
ALIANCE PRO INDIVIDUALIZOVANOU PODPORU  

OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ PANDEMIE A NÁSLEDNÝCH 

OPATŘENÍ VLÁDY NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A 

PEČUJÍCÍ O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  
 

 

1. OBLAST ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB OBYVATEL A KOORDINACE PODPORY  
(a to zejména na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností, prostřednictvím sociálních pracovníků; podpora 

krajům a obcím pro zabezpečení této koordinační role – vytvoření kontaktního místa (contact pointu) pro osoby 

se zdravotním postižením a pečující osoby, které potřebují v souvislosti s pandemií COVID další podporu a 

pomoc) 

1.1. Zabezpečení sběru informací o potřebách osob se zdravotním postižením a jejich pečujících 

1.2. Plošná aktivní kontaktování osob se zdravotním postižením (zejména osob ve IV. a III. stupni závislosti) 

k prověření jejich aktuálních potřeb, míru uspokojování těchto potřeb a návazného zajištění podpory 

pro jejich uspokojování 

1.3. Zabezpečení koordinace podpory a péče pro osoby se zdravotním postižením a pro pečující (pro udržení 

péče o osoby se zdravotním postižením i při výpadku podpory formální a neformální péče, pozastavení 

poskytování některých sociálních a zdravotních služeb a uzavření školských zařízení) 

1.4. Krizová intervence osobám, na které má pandemie a návazná opatření akutní devastační dopady (v 

rámci činnosti kontaktního místa zabezpečení kapacity krizové intervence do domácnosti pečující o 

osobu se zdravotním postižením, kde hrozí kolaps péče v souvislosti se zátěžemi pandemie COVID) 

1.5. Koordinace dobrovolnické pomoci osobám se zdravotním postižením a odlehčení pečujícím 

 

2. OBLAST PREVENCE  
2.1. Zabezpečení pravidelného testování rizikových osob (se zdravotním postižením) a pečujících 

2.2. Zabezpečení ochranných pomůcek v náležité kvalitě a podle individuálních potřeb osob se zdravotním 

postižením  

 

3. OBLAST DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ASISTENCE 
3.1. Zabezpečení substituce za omezené kapacity odlehčovacích (respitních) služeb 

3.2. Obnovení provozu odlehčovacích služeb (denních/týdenních stacionářů v režimu zabezpečujícím 

ochranu klientů a personálu proti šíření COVID) v nejkratším možném termínu  

3.3. Zabezpečení dodatečné kapacity pečovatelské služby (zejména pro osoby, jež ztrácí v současné situaci 

možnost o sebe pečovat v plném rozsahu) 

3.4. Podpora dobrovolnictví při neformální péči  

3.5. Zabezpečení dodatečných prostředků pro poskytovatele sociálních služeb poskytující služby v režimech 

přizpůsobených rizikům vyplývajícím z šíření COVID (přesčasové hodiny, směnný provoz, příplatky za 

péči o osoby v karanténě) 

3.6. Vyrovnání vynaložených nákladů klientů za služby za úhradu, které nebyly poskytnuty  

 



4. OBLAST DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNÍ PÉČE 
4.1. Zabezpečení ochrany proti nákaze COVID pro pečující osoby a osoby se zdravotním postižením  

4.2. Zabezpečení pravidelné lékařské péče (vč. nezbytné pravidelné prevence) a dostupnost pravidelných 

terapií osob se zdravotním postižením  

4.3. Zabezpečení dostupnosti životně důležitých léčiv a pomůcek pro osoby se zdravotním postižením  

4.4. Zabezpečení léčby nákazy COVID u osob se zdravotním postižením s podporou lékařem v domácím 

ošetřování, určení zdravotnických zařízení k zabezpečení léčby osob s chováním náročným na péči (mj. 

osoby s poruchou autistického spektra kombinovaným s dalším mentálním postižením)  

4.5. Krizový management léčby pečujících o osoby se zdravotním postižením, zejm. o osoby náročné na péči 

(fyzicky i emočně závislé na pečující osobě) tak, aby byly i nadále zabezpečeny její potřeby  

4.6. Krizový management úmrtí osoby pečující o osoby se zdravotním postižením, zejm. o osoby náročné na 

péči (fyzicky i emočně závislé na pečující osobě) 

4.7. Zabezpečení psychosociální podpory pro osoby pečující o osoby se zdravotním postižením, zejm. o 

osoby náročné na péči 

4.8. Zabezpečení psychosociální podpory pro osoby se zdravotním postižením, zejm. u těch, u kterých se 

rozvíjejí úzkosti či agrese v důsledku epidemiologické situace 

 

5. OBLAST PŘÍJMŮ 
5.1. Zabezpečení kompenzace příjmů pečujících osob, a to formou ošetřovného člena rodiny ve výši 100% a 

kompenzace výpadků nepravidelných příjmů (OSVČ, DPČ/DPP) 

5.2. Dostupnost pomoci v hmotné nouzi, a to při akutním výpadku příjmů bez náhrady (v souladu s § 2, odst. 

(4) zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, podle kterého lze za osobu v hmotné nouzi 

považovat též osobu, kterou postihne vážná mimořádná událost a její celkové sociální a majetkové 

poměry jsou takové, že jí neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami) 

5.3. Zabezpečení finanční podpory pečujícím osobám (např. alespoň pečujícím o osoby ve IV. a III. stupni 

závislosti)   

 

6. OBLAST FORMÁLNÍHO A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  
6.1. Implementace podpůrných opatření pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami i v režimu domácího 

vzdělávání (zejména asistentů pedagoga) 

6.2. Zajištění kvalitní reedukační péče po ukončení nouzového stavu (opakování, upevňování, pedagogické 

intervence a hodiny speciálně pedagogické péče dle potřeby i nad rámec platného Doporučení ke 

vzdělávání dítěte se SVP). 

6.3. Dostupnost služeb pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center pro 

diagnostiku, rediagnostiku a doporučování podpůrných opatření pro vzdělávání (zápisy do 1. tříd, úpravy 

ve vzdělávání pro šk. rok 2020/2021, aj.) 

6.4. Provoz škol vzdělávajících podle § 16 odst. 9 školského zákona také v období letních prázdnin (pokud 

nebude trvat uzávěra škol rozhodnutím vlády) v režimech podle potřeb žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a jejich zákonných zástupců (pečujících) jako kompenzace za období, po které byly školy 

uzavřeny (odlehčení pro pečující)   

6.5. Dostupnost služeb zájmového a neformálního vzdělávání pro děti se zdravotním postižením, včetně 

prázdninových příměstských i pobytových táborů pro děti 

  

 



O ALIANCI PRO INDIVIDUALIZOVANOU PODPORU 
Aliance pro individualizovanou podporu sdružuje na dobrovolné bázi převážně rodičovské, pacientské a 

zastřešující organizace a spolky, které hájí zájmy osob se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním 

a vyššími nároky na podporu a péči. K principům Aliance se hlásí a na její činnosti se podílí na čtyřicet spolků a 

organizací. Alianci pro individualizovanou podporu reprezentují její zakladatelé společně se členy správní rady: 

Petr Třešňák, Naděje pro děti úplňku, z.s., Erik Čipera, Asistence o.p.s., Klára Laurenčíková, Česká odborná 

společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s., Jitka Reineltová, PARENT PROJECT, z.s., David Lukeš, Centrum Paraple, 

o.p.s. a Lenka Hečková, DownSyndromCZ - Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, z. s., a dále 

Martin Šimáček z pozice experta na sociální oblast a Agáta Jankovská jako výkonná ředitelka Aliance pro 

individualizovanou podporu.  

Kontakt: Agáta Jankovská, agata@detiuplnku.cz, +420 777 242 823 

 

mailto:agata@detiuplnku.cz

