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Domov pro osoby se zdravotním postižením Staré Město

Vyjádření ke zprávě z návštěvy pracovnic kanceláře ombudsmana.

Přehled opatření k nápravě:
Bezodkladně
•

Upustit od dohody s obcí ohledně doručování menšího množství hlasovacích lístků, než

je klientů s volebním právem (opatření č. 7).
Vyjádření
Na obec bude dán požadavek o dodání odpovídajícího množství hlasovacích lístků pro klienty
s volebním právem.
Průběžně
•

Podle individuálních schopností klientů rozvíjet schopnosti a dovednosti klientů v

oblasti nakládání s doklady (opatření č. 1).
Vyjádření
Klienti, kteří mají schopnost a dovednost samostatně nakládat s občanským průkazem mají
tento doklad u sebe. U klientů s vysokou mírou podpory, kteří nedokáží samostatně nakládat
s občanským průkazem, je tento doklad uložen u sociální pracovnice a to na základě pověření
zaměstnance SSL UH, p. o. Uherské Hradiště k uložení a manipulaci Občanských průkazů

uživatelů. Toto pověření je vystaveno na základě písemného souhlasu opatrovníků. V době
návštěvy pracovnic z kanceláře ombudsmana se toto opatření nastavovalo a to v součinnosti
se vstupem platného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Klientům, jejichž svéprávnost byla omezena a jsou schopni samostatné manipulace s osobními
doklady, bude v rámci individuálního plánování nastaven osobní cíl bezpečné manipulace s
osobními doklady a jejich význam pro účast na volbách. Pro naplnění cíle bude využit
informační materiál, který byl doručen současně se zprávou z návštěvy pracovnic z kanceláře
ombudsmana.
Vést v patrnosti, u kterých klientů je dána překážkou výkonu volebního práva (opatření
č. 2)
Vyjádření
Sociální pracovnice v součinnosti s opatrovníky klientů důsledně přezkoumají rozsudky soudu
a tím zjistí, u kolika klientů je dána soudem překážka volebního práva. V případě zjištění, že
klient či klientka se o politické dění aktivně zajímá, ale z důvodu omezení ve svéprávnosti více,
než je nezbytné se voleb nemůže zúčastnit, bude dán návrh soudu na přezkoumání omezení
svéprávnosti a volebního práva.

•

Za

účelem

podpory klientů

při realizaci jejich volebního práva systematicky

spolupracovat s opatrovníky (opatření č. 3).
Vyjádření
V předvolebním období budou sociální pracovnice písemně informovat opatrovníky z řad
rodinných příslušníků o povinnosti opatrovníka starat se o naplnění opatrovancových práv mít možnost volit a být volen.

Ve spolupráci s veřejným opatrovníkem bude pro klienty

uspořádána beseda s předvolební tématikou.

•

Systematicky podporovat klienty s trvalým pobytem mimo obec, v níž se zařízení

nachází, v účasti na volbách v místě jejich trvalého pobytu (opatření č. 4).
Vyjádření
V předvolebním období budou klienti, kteří mají adresu trvalého pobytu mimo zařízení
informováni o možnosti účasti voleb v místě trvalého bydliště. Na základě individuální dohody
mezi klientem a pracovníkem zařízení bude klient podpořen na účasti voleb.

•

Informovat o volbách a poskytovat podporu při výkonu volebního práva všechny

klienty, kteří splňují podmínky výkonu volebního práva (opatření č. 5)
Vyjádření
V dostatečném předstihu budou odpovídajícím způsobem klienti informováni o nadcházejících
volbách, jakým způsobem se můžou voleb zúčastnit, kdy a kde můžou volit, co k volbě
potřebují, jak volba probíhá a v případě zájmu bude proveden nácvik voleb přímo na zařízení.

•

Zaznamenávat do individuální dokumentace případy, kdy je u klienta vyhodnoceno, že

účast u voleb vzhledem ke svým schopnostem nezvládne (opatření č. 6)
Vyjádření
V předvolebním období budou využity všechny dostupné informační materiály pro voliče, kteří
jsou omezeni ve svéprávnosti, ale ne ve výkonu volebního práva. Pokud personál vyhodnotí,
že někteří klienti nemají vzhledem k rozsahu svého mentálního postižení možnost význam a
princip voleb pochopit, bude tato skutečnost zaznamenána v rámci individuální dokumentace
v programu Cygnus2.

•

Zajistit podporu při přípravě na volby všem klientům podle jejich individuálních

schopností a dovedností (opatření č.8).
Vyjádření
Všem klientům budou přijatelnou formou podány informace o blížících se volbách, budou
seznámeni s programy jednotlivých stran a jejich kandidáty. Pro tento účel budou využity
veškeré dostupné informační materiály ve snadném čtení určené lidem s mentálním a
duševním onemocněním.
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