologem, vzájemné 

sdílení s ostatními rodiči ale i odborníky. 

Pomoc terapeuta a psychologů k 

socializování OZP. Terapeutická, 

psychologická a asistenční služba. 

Větší zapojování a začleňování OZP dětí do společenského 

života rodiči. Pomoc se zaměstnáváním osob pečujících o 

osobu blízkou. Možnost umísťovat děti a žáky s různými 

druhy znevýhodnění do běžných školek a škol. Inkluze do 

základních škol. Větší osvěta pro pochopení chování a života 

lidí s autismem či jiným znevýhodněním např. pomocí besed. 

Podpora rodin 

pečujících o člena 

se zdravotním 

Podpora dostupné fyzioterapie, 

rehabilitace, terapií 

Zapůjčování 

kompenzačních 

pomůcek  

Pobytová služba, pro 

umístění osob s 

různými 

znevýhodněními. 

Schází bydlení pro ZP 

děti. Urychlit proces k 

vybudování 

bezbariérové bydlení. 

Levné bydlení pro 

matky samoživitelky 

OZP dítětem. Větší 

nabídka obecních 

bytů. 

Odlehčovací služby a to i v náhlých 

neplánovaných případech. Nedostupnost rané 

péče pro neslyšící. Malá kapacita speciální školy 

v Jablunkově. Zřízení pobytového zařízení na 

Jablunkovsku s nepřetržitým provozem. 

Pobytový dům pro společné soužití pečující osoby 

a osoby znevýhodněné. Potřeba inkluzivního a 

kvalitního vzdělávání.  Profesionální školky 

určené na handicapované děti.  

Zlepšit dostupnost a nabídku organizací, které 

zapůjčují pomůcky. Problém s byrokracií, úřady a 

posudkovými lékaři, dlouhé čekací doby při 

vyřizování veškerých žádostí. Vytvoření 

přehledného seznamu možností osob OZP a 

pečujících. Finanční podpora, bezúročné půjčky 

na pořízení kompenzační pomůcky vzhledem k 

přísnosti kritérií MPSV.  

Mezera pro péči a umístění 

znevýhodněných dětí ve 

věku 7-16 let.  

Prostor pro setkávání rodičů a dětí všech bez rozdílů ZP. Větší propojení rodin se 

znevýhodněnýma dětma. Realizace podpůrných skupinek ke sdílení zkušeností. Volnočasové 

aktivity, příměstské tábory i o prázdninách pro ZP děti s proškoleným personálem. Zájmové 

kroužky pro ZP děti, např. práce se dřevem, rybaření apod. Propojení seminářů pro rodiče s 

hlídáním dětí v době a místě semináře. Odpolední či dopolední aktivity, kroužky pro starší 

děti, které budou mít 18 let. Nedostačující nabídka služeb pro děti s autismem. Motivace k 

využívání a trávení volného času osob s handicapem. Vybudovat v Jablunkově pro 

handicapované děti MŠ s doplňkovými službami. 

Přijetí rodin 

s hendikepem 

společností 

Schází speciální 

rehabilitace, cvičení, 

fyzioterapie a rentgen 

na Jablunkovsku. 

Možnost zkrácených 

úvazků, pro osoby 

pečující. 

Bezbariérovost 

polikliniky a 

jiných lékařských 

ordinací, 

veřejných budov. 

Bezbariérové 

Taxi. 

Skloubení 

pracovního života a 

péče o osobu blízkou 

Zajištění dostupnost 

bezbariérových přístupů 


