MPSV usiluje o lepší přístupová práva psů se speciálním výcvikem a jejich uživatelů
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) usiluje o to, aby se zlepšila přístupová
práva psů se speciálním výcvikem a jejich uživatelů do různých objektů. Meziresortní
pracovní skupina hledá způsoby, jak by mohl účinně pomoci stát při výcviku vodicích
a asistenčních psů. Stanovuje například, jaké dovednosti musí mít speciálně cvičení
psi, kteří pomáhají lidem s postižením.
Expertní skupina složená z expertů z MPSV, ministerstva zemědělství, zdravotnictví a
průmyslu a obchodu, z řad cvičitelů i uživatelů psích pomocníků se podílí na realizaci úkolu
stanoveného Národním plánem vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením na období 2010 – 2014 a hledá věcné řešení pomoci. Ačkoli současný stav
veřejných financí neumožňuje, aby mezi pomůcky, na jejichž pořízení bude stát přispívat
prostřednictvím dávky (příspěvku na zvláštní pomůcky), byl zařazen vedle vodicího psa i pes
asistenční, práce skupiny nekončí. Je třeba hledat jiné cesty zakotvení pojmu asistenční pes
a úpravy tak důležitých oblastí, jako jsou například přístupová práva uživatelů psích
pomocníků třeba do restaurací nebo obchodů.
Počátkem letošního roku se konala samostatná schůzka členů pracovní skupiny z řad
cvičitelů. Jako výsledek celodenního náročného vyjednávání obdrželo MPSV materiály, které
definují dovednosti psích pomocníků. Navrhované povinné dovednosti vodicích psů budou
po drobných úpravách využity ve vyhlášce k zákonu o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením. Návrh tohoto zákona a změny souvisejících zákonů jsou částí
sociální reformy, kterou letos MPSV připravuje. Materiály jsou nyní ve vnějším
připomínkovém řízení.
V návaznosti na práce na vyhlášce osloví MPSV zejména ministerstvo zdravotnictví, aby
zlepšilo právní úpravu přístupových práv psů se speciálním výcvikem. S obdobným
požadavkem se MPSV obrátí i na ministerstvo školství, ministerstvo dopravy a ministerstvo
průmyslu a obchodu. Požadavek na zlepšení právního stavu MPSV podpoří tím, že
uvedeným resortům předá výstupy dosavadní práce expertů – vymezení dovedností
asistenčního psa.
Další schůzky expertní skupiny budou věnovány například diskusi o nastavení vhodného
modelu ověřování, zda vycvičený a předávaný čtyřnohý pomocník zvládá požadované
dovednosti a poskytuje tak osobě se zdravotním postižením skutečnou a bezpečnou pomoc.
Více o pracovním týmu a dosavadních pracovních závěrech najdete ve starších tiskových
zprávách na http://mpsv.cz.

