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Úvod

Česká republika (ČR) se jako první kandidátská země připojila k prvnímu kolu
iniciativy EQUAL v červnu 2001, více než o rok později než členské státy EU. Byla
ustanovena základní programová struktura zahrnující řídící orgán (Ministerstvo práce a
sociálních věcí, monitorovací výbor, Národní kancelář EQUAL a hodnotící komisi. EQUAL
byl ve svých počátcích spolufinancován v ČR z prostředků českého státního rozpočtu a
programu PHARE, po přijetí ČR k Evropské unii z finančních zdrojů EU.

Ze 76 návrhů projektů, které byly v polovině roku 2002 podány, vybrala hodnotící
komise 10 nejlepších pro Akci 2. Těchto 10 projektů pokrývá 6 z 9 vypsaných tématických
priorit EQUAL (A, B, C, E, F, G). Nejfrekventovanějším tématem je A se 4 projekty na téma
„Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné“, následováno
tématem C se 2 projekty na téma „Otevírání procesu vytváření podniků všem prostřednictvím
poskytování nástrojů pro zakládání podniků a pro identifikaci a vxužívání nových příležitostí
pro rozvoj zaměstnanosti“ a dále témata B „Překonávání rasismu a xenofobie ve vztahu k trhu
práce“, E „Podpora celoživotního učení a pracovních postupů směřujících k zaměstnávání
osob ohrožených diskriminací a nerovností ve vztahu k trhu práce“, F „Podpora adaptability
podniků a zaměstnanců vůči strukturálním ekonomickým změnám a vůči informačním a
dalším novým technologiím“ a G „Koordinace rodinného a pracovního života a neintegrace
mužů a žen do trhu práce a podpůrných služeb“ po jednom projektu.

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně byla jedním z navrhovatelů.
Projekt patří k tématickému okruhu A a jmenuje se „Integrované poradenství pro
znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce“. Cílem
projektu je podpořit integraci postižených osob do pracovního trhu a zvýšit možnosti
absolventů speciálních / zvláštních škol k získání profese. Doba řešení projektu je 2002 –
2005. V letech 2004 – 2005 byl současně řešena i Akce 3, o kterou se Pedagogická fakulta
MU rovněž úspěšně ucházela.

Kromě národních partnerů byli do tohoto projektu zapojeni také transnacionální
partneři, a to dva v Německu (Open Doors, Keine Behinderungen trozt Behinderung), jeden
v Rakousku (INTequal) a jeden v Holandsku (Empowerment door Transitie). Sídlo TCA
Transition from School to Work bylo ve Vídni v Rakousku na SFS (Sozialökonomische
Forschungsstelle).

První významnou akcí českého rozvojového partnerství bylo uspořádání úspěšné
mezinárodní konference na téma Znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a
evropské spolupráce / Benachteiligte Personen am Arbeitsmarkt im Kontext der nationalen
und europäischen Zusammenarbeit  k Evropskému roku osob s postižením 2003. Z
konference uspořádané ve spolupráci s Evropskou iniciativou EQUAL, Integrative Guidance,
EQUAL CZ a pod záštitou děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně doc.
PaedDr. Vladislava Mužíka, CSc. ve dnech 4. – 6. září 2003 na Pedagogické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně byl vydaný sborník pod stejným názvem v českém a
německém znění (PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Znevýhodněné osoby na trhu práce v
kontextu národní a evropské spolupráce. Brno: Paido, 2003, 78 s. ISBN 80-7315-048-4;
PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Benachteiligte Personen am Arbeitsmarkt im Kontext
der nationalen und europäischen Zusammenarbeit. Brno: Paido, 2003, 79 s. ISBN 80-7315-
049-2).
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Rozšířením verze sborníku z konference o články a odborné statě na téma realizace
přechodu škola  - povolání z řad odborníků z vysokých škol u nás a v zahraničí a expertů
z praxe vznikly v letech 2004 – 2005 dvě nové publikace, rovněž v českém a německém
jazyce (PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integration Jugendlicher mit Behinderungen in
den Arbeitsmarkt aus transnationaler Sicht. Brno: MSD, 2004, 271 s. ISBN 80-86633-17-9 a
BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrace handicapovaných na
trhu práce v mezinárodní dimenzi. Brno: MSD, 2005, 201 s., ISBN 80-86633-31-4).

Pro potřeby poradců na školách pracujících v projektu a poradenských pracovníků
v ČR vůbec byly zpracovány a vydány v roce 2003 dvě publikace (VÍTKOVÁ, M. (ed.)
Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie a praxe. Brno: MSD, 2003. 248 s.
ISBN 80-866633-07-1 a VÍTKOVÁ, M. (ed.) Otázky speciálně pedagogického poradenství.
Základy, teorie a praxe. Brno: MSD, 2003. 261 s. ISBN 80-86633-08-X). Pro velký zájem
z řad učitelů základních a středních škol o tyto publikace byl připraven v roce 2004 dotisk
obou publikací v rámci Akce 3 a publikace byly dány k dispozici školám ve městě Brně.

V prezentovaném CD ROM najdete kromě základních informací o katedře speciální
pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, centra transnacionálních
aktivit ve Vídni INTequal, přehledu o činnosti TCA Transition from School to Work a
přehledu o činnosti transnacionálních partnerů řadu dalších nepublikovaných článků
týkajících se činnosti pracovních skupin utvořených v rámci transnacionálního partnerství na
téma kurikulum, vytváření propojení mezi školou a povoláním, stanovení kritérií kvality,
plánování osobní budoucnosti a osobní asistence. Přiloženy jsou také dvě dílčí výzkumné
zprávy: Analýza a komparace modelu poradenského pracovníka pro přechod škola – povolání
v rámci RP ČR a TCA a Evaluace rozvojového partnerství Integrative Guidance.

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

V Brně  20. dubna  2005
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1 Katedra speciální pedagogiky PdF MU

1.1 Masarykova univerzita v Brně

Masarykova univerzita v Brně je veřejná vysoká škola univerzitního typu, která je
součástí soustavy vysokých škol České republiky. Byla zřízena zákonem  č. 50/1919
Sb. Její název podle zákona  č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ze dne 22. dubna 1998 (dále jen
„zákon“)  zní „Masarykova  univerzita v Brně“ (dále jen „MU“).

Poslání MU je dáno § l zákona. V rámci svého poslání MU svobodně a samostatně
uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou,  kulturní,
vydavatelskou, sportovní činnost a činnost doplňkovou.
Podporuje činnost vědeckých, odborných, profesních, studentských, odborových a jiných
zájmových sdružení sdružujících členy akademické obce MU, jejichž činnost napomáhá  plnit
poslání MU, a může poskytovat těmto sdružením pomoc.

Uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy. Při přípravě studijních
programů a jejich uskutečňování  dbá na efektivní využívání zdrojů a s tím související míru
propojení a vzájemné  vzdělávací činnosti.
Má oprávnění konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování  profesorem v akreditovaných
oborech.
Sestavuje svůj rozpočet jako vyrovnaný a hospodaří podle něj.

Vlastní majetek potřebný k činnostem, pro které byla zřízena. Tímto majetkem jsou
movité a nemovité věci, práva a jiné majetkové hodnoty.

Každoročně vypracovává a po předchozím schválení AS MU předkládá ministerstvu
a jako neperiodickou publikaci zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu
o hospodaření MU.
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Organizační schéma univerzity s počtem zaměstnanců
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1.2 Pedagogická fakulta MU v Brně

Zaměření výzkumu a vývoje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně vyplývá
z hlavního úkolu fakulty, jímž je příprava a výchova učitelů všech stupňů a typů škol, proto se
orientuje zejména na oblast vzdělávání a pedagogických disciplín.

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně se aktivně zapojuje do výzkumů v oblasti
pedagogických disciplín v rámci České republiky. V mezinárodním měřítku se daří navazovat
spolupráci formou zapojení do společných projektů (EQUAL, LEONARDO DA VINCI,
EQUAL, PHARE, Jean Monnet, International Visegrad Fund, Česko-německý fond
budoucnosti), za přispění programu Socrates, formou předávání zkušeností při vzájemné
účasti na odborných a vědeckých konferencích apod.

Jednou z nejvýznamnějších aktivit je realizace výzkumného záměru Učitelé a zdraví
(Psychologický přístup) (MSM 144100001), jehož řešitelem je doc. PhDr. Evžen Řehulka,
CSc., svým širokým zaměřením zkoumání kategorie zdraví, jak je vymezena WHO jako “stav
plné tělesné, psychické a sociální pohody”,  poskytuje prostor pro odborné pracovníky
z nejrůznějších oborů. V průběhu šesti let 1999-2004 se realizovaly na PdF MU v Brně
každoročně konference s mezinárodní účastí, kde byly představeny a diskutovány teorie a
výzkumné výsledky řady odborníků z psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky,
sociologie, medicíny apod. Výstupem je ucelená řada sborníků z konferencí Učitelé a zdraví;
pro velký zájem o řešenou problematiku v zahraničí jsou nyní sborníky vydávány v
angličtině. V závěrečném roce 2004 byla připravena shrnující publikace, která tvoří
metodologické předpoklady pro aplikaci zjištěných poznatků v praxi.
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Organizační struktura pedagogické fakulty
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KOLEGIUM DĚKANA

Doc. RNDr. Josef Trna, CSc.
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ČLENOVÉ VĚDECKÉ RADY NEAKADEMICKÁ PRACOVIŠTĚ ČLENOVÉ AKADEMICKÉHO
SENÁTU

INTERNÍ ČLENOVÉ Ekonomické oddělení Doc. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Předseda

Doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc. Oddělení pro výzkum,
vývoj a vnější vztahy

Doc. RNDr. Svatopluk Novák,
CSc.

Místopředseda

Doc. MUDr. Marie Havelková, CSc. Personální oddělení Petr Poláček
Místopředseda

Doc. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. Studijní oddělení

Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. Ústřední knihovna ZAMĚSTNANECKÁ KOMORA

Prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc. Technicko-provozní středisko RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.

Doc. PhDr. Lefteris Joanidis Ediční centrum PhDr. Mgr. Tomáš Čech

Prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. Centrum jazykového vzdělávání PhDr. Blanka Knopová, CSc.

Prof. Michal Košut, Ph.D. PaedDr. Pavel Konupčík

Prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
(Přírodovědecká fakulta) PaedDr. Ivo Martinec, CSc.

Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. Mgr. Jiří Mihola

Prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
(Lékařská fakulta) KATEDRY Doc. RNDr. Svatopluk Novák,

CSc.

Doc. Ing. Jiří Strach, CSc. anglického jazyka a literatury Mgr. Marcela Poučová

Doc. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc. biologie PhDr. Mgr. Hana Svatoňová

Prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc. českého jazyka Doc. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
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Prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. české literatury Mgr. Jaroslav Vrbas

Doc. RNDr. Josef Trna, CSc. didaktických technologií

Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. francouzského jazyka a literatury STUDENTSKÁ KOMORA

EXTERNÍ ČLENOVÉ fyziky Zuzana Ježíšková

Doc. PhDr. Zbyněk Janáček
(Ostravská univerzita v Ostravě) geografie Jana Leblochová

Prof. MgA. Kamila Klugarová
(Hudební fakulta JAMU v Brně) historie Mgr. Jiří Machovský

Prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
(Pedagogická fakulta Univ. Hr.
Králové)

hudební výchovy Kateřina Maurová

Doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.
(Pedagogická fakulta Ostrav. Univ.) chemie Bc. Hana Moravcová

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.
(Fakulta pedagogická ZČU v Plzni) matematiky Pavel Novotný

PaedDr. Alexandr Polák
(Základní škola Křídlovická) německého jazyka a literatury PhDr. Mgr. Karel Pančocha, B.A.

Prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc.
(Fakulta výtvarných umění VUT v
Brně)

občanské výchovy Petr Poláček

Doc. RNDr. Jan Šteigl, CSc.
(Pedagogická fakulta UP v Olomouci) pedagogiky Mgr. Štěpán Prokop

Doc. PhDr. Lea Švecová -
Květoňová, Ph.D.
(Pedagogická fakulta UK v Praze)

psychologie Mgr. Pavel Sochor

rodinné výchovy a výchovy ke zdraví Bc. Romana Zbořilová

ruského jazyka a literatury

sociální pedagogiky

speciální pedagogiky

technické a informační výchovy

tělesné výchovy

výtvarné výchovy

CENTRA

pedagogického výzkumu

informačních technologií
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1.3 Katedra speciální pedagogiky

Poříčí 9, 603 00 Brno
Vedoucí katedry: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., tel. 549 491 665
vitkova@ped.muni.cz
Sekretářka: Alena Franková, tel. 549 493866, frankova@ped.muni.cz

Základní informace
Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně byla
založena 1. září 1994. Vedoucí katedry byla jmenována prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., od
roku 2004 je současně proděkankou pro internacionalizaci fakulty a studenty se specifickými
potřebami.

Pedagogická činnost katedry
Se zřetelem na současné společenské trendy a potřeby Jihomoravského kraje je hlavním cílem
katedry připravovat budoucí učitele a speciální pedagogy na integraci dětí/žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami do běžných typů škol a školských zařízení.
K realizaci cíle katedra uskutečňuje tyto studijní programy a obory:

• program Učitelství pro první stupeň základní školy, specializace speciální
pedagogika, prezenční forma

• program Učitelství pro základní školu, obor Speciální pedagogika, prezenční
forma

• program Učitelství pro střední školy, obor Speciální pedagogika, prezenční forma
• program / obor Speciální pedagogika, bakalářské studium, prezenční a

kombinovaná forma
• program / obor Speciální pedagogika, navazující magisterské studium, prezenční a

kombinovaná forma
• program / obor Speciální pedagogika, doktorský studijní program, prezenční a

kombinovaná forma, také v jazyce anglickém a německém
• celoživotní vzdělávání,  rozšiřující studium speciální pedagogiky

Odborný tým pracovníků
PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D., na katedře od roku 2003, zabývá se problematikou
psychopedie, somatopedie, osobní asistencí u osob s tělesným postižením
PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., na katedře od roku 1998, je zástupkyní vedoucí
katedry, garantem pro učitelství 1. stupně základní školy, členkou Pedagogické rady PdF MU,
zabývá se problematikou specifických poruch učení, edukací jedinců s lehkou mentální
retardací a sociálně znevýhodněných, věnuje se didaktickým otázkám výuky žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami
PhDr. Ilona Bytešníková, na katedře od roku 2002, studuje PGS program / obor Speciální
pedagogika, kombinovaná forma, zabývá se problematikou logopedie se zaměřením na
komunikační poruchy dětí v předškolním věku
PhDr. Ilona Fialová, na katedře od roku 2004, tajemnice katedry, zabývá se problematikou
somatopedie - chronická onemocnění dětí, epilepsie
PhDr. Eva Chvalinová, Ph.D., na katedře od roku 2003, zabývá se problematikou
specifických poruch učení, dyskalkulie

mailto:vitkova@ped.muni.cz
mailto:frankova@ped.muni.cz
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MUDr. Petr Kachlík, na katedře od roku 2000, studuje PGS na LF MU, kombinovaná
forma, správce internetových stránek katedry, zabývá se primární drogovou prevencí u
různých populačních skupin, tvorbou a hodnocením efektivity intervenčních programů,
využitím informačních technologií v prevenci, vyučuje předměty medicínské propedeutiky.
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D., na katedře od roku 1996, docentka pro obor speciální
pedagogika od roku 2004, je členkou Oborové rady pro obor speciální pedagogika, zabývá se
poruchami komunikačních schopností u dětí -  raná intervence, symptomatické poruchy řeči,
komplexní péče o děti s palatolálií
doc. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., na katedře od roku 1997, zástupce vedoucí katedry, v
roce 2002 byl jmenován docentem pro obor pedagogika, je členem Oborové rady pro obor
pedagogika a speciální pedagogika, člen podoborové komise pro pedagogiku a psychologii,
GA ČR. Od roku 2002 byl Vědeckou radou Univerzity Wroclaw schválen jako profesor na
Institutu Pedagogiky Wroclawské univerzity (Polsko). Zabývá se metodologií pedagogiky,
dále problematikou sociální patologie, sociologie a filozofie.
PhDr. Zita Nováková, Ph.D., na katedře od roku 1999, zabývá se problematikou
oftalmopedie, MD
PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., na katedře od roku 2001, zabývá se problematkou
somatopedie, edukace jedinců s tělesným pstižením, s DMO, edukace jedinců s více vadami
PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D., na katedře od roku 1997, je garantem praxe studentů a
pověřena agendou výzkumné a rozvojové čiinosti katedry, zabývá se problematikou
psychopedie, edukací jedinců se středně těžkou mentální retardací a autismem, managmentem
přechod škola - povolání
PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D., na katedře od roku 1996, členka redakční rady Speciální
pedagogika, zabývá se problematkou speciálně pedagogické diagnostiky, psychopatologií a
patopsychologií.
PhDr. Lenka Štěpánková, Ph.D., na katedře od roku 2004, zabývá se etopedií – poradenství,
středika výchovné péče
Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., vedoucí katedry od roku 1994, na PdF MU od roku 1991,
habilitační řízení 1994, jmenovací řízení profesorkou v oboru pedagogika 2000, členka
Vědecké rady PdF MU, FSpS MU, PdF UK v Praze a PdF OU v Ostravě, předsedkyně
Oborové rady PGS speciální pedagogika, členka Oborové rady PGS pedagogika PdF MU,
PdF UP v Olomouci, členka Oborové rady PGS speciální pedagogika PdF UK v Praze a PdF
UP v Olomouci, členka pracovní skupiny Akreditační komise ČR pro pedagogiku,
psychologii a kinantropologii. Členka redakční rady Speciální pedagogika, Predškolská
výchova, Komenský, Zpravodaj IPPP ČR a APP ve školství. Zabývá se problematikou
integrativní / speciální pedagogiky, somatopedií, edukací jedinců s tělesným postižením a s
více vadami.
PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., na katedře od roku 2002, je lokálním koordinátorem projektu
ERASMUS – mobility studentů a učitelů, za ČR je koordinátorkou pro spolupráci s
Evropskou agenturou pro podporu speciálního vzdělávání. Zabývá se etopedií.
PhDr. Dana Zámečníková, Ph.D., na katedře od roku 2003, zabývá se somatopedií, edukací
a zaměstnáváním jedinců s tělesným postižením.

Interní doktorandi
PhDr. Petra Hamadová, školitelka prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., specializace
oftalmopedie, je konzultantkou studentů nevidomých a slabozrakých
Mgr. Radka Horáková, školitel doc. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., specializace
surdopedie, je konzultantkou studentů neslyšících a tlumočnicí znakového jazyka na MU.
PhDr. Petr Hrouzek, školitel doc. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., specializace etopedie
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PhDr. Karel Pančocha, školitel doc. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., specializace
psychopedie
PhDr. Lucie Procházková, školitelka prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., specializace
somatopedie
PhDr. Dita Slavíková, školitelka prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., specializace somatopedie
PhDr. Helena Vaďurová, školitelka doc. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., specializace
somatopedie

Aktivity katedry
• Podpora vysokoškolských studentů s postižením
• Mobility studentů a učitelů
• Spolupráce se školami a školskými zařízeními pro děti / žáky se speciálními

vzdělávacími potřebami
• Spolupráce s univerzitami a odbornými pracovišti v zahraničí:

Ø Německo – Heidelberg, Nekargemünd (Stephan Hawking Schule), Berlín,
Karlsruhe (Pädagogisches Fachseminar Karlsruhe)

Ø Rakousko – Klagenfurt (Universität in Klagenfurt), Vídeň (Universität in
Wien), Reutlingen

Ø Finsko – Jyväskyla (Jyväskyla University, Jyväskyla Politechnic)
Ø Velká Británie – Londýn (The University of Westminster, The University of

Manchester), Skotsko (The University of Edinburgh)
Ø Polsko – Wroclaw (Academia wychowania fizycznego Wroclaw, Uniwersytet

Wroclaw)
Ø Slovensko – Bratislava (Univerzita Komenského), Prešov (Prešovská

univerzita)

Vědecko-výzkumná činnost
Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se daří dále v rámci pedagogických
disciplín pod vedením prof. PhDr. Marie Vítkové, CSc., úspěšně rozvíjet oblast speciální
pedagogiky, což se odrazilo i v získání akreditace doktorského studijního programu (květen
2002) a poté i oboru habilitačního (říjen 2003). Koncepce vědecko-výzkumné činnosti
zpracovaná prof. Vítkovou vychází především ze zaměření katedry speciální pedagogiky na
problematiku edukace dětí/žáků/studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavním
cílem je připravovat budoucí učitele se zřetelem na současné společenské trendy u nás i
v zahraničí dané postupně probíhající integrací/inkluzí dětí/žáků se zdravotním i sociálním
handicapem do běžných typů škol a školských zařízení.

V rámci Socrates programu Comenius 2.1 Vzdělávání a další vzdělávání pedagogických
pracovníků úspěšně startuje v roce 2004 až 2006 mezinárodní projekt Reintegrace žáků s
chronickým onemocněním do základní školy. Koordinátorem projektu je Pedagogická vysoká
škola v Ludwigsburgu v Německu, partnery projektu jsou PdF MU v Brně, Oslo University
College, Department of Education, University of Teacher Education, University of Helsinki a
příslušné dětské nemocnice v místě university. Hlavním cílem projektu je zvýšit kompetence
učitelů k reintegraci žáků s chronickým onemocněním do kmenových škol, specifickým cílem
projektu je posílit kooperaci mezi základními školami a školami při nemocnici, rozšířit
kompetence týkající se péče o nemocné děti a podpořit spolupráci s rodiči. Předpokládanými
výstupy projektu jsou: vyvinout informační, vzdělávací a výukové materiály pro vzdělávání a
další vzdělávání učitelů se zřetelem na podporu, poradenství a vyučování žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, vyvinout modulární koncepci kurzů v multimediální formě,
zpracovat didaktické materiály na CD ROM a k prezentaci na webových stránkách. Za PdF
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MU na projektu participují: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., PhDr. Eva Chvalinová, Ph.D.,
PhDr. Dana Zámečníková, Ph.D. a Mgr. Ilona Fialová.

Vzhledem k tomu, že se požadavek integrace/inkluze handicapovaných jedinců mezi intaktní
populaci nevyhýbá ani akademickému prostředí vysokých škol, iniciovala prof. Vítková a
katedra se pak aktivně účastnila mezinárodního projektu Leonardo da Vinci Improvement of
the Access to Education and Employment of People with Special Needs (Zlepšení přístupu ke
vzdělávání a zaměstnávání jedinců se speciálními potřebami, 1999–2001), jehož smyslem je
nejen zpřístupnit zájemcům středoškolské nebo vysokoškolské studium zejména s podporou
počítačové technologie, ale díky absolvovanému vzdělání jim otevřít přístup k širokému
uplatnění v nejrůznějších profesích, což až dosud vzhledem k jejich handicapu nebylo možné.
Myšlenka předprofesní a profesní přípravy handicapovaných je rozvedena v dalším
mezinárodním grantovém projektu EQUAL - Iniciativa Evropské unie zaměřená na
předcházení diskriminaci a nerovnostem v zaměstnání (Aktion 1 – 2001-2002, Aktion 2.
2002–2005, Aktion 3 – 2004-2005) řešeném odborníky katedry speciální pedagogiky pod
vedením prof. Vítkové. Je zaměřen na vytvoření návrhu na opatření formou projektu pro
předcházení diskriminace a nerovností v zaměstnávání postižených osob na volném trhu
práce. Projekt Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu
národní a evropské spolupráce řeší několik dílčích problémů - posílení poradenského
systému, propojení poradenských systémů, spolupráce se zahraničními partnery z Rakouska,
Německa a Holandska. Za PdF MU na projektu praticipují: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.,
PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D., PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph,D. a doc. PhDr. Pavel
Mühlpachr, Ph.D.
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Lehrstuhl für Sonderpädagogik der Pädagogischen Fakultät
Masaryk Universität

Masaryk Universität in Brünn

Masaryk Universität in Brünn ist eine öffentliche Hochschule des
Universitätenmodells, die ein Bestandteil des Hochschulsystems der Tschechischen
Republik ist. Sie wurde nach dem Gesetz Nr. 50/1919 Sb. begründet. Ihr Name nach
dem Gesetz Nr. 111/1998 Sb., über die Hochschulen und über die Änderung und die
Ergänzung von weiteren Gesetzen (Gesetz über die Hochschulen) 22. April 1998
(weiter nur „Gesetz“) lautet „Masaryk Universität in Brünn“ (weiter nur „MU“).

Der Auftrag der MU ist nach dem § l Gesetzes gegeben. Im Rahmen des Auftrags MU
wird selbständig die Bildungs-, Wissenschafts-, Forschungs-, Entwicklungs-, Kunst-,
Kultur-, Sporttätigkeit und die Ergänzungstätigkeit duchgeführt.

MU unterstützt die Tätigkeit der wissenschaftlichen, fachlichen, beruflichen,
Studentenvereinigungen, Gewerkschaftsvereinigungen und anderen
Interessengemeinschaften, die die Teilnehmer der akademischen Gemeinde MU, deren
Tätigkeit den Auftrag der MU hilft zu erfüllen, und MU kann diesen Vereinigungen Hilfe
leisten.
MU verwirklicht die Programme des Bakkalar-, Magister- und Doktorstudiums. Bei der
Vorbereitung der Studienprogramme und ihre Verwirklichung achtet MU auf effektive
Ausnutzung der Quellen und damit zusammenhängendem Verbindungsmaβ und gegenseitiger
Bildungstätigkeit.
MU hat eine Berechtigung, die Habilitationsverfahren oder die Verfahren zur Ernennung zum
Professoren in Akkreditivfachrichtungen zu veranstalten.
MU stellt ihr Haushaltsgleichgewicht und bewirtschaftet danach.

Sie besitzt das Eigentum, das nötig für die Tätigkeiten ist, für die errichtet wurde.
Dieses Eigentum sind bewegliche und unbewegliche Sachen, Rechte und andere
Vermögenswerte.

Jedes Jahr erarbeitet sie und liegt nach vorgehender Genehmigung AS MU dem
Ministerium vor und als unperiodische Publikation veröffentlicht einen Jahresbericht
über die Tätigkeit und einen Jahresbericht über die Finanzwirtschaft der MU.



C:\WINDOWS\Plocha\CDpal\text\finalrep.doc

20/380

Pädagogische Fakultät

Schwerpunkt der Forschung und Entwicklung an der Pädagogischen Fakultät  der Masaryk
Universität in Brünn folgt aus der Hauptaufgabe der Fakultät, d.h. Vorbereitung und
Erziehung von Lehrern aller Schultypen und Schulstufen, hauptsächlich Bereich der Bildung
und der pädagogischen Disziplinnen.

Die Pädagogische Fakultät der Masaryk Universität in Brünn nimmt an den Forschungen im
Bereich der Ausbildung und der pädagogischen Disziplinen in der Tschechischen Republik
aktiv Teil. In dem internationalen Maß verläuft erfolgreich die Zusammenarbeit in der Form
der Teilnahme an gemeinsamen Projekten (EQUAL, LEONARDO DA VINCI, Programm 1K
MŠMT - Kultusministerium, PHARE, Jean Monnet, International Visegrad Fund, Česko-
německý fond budoucnosti - Tschechisch-Deutscher Zukunftsfond), mit der Nachhilfe von
Programm Socrates, in der Form der Erfahrungsvermittlung bei der gegenseitigen Teilnahme
an den Fach- und Wissenschaftskonferenzen usw.

Eine der wichtigsten Aktivitäten ist die Verwirklichung des Forschungsabsichts Učitelé a
zdraví (Psychologický přístup)/ Lehrer und Gesundheit (psychologische Sicht) (MSM
144100001), dessen Vollzieher Doz. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. ist. Mit seiner breiten
Forschungsschwerpunkt der Kategorie Gesundheit, von WHO deffiniert als “Zustand des
vollen körperlichen, psychischen und sozialen Friedens”, bietet sie  Raum für Fachleute aus
aller möglichen Gebieten. Seit fünf Jahren 1999-2003 werden an der Pädagogischen Fakultät
MU, Brünn, jedes Jahr Konferenzen mit internationaler Teilnahme veranstaltet, wo Theorien
und Forschungsergebnisse vieler Fachleute aus Bereich von Psychologie, Pädagogik,
Sonderpädagogik, Soziologie, Medizin usw. vorgestellt und diskutiert werden. Zum Output
wird eine ganze Reihe von Sammelbüchern aus den Konferenzen  Lehrer und Gesundheit; um
die Interesse an der gelösten Problematik im Ausland zu befriedigen, werden die
Sammelbücher auch im Englischen herausgegeben. Im Abschlussjahr 2004 wird ein großes
Sammelbuch vorbereitet, das die metodologischen Vorraussetzungen für den Nutz der
Ergebnisse in der Praxis bildet.
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Doz. PaedDr. Vadislav Mužík, CSc.
DEKAN

DEKANKOLLEGIUM

Doz. RNDr. Josef Trna, CSc.
Prodekan für
Fakultätsentwicklung
und lebenslange Ausbildung,
Dekansvertreter

PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
Prodekan für Bakkalaur- und
Magisterstudienprogramme

Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Prodekan für Internationalization
der Fakultät
und spezielle Studentenbedürfnisse

PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Prodekan für soziale
Angelegenheiten,
Publikationsaktivität und ICT

Doz. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc
Vorsitzende des akademischen
Senats

Doz. MUDr. Marie Havelková, CSc.
Prodekan für Forschung
und Postgradualstudium

Dipl.Ing. Radovan Pospíchal
Sekretär

WISSENSCHAFTSRAT SPEZIELLE ARBEITSTÄTTEN AKADEMISCHER SENAT

INTERNE MITGLIEDER Ökonomische Abteilung Doz. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Vorsitzende

Doz. PhDr. Bedřich Crha, CSc. Abteilung für Forschung, Entwicklung
und äußerliche Verhältnisse

Doz. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.
Vice-Vorsitzende

Doz. MUDr. Marie Havelková, CSc. Personalabteilung Petr Poláček
Vice-Vorsitzende

Doz. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. Abteilung für Studiensachen

Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. Zentralbibliothek LEHRERKAMMER

Prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc. Technischbetrieblicheszentrum RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.

Doz. PhDr. Lefteris Joanidis Editionszentrum PhDr. Mag. Tomáš Čech

Prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. Zentrum für sprachliche Ausbildung PhDr. Blanka Knopová, CSc.

Prof. Michal Košut, Ph.D. PaedDr. Pavel Konupčík

Prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
(Naturwissenschaftliche Fakultät) PaedDr. Ivo Martinec, CSc.

Doz. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. Mag. Jiří Mihola

Prof. MUDr. Jarmila Siegelová,
DrSc.
(Medizinische Fakultät)

DEPARTMENTS Doz. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.

Doz. Dipl.Ing. Jiří Strach, CSc. Lehrstuhl für englische Sprache und
Literatur Mag. Marcela Poučová

Doz. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc. Lehrstuhl für Biologie PhDr. Mgr. Hana Svatoňová

Prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc. Lehrstuhl für tschechische Literatur Doz. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.

Prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. Lehrstuhl für tschechische Sprache Mag. Jaroslav Vrbas

Doz. RNDr. Josef Trna, CSc. Lehrstuhl für didaktische Technologien
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Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Lehrstuhl für französische Sprache und
Literatur STUDENTKAMMER

EXTERNE MITGLIEDER Lehrstuhl für Physik Zuzana Ježíšková

Assoc.Prof. PhDr. Zbyněk Janáček
(Universität Ostrava) Lehrstuhl für Geographie Jana Leblochová

Prof. MgA. Kamila Klugarová
(Fakultät der Musik JAMU Brno) Lehrstuhl für Geschichte Mag. Jiří Machovský

Prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
(Pädagogische Fakultät Univ. Hr.
Králové)

Lehrstuhl fűr Musikerziehung Kateřina Maurová

Assoc.Prof. PhDr. Jaroslav Kysučan,
CSc.
(Faculty of Education Univ.
Ostrava)

Lehrstuhl für Chemie Bc. Hana Moravcová

Assoc.Prof. PhDr. Jana Miňhová,
CSc.
(Pädagogische Fakultät WBU
Pilsen)

Lehrstuhl für Mathematik Pavel Novotný

PaedDr. Alexandr Polák
(Grundschule Křídlovická)

Lehrstuhl für deutsche Sprache und
Literatur PhDr. Mag. Karel Pančocha, B.A.

Prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc.
(Fakultät der bildenden Kunst TU
Brno)

Lehrstuhl für Bürgerkunge Petr Poláček

Assoc.Prof. RNDr. Jan Šteigl, CSc.
(Pädagogische Fakultät UP
Olomouc)

Lehrstuhl für Pädagogik Mag. Štěpán Prokop

Assoc.Prof. PhDr. Lea Švecová -
Květoňová, Ph.D.
(Pädagogische Fakultät KU Prag)

Lehrstuhl für Psychologie Mag. Pavel Sochor

Lehrstuhl für Familien - und
Gesundheitserziehung Bc. Romana Zbořilová

Lehrstuhl für russische Sprache und
Literatur

Lehrstuhl für Sozialpädagogik

Lehrstuhl für Sonderpädagogik

Lehrstuhl für technik- und
informationsbezogene

Erziehung

Lehrstuhl für Körpererziehung

Lehrstuhl für bildende Kunst

ZENTREN

Zentrum für pädagogische Forschung

Zentrum für Informationstechnologien
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Lehrstuhl für Sonderpädagogik

Poříčí 9, 603 00 Brno
Lehrstuhlleiterin: Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., Tel. 549 491 665, vitkova@ped.muni.cz
Sekretariat: Alena Franková, Tel. 549 493 866, frankova@ped.muni.cz

Grundinformationen
Der Lehrstuhl der Sonderpädagogik auf der Pädagogischen Fakultät der Masaryk
Universität in Brünn wurde am 1. September 1994 gegründet. Zur Leiterin des Lehrstuhls
wurde auf Grund des Auswahlverfahrens Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. genannt, die in
dieser Funktion bis heute bleibt und gleichzeitig ist sie auch in der Funktion des
Prodekans für die Internationalisierung und die Studenten und Studentinnen mit
Sonderbedarf tätig.

Pädagogische Tätigkeit des Lehrstuhls
Zum Hauptziel des Lehrstuhls ist die Vorbereitung der zukünftigen Lehrer und
Sonderpädagogen mit Hinsicht auf die heutigen Gesellschaftstrends, die durch die
fortschreitende Verwirklichung der Integration von Kindern/Schülern mit einer
Behinderung in die Regelschulen und Schuleinrichtungen bestimmt wird.
Zur Umsetzung der Ziele verwirklicht der Lehrstuhl folgende Studienprogramme und
Fächer:

• Studienprogramm Lehrfach für die Primärstufe der Grundschule, Spezialisierung
Sonderpädagogik, Präsenzform

• Studienprogramm Lehrfach für Grundschule, Fach Sonderpädagogik,
Präsenzform

• Studienprogramm Lehrfach für Mittelschulen, Fach Sonderpädagogik,
Präsenzform

• Studienprogramm / Fach Sonderpädagogik, Bakkalarstudium, Präsenz- und
Distanzform

• Studienprogramm / Fach Sonderpädagogik, Magisterstudium, Präsenz- und
Distanzform

• Studienprogramm / Fach Sonderpädagogik, Doktorstudienprogramm, Präsenz- und
Distanzform, auch in der deutschen und englischen Sprache

• Lebenslange Bildung,  Erweiterungsstudium der Sonderpädagogik, Distanzform

Fachteam
PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. ist auf dem Lehrstuhl seit dem Jahre 2003, sie beschäftigt
sich mit der Problematik der Geistig- und Körperbehinderten, Personenasistenz bei den
Personen mit Körperbehinderung
PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. ist auf dem Lehrstuhl seit dem Jahre 1998, sie ist
Vertreterin der Lehrstuhlleiterin, Garant für das Lehrfach der Primärstufe der Grundschule,
Mitgliederin des Pädagogischen Rates  der Pädagogischen Fakultät MU, sie beschäftigt sich
mit der Problematik der Lernstörungen,  Legasthenie und mit der Erziehung und Bildung der
Lernbehinderten und der Sozialbenachteiligten, sie widmet sich den didaktischen Fragen im
Unterricht der Schüler mit Sonderbedarf.
PhDr. Ilona Bytešníková ist auf dem Lehrstuhl seit dem Jahre 2002, sie studiert
Doktorandstudium Programm / Fach Sonderpädagogik, Distanzform, sie beschäftigt sich mit

mailto:vitkova@ped.muni.cz
mailto:frankova@ped.muni.cz
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der Problematik der Sprachheilkunde (Logopädie), Kommunikationsstörungen der
vorschulischen Kinder
PhDr. Ilona Fialová ist auf dem Lehrstuhl seit dem Jahre 2004, Sekräterin des Lehrstuhls,
sie beschäftigt sich mit der Problematik der Körperbehinderten, der chronischen
Erkrankungen, Epilepsie
PhDr. Eva Chvalinová, Ph.D. ist auf dem Lehrstuhl seit dem Jahre  2003, sie beschäftigt
sich mit der Problematik der Lernstörungen, Dyskalkulie
MUDr. Petr Kachlík ist auf dem Lehrstuhl seit dem Jahre 2000, er studiert
Doktorandstudium auf der Medizinischen Fakultät  MU, Distanzform, er ist
Datenbasisverwalter des Lehrstuhls, sie beschäftigt sich mit der Prävention
sozialpädagogischen Phänomenen, er unterrichtet Fächer der medizinischen Propedeutik
Doz. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. ist auf dem Lehrstuhl seit dem Jahre 1996, Dozentin
für Sonderpädagogik seit dem Jahre  2004, sie ist Mitglied des Fachrates für
Sonderpädagogik, sie beschäftigt sich mit der Problematik der Sprachheilkunde (Logopädie),
mit der Kommunikationsstörungen der Kinder, mit Early Intervention und mit der
vollständigen Behandlung Kinder mit Kiefer Gaumenspalte
Doz. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. ist auf dem Lehrstuhl seit dem Jahre 1997, Vertreter
der Lehrstuhlleiterin, Dozent für Pädagogik seit dem Jahre 2002, er ist Mitglied  des Fachrates
für Pädagogik und Sonderpädagogik, Mitglied der Unterfachkommission für Pädagogik und
Psychologie GA ČR. Seit dem Jahre 2002 wurde von dem Wissenschaftlichen Beirat der
Univerzity Wroclaw als Professor im Institut der Pädagogik Univerzity in Wroclaw (Poland)
bewilligt. Er beschäftigt sich mit der Methodologie der Pädagogik, mit der Problematik der
Sozialpathologie, Soziologie und Philosophie.
PhDr. Zita Nováková, Ph.D. ist auf dem Lehrstuhl seit dem Jahre 1999, sie beschäftigt sich
mit der Problematik der Blinden und Sehbehinderten, Mutterschaftsurlaub
PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. ist auf dem Lehrstuhl seit dem Jahre 2001, sie beschäftigt
sich mit der Problematik der Körper- und Mehrfachbehinderten
PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. ist auf dem Lehrstuhl seit dem Jahre 1997, sie garantiert
Praxis der Studenten und führt die Agende der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit  des
Lehrstuhls, sie beschäftigt sich mit der Problematik der Geistigbehinderten, mit Erziehung
und Bildung der Kinder mit Dg. Autismus und mit Managment Schnittstelle Schule – Beruf.
PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D. ist auf dem Lehrstuhl seit dem Jahre 1996, sie ist
Mitglied des Redaktionsrates der Zeitschrift Sonderpädagogik, sie beschäftigt sich mit der
Problematik der sonderpädagogischen Diagnostik, Psychophatologie und Pathopsychologie.
PhDr. Lenka Štěpánková, Ph.D. ist auf dem Lehrstuhl seit dem Jahre 2004, sie beschäftigt
sich mit der Problematik der Verhaltensstörungen, der Beratung für erzieherische Probleme
Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. ist Lehrstuhlleiterin seit dem Jahre 1994, auf der
Pädagogischen Fakultät MU seit dem Jahre 1991, Dozentin für Pädagogik seit dem Jahre
1994, Professorin im Bereich Pädagogik seit dem Jahre 2000, Mitlied des Wissenschaftlichen
Beirates  der Pädagogischen Fakultät MU, der Fakultät der sportlichen Studien MU, der
Pädagogischen Fakultät UK in Prag und der Pädagogischen Fakultät  OU in Ostrava, die
Vorsitzende des Fachrates für Doktorandstudium Sonderpädagogik, Mitglied des Fachrates
für Doktorandstudium Pädagogik der Pädagogischen Fakultät  MU in Brno, UP v Olomouc,
für Sonderpädagogik der Pädagogischen Fakultät UK in Prag und in Olomouc, Mitglied der
Arbeitsgruppe  der Akreditationskommission ČR für Pädagogik, Psychologie und
Kinantropologie. Mitglied des Redaktionsrates der Zeitschrift Sonderpädagogik,
Vorschulische Erziehung (Predškolská výchova, Bratislava), Komenský, Berichterstatter
(Zpravodaj) IPPP ČR und APP im Schulwesen, Zeitschrift der Masaryk Universität muni.cz.
Sie beschäftigt sich mit der Problematik der integrativen Sonderpädagogik, Pädagogik der
Körper- und Mehrfachbehinderten.
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PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. ist auf dem Lehrstuhl seit dem Jahre 2002, sie ist
Lokalkoordinatorin vom  Projektu ERASMUS – Mobilitäten der Studenten und Lehrer,
Koordinatorin für Zusammenarbeit mit der Europäischen Agentur für die Förderung der
Spezialausbildung, Vertreterin der Tschechischen Republik. Sie beschäftigt sich  mit der
Problematik der Verhaltungsstörungen.
PhDr. Dana Zámečníková, Ph.D. ist auf dem Lehrstuhl seit dem Jahre 2003, sie beschäftigt
sich mit Körperbehinderten, mit der Erziehung, Bildung und Beschäftigung der
Körperbehinderten.

Interne Doktoranden
PhDr. Petra Hamadová, Ausbilderin Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., Spezialisierung
Pädagogik der Blinden und Sehbehinderten, sie ist Beraterin der blinden und sehbehinderten
Studenten
Mgr. Radka Horáková, Ausbilder doc. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., Spezialisierung
Pädagogik der Gehörlosen und Hörbehinderten, sie ist Beraterin der gehörlosen und
hörbehinderten Studenten, sie  ist Dolmetscherin für die Gebärdesprache an der MU.
PhDr. Petr Hrouzek, Ausbilder Doz. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., Spezialisierung
Pädagogik für Verhaltungsstörung
PhDr. Karel Pančocha, Ausbilder Doz. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., Spezialisierung der
Lern- und Geistigbehinderten
PhDr. Lucie Procházková, Ausbilderin Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., Spezialisierung
der Körperbehinderten
PhDr. Dita Slavíková, Ausbilderin Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., Spezialisierung der
Körperbehinderten
PhDr. Helena Vaďurová, Ausbilderin Doz. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., Spezialisierung
der Körperbehinderten

Aktivitäten des Lehrstuhls
• Förderung der Hochschulstudenten mit einer Behinderung
• Studienaufenthalte der Studenten und Lehrer
• Zusammenarbeit mit den Sonderschulen und Schuleinrichtungen
• Zusammenarbeit mit den Universitäten und Facharbeitsstellen im Ausland:

Ø Deutschland – Heidelberg, Necargemünd (Stephan Hawking Schule), Berlín,
Karlsruhe (Pädagogisches Fachseminar Karlsruhe)

Ø Österreich – Klagenfurt (Universität in Klagenfurt), Vídeň (Universität in
Wien), Reutlingen

Ø Finland – Jyväskyla (Jyväskyla University, Jyväskyla Polytechnic)
Ø Großbritanien (The University of Westminster, The University of Manchester),

Skotsko (The University of Edinburgh)
Ø Poland – Wroclaw (Academia wychowania fizycznego Wroclaw, Uniwersytet

Wroclaw)
Ø Slowakei – Bratislava (Univerzität Komenský), Prešov (Universität in Prešov)

Wissenschaftliche Tätigkeit

Der pädagogischen Fakultät der Masaryk Universität in Brünn gelingt weiter im Rahmen der
pädagogischen Disziplienen unter der Leitung Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., erfolgreich
den Bereich Sonderpädagogik zu entwickeln, was wird auch in der Akkreditationsgewinn des
Doktorstudienprogramms (Mai 2002) und danach auch Habilitationsfachrichtung (Oktober
2003) gezeigt. Das Konzept der forschungs-wissenschaftlichen Tätigkeit, bearbeitet von Prof.
Vítková, geht vor allem von der Ausrichtung des Lehrstuhls für Sonderpädagogik auf die
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Problematik der Edukation der Kinder/Schüler/Studenten mit sonderpädagogischen
Förderbedarf aus. Zum Hauptziel ist die Vorbereitung der zukünftigen Lehrer in Bezug auf
die gegewärtigen Gesellschaftstrends bei uns und auch im Ausland gegeben der schrittweise
laufenden Integretion/Inklusion der Kinder/Schüler mit gesundheitlichem auch sozialem
Handicap in die allgemeinen Schultypen und Schuleinrichtungen.

Im Ramen des Programms Socrates Comenius 2.1 Bildung und weitere Bildung der
pädagogischen Mitarbeitern startet erfolgreich in 2004 bis 2006 ein Projekt Reintegration der
Schüler mit einer chronischen Erkrankung in die Grundschule. Der Koordinator des Projekts
ist die Pädagogische Hochschule in Ludwigsburg in Deutschland, die Partner des Prokejts
sind die Pädagogische Fakultät der Masaryk Universität in Brno, Oslo University College,
Department of Education, University of Teacher Education, University of Helsinki und die
entsprechenden Kinderkrankenhäuser in der Stadt der Universität. Das Hauptziel der Projekts
ist, die Kompetenzen der Lehrer zu der Reintegration der Schüler mit den chronischen
Erkrankungen in die Stammschulen zu erhöhen, das spezifische Ziel des Projekts ist, die
Kooperation zwischen den Grundschulen und Schulen bei den Krankenhäusern zu verstärken,
die Kompetenzen der betreffenden Pflege um die kranken Kinder zu erweitern und die Arbeit
mit den Eltern zu unterstützen. Die vorausgesetzten Projektausgaben sind: die Informations-,
Ausbildungs- und Lernmaterialien für Bildung und Weiterbildung der Lehrer im Bezug auf
Förderung, Beratung und Unterricht der Schüler mit Sonderpädagogischen Förderbedarf zu
entwickeln, eine Modularkonzeption der Lehrgänge in einer multimedialen Form zu
entwickeln, die didaktischen Unterlagen auf CD ROM zu bearbeiten und zur Präsentation an
den Webseiten. An dem Projekt beteiligen sich für die Pädagogische Fakultät: prof. PhDr.
Marie Vítková, CSc. PhDr. Eva Chvalinová, PhDr., PhDr. Dana Zámečníková, PhD. a Mgr.
Ilona Fialová.

In Hinblick darauf, dass die Anforderungen der Integration/Inklusion der Menschen mit
Behinderung in die nicht behinderte Population, wird auch nicht dem akademischen Milieu
der Hochschulen vermieden, initiierte Prof. Vítková, und der Lehrstuhl wurde aktiv an einem
internationalen Projekt Leonardo da Vinci Improvement of the Access to Education and
Employment of People with Special Needs (1999–2001) teilgenommen, dessen Sinn nicht nur
den Interessenten des Mittelschulstudiums oder des Hochschulstudiums besonders mit der
Unterstützung der Computertechnik zu erschlieβen, aber dank der absolvierten Bildung ihnen
den Zugang zu einer breiten Betätigung in verschiedensten Berufen zu eröffnen, was bis jetzt
in Hinblick auf ihren Handicap nicht möglich war. Die Idee der vorberuflichen und
beruflichen Vorbereitung der Menschen mit Handicap wird in weiterem internationalen
Grandprojekt EQUAL – Iniciative der Europäischen Union gezielt auf die
Diskriminationsvorbeugung und auf die inadäquate Bedingungen im Beruf (Aktion 1 – 2001-
2002, Aktion 2. 2002–2005, Aktion 3 – 2004-2005) entwickelt, die Projektträger sind
Fachleute des Lehrstuhls für Sonderpädagogik unter der Leitung Prof. Vítková. Das Projekt
ist auf die Vorschlagsbildung von den Maβnahmen in der Form des Projekts für die
Diskriminationsvorbeugung und auf die inadäquate Bedingungen im Beruf der behinderten
Menschen auf dem freien Arbeitsmarkt orientiert. Das Projekt Integrative Beratung für die
benachteiligten Personen am Arbeitsmarkt im Kontext der nationalen und europäischen
Zusammenarbeit bearbeitet einige Teilprobleme – Befestigung von dem Beratungssystem,
Vernetzung von Beratungssysteme, Mitarbeit mit den Auslandspartnern aus Österreich, aus
Deutschland und Holland. An dem Projekt partizipieren für die Pädagogische Fakultät der
Masaryk Universität: Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.,
PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph,D. a doc. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.
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Department of Special Education of Faculty of Education MU

Masaryk University in Brno

Masaryk University in Brno is a public higher education institution of the university type and
forms part of the system of higher education institutions in the Czech Republic. It was
founded according to the provisions of Act No. 50/1919. In accordance with Act No.
111/1998 Coll. on Higher Education Institutions and on the Modification and Amendment of
Other Acts (the Higher Education Act) dated 22 April 1998 (further “the Act”), its name is
Masaryk University in Brno (further “MU”).

The mission of MU is defined by Article 1 of the Act. Within the framework of its mission,
MU freely and independently carries out teaching, scholarly, research, development, artistic,
cultural, publishing, sports and supplementary activities.

It supports the activities of scientific, specialist, professional, student, trade-union and other
associations bringing together members of the university community, whose activities help
MU to discharge its mission, and can render support to these associations.

It offers Bachelor’s, Master’s and doctoral degree programmes. In preparing and
implementing its degree programmes it stresses the effective use of resources and, in line with
this, the appropriate degree of interdisciplinarity and mutual teaching activity.

It is authorized to carry out procedures for granting ”venium docendi” (habilitation) and
procedures for the appointment of professors in accredited fields.

It prepares a balanced budget and operates according it.

It owns property necessary for carrying out the activities for which it was founded. This
property comprises movable and immovable property, rights and other forms of property.

Each year it prepares and, following approval by the Academic Senate of Masaryk University,
submits to the Ministry of Education an annual report on the activities of MU and an annual
financial report on the university, both of which are made available as separate
publications.
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Organisational scheme of university indicating the number of employees

Rector’s Office

100

Faculties

Faculty of Law

124

Faculty of  Medicine

501

Faculty of  Science

550

Faculty of Arts

279

Faculty of Education

263

Faculty of Economics
and Administration

129

Faculty of Informatics

108

School of Social Studies

114

Faculty of Sports Studies

96

University Institutes
International Institute
for Political Studies

3

Institute of Computer Science

86

Other Establishments
Archives

5

Department
of Foreign Languages

55

Centre for Further Education

21

Office of International Studies

6

University-wide Services

Halls of Residence and
Cafeteria Administration

230

University Press

11
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Faculty of Education MU in Brno

Orientation of research and development at the Faculty of Education of Masaryk University in
Brno follows from the main task of the faculty what is preparation and education of all grades
and school types teachers; therefore it aims especially at the field of education and
pedagogical disciplines.

Faculty of Education of Masaryk University in Brno participates actively in researches in the
field of education and pedagogical disciplines within the Czech Republic. It manages to
relate international cooperation on joint projects (EQUAL, LEONARDO DA VINCI,
programme 1K MŠMT (Ministry of Education, Youth and Sports – below MŠMT), PHARE,
Jean Monnet, International Visegrad Fund, Czech-German Fund for the Future), with
contribution of Socrates Programme, by form of passing experiences within reciprocal
participation in special and scientific conferences, etc.

One of the most important activities is realisation of Research plan Teachers and Health
(Psychological Approach) (MSM 144100001) of researcher doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
which allows, by its wide aim at health categories investigation as it is specified by WHO as
“a state of full physical, psychical and social well-being”, space for experts from various
disciplines. There were realised annually conferences with international participation at PdF
MU (Faculty of Education of Masaryk University in Brno – below PdF MU) within six years
1999 – 2004 where theories and research results of many experts from psychology, pedagogy,
special pedagogy, sociology, medicine, etc. were presented and discussed. The output is
represented by number of collections from conferences Teachers and Health; collections are
now published also in English considering the big interest in solved problems abroad.
Summary publication which was represent methodological preconditions for application of
established information in practice was prepared in final year 2004.
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Organisational scheme of Faculty of Education

Assoc.Prof. PaedDr. Vadislav Mužík, CSc.
DEAN

DEAN'S BOARD

Assoc.Prof. RNDr. Josef Trna,
CSc.

Vice-dean for development of
faculty

and for lifelong learning, 1st
vice-dean

PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
Vice-dean for bachelor

and master studies

Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Vice-dean for

internationalization
of faculty and special needs of

students

PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Vice-dean for social care for

students,
publishing activity and ICT

Assoc.Prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc
Chair of MU Academic Senate

Assoc.Prof. MUDr. Marie
Havelková, CSc.

Vice-dean for research
and doctoral studies

Ing. Radovan Pospíchal
Secretary

SCIENTIFIC BOARD SPECIALIZED UNITS ACADEMIC SENATE

INTERNAL MEMBERS Finance Office
Assoc.Prof. PhDr. Jaroslav

Vaculík, CSc.
Chair

Assoc.Prof. PhDr. Bedřich Crha,
CSc.

Office for Research and Development
and International Relations

Assoc.Prof. RNDr. Svatopluk
Novák, CSc.
Vice chair

Assoc.Prof. MUDr. Marie
Havelková, CSc. Personnel Office Petr Poláček

Vice chair
Assoc.Prof. PaedDr. Radek
Horáček, Ph.D. Office for Studies

Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. Central Library TEACHERS' CHAMBER

Prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc. Technical and Operational Office RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.

Assoc.Prof. PhDr. Lefteris
Joanidis Publishing Centre PhDr. Mgr. Tomáš Čech

Prof. PhDr. Rudolf Kohoutek,
CSc. Language Centre PhDr. Blanka Knopová, CSc.

Prof. Michal Košut, Ph.D. PaedDr. Pavel Konupčík

Prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
(Faculty of Science) PaedDr. Ivo Martinec, CSc.

Assoc.Prof. PhDr. Evžen
Řehulka, CSc. Mgr. Jiří Mihola

Prof. MUDr. Jarmila Siegelová,
DrSc.
(Faculty of Medicine)

DEPARTMENTS Assoc.Prof. RNDr. Svatopluk
Novák, CSc.

Assoc.Prof. Ing. Jiří Strach, CSc. Department of English Language and Literature Mgr. Marcela Poučová

Assoc.Prof. PhDr. Oldřich
Šimoník, CSc. Department of Biology PhDr. Mgr. Hana Svatoňová

Prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc. Department of Czech Literature Assoc.Prof. PhDr. Jaroslav
Vaculík, CSc.
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Prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. Department of Czech Language Mgr. Jaroslav Vrbas

Assoc.Prof. RNDr. Josef Trna,
CSc. Department of Didactic Technology

Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Department of French Language and Literature STUDENTS' CHAMBER

EXTERNAL MEMBERS Department of Physics Zuzana Ježíšková

Assoc.Prof. PhDr. Zbyněk
Janáček
(Univesity of Ostrava)

Department of Geography Jana Leblochová

Prof. MgA. Kamila Klugarová
(Music Faculty JAMU Brno) Department of History Mgr. Jiří Machovský

Prof. PhDr. Blahoslav Kraus,
CSc.
(Faculty of Education Univ. Hr.
Králové)

Music Department Kateřina Maurová

Assoc.Prof. PhDr. Jaroslav
Kysučan, CSc.
(Faculty of Education Univ.
Ostrava)

Department of Chemistry Bc. Hana Moravcová

Assoc.Prof. PhDr. Jana Miňhová,
CSc.
(Faculty of Education WBU
Pilsen)

Department of Mathematics Pavel Novotný

PaedDr. Alexandr Polák
(Primary School Křídlovická) Department of German Language and Literature PhDr. Mgr. Karel Pančocha, B.A.

Prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc.
(Faculty of Arts TU Brno) Department of Civíce Petr Poláček

Assoc.Prof. RNDr. Jan Šteigl,
CSc.
(Faculty of Education UP
Olomouc)

Department of Pedagogy Mgr. Štěpán Prokop

Assoc.Prof. PhDr. Lea Švecová -
Květoňová, Ph.D.
(Faculty of Education CU
Prague)

Department of Psychology Mgr. Pavel Sochor

Department of Family and Health Education Bc. Romana Zbořilová

Department of Russian Language and Literature

Department of Social Education

Department of Special Education

Department of Education in Technology
and Informatics

Department of Physical Education

Department of Art Education

CENTRES

Centre for Pedagogical Research

Centre for Information Technology
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Department of Special Education

Poříčí 9, 603 00 Brno
Department Head: Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., tel. 549 491 665,
vitkova@ped.muni.cz
Secretary: Alena Franková, tel. 549 493 866, vitkova@ped.muni.cz

Basic Information
The Department of Special Education was established on the 1st of September 1994. The Head
of the Department became prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., who is still in this function and
she is also a vice dean for the internationalization of the faculty and for students with special
needs since 2004..

Educational activities of the department
Regarding to current social trends and needs of the South Moravian region is one of the main
aims of the Department  to prepare future teachers and the specil teachers to integration of
children/pupils with special educational needs to the main streams  schools.
To realise this aim are running these studying programmes and provinces:

• Program Teaching of the first grade of elementary schools, specialisation special
education, daily studying

• Program Elementary school teaching, specialisation Special education, daily
studing

• Program Grammar school teaching, specialisation Special education, daily studing
• Program Special education, bachelor degree, daily and distance studying
• Program Special education, further studying, master degree, daily and distance

studying
• Program Special education, doktoral studying program, daily and distance

studying , also in English and German language
• Life long learning,  Special education

Members of the Department
PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D., at the department since 2003, specialisation are mentally
handicapped, physically handicapped and personal assistance for physically handicapped
people
PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., at the department since 1998, assistent of the Head of
the Department, guarantee of the first grade teaching, member Pedagogical council,
specialises in learning difficulties, education of mentally handicapped and socially
handicapped children, didactic for special needs students
PhDr. Ilona Bytešníková, at the department since 2002, Ph.D. sistance student, specialised in
speech therapy, communication disorders of pree-school age
Mgr. Ilona Fialová, at the department since 2004, sectretary of the department, specialised in
physical disability, chronic diseases and epilepsy
PhDr. Eva Chvalinová, Ph.D., at the department since 2003, specialised in the learning
difficulties, dyscalkulia
MUDr. Petr Kachlík, at the department since 2000, Ph.D. student at the Faculty of Medicine,
department´s web pages administrator, specialised in the abuse prevention, creation and

mailto:vitkova@ped.muni.cz
mailto:vitkova@ped.muni.cz
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evaluation of the intervention programmes, information technologies used in prevention,
teaches the subjects of the medicine propedeutic
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D., at the department since 1996, senior lecturer – special
education since 2004, member of Council of special education, specialised in the
communication disorders, early intervention, symptomatic speech disorders, comprehensive
care about palatolalia children.
Pavel Mühlpachr, Ph.D., at the department since 1997, assistent of the Head of the
Department, senior lecturer – pedagogy since 2002, member of the Council of special
education and pedagogy, member of the sub-council of pedagogy and psychology, GA ČR
(Grant agency of the Czech republic), since 2002 has been named by the Scholarly council,
University Wroclaw (Poland). Specialised in methodology of pedagogy, social pathology,
sociology  and  philosophy.
PhDr. Zita Nováková, Ph.D., at the department since  1999, specialised in visual impirtment,
maternity level
PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., at the department since 2001, specialised in physical
disability, education of physiccally disabled, cerebral palsy, education of severe handicapped
people
PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D., at the department since 1997, guarantee of the pedagogical
practice of students, administration of the research and developmental activities of the
department, specialised in the mentally disabled, education of severe mentally handicapped
and autistic people,  management – transfer school-employment
PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D., at the department since 1996, member of the editorial
board of the magazine School education, specialised in special diagnostic, psychopathology
and pathopsychology.
PhDr. Lenka Štěpánková, Ph.D., at the department since 2004, specialised in behavioural
problems, centres of behavioural care
Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., Haeed of department since 1994, at the Faculty of
Education since 1991, habilitatuin in 1994, title professor in 2000, member of Scientific
council of Faculty of Education, Faculty of Sport studies Masaryk University, Faculty of
Education Charles University  Prague, Faculty of Education Ostrava, president of the Council
of Ph.D. studying – special education, member of the Council of Ph.D. studying – pedagogy,
Faculty of Education Olomouc, Special pedagogy – Faculty of Education Prague and
Olomouc, member of the working group Accreditation commission of  Czech republic for
pedagogy, psychology and kinantropology. Member of editorial board the magazines Special
pedagogy, Pre school education, Komenský, Report of councelling agency and APP.
Specialised in integrative/special education, phycically disabled, education of physically and
severe handicapped people.
PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., at the department since 2002, local co-ordinator of the project
ERASMUS – mobility of students and teachers, representative of the Czech republic – the
European agency for the support of special rducation. Specialised in behavioural disorders
PhDr. Dana Zámečníková, Ph.D., at the department since 2003, specialised in physically
disabled, education and employment of physically disabled.

Internal Ph.D. students
PhDr. Petra Hamadová, tutor prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., specialised in visual
impairment, consultant of visually disabled students
Mgr. Radka Horáková, tutor doc. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., specialised in hearing
impairment, consultant for hearing disabled students, interpreter of sign language at Masaryk
University
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PhDr. Petr Hrouzek, tutor doc. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., specialised in behavioural
disorders
PhDr. Karel Pančocha, tutor doc. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., specialised in mental
handicaps
PhDr. Lucie Procházková, tutor prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., specialised in physically
disabled
PhDr. Dita Slavíková, tutor prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., specialised in physically
disabled
PhDr. Helena Vaďurová, tutor doc. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., specialised in physically
disabled

Department activities
• Support for handicapped university students
• Student´s Mobility
• Co-operation with schools and school institutions for children / pupils with special

needs
• Co-operation with universities abroad:

Ø Germany – Heidelberg, Necargemünd (Stephan Hawking Schule), Berlin,
Karlsruhe (Pädagogisches Fachseminar Karlsruhe)

Ø Austria – Klagenfurt (Universität in Klagenfurt), Vienna (Universität in Wien),
Reutlingen

Ø Finland – Jyväskyla (Jyväskyla University, Jyväskyla Politechnic)
Ø Great Britain – London (The University of Westminster, The University of

Manchester), Scotland (The University of Edinburgh)
Ø Poland – Wroclaw (Academia wychowania fizycznego Wroclaw, Universytet

Wroclaw)
Ø Slovak Republic – Bratislava (Univerzita Komenského), Prešov (Prešovská

univerzita)

Research Activities
Faculty of Education of Masaryk University in Brno is successful in development of special
education within pedagogical disciplines under the direction of prof. PhDr. Marie Vítková,
CSc., what reflects on obtaining of accreditation for doctoral study programme (May 2002)
and afterwards also habilitation subject (October 2003). Conception of scientific-research
activity composed by prof. Vítková is based primarily on the aim of the Department of
Special Education at problems of education of children’s/pupils’/students’ with special
educational needs. The main goal is to prepare future teachers with regard to actual social
trends in our country as well as abroad given by gradually proceeded integration/inclusion of
children/pupils with health and social handicap into standard types of schools and educational
institutions.

Within the Programm Socrates Comenius 2.1, Education and futher education of teachers
started in 2004 the international project Re-integration of chronically ill pupils to schools
which should finish in 2006. The project´s coordinator is the Pedagogical School in
Ludwigsburg, Germany and the partners are Faculty of Education, University of Teacher
Education, University of Helsinki and particular Child´s Hospital at the region of the
university. The main aim of the project is to enhance teachers competence in the sphere of re-
integration of chronically ill children to the base schools, the specific aim is to empower the
co-operation among elementary schools and hospital schools, disseminate the competencies of
the care about ill children and support the co-operation with parents. Assumed project´s
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outputs: to develop informative, educational anf teaching materials to education and further
education of teachers with the view to support, counselling and teaching of pupils with special
educational needs, to develop the module conception of cources in the multi-media form, to
work out the didactic materials – CD ROM to presentation on the web pages. The Faculty of
Education, Masaryk University represents and participates on the project: prof. PhDr. Marie
Vítková, CSc., PhDr. Eva Chvalinová, Ph.D., PhDr. Dana Zámečníková, Ph.D. and Mgr.
Ilona Fialová.

While requirement of integration/inclusion of handicapped pupils into intactness population
does not keep neither off academic environment at universities, prof. Vítková initiated and the
Department actively participated in international project Leonardo da Vinci Improvement of
the Access to Education and Employment of People with Special Needs, 1999-2001, which
aims not only at making secondary or university studies available for interested people
especially with support of information technology but, thanks to completed studies, at
opening access to wide employability in various professions what was not possible yet
considering their handicap. The though of pre-professional and professional preparation of
handicapped is elaborated in another grant project EQUAL – Iniciativa Evropské unie
zaměřená na předcházení diskriminaci a nerovnostem v zaměstnání (Aktion 1 – 2001-2002,
Aktion 2 – 2002-2004) solved by experts from the Department of Special Education under the
direction of prof. Vítková. The project aims at creation of proceeding proposal for project for
prevention of discrimination and inequalities in employability of handicapped people at open
labour market. Project Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v
kontextu národní a evropské spolupráce solves several partial problems – strengthening
consulting system, interconnecting consulting systems, cooperation with foreign partners
from Austria, Germany and the Netherlands.

Further cooperation between special education and foreign universities (e.g. in Austria,
Germany, Finland, Great Britain, Poland, Slovakia) brings results in form of reciprocal
lectures, participation in publications, special literature exchanges, common websites
preparation (Germany) and joint projects solving (besides above mentioned also Aktion
/Austria/, ERASMUS /Finland/, Phare). Contribution of these contacts is proved also in
increased offer of academic stays for students and doctoral students (15 – 25 students per
semester leave for months practice – German, Finland, France, and Austria). Students within
their stays contact experts who then lecture at the Department of Special Education in Brno
(e.g. Rainer Maertens, Stephan-Hawking-Schule Neckargemünd, 1998-2005).
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2 INTequal Rakousko
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3 TCA – Transition from School to Work (TSW)

3.1 Integrace mladých osob s postižením na trh práce
z transnacionálního pohledu
Partneři projektu EQUAL – TSW

Představení jednotlivých partnerů

Transnacionální partner 1 – INTequal, Rakousko, Dolní Rakousko
Výchozí problematika

Při uskutečňování společensko-politické podpory integrace mladých osob s postižením
do všech společenských oblastí se realizovala celá řada opatření. Jedná se o rozšíření počtu
integrativních tříd v oblasti základního školství, úřad práce financuje projekty zabývající se
poradenství na přechodu ze školy do povolání, sociální odbor spolkové země Dolní Rakousko
poskytuje poradenství a rozhoduje především o přijetí do denních stacionářů. Všechna tato
zařízení však nejsou propojena a zkoordinována. Neexistuje ústřední kontaktní osoba pro
žáky od 7. ročníku. Postižení absolventi nejsou často bez přípravných a/nebo dodatečných
opatření schopni nalézt pracovní místo na trhu práce nebo projít učením. Stále se mění
očekávání podniků, která kladou na své zaměstnanců.

Pokud vycházíme z očekávání a schopností mladých postižených osob, absolventů
škol se speciálními vzdělávacími potřebami stejně jako emocionálně a sociálně
handicapovaných osob do věku 25 let a z vývoje na trhu práce, v pracovním světě i v
sociálním společenství, dojdeme k závěru, že pokud chceme tyto mladé osoby trvale
integrovat na volném trhu práce, je třeba je individuálně připravit, poskytnout jim kvalifikaci
a doprovod.

Dosažení cíle vyžaduje nejen práci s postiženými lidmi, nýbrž je třeba zapojit také
chybějící předpoklady v závodech, v malých regionálních svazech na úrovni obcí a v
neposlední řadě často také v rodině a blízkém sociálním prostředí. Vycházíme-li ze
základního cíle profesní integrace, je hlavním cílem vytvoření  integrativního společného
soužití v regionu (integrační pól), ze kterého budou všichni profitovat.

Předložený design pro moduly akce 2 a 3 (Aktion 2, 3) vychází z myšlenky integrace.
Přitom je třeba popsat existující zařízení a podpůrné možnosti, stejně jako poukázat na
existující nedostatky. Podle potřeb je třeba dosáhnout rozšíření např. v nabídkách kvalifikace
nebo v sociálním a regionálním kontextu a podporovat propojení všech těchto zařízení. V
součinnosti s vědeckým doprovodem a ve spolupráci s odpovídajícími experty je v průběhu
akce 2 třeba přepracovat nebo vyvinout odpovídající nástroje.

Všechny moduly projektu INTequal vyvíjejí vlastní inovační formy k integraci osob s
postižením na přechodu škola a povolání. Příkladem mohou být nové, do budoucna
orientované oblasti k profesnímu uplatnění. V rámci transnacionálního srovnání je pak třeba
úspěšné inovační formy analyzovat a vyzkoušet, zda je lze použít i v dalších zemích.

Transnacionální partner 2 – Open doors, Německo, Berlín
Výchozí problematika

V rámci Evropské unie platí již několik let právo na volný výběr pracovního místa.
Osobám s těžkým postižením však bývá toto právo v mnohých oblastech odpíráno.
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Pro postižené osoby existují stejně jako dříve četné, často nepřekonatelné bariéry. Po
celé Evropě je přístup k pracovním místům pro postižené osoby značně omezen již při
možnostech osvojení základního vzdělávání.

U postižených dětí a mládeže představuje integrativní vzdělávání spíše výjimku,
zpravidla se tito žáci vzdělávají ve speciálních školách a školských zařízeních. Zažitá
závislost na institucionální pomoci je pak připravuje spíše na život a pracovní uplatnění ve
speciálních zařízeních, než na schopnost integrovat se a uplatnit se na trhu práce.

Na přechodu mezi školou a povoláním vznikají nesmírné potíže, které se pak jako
červená nit prolínají také oblastmi vzdělávání dospělých.

Dalším cíleným rozvojem ověřených a nových metod je třeba odbourat deficity v
sektoru vzdělávání a profesního vzdělávání. To platí jak pro odstranění vnějších mobilních a
komunikačních bariér, tak pro otevření nabídek všeobecného a profesního vzdělání a trhu
práce, dále pro vývoj a ověření klíčových kvalifikací pro individuální plánování profesní cesty
postižených osob a k tomu potřebné mobility a flexibility.

Stále ještě velmi rozšířená fixace na institucionální pomoc vedla v Německu a v
některých dalších evropských státech k vybudování speciálních institucí, které, jak se v
posledních letech zřetelně ukázalo, mají sotva co do činění s dynamickými požadavky
všeobecného  trhu práce a vzdělávání.

Aby se mohli handicapovaní jedinci sami pohybovat, orientovat a flexibilně působit v
pracovním životě mimo vymezené speciální cesty, potřebují k tomu získat individuální
prostředky, které budou sami řídit, včetně integračních nástrojů jako je asistence – a osvojit si
schopnost tyto prostředky efektivně používat. Tuto způsobilost musí získat co nejdříve, aby
mohla působit proti vnějším překážkám (zažití institucionální závislosti, péče, opatrování), a
bylo možné prakticky  vyzkoušet a realizovat nárok na rovnost šancí a spoluúčast.

Do potřebného tzv. empowermentu (posilovacího procesu) je důležité zahrnout
referenční osoby (rodiče, učitelé, asistenty, profesní poradci aj.) a jedince odpovědné za
vytváření vnějších rámcových podmínek, aby se sami podíleli na změně perspektiv a rolí (od
pečovatele k asistentovi – podporovateli) a tím aktivně přispěli k úspěchu, odpovídající
přeměně a k dalšímu vývoji rámcových podmínek (deinstitucionalizace, flexibilita).

Open doors usiluje se svými národními partnery o cílevědomé působení na trh práce
stejně jako na vzdělávací sektor, aby bylo možné úspěšně podpořit kvalifikaci postižených
lidí. Zvláštní pozornost je přitom zaměřena na přechod mezi základním a dalším vzděláváním
ve speciálních školách a školských zařízeních a mezi trhem práce.

Transnacionální partner 3 – Integrative Guidance for Handicapped People on the Jobmarket
– Česká republika, MU Brno
Výchozí problematika

Integrační trendy, které probíhají v našem školství od roku 1991, přesahují oblast
resortu školství a zasahují do sféry zaměstnanosti, sociálních služeb, zdravotní péče včetně
etiky společenského soužití a cíleně vedou k inkluzi, časné socializaci znevýhodněných osob
a následně ke zvýšení tolerance společnosti k osobám z minoritních skupin.

Součástí přípravy budoucích speciálních pedagogů je příprava učitelů na vytváření
podpory při řešení profesní orientace žáků primárních a sekundárních speciálních škol,
odborná podpora žákům a jejich rodičům při volbě povolání a při přechodu žáků na střední
školy. V poradenském systému však chybí erudovaní odborní pracovníci, kteří by se cíleně
této problematice věnovali, zaměřili se na ni a řešili ji komplexně. Úplně chybí odborný
pracovník / kontaktní osoba, která by se zabývala problematikou absolventů jednotlivých
speciálních středních škol a pomáhala jim řešit problematiku přechodu ze školy na trh práce.

Projekt má rovněž řešit propojení a uplatnění nových metod diagnostiky z oblasti
zdravotnictví, např. zařazením ergodiagnostiky do cíleného poradenského systému. V
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součinnosti se sociálními službami a se zřetelem na zlepšení diagnostiky a následného
uplatnění na trhu práce je třeba posílit integrovaný poradenský systém v oblasti školství cíleně
připravenými odbornými pracovníky (kontaktními osobami) pro potřeby profesní orientace.
Zčásti tuto problematiku již řeší navrhovaný zákon o ucelené rehabilitaci, který by měl být
tímto projektem podpořen a částečně ověřen.

Hlavním cílem projektu je vytvoření efektivní, monitorovací skupiny podle principu
partnerství. Tato skupina má dosáhnout propojení poradenských institucí (integrovaný
poradenský systém) z oblasti školství, zdravotnictví a orgánů sociální péče. Jde při tom o
podporu zaměstnanosti osob se zdravotním postižením na trhu práce. Výsledky projektu mají
být zpřístupněny mezinárodnímu srovnání.

Realizace dílčích cílů:
1. Do školského poradenského systému bude začleněn odborný poradce, který se

soustředí komplexně na profesní orientaci. Součástí jeho práce bude koordinace týmu
odborných pracovníků. Má pomáhat žákům jak při prvních problémech, ke kterým
dochází po nepříznivé volbě povolání, tak při změně školy. Má se stát také příslušným
partnerem při řešení sociálních problémů žáka – studenta.

2. Vytvoření náplně práce nového poradce. Začlenění do struktur školského
poradenského systému. Zpracování kompetencí tohoto nového poradenského
pracovníka ve vztahu k ostatním organizacím, které se podílejí na profesní podpoře.

3. Nové metodické materiály pro pregraduální a postgraduální vzdělávání odborného
poradce.

4. Podle modelů na vybraných speciálních školách se má prokázat, jak dalece může
poradce ovlivnit správný výběr povolání u žáků speciálních škol. Na středních
školách má řešit stávající problémy při nevhodné volbě oboru a pomáhat žákům při
problémech.

5. Týmová práce při zřizování pracovišť pro ergodiagnostiku (v projektu realizováno
jako model v Ústavu sociální péče Kociánka). Toto modelové pracoviště poskytne
pak metodiku ergodiagnostiky i dalším zařízením.

6. Cílená spolupráce s úřadem práce, konzultace, podpora nových spolupracovníků v
poradenském systému, pomoc při zpracování metodických materiálů a další
vzdělávání poradců. Členové týmu z katedry speciální pedagogiky zpracují metodiku
pro hodnocení výsledků projektu tak, aby je bylo možno srovnat s výsledky projektů
zahraničních partnerů. Závěrečná zpráva pak má sloužit jako zpráva základní a
současně také jako metodika pro rozšíření integrativního poradenského systému v
České republice.

Očekávaný přínos TP
• Komparativní výzkum na téma „transition from school to work” (přechod škola

povolání) mezi zúčastněnými zeměmi (ČR, Rakousko, Německo a Holandsko)
• Bilaterální spolupráce – ČR – Rakousko (transfer výzkumu v regionech Dolního

Rakouska RegAB a Jižní Moravy)
• Bilaterální spolupráce – ČR – Německo, Berlín (téma osobní asistence, zpracování

výukových modulů)
• Bilaterální spolupráce – ČR – Německo, Hamburk (téma pracovní asistence,

zpracování výukových modulů)
• Bilaterální spolupráce – ČR - Holandsko (komparativní výzkum, obsahová analýza

školy pro tělesně postižené v Tillburgu a Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v
Brně, Kociánka)

Transnacionální partner 4 – Keine Behinderungen trotz Behinderung – Německo, Hamburk
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Výchozí problematika
Toto sektorální rozvojové partnerství se zaměřuje na vytváření nosných struktur k

propojování a na vytváření efektivních konceptů pro osoby s postižením, na jejich vyzkoušení
a evaluaci. V neposlední řadě na definování dnes deficitních mezníků ve smyslu
individuálního úspěšného přechodu mezi školou a povoláním, které by obsahovalo praktická
podpůrná opatření a ustanovení relevantních a přenosných kritérií kvality.

Nehledě na různé příkladné projekty a iniciativy zůstává postiženým osobám až
dodnes přístup na trh práce zpravidla uzavřen. V Německu existují značně nerovné šance k
profesní kvalifikaci a začlenění postižených osob.

Také Evropská komise konstatovala ve svém prohlášení k roku 2003 - Evropskému
roku osob s postižením, že pro postižené osoby existují omezení, která jim zabraňují k
rovnoprávné účasti na každodenním životě.

15. května 2000 schválila Evropská komise na návrh komisařky paní Anny
Diamantopoulou, zodpovědné za politiku o postižených, plán, podle kterého mají být
vytvořeny předpoklady pro to, aby postižení lidé získali lepší přístup k pracovnímu uplatnění.

I zde se  požaduje národní, regionální a lokální odpovědnost za odstranění těchto
bariér. Cílené vedení ke světu práce a příprava na život ve společenství má svůj základní
význam už ve školách. Příklady, stále však ještě ojedinělé, jsou některé projekty, které byly v
minulých letech realizovány. Podle obecného a veřejného zjištění stále ještě chybí rozšíření a
hlubší rozpracování nových forem. Kromě toho chybí k přímému vstupu do profesního života
vzdělávání a práce spolehlivé rozhodující elementy, které by přispěly k přemostění dané
propasti. Vzhledem k délce nezaměstnanosti mladých lidí s postižením po skončení školy se
rozmanité bariéry zhoršují a často je nelze překonat po celý život.

K realizaci nových forem je proto zapotřebí rozmanitost partnerů, která je v tomto
rozvojovém partnerství složena z pracovníků škol, integračních odborných služeb, zástupců
zájmových skupin, podniků a politických institucí na spolkové i zemské úrovni.

Transnacionální partner 5 – Empowerment door Transitie, Holandsko
Výchozí problematika

Rozvojové partnerství je vytvořeno pro ty sektory, které jsou pro problematiku tělesně
postižených mladých lidí relevantní: vzdělávání (VMT a Ministerstvo školství, kultury a
vědy), zájmové skupiny (CG RAAD) a celá oblast sociálního zabezpečení a práva (LISV).

Pouze malý počet mladých tělesně postižených osob najde uplatnění na trhu práce.
Navzdory nedostatku pracovníků na trhu práce získávají mladí postižení uplatnění většinou
jen na chráněném pracovišti. Během několika posledních let byly podniknuty kroky vedoucí
ke zlepšení stávající situace. Oblasti, ve které byly zaznamenány nedostatky, se týkají
substantního měření a účinných metodologických postupů, které by stimulovaly trh práce
k tomu, aby integroval tyto mladé lidi v rámci trhu práce. Problémem vyskytujících se jevů v
celé sledované oblasti je řízení, jenž vyžaduje přímé zapojení samotných mladých osob
s postižením.

Předmětem rozvojového partnerství je shrnutí pracovního programu a stručný popis
aktivit, které jsou v současné době realizovány.
RP chce realizovat následující cíle:
• Kvantitativně: zdvojnásobit zapojení mladých lidí, kteří přichází ze středního školství,

mezi výdělečně činné osoby ze současných 9% na minimálně 18%.
• Kvalitativně: organizovat, sledovat a měřit šedesát oblastí trhu práce, rozvíjet produkty a

nástroje ke zlepšení přístupu k zaměstnání, aplikovat a implementovat uplatnění
metodologie přechodu šesti zúčastněných škol, transfer a distribuce výsledků na ostatní
školy, partnery TCA a ostatní.
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Mladí lidé se budou muset naučit klást otázky nezávisle na druhých, dokázat přímý
kontakt a přijímat vlastní rozhodnutí. Školy změní svoji organizaci od vybavení směrem
k myšlení, od zastupování mladých lidí ke kontaktu s lidmi, od mluvení k naslouchání.
Prostředí (zaměstnanci atd.) musí učit mladé lidi vidět své možnosti a ne svá omezení.

Mladí lidé determinují svá přání a svoji budoucnost a mohou optimálně využívat
služeb, které jsou jim v rámci projektu poskytovány. Jejich přání jsou rovněž prezentována a
interpretována prostřednictvím CG Raad. Navíc bude pokračovat komunikace s mladými
lidmi (start, postup, hodnocení), mladí lidé a jejich přátelé si povedou deník, kde budou
všechny rozhovory autenticky zaznamenány.

Pro školy je toto téma šancí k postupu od vybavení směrem k požadavku myšlení a
akce, což je rovněž jedním z problémů, kterým se rozvojové partnerství zabývá jako možností
implementace výsledků do hlavního vzdělávacího proudu.

RP jako koordinátor projektu, je zodpovědné za interpretaci výsledků, provedení
jednotlivých částí, za přímou koordinaci, ochranu financí a pečuje rovněž o externí
komunikaci.

Shrnutí představení jednotlivých partnerů jako společného přístupu a východisku pro
transnacionální spolupráci

Na základě výše popsaných východisek v oblasti integrace postižené mládeže na trhu
práce je přednostním zájmem všech zemí transnacionálního partnerství (TP):

• Podporovat integrační cesty - asistence při vstupu na trh práce
• Podpořit zlepšování managementu tohoto mezníku přechod škola-povolání (vývoj

kvalitativních kritérií)
• Zpracovat popř. implantovat koncept „ability mainstreaming“ (zpracování společných

strategií pro mladé lidi s postižením) se zřetelem na princip normalizace
• Přenosnost (Best Practice Policy) – výměna  koncepčních základů k profesní integraci

v zúčastněných institucích (pilotní projekty a moduly příslušných transnacionálních
partnerů) a ověření přenosnosti konceptů popř. základních kamenů koncepce

• Transdisciplinární přístupy – podstatným obsahem při tom je např. formulace
požadovaných kritérií pro další vzdělávání na místě přechodu škola – povolání stejně
jako podpora transdisciplinární spolupráce

• Transfer zkušeností a informací vědeckého doprovodu (evaluace procesu) – transfer
postupů a výsledků národního procesu evaluace má jako průřezové téma umožnit
srovnání popř. pokud to má smysl, také harmonizaci mezi zúčastněnými zeměmi.
Současně jsou procesy transnacionálního partnerství podrobeny hodnocení (např.
raster k evaluaci v transnacionálním kontextu).

Společné cíle rozvojových partnerství v rámci transnacionální spolupráce
• Úspěšné inovační formy k profesní integraci postižených osob na přechodu škola –

povolání se mají v transnacionálním srovnání vyzvednout a přezkoušet možnosti jejich
přenosnosti v transnacionálním kontextu: určení relevantních kritérií úspěšnosti a
mezinárodní výměna vzhledem k přezkoušení úspěšnosti kritérií týkajících se shod a
rozdílů mezi zúčastněnými zeměmi.

• Přenosnost a trvalost získaných zkušeností i po dokončení projektu (best practice
policy) – výměna koncepčních základů k profesní integraci v zúčastněných institucích
(pilotní projekty a moduly příslušných transnacionálních partnerů) a přezkoušení
přenosnosti konceptů popř. základních kamenů koncepcí

• Rozvoj kvality se zřetelem na sebeurčující život, k podpoře a dosažení profesní
integrace – transnacionální spolupráce má být víc než pouhá výměna zkušeností, má
spíše poskytovat prostor pro rozšíření horizontu profesionálů. O strategiích a
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způsobech řešení se má diskutovat i nad rámec vlastního pole působnosti à zlepšení
managementu v oblasti škola - povolání

• Koncept „ability mainstreaming“ – zpracování společných strategií pro mladé lidi s
postižením) se zřetelem na princip normalizace

• Změna perspektiv v pregraduálním a postgraduálním vzdělávání, stejně jako v
sociální správě a v politice týkající se postižených (požadovaná kritéria pro další
vzdělávání na přechodu škola – povolání; podpora transdisciplinární spolupráce)

• Zapojením zájmů a znalostí osob s postižením a jejich rodinných příslušníků
dojde k dalšímu vývoji podpůrných opatření podle celostního hlediska a
k pokračování svébytného života

Plánované společné výstupy
• Vývoj všeobecně platných kvalitativních kritérií pro instituce v oblasti profesní

integrace – na bázi existujících postupů zajišťujících kvalitu v jednotlivých
zúčastněných zařízeních v pracovní oblasti přechod škola – povolání je zapotřebí
vyvinout cílová a kvalitativní kritéria překračující instituce. Toto je hlavním
předpokladem k implementaci společných strategií a k optimálnímu sladění
příslušných nabídek a opatření. Transnacionální výměna má ve smyslu dodatečných
vědeckých zdrojů přispět k vývoji i ve srovnání mezi zeměmi (jako např. ověřování –
kvalitativní standardy – a vývoj učebních materiálů k dalšímu vzdělávání odborných
pracovníků a zpracování kvalitativních standardů v pracovním poradenství).

• Zlepšení managementu v oblasti přechodu škola – povolání – na základě všeobecně
platných kritérií kvality je třeba vybudovat a uvést v činnost struktury a postupy
efektivního a účinného managementu přechodu. I zde dochází k rozvoji jak na národní
tak na transnacionální úrovni, aby došlo k optimálnímu využití daných zdrojů.

• Strategie/koncept „ability mainstreaming“ – rozšíření vytvořených a vyzkoušených
koncepcí, strategií a kritérií je podstatným prostředkem k jejich trvalé implementaci.
V transnacionálním partnerství se mají jako doplněk k národním postupům zpracovat
odpovídající cesty na evropské úrovni.

• Přenosnost (best practice policy) – dochází k pravidelné výměně koncepčních základů
k profesní integraci v zúčastněných institucích (pilotní projekty) jakož i vzdělávacích
modulů pro odborné pracovníky a ověřování přenosnosti konceptů popř. základních
kamenů koncepcí.

• Výměna zkušeností a informací - všeobecná výměna zkušeností a informací reflektuje
národní opatření ve srovnání k příslušnému kulturnímu a společenskému pozadí
transnacionálních partnerů. Tuto výměnu sleduje rovněž se zřetelem na struktury
zaopatření a zákonných rámcových podmínek v oblasti rehabilitace a profesní
integrace postižených osob a daných koncepcí v této oblasti.

• Transfer zkušeností vědeckého doprovodu (proces evaluace) – transfer postupů a
výsledků národního procesu evaluace má umožnit srovnání také mezi zúčastněnými
zeměmi. Současně jsou procesy transnacionálního partnerství podrobeny hodnocení
(např. raster pro evaluaci v transnacionálním kontextu).

• Posílení poradenské nabídky k posílení kompetencí k jednání a sebeurčení, především
se zřetelem na průřezové úkoly přechodu v rámci EQUAL jako „empowerment“ a
„gender mainstreaming“ (např. služby osobní asistence, peer counseling).

• Posílení multiprofesionálního informačního servisu k profesní integraci mladistvých s
postižením (efektivní a účinné poradenské struktury a struktury k vytváření sítí k
profesní integraci).
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Celková strategie, hodnota a očekávané výsledky zúčastněných rozvojových partnerů
Strategie transnacionální spolupráce všech zúčastněných rozvojových partnerů se

opírá o základní fakt, že je transnacionální spolupráce víc, než pouhý transfer informací a
poznatků. V kontextu tohoto transnacionálního partnerství to spíše znamená, že se má práce
ve stávajících strukturách (koncepce, strategie a systémy opatření), která se ověřuje za použití
vědeckých nástrojů a s ohledem na praktické zkušenosti, v rozvojovém partnerství pozitivně
změnit a má být schopna transnacionálního přenosu.

Hodnota a výsledky
• Vedoucí linie/orientační standardy – dochází k transdisciplinárnímu, regionálnímu a

sektorálnímu propojení à rozdílné profesní oblasti formulují společné otázky ve
vztahu k oblasti jednání a pracují společně na strategiích (možnosti k
transcendentnosti popř. “změna perspektiv“ různých působících profesních skupin a
míst)

• Vliv na politiku – z aktivit konaných v rámci transnacionálního partnerství vyplývá
možnost vlivu na integrační politická jednání zdola (postup bottom-up). V centru
zájmu transnacionálního partnerství jsou především možnosti identifikace (srov.
Evropa regionů – klíčové slovo: Evropské perspektivy s regionálním propojením –
Europäische Perspektive mit regionaler Verbindlichkeit).

• Nízkoprahové vstupní možnosti do světa práce a profesní kvalifikace – trvale
budou posilovány individuální kompetence k jednání postižené mládeže. Orientací na
individuální potřeby mladistvých stejně jako na potřeby (regionálního) trhu práce
popř. závodů přispívají aktivity a výsledky transnacionálního partnerství v neposlední
řadě také k otevření cest ke kvalifikaci na konkrétní pracovní místa.

• Ke zvýšení (růst) pochopení pospolitosti a rozmanitosti s ohledem k příslušnému
socio-kulturnímu prostředí může dojít prostřednictvím výrazné orientace na obce a
uznáním „expertství“ (znalostí) postižených osob a jejich rodinných příslušníků.

• Efektivita a účinnost v transnacionalitě přispívá ke zlepšení transnacionálního
transferu zkušeností a forem popř. koncepcí.

Pracovní program a metody
1) Individualizace integrativního doprovodu/opatření – v oblasti osobní asistence (v

Německu zahrnuje v určitém stupni také okruhy úkolů pracovní asistence, jak existuje v
Rakousku) má dojít ke srovnávacímu výzkumu. Rozdílné formy doprovodné osobní
pomoci (asistence) dovolují individuální koordinaci (sladění) podpůrných opatření podle
požadavků a potřeb osob s postižením. Vyjdeme-li ze skutečnosti, že nabídka pracovní
asistence v tradičním pojetí není pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením k
dispozici, popř. nemůže být využívána, je zapotřebí, aby v transnacionální spolupráci
došlo ke transferu zkušeností a poznatků, jak by bylo možné modely individualizovaného
doprovodu (asistence) přenést, zvláště pak na přechodu škola – povolání. Přitom je
zapotřebí brát ohled jak na rámcové sociální podmínky a politika týkající se postižených
(např. zákonné změny), tak na příslušné regionální struktury systému. V plánu jsou stáže
osob s postižením. Individuální profesní cesty (plánování kariéry) – clearing, integrativní
doprovodné služby.

2) Peer counseling (poradenství postižených prostřednictvím postižených podle určité
techniky poradenství vyvinuté na základě filozofie autonomie-život-hnutí). Peer
counceling je podle výpovědi amerického hnutí nezávislý život (Independent-Living-
Bewegung) vzhledem ke svému podpůrnému působení jedním z nejmocnějších nástrojů
ucelené integrace postižených osob. V rámci konkrétní spolupráce by měly být kromě
transferu zkušeností a poznatků (kompetence k jednání, empowerment, trvalost)
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zpracovány i vědecky podpořené poznatky o aktuálním stavu na jedné straně a
požadované rámcové podmínky, vzdělání, kvalifikace a kvalitativní standardy pro
úspěšnou implementaci peer counceling v příslušném regionálním kontextu (s ohledem a
s cílem posílení kompetencí k jednání postižených popř. podpůrných systémů v privátní
oblasti) na straně druhé. Zkušenosti a kompetence partnerů umožňují práci na zajištění a
rozvoji kvality ve smyslu zvýšení kompetencí k jednání osob s postižení už během
povinné školní docházky popř. na přechodu škola/povolání.

3) Vnitřní logika v integrační oblasti (přechod škola – povolání): (klíčová slova: změna
perspektiv, vytvoření sebevědomí, veřejná práce) Práce na vnitřním sladění systému má
redukovat, popř. zamezit zlomům v integrativní oblasti. Nabídek integrativních opatření
stále přibývá, vnitřní zlomy (poškození) však většinou zůstávají. V rámci transnacionální
spolupráce se mají tato místa zlomu lokalizovat a vyhodnotit, stejně jako je na základě
zpracování transdisciplinárních a vícedimensionálních strategií (standardů) zapotřebí
vyvinout přenosné koncepty, které mohou podpořit sladění všech integrativních opatření
na přechodu škola/povolání (např. individuální integrační cesta).

4) Evaluace – doprovodná evaluace opatření partnerství je důležitou součástí
transnacionální spolupráce. Srovnávací proces doprovázející pozorování analýzy a
hodnocení dílčích výsledků v příslušných pilotních projektech/modulech jednotlivých
transnacionálních partnerů na více úrovních: vědecký doprovod, otevřenost procesu.

5) Best practice a rovnost šancí – příklady (best practice) vytvořené na národní úrovni je
potřeba prověřit v transnacionálním kontextu. K tomu dochází podle principu přenosu -
transferu, např. pozorováním a vyhodnocením systému prostředí v regionálním, lokálním
a individuálním kontextu. Zde je třeba věnovat zvláštní pozornost tématu - komplex
rovnosti šancí. Toto platí jak ve vztahu k specifickým otázkám týkající se problematiky
pohlaví, tak se zřetelem na rovnoprávnou spoluúčast postižených a zahraničních
účastníků a účastnic na opatřeních rozvojového partnerství.

6) Evropský rok postižených 2003 – důrazně je třeba v evropském roce postižených 2003
zviditelnit a zveřejnit evropské myšlenky, modely, struktury a inovační formy z
transnacionálního partnerství. Plánuje se realizace mezinárodní konference na téma
"Transition from School to Work" v Brně (Česká republika), kterou zorganizuje český
partner v září 2003. Kromě toho se připravuje internetová stránka jako centrální medium
k představení veřejnosti. K co nejširšímu rozšíření výsledků zde budou odkazy na
vícenásobně využívané webové stránky.

Druh plánovaných transnacionálních aktivit
• Transnacionální setkání se zaměřením na diskuzi o dílčích výsledcích a výměnu

dosavadních zkušeností
• Průběžná práce v tématických a regionálních pracovních skupinách, jejichž zaměření

odpovídá plánovaným výstupům a výsledkům - interní a externí spolupráce
• Termínované stáže budou realizovány podle potřeby, zájmu a tématické jakož i

metodické nutnosti mezi zúčastěnými projekty/moduly na národní úrovni
• Transnacionální pracovní setkání/konference (s těžištěm v evropském roce

postižených 2003)
• Společné publikace například zpracování společného projektového pole, publikace v

odborných časopisech a v rámci společného vystoupení na internetu

Internetové adresy transnacionálních partnerů – TSW Transition from School to Work
(přechod ze školy do práce)
Česká republika: www.ped.muni.cz/wsedu/mu/EQUAL/equal.cz.htm
Holandsko: www.vmtscholen.nl

http://www.ped.muni.cz/wsedu/mu/EQUAL/equal.cz.htm
http://www.vmtscholen.nl
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Německo – Open doors: www.opwn-doors.info
Německo – KBTB: www.equal-jobstart.de
Rakousko – INTequal: www.intequal.at
TSW: www.tsw-equal.info

http://www.opwn-doors.info
http://www.equal-jobstart.de
http://www.intequal.at
http://www.tsw-equal.info
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3.2 Transnacionální partnerství v rámci
společenské iniciativy EQUAL

Marlene Mayrhofer, Bettina Pallas

Východisko transnacionálního partnerství „Transition from School to Work - TSW“1 je
dáno očekáváním a schopnostmi cílové skupiny zúčastněných rozvojových partnerství, která
se skládají z mladých osob s postižením, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
končících školu a ze sociálně a emocionálně handicapovaných mladých osob. Tuto cílovou
skupinu je třeba individuálně připravovat, kvalifikovat a doprovázet při trvalé integraci na
trhu práce, přičemž je zároveň třeba brát zřetel na vývoj na trhu práce, v pracovním světě i v
sociální společnosti. Společná práce je omezena dobou trvání společenské iniciativy EUQAL
(začátek v září 2002 – konec je rozdílný podle vývojových partnerství, nejpozději v srpnu
2005).

Jak vzniklo naše transnacionální partnerství?
Podle ustanovení EQUAL se transnacionální partnerství skládají nejméně ze dvou

rozvojových partnerů minimálně ze dvou členských států Evropské unie, kteří pracují na
stejném tématu. Ti si stanoví pro transnacionální kooperaci společný cíl, zpracují pracovní
plán a uzavřou dohodu o transnacionální spolupráci (TCA-Dokument2).

K tomuto účelu se v rámci EQUAL- Aktion 1 hledali partneři především mezi už
zúčastněnými v TSW, kteří sledují ve svých projektech podobné otázky a cíle a prosazují
srovnatelné metodické přístupy. Nejdříve existovaly kontakty mezi partnery Open Doors
(Německo), INTequal (Rakousko) a Integrative Guidance (Česká republika), kteří se dohodli,
že budou na základě této konstelace spolupracovat v jednom transnacionálním partnerství.
Dále se sešli partneři Keine Behinderungen trotz Behinderung (Německo), Empowerment
door transitie (Holandsko) a INTequal, kteří rovněž využili svých společných zájmů jako
základ pro spolupráci. V průběhu jednání k ustanovení obou TCA-dokumentů se ukázalo, že
na základě podobnosti všech pěti vývojových partnerství může přinést spojení ve velké
transnacionální partnerství hodně předností pro všech pět zúčastněných partnerů a tak lze
pozitivně působit na budoucí obsahovou práci. Toto zdařilé složení nynějšího partnerství
TSW proto také umožňuje zaměření na výsledky, které daleko přesahují pouhou výměnu
informací a zkušeností.

Úkoly transnacionálního partnerství
Transnacionální kooperace tvoří ústřední téma EQUAL programu. Na jedné straně

urychlí know-how-transfer mezi zúčastněnými zeměmi a na druhé straně zajistí, že budou
vývojové procesy, metody a výstupy v důsledku vzájemných učebních procesů a společných
diskuzí optimální.

Zkušenosti z průběhu programů ukázaly, že partnerství může profitovat z
transnacionální spolupráce na více úrovních. Získaná nadhodnota může spočívat v tom, že se
mohou modely, metody a produkty vyvážet a dovážet, že se mohou moduly společně vyvíjet
a/nebo, že se mohou procesy a metody srovnávat.

                                                       
1 Pracovní název: Integration Jugendlicher mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt aus transnationaler Sicht

2 TCA=Transnational Cooperation Agreement, v této dohodě jsou obsaženy všechny cíle, plánované výsledky a
konkrétní metody, s kterými se má dosáhnout cíl, odsouhlaseny všemi partnery, rovněž jako jsou potvrzeny další
postupy a schváleny příslušnými národními úřady.
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Spolupráce transnacionálních partnerů
Organizace spolupráce probíhá na jedné straně přes tzv. TCA-Sekretariat3, který

funguje jako informační točna a podpůrná struktura a na druhé straně přes transnacionální
koordinátory (za každé vývojové partnerství jedna osoba). Úkoly obsahují v podstatě
spolupráci a asistenci pro vědecký doprovodný výzkum, národní organizaci a koordinaci
termínů a setkání, stejně jako spolupráci a výměnu s transnacionálními koordinátory s
ostatními vývojovými partnery.

V rámci těchto oblastí úkolů má IKT (informační a komunikační technologie) velkou
podpůrnou hodnotu.

Cíle „Transition from School to Work – TSW“
V rámci transnacionální dohody (TCA-Dokument) byly stanoveny tyto cíle pro

transnacionální spolupráci:
Ø Podpora integrace na trhu práce
Ø Zlepšení managementu v oblasti přechodu škola/povolání (vytváření kritérií kvality)
Ø Požadování individualizace integrativních nabídek pro mladé osoby s postižením
Ø Zkouška přenosu (best practice policy): Budou vybrány nejlepší příklady (best

practice) a přezkoušena jejich využitelnost v účastnických zemích
Ø Evaluace spolupráce: procesy transnacionálního partnerství budou podrobeny

hodnocení

Plánované výstupy z projektu „Transition from School to Work – TSW“
K transnacionální dohodě o požadovaných výsledcích popř. produktech TSW patří:

Ø Vývoj vedoucích myšlenek, orientačních standardů stejně jako kritérií kvality na
přechodu škola – povolání

Ø Vývoj struktur a postupů ke zlepšení managementu na přechodu škola – povolání s
ohledem na efektivitu a účinnost

Ø Zesílení poradenských nabídek k posílení jednacích kompetencí a sebeurčení cílové
skupiny, především s ohledem na mezní úlohy v rámci EQUAL, jako jsou
„empowerment“ a „gender mainstreaming“

Ø Vytvoření popř. posílení efektivních a účinných poradenských struktur a struktur k
propojení pro mládež s postižením k profesní integraci

Pracovní plán a dosažení cíle
K dosažení stanovených cílů popř. k vytvoření plánovaných produktů sestavilo

transnacionální partnerství pracovní plán a zpracovalo katalog metod a aktivit.
Konkrétní způsob práce zahrnuje transnacionální setkání dvakrát až třikrát za rok,

kterých se účastní všichni zúčastnění partneři. V rámci těchto setkání se diskutují vedle
běžných organizačních záležitostí také dílčí výsledky a vyhodnocují dosavadní zkušenosti.
Pevným bodem každého transnacionálního setkání je návštěva nějaké instituce, která pracuje
s cílovou skupinou, aby tak byla poskytnuta příležitost seznámit se s metodami daných zemí
všech ostatních partnerství zabývajících se přechodem škola – povolání. Celkem se konalo pět
setkání: Tillburg (31.08.-03.09. 2002), Berlín (26.02.-02.03. 2003), Brno (04.09.-06.09.
2003), Vídeň (22.04.-24.04. 2004) a Hamburk (22.09.-24.09. 2004). Setkání v Brně se konalo
v rámci Mezinárodní konference u příležitosti Evropského roku osob s postižením. Tuto
konferenci organizovali čeští partneři a konference oslovila široké odborné publikum
z různých zemí.

                                                       
3 Instituce transnacionálního sekretariátu je po celou dobu projektu jednoho ze zúčastněných partnera. Pro TSW
plní tuto úlohu INTequal.
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K prezentaci navenek a k zajištění kontinuální výměny, jsou v pracovním plánu
zakotveny společné publikace, společné webové stránky s adresami národních rozvojových
partnerů a čtvrtletně vycházející informační leták (Newsletter).

K zajištění optimální a cíleně orientované práce za účasti operativních partnerů
v jednotlivých zemích bylo zřízeno v rámci TSW celkem sedm transnacionálních tématických
pracovních skupin, jejichž pracovní plány jsou odvozeny z cílů TSW a přispívají k jejich
dosažení. Každá z těchto pracovních skupin uspořádala vlastní akci na počátek činnosti.
Společná setkání se konají podle potřeby. Dílčí výsledky se prezentují a diskutují v rámci
transnacionálních setkáních.

Sedm tématických pracovních skupin
V těchto sedmi pracovních skupinách pracují na konkrétních (dílčích) výstupech

zástupci TSW zúčastněných partnerů, kteří berou na sebe praktickou práci v jednotlivých
zemích a partnerstvích popř. podporují společné cíle TSW.

Pracovní skupina kurikulum (Curriculum) sleduje existující podpůrné cesty na
přechodu škola – povolání v zúčastněných zemích, zjišťuje, které tyto cesty jsou podporované
kurikulem, popř. v čem spočívají důvody, že popřípadě žádná kurikula neexistují. Metodicky
postupuje tato pracovní skupina na základě analýzy kurikulí. Vedle doporučení na úrovni
TCA se usiluje o zangažování národních politiků zúčastněných zemí.

Pracovní skupiny vytváření sítě škola – povolání a kritérií kvality (Netzwerk Schule-
Beruf a Qualitätskriterien) velmi úzce spolupracují na základě možného využití synergie. Na
základě zachycování best practice modelů mají zpracovat základy pro optimální vytvoření sítě
(tzn. optimální propojení zúčastněných aktérů na přechodu škola – povolání). V pozadí se
vyskytují aspekty jako sebeurčení, orientace na zákazníka – osobní rozpočet a práce na
přelomu škola – povolání a její význam pro práci odborníků v této oblasti.

Pracovní skupina senzibilizace podniků (Sensibilisierung der Unternehmen) usiluje o
produkty jak pomocí argumentace a příručkou pro podniky zohlednit jak potřeby osob
s postižením, tak požadavky podniků. Dále se zpracovává návod (příručka) popř. best practice
modely s ohledem na jednání při akcích senzibilizace.

Pracovní skupina plánování osobní budoucnosti (Persönliche Zukunftsplanung) se
věnuje individuálním možnostem přechodu ze školy k povolání. Přitom se budou doprovázet
a analyzovat stávající koncepty plánování osobní budoucnosti – jako např. již v Holandsku
používaný koncept „Individuellen Transitions Plans“ (ITP) (individuální plán přechodu) –
stejně jako se bude diskutovat o možných společných zájmech pro partnerství TSW.

Pracovní plán skupiny asistence (Assistenz) předpokládá vedle výměny všeobecných
informací o možnostech prosazení osobní asistence také konkrétní práci na internetu –
zprostředkování podporované asistence pro krátkodobou potřebu asistence a zpracování
kurikula ke kvalifikaci příjemců asistence stejně jako asistentů a asistentek.

Téma trvalost (Nachhaltigkeit) zaujímá zvláštní postavení v rámci společenské
iniciativy EQUAL. Příslušná pracovní skupina má proto za úkol zpracovat konečné výstupy
(produkty) transnacionálního partnerství a cílenými aktivitami podporovat jejich rozšíření i na
období po skončení projektu.

Pracovní skupiny pracovaly v uplynulých měsících již na prvních meziproduktech
(výstupech), které se v závislosti na rámcových podmínkách a zdrojích různě rozšířily. První
prezentace dosažených výstupů na transnacionálním setkání v Brně ukázala, že vybrané
metody kontinuální práce v pracovních skupinách představují koncept zaměřený na cíl a
využití zdrojů, s jehož pomocí se dá dosáhnout co možná nejlepších výsledků. Od společné
práce a plodné diskuse uvnitř transnacionálního partnerství „Transition from School to Work“
se dají očekávat konstruktivní vzájemné podněty stejně jako odpovídající výměna zkušeností.
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4. Cílové skupiny mainstreaming
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5 Přehled činnosti transnacionálních partnerů

5.1 Transnacionální partner 1. INTequal, Rakousko, Dolní Rakousko

5.1.1 Rozvojové partnerství v rámci společenské iniciativy EQUAL
„Integrace mladých osob s postiženímv Dolním Rakousku“

Doris Rath

Rozvojové partnerství INTequal4 nabízí ve spolkové zemi Dolní Rakousko (NÖ)
vytvoření sítě a zřízení nových profesních integrativních opatření pro mládež s postižením na
přechodu mezi školou as povoláním. Východiskem pro založení rozvojového partnerství byla
iniciativa Spolkového úřadu pro sociální věci a pro záležitosti postižených v Dolním
Rakousku (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen NÖ5), která otevřela mládeži ve
věku 15-25 let na přechodu škola – povolání nové podpůrné možnosti. Cílem rozvojového
partnerství6, které následně vzniklo, je zlepšení do té doby nedostatečné nabídky zvláště pro
mládež s těžkým (kognitivním) postižením pro přípravná opatření k získání pracovního místa
na trhu nebo v učebním oboru a prodloužení vzdělání a kvalifikace, aby měl jedinec dostatek
času se rozvíjet. Zásadním prvkem pro vytvoření modulu je princip sebeurčení v životě a plné
společenské účasti ve všech oblastech života a životních fázích.

Nabídka rozvojového partnerství se v podstatě soustředí na dva regiony ve spolkové
zemi Dolního Rakouska, ve které se usiluje o dosažení kvalitativního prohloubení a propojení
nabídek ke kvalifikaci, rozšíření kvalifikace, práce obcí a poskytování informací.

                                                       
4 Podporováno Spolkovým úřadem (BASB NÖ) v rámci ofenzívy pro zaměstnávání, Evropským sociálním fondem a zemí Dolní
Rakousko. (www.intequal.at)

5 Spolkové úřady, které jsou odpovědné za správu tzv. fondů k vyrovnávání, které se zaměřují na podporu projektů k
poradenství, kvalifikaci a zaměstnávání osob s postižením, posuzují stupně snížení způsobilosti, jsou odpovědné za ochranu
před výpovědí ve prospěch postižených stejně jako za správu pěti zákonů o zabezpečení obětí a.d.
6 V tomto partnerství figuruje Spolkový sociální úřad spolkové země Dolní Rakousko jako partner odpovědný za financování a
obsah, pracovní a hospodářská komora jako sociální partner stejně jako úřad práce, zemská školní rada Dolního Rakouska a
speciálně pedagogické centrum Korneuburg jako kooptující partner, kteří podporují poradenskou činností rozvojové partnerství.
Prosazením modulu na operativní úrovni se zabývají různé organizace: Behindertenhilfe Korneuburg, biv integrativ, Caritas
Wien, Ibis acam, Integration Niederösterreich, Integrativer Freizeitklub Korneuburg, Lebenshilfe NÖ, Sozialökonomische
Forschungsstelle, Verein „Arbeitgeber & Arbeitnehmer“.

http://www.intequal.at)
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Obr.1: Přehled regionů v Dolním Rakousku, které se účastní aktivit projektu INTequal

Kvalifikační opatření
V regionu projektu INTequal byly vyzkoušeny různé organizační formy profesní

kvalifikace pro mládež s těžkým (vývojovým) postižením.
V regionu Baden dochází ke kvalifikaci mládeže ze spolku Lebenshilfe NÖ pro oblast

gastronomie. Vedle teoretického a praktického vyučování absolvují mladí lidé výuku
v oblastech sociální kompetence a práce na počítači. Aby bylo mládeži umožněno získat
praktické zkušenosti, je v provozu7 kavárna v divadle – „Theater am Steg“ – zde obsluhují
tito mladí lidé a jejich instruktoři. Teoretické vzdělání se provádí v kooperaci s běžnou školou
pro cestovní ruch, jejíž žáci rovněž mohou vykonat praxi v divadelní kavárně. V tomto dílčím
projektu může získat kvalifikace šest až dvanáct účastníků, kvalifikace trvá – podle potřeby –
dva až tři roky. Ke zprostředkování na regulerní trh práce dochází ve spolupráci s
regionálními integrativními odbornými službami.

V regionu Korneuburg dochází v projektu „Triangel“ (Behindertenhilfe Korneuburg)
ke kvalifikaci až deseti mladých lidí k (pomocným) kancelářským činnostem. Těžiště
přípravy spočívá v získání schopností a dovedností k osvojení typických pomocných
                                                       
7 Kavárna je otevřená 4x týdně od 16:00-20:00, při akcích o víkendech déle.
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kancelářských činností. Výcvik se uskutečňuje v interním kancelářském provozu (dílna) a po
jedenácti měsících interního zaškolení jsou žádoucí provozní praktika ve veřejných
institucích, školách a partnerských závodech s odborným doprovodem. Vstup na trh práce se
má realizovat přes firemní praktika s podporou a zprostředkováním přes integrativní odborné
služby pro osoby s postižením v učení. Na podzim 2003 se rozjelo už druhé kolo tohoto
vzdělání.

Další forma kvalifikace podle modelu skupinové integrace (šest mladých lidí) se koná
v zahradnictví v okresu Mistelbach – projekt „Bequa“. Majitel a spolupracovník projektu
(Caritas Wien) převzali praktickou a teoretickou přípravu kvalifikovaných pomocých
pracovníků v oblasti zahradnictví. Vzdělání probíhá podle učebního plánu pro zahradníky a
trvá dva roky (existuje možnost učení regulérně ukončit). V posledních třech měsících se
zvětšuje možnost investovat čas do hledání pracovního místa. Zprostředkování se může konat
již dříve, pokud mladí lidí už svými schopnostmi dosáhli odpovídající kompetence.

Dodatečná kvalifikační opatření
Výcvik pro kancelářské práce a pro oblast gastronomie spolupracují s dalšími dvěma

dílčími projekty (moduly) „Connect Baden“ popř. „Connect Korneuburg“ (Ibis acam).
Vedle týdenního vyučování práce na počítači pro účastníky gastronomického vzdělání
„Theater am Steg“ se nabízejí v Badenu půlroční učební kurzy (kancelář popř. Call-Center)
nebo roční příprava na vstup na trh práce (trénink sociálních a emocionálních kompetencí,
trénink v podávání žádostí o místo, trénink mobility, práce na počítači). V těchto přechodných
učebních kurzech existuje možnost doprovodu při praxi popř. na začátku pracovního poměru
pracovním instruktorem (job coaches).

V Korneuburgu nabízí institut přípravu na trh práce a trénink práce na počítači pro
účastníky oboru pro kancelářskou práci „Triangel“ jako i pro další mladé lidi z clearing8.
V rámci různých školských zařízení existuje také trénink mobility.

Ve smyslu konceptu „nejprve nalézt pracovní místo, pak získat kvalifikaci“- projekt
„Plaqua“ probíhá v rámci INTequalu ve všech oblastech regionech Weinviertel pracovní
trénink doprovázený pracovním doprovodem (job coaches) (zajišťuje Caritas Wien). V úzké
kooperaci s jinými integrativními doprovodnými službami existuje nyní v této části Dolního
Rakouska možnost, nechat se při zaškolení (zácviku) popř. při získávání kvalifikace
doprovázet na pracovním místě odbornými pracovníky. Tento doprovod může trvat až šest
měsíců. V přípravné fázi navrhuje job coach kurikulum a provede zaškolení (zácvik).

Dodatečná opatření v obci
Ve smyslu vytvoření sítě a vybudování nových doplňkových popř. podpůrných

integrativních opatření se ve všech oblastech projektu rozvíjí práce s rodiči a asistence pro
volný čas (Integration: NÖ). Cílovou skupinou jsou rodiny s postiženými mladistvými, kteří
se nacházejí na přechodu škola – povolání. K cílové skupině patří však také ty osoby, které
pracují s mládeží: clearing, pracovní asistenti a asistentky, pracovníci v zařízeních, vedoucí
podniků, pracovníci AMS (úřadů práce) atd. V oblasti práce s rodiči9 se zaměřuje především
ta témata, která úzce souvisí s procesem řešení problémů ve věku mladistvých:
škola/povolání, puberta, rozdílné perspektivy pečovatelů, volnočasové možnosti, sociální
kontakty, integrace do společnosti. Tato témata se probírají při večerech s rodiči, které se v
každém okrese konají dvakrát ročně a na každé jednotlivé téma jsou také zváni experti. K těm
tématům, které se jeví rodičům jako zvlášť významné, se pořádají jednou ročně v každém

                                                       
8 Clearingová místa jsou v Dolním Rakousku plošně rozmístěna a mají za úkol doprovázet mládež s postižením na přechodu
škola / povolání (profesní orientace, kariérové plánování, doprovodná praktika firem atd.).
9 srov. článek Kurz a Belcher-Döller
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okrese informační dny pro všechny, kterých se to týká (tedy i pečovatelé, veřejná místa atd.).
Navíc existuje možnost využít bezplatné psychologické poradenství určené pro rodiče, pro
postiženou mládež, ale také pro sourozence handicapovaného žáka.

V modulu asistence pro volný čas se s pomocí asistentů pro volný čas usiluje
(zpočátku bezplatně) o podporou procesu uvolnění a podporou sociální integrace mládeže při
sebeurčujícím vytváření volného času pro mládež. Při tom se může jednat o doprovod při
sportovních aktivitách, stejně jako na úřadech nebo při vzdělávání. Mládež se má mezi sebou
o aktivitách dohodnout a usilovat o určité volnočasové aktivity v regionu, k čemuž lze získat i
podporu různých svazů nebo dobrovolných organizací.

Dalším modulem v řadě opatření určených k vytváření trvalé integrace je modul
„Forum Leitfaden“ (Integrativer Freizeitklub Korneuburg), který najdeme ve Weinviertel v
okrese Korneuburg. Působí zde skupina expertů a měsíčně se zde pořádají tzv. kulaté stoly.
Společně s experty ze sociálních zařízení poskytujících služby, s podporou projektů stejně
jako ve spolupráci s postiženými se vyvinula myšlenka, jak by se dala získat veřejnost, stejně
jako hospodářství a politika pro podporu integraci lidí s postižením. Třikrát do roka se konají
tyto kulaté (diskusní) stoly na různá témata s rozšířeným okruhem pozvaných (osoby z oblasti
hospodářství, politiky, z veřejného života, ze sociálních zařízeních poskytujících služby).

Ve smyslu veřejné práce a práce obcí byla v dalším modulu (biv-integrativ) vytvořena
brožura s nabídkami a nutnými informacemi na téma “Přechod škola/povolání“ k integraci
osob s postižením.

Pro vědecký doprovod rozvojového partnerství INTequal (provádí Sozialökonische
Forschungsstelle) jsou zajímavé zvláště různé formy kvalifikace a význam místních opatření
pro sociální a profesní integraci. Na začátku činnosti rozvojového partnerství stála v popředí
předvším otázka doprovodu projektu (struktura projektu, monitorování, zajištění kvality,
dokumentace), obsahová diskuse a koordinace s ohledem na programové cíle EQUAL. V této
souvislosti má zvláště význam pracovní skupina vedoucích modulů a vědeckého doprovodu
k zahájení a ukončení výzkumného šetření. Na jedné straně se diskutovalo o obsahu různých
cílových rovin, na druhé straně došlo k pokusu o spojení těchto cílových rovin10 do vstupního
a závěrečného výzkumného šetření pro různé cílové skupiny modulu. Hlavní pozornost
spočívá v zapojení účastníků (mládeže/rodičů) stejně jako v podmínkách popř. ve změnách,
ke kterým v obcích došlo. Další část práce vědeckého doprovodu se vztahuje na podporu při
vytváření vzdělávacího kurikula a zpráv o modulech. Usiluje se o sjednocení (standardizaci),
která obsahuje také po ukončení činnosti tohoto rozvojového partnerství předání výsledků na
další vzdělávání v jiných regionech. Nyní po více než dvouleté činnosti jsou analyzovány
silné a slabé stránky činnosti na modulech a rozvojového partnerství (včetně rámcových
podmínek, regionálních podmínek, analýzy trhu práce), konala se moderovaná panelová
diskuse s koordinátory modulů a uskutečnilo se kolo rozhovorů i s partnery, kteří se aktivit na
modulech ani činnosti v rozvojovém partnerství neúčastní. Výsledky se vrací jako feedback
zpátky do rozvojového partnerství, aby se podpořila úspěšná práce na modulech a v
rozvojového partnerství.

Vytvoření národní sítě

V souladu s programem Equal dochází v Rakousku k vytváření národní sítě s
tematicky podobným rozvojovým partnerstvím ve dvou dalších rakouských spolkových
zemích. Práce se prováděla v národních pracovních skupinách částečná kvalifikace v učebním
oboru, jiné kvalifikační modely, asistent pro volný čas, práce s rodiči, práce s daty. V těchto
                                                       
10 Hodnocene je pomocí různých instrumentů vývoj popř. pokroky na politické cíle ve vztahu k trhu práce
(Instrument MELBA), sociálně politické cíle, postoje (např. gender); integrace, empowerment, administrativa
(výdaje-příjmy). Kvalifikace bude chápána i nadále v tomto smyslu ve vztahu na osobní vývoj a vzdělání.
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tématických kruzích se zvláště usiluje o koordinaci ve směru kritérií kvality. Samo vytvoření
sítě se spolkovými zeměmi se dá považovat za podstatnou nadhodnotu ve vztahu k transferu
informací.
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5.1.2 Podpora a doprovod lidí s postižením při integraci
do zamĕstnání v Rakousku

Lucie Procházková

Život človĕka je naplnĕn celou řadou mezníků, přechodů a zmĕn. Jedná se o celou
řadu zmĕn souvisejících se školou, zamĕstnáním, partnerským či rodinným životem. Každá
takováto situace človĕka ovlivňuje, vyzývá a nutí ho k činnosti, k aktivitĕ, mĕní ho a
obohacuje o další zkušenosti a schopnosti.

Jednu takovou změnu, která je pro další život človĕka velmi důležitá, představuje
přechod ze školy do pracovního života. V této chvíli je třeba mnohé promyslet, naplánovat a
rozhodnout, ale také překonat. Není vždy jednoduché se správně rozhodnout a prosadit své
představy a přání. Ještĕ tĕžší to pak je, když to neumožňují rámcové podmínky.

Pro jedince s postižením je stále těžší, zvládnout vstup popř. opětovný vstup do
profesního života bez doprovodné pomoci (srov. Hovorka 2001). Pokud se však mají lidé s
postiženími plně integrovat do společnosti a do všech oblastí života, pak k tomu bezpochyby
patří i oblast pracovní.

Práce představuje velmi významný základní kámen k sociálnímu uznání a k možnosti,
vést sebeurčující, rovnoprávný život ve společnosti (srov. Sigot 2001, s.7). Je proto důležité,
aby tu byl i po škole, při přechodu ze školy do povolání popř. při hledání vhodného
pracovního místa někdo, kdo poradí, doprovodí nebo pomůže a kdo přispěje k tomu, aby se
zlepšily šance obzvláště mladých lidí s postižením k plnému začlenění do společnosti.

V následujícím příspĕvku budou představeny možnosti podpory a doprovodu zvláštĕ
mladých lidí s postižením v Rakousku, které jsou (nejen) jim k dispozici při hledání
(vhodného) zamĕstnání a vstupu do nĕj, ale také při jeho udržení.

Clearing
V rámci tzv. „Behindertenmilliarde“ (viz níže) – Iniciativy rakouské spolkové vlády

k zaměstnanosti, ze které jsou financovány četné podpůrné nabídky pro postižené jedince –
byly vytvořeny různé možnosti podpory pro mladé lidi s postižením. Clearing je jednou z
nich.

Clearing je službou, která má za cíl: naznačit postiženým mladým lidem jejich
perspektivy vzhledem k jejich budoucímu profesnímu životu a připravit rozhodující podklady
pro další reálné kroky, které by mířili k jejich integraci do pracovního života. Pracovníci
clearingu navážou přes školu kontakt s mladými lidmi v posledním příp. v předposledním
školním roce, tedy před ukončením návštĕvy škol. Jejich úkolem je určit předpoklady, sklony
a schopnosti mladého člověka s postižením a poskytnout pomoc ve formě informací,
poradenství, péče a doprovodu. Provádí se analýza silných a slabých stránek a zjišťuje se,
jestli tento mladý člověk nepotřebuje nejdříve dohnat určité nedostatky ze školy. Poté se
vytváří vývojový plán.

Důležité jsou kontakty ke všem osobám, které dotyčného mladého člověka znají a
jsou pro tento proces důležití (rodiče, učitelé, pečovatelé a další11). Dále se navazují kontakty
s různými relevantními institucemi, úřady a zařízeními (úřad práce, úřady mládeže, sociální
úřady, magistráty, školy, zařízení s nabídkami pro mládež s postižením apod.), které jsou pro
další integraci nezbytné.

Clearing se pokouší domluvit pro mladistvé různá poznávací praktika, aby si mohli
vyzkoušet pracovní situaci ve „skutečném životě“ a nahlédli tak krátce do svĕta práce. Na

                                                       
11 Za účelem lepšího přehledu a čitelnosti jsou v textu použita pouze mužská označení, samozřejmě to zahrnuje i
ženskou populaci
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závěr se všechny výsledky tohoto procesu shrnou a vytvoří se individuální plán kariéry, ze
kterého vyplývají další kroky.

Clearing mohou využívat všichni mladí lidé s postižením příp. speciálně vzdělávacími
potřebami mezi 13. a dokončeným 24. rokem, kteří musí při začleňování do pracovního
života počítat s určitými těžkostmi či obtížemi.

Clearing byl v roce 2001 zřízen v několika rakouských spolkových zemích jako
doplňující opatření ke strukturám, které již existovaly. Mezitím se toto opatření rozšířilo v
různých formách do celého Rakouska, kde jeho realizaci zajišťují různé organizace (Charita,
Lebenshilfe, Behindertenhilfe, Pro mente apod.).

Pracovní asistence
Pracovní asistence je nástrojem aktivní politiky pracovního trhu a svou prací je

pověřena Spolkovým sociálním úřadem (BSB). Má dva hlavní cíle: získání a udržení
pracovních míst pro postižené jedince.

„Pracovní asistenti poskytují pomoc a poradenství nejen postiženým jedincům
samotným, ale jsou svými odbornými vědomostmi k dispozici i zaměstnavatelům a mají
pomáhat odbourávat veškeré předsudky zaměstnavatelů, obzvláště vzhledem k postiženým
lidem“ (srov. Ernst/Haller 2000, s.73).

Pracovní asistenti podporují postiženého člověka při hledání vhodného pracovního
místa, předtím ale také při osvojování dovedností příp. při ujasňování vlastních potřeb. Mají
a vyhledávají kontakty k zaměstnavatelům, pokoušejí se oslovit veřejnost a podpořit
spolupráci. Pomáhají při vyjasňování všech problémů, které by mohly vést k (předčasnému)
ukončení pracovního poměru. K poradenské činnosti patří také objasňování finanční pomoci
a individuálních situací. Tato druhá oblast, práce se zamĕstnavateli, zabírá velkou část práce
pracovních asistentů. Asistenti se vĕnují nejen zamĕstnavatelům, se kterými byly kontakt a
spolupráce již navázány (zde jde především o poskytování potřebných informací a pomoc při
nejasnostech či krizových situacích), nýbrž velké usilí investují do navazování nových
kontaktů. Oslovují zamĕstnavatele, informují je o možnostech, které existují, hovoří i o
úskalích, ke kterým může dojít a o možnostech, jak je překonat, snaží se zamĕstnavatelům
naznačit, že zamĕstnávání jedinců s postižením s sebou nepřináší jen tĕžkosti a rizika. Snaží
se odbourat jejich obavy, které z velké části vznikají z nedostatečné informovanosti.

V průběhu doby se ukázalo, že pracovní asistence vyžaduje schopnosti a dovednosti v
mnoha oblastech. Týmy musí mít tedy široký přehled v oblasti psychologie, sociální práce a
sociálního pojištění, práce na veřejnosti, v oblasti pracovního trhu a práva, v provozu
podniku atd.

Job coaching
I job coaching patří k opatřením, která mají podpořit jedince s postižením při integraci

do zaměstnání. Zkušenosti ukázaly, že ke zprostředkování na pracovní místo často nedojde
z důvodu, že je nového pracovníka (v tomto případĕ človĕka s postižením) nejdříve potřeba
zaškolit, ten se musí zapracovat a nĕkdy je potřeba i úprava pracovního prostředí. Pracovní
asistenti tuto činnost pokrýt nemohou, a proto zde nastupuje job coaching.

Pojem job coaching označuje všechna opatření, která slouží k zapracování popř. k
zaškolení zaměstnance přímo na pracovišti. Tato podpora přichází tedy po škole v době, kdy
již existuje pracovní dohoda s firmou či podnikem. Pracovníci této služby, tzv. „job coaches“
mohou doprovázet i při praxích. Je možné je tedy brát jako doplněk pracovní asistence.

Úkolem „job coachů“ je objasnit s vedením firmy konkrétní činnosti nového
pracovníka a toho pak přímo na pracovišti zaškolit. Pracovní úkony se nacvičují krok za
krokem, aby mohly být poté vykonávány k plné spokojenosti vedení. Intenzita doprovodu
závisí na přání zaměstnance a zaměstnavatele a na stupni postižení. Výhodou pro podnik:
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nemusí na zaškolování nových pracovníků uvolňovat další pracovníky – tento úkol převezme
„job coach“. Vzhledem k tomu, že není předem stanoveno, ve které oblasti bude podpora job
coachů potřeba, je od nich vyžadována určitá flexibilita.
Úkoly „job coachů“ lze rozdělit do tří skupin:

• Pracovně-technická opatření ke kvalifikaci
Úkoly k zaškolování a zapracování
Pomoc při pracovních příkazech
Trénování pracovních kroků
Zlepšení rámcových podmínek

• Sociální integrace
Poradenství vzhledem k sociálním kompetencím zaměstnance
Podpora při jednání s kolegy nebo zaměstnavatelem

• Poradenství v krizových situacích – „job coach“ podporuje i při snaze o udržení
pracovního místa. Kvůli změnám ve strukturách nebo z jiných důvodů ztrácí
pracovníci často svou zažitou rutinu, což vede k tomu, že jim pak hrozí ztráta jejich
práce. Přitom často potřebuji pouze malou podporu, aby mohli opět podávat obvyklé
výkony.

Ve spolkové zemi Dolní Rakousko byla tato možnost podpory zavedena v roce 2002
v rámci projektu INTequal (viz příspĕvek D. Rath), který je zamĕřen na podporu mladých
lidí s postižením v Dolním Rakousku. Job coaches působili v okresech Korneuburg,
Mistelbach, Gänserndorf a Hollabrunn. V rámci hodnocení této nabídky byl proveden
telefonický interview se zamĕstnavateli, kteří zamĕstnali mladého človĕka s postižením či mu
umožnili praxi a přitom využili služeb job coachů. Celkem bylo provedeno 13 telefonických
rozhovorů, ve kterých šlo o práci tří job coachů, kteří v té dobĕ podporovali 16 mladých lidí
s postižením. Nyní krátce představím pouze nejdůležitĕjší výsledky či výroky z tohoto
šetření, které vypovídají o úspĕšnosti tohoto druhu podpory.

Důvody pro zaměstnání člověka s postižením byly především osobní zkušenosti
(postižený člověk v rodině, zkušenosti z dřívějšího zaměstnání člověka s postižením, dobré
zkušenosti z praxe) či snaha o to, dát těmto lidem šanci („...všichni lidé si zaslouží dostat
šanci...“). Dvě firmy dokonce odpověděli, že v podstatě žádné nové pracovníky
nepotřebovali, ale že chtěli dotyčnému postiženému dát šanci. Více než čtvrtina
zaměstnavatelů přiznala, že důvodem byla kromě jiného i podpora (finanční), kterou závod
při zaměstnání postiženého člověka dostává.

Zaměstnaly by dotázané firmy postiženého člověka i bez doprovodu job coache? Tato
otázka byla důležitá jak pro zhodnocení smysluplnosti této služby, tak – a to především – při
rozhodování, zda v této nabídce pokračovat. Někteří zaměstnavatelé by byli ochotni,
zaměstnat člověka s postižením, přesto zdůrazňují, že je v každém případě výhodou, když se
jim dostane i podpory job coachů. Určitá část dotázaných je toho názoru, že záleží i na druhu
postižení. Někteří lidé by svou práci zvládli i bez podpory, u některých by to byl problém a
v některých závodech by to nebylo vůbec možné. Víc jak třetina se shodla na tom, že by
v jejich závodě bez podpory job coache člověka s postižením zaměstnat nemohli.

Všichni zaměstnavatelé byli s nabídkou velmi spokojeni a považují ji za výbornou
podporu a pomoc jak pro postiženého člověka tak i pro zaměstnavatele. Job coachové jsou
však v případě potřeby k dispozici i dalším pracovnkům závodu, obzvláště na začátku, kdy je
potřeba je připravit na novou situaci (nový kolega s postižením). Velmi důležitý je i přístup
job coachů, zaměstnavatelé obdivovali jejich trpělivost a nasazení a vážili si jejich
příkladného přístupu k postiženým lidem a ochoty pomoci a podpořit i tam, kde nejde přímo
o pracovní záležitost.
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Závěrem lze říci, že tato nabídka splnila svůj účel. Zaměstnavatelé byli spokojeni,
ještě důležitější je pak začlenění do pracovního procesu. Sedm mladých lidí získalo
v průběhu projektu pracovní místo ve firmĕ, ve které se kvalifikovali, u tří jedinců došlo díky
intenzívnímu přístupu k udržení ohroženého pracovního místa
Po úspĕšném zhodnocení tohoto projektu bylo zdůrazněn význam tohoto druhu podpory
v daném regionu a proto se Spolkový sociální úřad Dolního Rakouska rozhodl, že bude tuto
službu nadále podporovat.

Cena Homér
„Pracovat pro mě znamená dýchat

a když nemohu pracovat,
nemohu dýchat.“
(Pablo Picasso)

Tento úvodní, velmi vhodně zvolený citát mluví za vše. Jde o práci a o důležitost
práce v lidském životě. U lidí, kterým není umožněno pracovat, to může mít dopad a
následky na celý život. Především pak pro lidi, kteří jsou už předem znevýhodňováni, kterým
je právo na práci odpíráno anbeo je jejich přístup k práci velmi složitý.

Homér, tak se nazývá cena, která se v Horním Rakousku od roku 2001 uděluje za
inovativní přístup k integraci lidí s postižením do pracovního života. Existuje mnoho
podniků, které se v oblasti pracovní integrace angažují a které by mohly být příkladem pro
ostatní. Cílem tohoto ocenění je vzbudit u lidí zájem o problematiku „integrace lidí s
postižením do pracovního života“, zabývat se jí a oceňovat ty podniky, které pracovní
integraci lidí s postižením podporují a ukázat je jako příklad otevřené společnosti pro
postižené jedince.

Existují různé kategorie (podle počtu pracovníků) a několik kritérií. Uvádí se
například jaká konkrétní opatření a změny musely být provedeny, aby bylo vytvořeno
pracovní prostředí, které by odpovídalo potřebám postiženého člověka, druh činnosti či
příprava pracovníků na spolupráci s postiženým kolegou.

Slavnostní předávání cen pak natáčí a vysílá rakouská televize (ORF).
Horní Rakousy a Štýrsko patří k těm rakouským spolkovým zemím, které jsou v

oblasti integrace do pracovního života označovány za předjezdce. Mají vyšší procentuální
podíl integrace s nízkou vyrovnávací taxou (částka, kterou musí zaměstnavatelé zaplatit,
pokud nezaměstnávají žádné jedince s postižením, což je při určitém počtu zaměstnanců
povinností).

Závěr
V oblasti pracovní rehabilitace či integrace do pracovního života se v Rakousku

obzvláště v posledních letech mnohé udělalo. Každý rok probíhá spousta projektů, které se
snaží podpořit jedince s postiženími na přechodu mezi školou a povoláním, ale i v jiných
životních údobích. Bylo by potřeba, aby byly tyto snahy podporovány dlouhodobě a aby
nezůstaly více či méně úspěšnými projekty, nýbrž aby „žily dál“ i po ukončení projektu.

K tomu je ale potřeba, aby byly služby, kterém zde byly představeny, ale i všechny
ostatní k dispozici všem, musí pokrývat celé území a nesmí být umístěné pouze ve velkých
centrech, aby se k nim bylo možné dostat i při nedostatečné dopravní síti. Nedostatečná je
však i informovanost zaměstnavatelů, ale i postižených jedinců a jejich rodin o možnostech
podpory. Zvlášť důležitá je tedy spolupráce mezi institucemi, postiženými, rodiči, školou ale
i hospodářstvím atd.

Na prvním místě musí být především snaha najít regulérní pracovní místo. Přiměřené
zaplacení tzn. adekvátní mzda za vykonanou práci, pojištění, placená dovolená by měly být
samozřejmostí. Všem lidem by mělo být umožněno navazovat sociální kontakty, účastnit se
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společných sociálních akcí, rozvíjet se. Člověk je tvor společenský, nikdo by tedy neměl být
ať už z jakéhokoliv důvodu vyčleňován.

Vysvětlení pojmů

Clearing – podporuje mladistvé se speciálními vzdělávacími potřebami při vyjasňování
možností profesního vývoje na přechodu mezi školou a povoláním.

Pracovní asistence (Arbeitsassistenz) – nabízí poradenství a podporu při hledání práce, při
vstupu do zaměstnání stejně jako při krizových situacích a problémech na pracovišti.
Pracovní asistenci mohou využívat jak (budoucí) zaměstnanci tak i zaměstnavatelé.

Job Coaching – „job coach“ (také pracovní trenér) podporuje při zaškolení příp. při
problémech na pracovišti. Doprovází na pracoviště, do vzdělávacího zařízení nebo na
praktikum.

„Miliarda pro postižené“ („Behindertenmilliarde“) – pracovní ofenzíva pro postižené
jedince, kterou na základě těžké situace lidí s postižením na pracovním trhu v roce 2001
odstartovala rakouská spolková vláda. Jejím cílem je zlepšení situace postižených jedinců.
Cílovou skupinou této ofenzívy jsou především:

• postižení mladiství (se speciálními vzdělávacími potřebami) bezprostředně před nebo
na přechodu ze školy do pracovního života,

• postižení jedinci vyššího věku k zachování jejich stávajících pracovních míst, která
jsou kvůli narůstajícím zdravotním omezením (např. psychické onemocnění)
ohrožena, stejně jako

• postižení jedinci se zvláštními těžkostmi na pracovním trhu (především psychicky,
mentálně a smyslově postižení lidé).

Vyrovnávací taxa (Ausgleichstaxe) – Podle zákona o zaměstnávání postižených jsou v
zásadě všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají ve spolkové oblasti 25 a více
zaměstnanců, povinni, na každých 25 zaměstnanců přijmout jednoho zvýhodněného
postiženého člověka. Pokud tuto zaměstnávací povinnost nedodrží, jsou povinni zaplatit
určitou částku – tzv. vyrovnávací taxu. Tato částka jde do fondu, který byl založen za
účelem, aby vypomáhal při spolufinancování projektů ve prospěch postižených jedinců.
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5.2 Transnacionální partner 2. Open Doors, Německo, Berlín

5.2.1 Rámcové podmínky a situace v asistenci v Německu
Uwe Frewert

Úvod
Ve svém příspěvku chci nabídnout přehled o důležitých tématech, která se vyskytují

v souvislosti s osobní asistencí (osobní pomoc). Především chci vysvětlit, co je osobní
asistence a jak je v Německu organizovaná.

Stále více postižených osob usiluje o větší vliv na druh a formu pomoci, kterou
dostávají. Zákonodárce to poznal a v rámci Deváté knihy sociálních zákonů
(Sozialgesetzbuch Neuntes Buch, SGB IX) posílil možnost postižených občanů k většímu
sebeurčení. V extrémním protikladu k této hlavní myšlence je obraz člověka v rámci zajištění
péče (SGB XI). Patrné je to u osobní asistence. Přitom se jedná o praktickou podporu
v oblastech života, ve kterých se postižení občané přirozeně nacházejí. Osobní asistence je
celistvý (komplexní) princip pomoci v ambulantní oblasti pro základní péči, domácnost,
volný čas, vzdělání a povolání stejně jako pro postižené rodiče atd.

Všichni postižení lidé, kteří jsou při vedení svého života odkázáni na takovou
praktickou pomoc, kteří však ještě nemusí být předmětem péče, jsou potencionálními příjemci
osobní asistence.

Za posledních dvacet let, kdy se lidé pokoušeli vést sebeurčující život s osobní pomocí,
se vytvořily čtyři kompetence, podle kterých se určovalo, zda lze v této souvislosti hovořit o
sebeurčení nebo ne:

• Organizační kompetence: kde, kdy, jak a kým je pomoc vykonávána určují postižení
lidé sami.

• Personální kompetence: kteří asistenti konkrétně mají převzít péči určují příjemci
pomoci.

• Operační kompetence: Jak je konkrétní pomoc provedena, se řídí podle pokynů
postižené osoby, která jako expert ve vlastní záležitosti nejlépe zná svoje potřeby.

• Finanční kompetence: postižená osoba sama kontroluje financování a stará se tak o
hospodářské zacházení s finančními prostředky.
Převzetí odpovědnosti za zachování asistence je elementární součástí sebeurčujícího

vedení života člověka s postižením. Asistence je jen tehdy zajištěna, když jsou kompetence,
na jejichž základě je založena smluvní dohoda, přeneseny na postiženou osobu. Co největší
samostatnosti se dá dosáhnout tehdy, když postižené osoby samy vystupují jako
zaměstnavatelé asistentek a asistentů. Princip samostatné volby pomoci odpovídá nárokům
„ucelené péče důstojné člověka“.

Je třeba se ještě zmínit o tom, že je nutné posílit event. umožnit převzetí výše
jmenovaných kompetencí postiženými příjemci realizací odpovídajícího školení nebo
tréninku. Život v závislosti na osobní pomoci znamená, že je třeba pravidelně přijímat nové
asistenty. To platí i pro osoby, které asistenci sami organizují, stejně jako pro pomoc formou
pečovatelské služby. Je to sama postižená osoba, která zná svoji domácnost a své tělo a musí
tedy více či méně zprostředkovat své konkrétní potřeby.

Kvalita života postižené osoby je bezprostředně závislá na úspěšném řešení různých
úkolů, které se vyskytují při vedení asistentů. Sem patří např. výběr vhodných asistentů,
zapracování a konstruktivní přístup k chybnému výkonu. Proto si musí všechny postižené
osoby, které jsou závislé na osobní pomoci, osvojit základní poznatky o vedení perzonálu, aby
mohly vést samostatný (sebeurčující) život.
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Pečovatelské služby
Od roku 1995 existují dávky či úkony spadající do tzv. sociálního zajištění péče

(pojištění pro případ péče), Jedenáctá kniha sociálních zákonů (SGB XI). Jedná se přitom o
lékařsky zaměřené věcné úkony, tzn. přes pečovatelské služby jsou organizovány pečovatelské
síly (osobní pomoc) pro oblasti základní péče a domácnost. V Německu jsou pečovatelské
služby díky zmíněnému zákonu nabízeny téměř plošně.

Tuto činnost může personál poskytovat pouze „pod stálým dohledem (odpovědností)
kvalifikované pečovatelské síly“. Služby podléhají provoznímu povolení zdravotních
pojišťoven. Provedení je vázáno na bydliště postižené osoby. Výjimku tvoří situace, při
kterých se jeví péče o postiženou osobu nezbytná. Sem patří návštěva lékaře, terapie nebo
návštěva úřadů. Pojištění pro případ péče má tedy charakter poloinstitucionálního zajištění,
podobně jako to známe z Holandska či Německa (servisní domy).

V § 14 odst. 4 SGB XI je osobní pomoc popsána jako obvyklá a pravidelně se
opakující práce:

1. V oblasti péče o tělo – mytí, sprchování, koupání, zubní hygiena, česání,
holení, vyprazdňování

2. V oblasti stravování – příprava nebo přijímání potravy podle potřeb jedince
3. V oblasti mobility – samostatné vstaní z postele a ukládání do postele,

oblékání a svlékání, chůze, stání, chůze po schodech nebo opouštění a
opětný návrat domů

4. V oblasti obstarávání domácnosti – nákup, vaření, úklid bytu, umývání,
výměna a praní prádla a oblečení nebo topení.

Uznává se také uvedení (dohled), pokud si postižená osoba může vzhledem k fyzické stránce
udělat jednotlivé práce sama, není toho ale bez návodné instrukce (podnětu) samostatně
schopná.
Popsaná práce se dále uvádí v malých komplexech s časovým rozsahem. Postižení lidé proto
mluví o minutové péči, např. komplex č. 6:2
Pomoc při vyprazdňování (lze vyúčtovat pouze tehdy, není-li tato jednotka obsažená
v rámci komplexu péče 3, 4, 5 nebo 7)
Obsahuje např.:

6a) zabezpečení při inkontinenci
6b) doprovod na toaletu
6c) přemístění na židli s nočníkem a zpět v noci
6d) pomoc při vyměšování (mísa, láhev na moč)
6e) intimní péče

Doba: 15 min.základní péče

Postižení příjemci úkonů jsou rozděleni do maximálně čtyř stupňů péče. Přitom musí být
v oblasti základní péče a domácnosti prokázána minimální potřeba této pomoci:
• Stupeň I – od 1 hodiny 384 Euro s minimální 45 minutami základní péče
• Stupeň II – od 3 hodin 921 Euro s minimální 2 hodinami základní péče
• Stupeň III – od 5 hodin 1432 Euro s minimální 4 hodinami základní péče
• Stupeň IV – od 8 hodin 1918 Euro s minimální 7 hodinami základní péče

Při stupni III a IV musí být prokázána potřeba péče i v noci (po celých dvacetčtyři hodin).
Pro pokrytí skutečných potřeb vychází zákonodárce z toho, že je třeba využít dalších

zdrojů, protože pojištění pro případ péče financuje jen 50% výkonů v oblasti základní péče a
v domácnosti. Zde se počítá především se členy domácnosti, jsou to především ženy, např.
dcera nebo matka. Při pravidelné potřebě péče více než tři hodiny denně jsou příslušníci
rodiny často přetíženi a to jak fyzicky, tak i ve svých finančních možnostech.
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Způsob, kterým pojištění pro případ péče v zákonné praxi odráži situaci
„nemohoucích“, nemá nic společného s požadavkem práva postižených na
sebeurčení. Pečovatelská služba sama má právo rozhodovat o tom, kdo, kdy, jaké výkony a
kde vykoná! Pojištění pro případ péče je přeregulováno a nepřipouští žádnou lidskou
individualitu.

Pojištění pro případ péče nesplňuje požadavek na kvalifikovanou pomoc. Osobní
znalosti, které mají postižení sami o sobě a z toho pramenící individuální dovednosti, se
nemohou naučit při vzdělávání v oblasti péče o nemocné a staré, která jsou zaměřena
převážně lékařsky. Postižení není lékařským problémem, nýbrž problémem nerovnoměrného
poměru moci.

Hodnocení (klasifikace)
pozitivní:  + téměř plošné rozdělení po Německu

     + lze se odvolat na medicínské standardní výkony
negativní:  - z bytu se stává nemocnice

- nemá nic společného se sebeurčujícím životem
- pomoc důstojná člověku je sotva možná
- systém zajištění péče je přeregulován
- úkon nelze označit jako ekonomický výkon
- jen částečné financování

Ambulantní služby
V 80-tých letech byly díky možnosti nasazení pracovníků civilní služby založeny

mnohé ambulantní služby. K tomu došlo za spoluúčasti politicky aktivních postižených osob,
především v blízkosti velkých institucí, které se samy zabývají pomocí postiženým (např.
Behindertenhilfe) nebo v blízkosti univerzit, na kterých postižené osoby studovaly.

Podkladem zákona k financování osobní pomoci byl a pro většinu postižených lidí
v Německu je Spolkový zákon o sociální pomoci (Bundessozialhilfegesetz, BSHG).

Přitom je dnes pro správu sociální pomoci závazné seskupení péče podle stupňů péče a
tím zprostředkovaná minutová potřeba v oblasti základní péče a v domácnosti. Podle § 69b
BSHG, „pomocí k péči“ mohou být stanovené hodiny doplněny tak, aby pokrývaly potřebu
jedince. Hodiny financované pod stupněm I lze využivat pouze na pomoc v domácnosti.

V článku BSHG sociální pomoc podle pořadí je uvedeno, že musí být prvně
vyčerpány všechny možnosti, než nastoupí financování podle pomoci k péči. Sem patří např.
příjem a majetek domácího společenství. Hranice příjmu, aby člověk měl nárok na pomoc k
péči pro postižené osoby se blíží hranici bídy v Německu. Ohraničená možnost zatížení
fyzických a finančních zdrojů domácnosti omezuje postižené členy v rodině v jejich osobním
vývoji. Pomoc závislá na příjmu BSHG často nedovoluje žádnou samostatnost postižených
lidí.

Podle § 39 BSHG článku „pomoci při začleňování“ dochází k financování osobní
pomoci k podílu na životě ve společnosti. K tomu obecně patří podpora setkávání a styku
s nepostiženými jedinci. Patří sem rovněž doprovod postižených dětí při návštěvě běžné
školy. Ačkoliv podle výkladu směrnice je doprovod do školy nezávislý na příjmu rodičů, jsou
postižené děti v Německu odkázovány na speciální školy, protože tam plyne více peněz
z příslušných spolkových zemí (zřizovatel školy).

Ambulantní služby poskytují individuální ucelenou osobní pomoc. Přitom dnes
uznávají také pojištění pro případ péče. Mohou pokrývat všechny oblasti jako základní péči,
domácnost, pomoc pro postižené rodiče, vzdělání, volný čas atd. Pro jednotlivé oblasti je
třeba jednat s různými poskytovali financí.
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V rámci „smlouvy o péči“ (viz SGB XI) lze uznat přenos kompetencí, např. výběr a
instruktáž postižených lidí a tím jim umožnit vedení samostatného života. Praktikům však
zpravidla chybí vůle, která je spojená s posunem moci rozhodovat.

Hodnocení
pozitivní: + ucelená pomoc

    + dlouholetá zkušenost v pomoci postiženým
negativní: - rodiče a děti jsou v rámci BSHG vtaženi do financování pomoci

- osobní pomoc není poskytována v zahraničí
- individuálně zapracovaní asistenti nejsou v nemocnicích financováni

Podpora osob s lehkou mentální retardací
Jak vypadá podpora lidí s potížemi v učení (lehkou mentální retardací) vzhledem k osobní
asistenci? Podpora převyšuje úkoly osobní asistence.
Osoby, které využívají potřeb osobní asistence, jsou schopni instruovat. To znamená, že
oni určují, jak má vypadat konkrétní pomoc, kterou potřebují. Přitom lze rozlišit dvě formy
podpory:
Ø Praktická podpora (podobná asistence):

Při praktické podpoře říká postižená osoba, co si přeje nebo co nemůže. Zde jde o to
být „rukama, nohama nebo hlavou postižené osoby“, např.:

• předčítání
• zapisování
• vyhledávání informací
• nabídnutí dopravy

Ø Obsahová podpora:
Při obsahové podpoře má podporovaná osoba aktivnější roli. Zde jde o to, poskytnout i

„znalosti“, např.:
• být zdrojem informací
• podporovat období přípravy aktivit a jejich zpracování
• neutrálně reflektovat aktivity
• zajišťovat jistotu v pozadí
• strukturovat komplexní průběh
• připomínat termíny
• ptát se, jaká pomoc je zapotřebí
• poskytování rad a nápadů

Je důležité, aby o všem, co se bude dělat, rozhodovala v  zásadě postižená osoba. Na
rozdíl od asistence spočívá aktivní část podpory v přípravě a ve zpracování aktivit. Během
vlastních aktivit zůstává osoba poskytující podporu v pozadí.

O dobré podpoře lze mluvit tehdy, když podporovaná osoba zná následující tři role a
ví, jakou roli má kdy přijmout:

• pomáhající osoba, která má větší aktivní podíl.
• podporující osoba, která je v blízkosti a podle okolností poskytne pomoc.
• poradenský pracovník, který je v pozadí jako kontaktní osoba.

Cílem podpory je dosažení co možná největšího sebeurčení, větší sebeodpovědnosti a
samostatnosti. (3c „Wir vertreten uns selbst“ - ISL e.V., Kölnische Str. 99, D-34119 Kassel).

Asistence na pracovišti
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V Deváté knize sociálních zákonů (SGB IX, § 102 odst. 4) se poprvé podařilo
zformulovat právní nárok na převzetí nákladů za potřebnou osobní pomoc (pracovní
asistence). Zákon tím umožňuje realizaci vysokého stupně sebeurčení postižených
pracovníků.

V zásadě je možná jakákoliv forma organizování asistence. Asistenci na pracovišti tak
zajistí buď ambulantní služby anebo si ji postižená osoba jako zaměstnavatel zajistí sama.
V praxi poskytne osobní asistenci často zaměstnavatel postižené osoby.

V předběžných doporučeních německé Arbeitsgemeinschaft der deutschen
Hauptfürsorgestellen (AG-HFSt, pozn. Pracovní společenství německého hlavního úřadu
sociální péče), dnes integrativních úřadů, byly stanoveny pevné částky, které se však neopírají
o žádný konečný zákonný podklad. V mnoha případech nestačí k pokrytí individuální potřeby
podpory postižené osoby na pracovišti ani nejvyšší částka 1022,58 eur. Zaměstnavatelé
postižených osob jsou částečně ochotni náklady na mzdu doplatit. Tím však získávají
zaměstnavatelé právo rozhodování a ne postižená osoba.

Hodnocení (klasifikace)
pozitivní:  + vysoký stupeň svobody při utváření
negativní:  - integrativní úřady chtějí určovat pevné částky jako horní hranici

 - postižené osoby zaměstnávající asistenty nemohou prakticky převzít
finanční vyrovnání

Postižení jako zaměstnavatelé asistentů
Převzetím rozsáhlé odpovědnosti za individuální potřebnou osobní pomoc se

postižený člověk stává zaměstnavatelem. Přijímání, instruování, vedení a správa personálu
vykonává sama postižená osoba. Postižení zaměstnavatelé zajišťují placení daní a sociálního
pojištění.

Jaké jsou přednosti toho, když si člověk zajišťuje asistenci sám? Mezi zvláštní znaky patří:
• Asistence je poskytována nezávisle na místě, také v malých městech, ve kterých

neexistuje žádná ambulantní či pečovatelská služba.
• Využití asistence si postižený zaměstnavatel zajišťuje sám s ohledem na své

individuální potřeby. Přitom lze pokrýt všechny potřebné oblasti (základní péče,
domácnost, pomoc pro postižené rodiče, vzdělání a povolání, volný čas).

• Osobní asistence je finančně výhodná, protože zde nenastupují žádné poplatky a
náklady jako pronájem kanceláře, poplatky za telefon, jízdné ad.

• Finančně výhodná jsou také opatření na školení a zácvik pro potencionální postižené
zaměstnavatele, protože se jedná o časově omezenou pomoc a tím o jednorázovou
investici, protože se vychází z toho, že bude mít postižená osoba tyto dovednosti i
nadále. Na rozdíl od toho je u ambulantních služeb třeba stále školit nové síly.
Zaměstnanecký poměr v soukromé domácnosti umožňuje flexibilnější organizaci
asistence, protože se zde jedná o pracovní místa vztahující se ke konkrétním osobám.
Tím vznikají pracovní síly, které ambulantní služby k dispozici nemají.

• Osobní asistence je garancí pro pomoc ve smyslu postižených osob. Protože si sama
řídí nástroje zajištění kvality, jedná se o mimořádně výkonnou a ekonomickou
nabídku jakou nemůže poskytnout žádná pečovatelská služba (4 srov. § 72 odst. 3
SGB XI: Zulassung zur Pflege durch Versorgungsvertrag).
Pro postižené osoby, kteří si přejí vlastní organizaci naší osobní pomoci, vznikají nové

úkoly a požadavky. Postižený zaměstnanec totiž musí být schopen plnit povinnosti sociální
péče vzhledem k zaměstnaným asistentům. Přitom jde o základní složky personálního
vedení, komunikace a školení o finančně technických úkolech jako např. vedení knihy
mezd.
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Díky pojištěním pro péče dochází k finančnímu upřednostňování služba:
• Při použití pečovatelské služby je měsíčně poskytováno až 1432,- eur (popř. 1918,-

eur), avšak při zaměstnání asistenta v domácnosti maximálně jen 665,- eur. 5 pro
„nemohoucího“ popř. nositele sociální péče to znamená měsíčně o 179,- eur více.

• 511,- eur, 767,- eur popř. při řešení vážnějších případů (stupeň IV) až k 1.253,- eur,
pokud se platí reálný plat pro zaměstnané asistenty v domácnosti.

• 5 tzn. jen podpora při péči pro dobrovolné (neplacené) pečovatele.

Ale v § 2 SGB XI se říká: „Výkony pojištění péče mají pomoci nemohoucím osobám, aby
mohly i přes svou potřebu pomoci vést pokud možno samostatný a sebeurčující život, který by
odpovídal hodnotě člověka. Pomoc je zaměřena na obnovení či zachování tělesné, duševní a
psychické síly nemohoucích osob.“

Aby bylo možné vyhovět této málo uznávané žádosti pojištění péče, musí podniky
asistentů v domácnosti postiženého zaměstnavatele kooperovat se schválenými
pečovatelskými službami (SGB XI). Vzhledem k rámcovým smlouvám přispívá kooperace k
doplnění a rozšíření výkonů.

Rozšíření výkonnosti je blíže popsáno v § 9 odst. 2 a odst. 3 ve společných
doporučeních podle § 75 odst. 5 SGB XI k obsahu rámcové smlouvy v ambulantní péči:
pečovatelské služby, které vykonávají práci v kooperaci s jinými zařízeními, uzavírají se
svým partnerem smlouvu o kooperaci. Ty je třeba předložit příslušným zemským svazům
pečovatelské pokladny.

Odborná odpovědnost za výkon postiženého kooperačního partnera přebírají vůči
pečovatelských pokladnách povolené pečovatelské služby. Sem patří také výkony postiženého
partnera placené přes pečovatelskou pokladnu. Právě tak je zpravidla třeba předložit
dokumentaci o asistenci. V zásadě je také podnikům postižených zaměstnavatelů
v domácnosti povoleno uzavírat takové kooperační smlouvy s povolenými ambulantními
pomocnými službami. Většinou jsou to ambulantní služby příslušné pojišťovny, které se
ztotožňují s myšlenkami hnutí pro sebeurčující života (Selbstbestimmt-Leben-Bewegung).

Hodnocení
pozitivní: + sebeurčující pomoc (pomoc, kterou si postižená osoba sama určuje)

     + člověk je ve sém domě svým vlastním pánem
negativní: - odpovědnost sama za sebe může zatěžovat

- nedostatečné vedení osoby může vést k chybování asistence
- zaměstnavatelé jsou zpravidla jen osoby s vysokou potřebou pomoci

Závěr
Možnosti volby jsou vlastním klíčem k sebeurčujícímu životu postižených, aby bylo

možno dosáhnout optimální kompenzace. V rámci zajištění asistence je možná kombinace
mezi pracovním modelem samostatně zvoleným zaměstnavatelem a mezi pomocí poskytnutou
prostřednictvím ambulantních služeb. Výběrem bohaté nabídky asistence lze často teprve pak
uspokojit rozmanité potřeby v životě člověka.

Záleží na tom, dát všem šance na spoluúčast a životní perspektivy (podle schopností a
možností), než se spokojit s tím, že z postižených osob vytvoříme objekty pečovatelských
služeb. Po ná se požaduje navrácení vlastní odpovědnosti. „Sociální tržní hospodářství je
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historicky a světově jedním z nejúspěšnějších modelů, jak dát dohromady spravedlnost a
efektivitu.“

Komise expertů z pověření Německé konference biskupů
Posílení zaměstnaneckých vztahů v soukromých domácnostech znamená pro postižené

zaměstnavatele více humanity a sociální spravedlnosti. Soutěž s ambulantními službami tak
získá mravní kvalitu, protože dojde k obohacení pro všechny zúčastněné strany. Je nesmyslné
podporovat vzdělávání „pečovatelských sil“, aby bylo možno poskytnout kvalitativně
„dobrou péči“.

Literatura/ Poznámky
1. Mein Recht bei Pflegebedürftigkeit. Dr. Andreas Jürgens, dtv – Originalausgabe. Die dritte
Überarbeitung. ISBN 3-423-05650-9.
2. Par. 3a BSHG – Das Recht auf ambulante Hilfen. Deutscher Paritätischer
Wohlfahrtsverband – Gesamtverband.e.V. Heinrich-Hoffmann Str. 3, 60528 Frankfurt a.M.
Die dritte überarbeitete Auflage, Saarbrücken 1997.
3.  Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz. Ein Schulungskonzept für
AssistenznehmerInnen, Band A. MOBILE - Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V.
Roseggerstr. 36, 44137 Dortmund. ISBN 3-930830-26-4.
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5.2.2 Empowerment a mobilita vedoucí k sebeurčení
Ulrike Pohl

Klíčová kvalifikace pro těžce postiženou mládež
V současné době existuje v Německu hodně projektů, které se zabývají problematikou

přechodu škola – povolání stejně jako podpůrných nabídek pro postižené osoby. Přesto je
cesta postižených žáků, pokud nezačnou dále studovat, při vstupu do profesního života
většinou předurčena. Nastupují do (i po úspěšné školní integraci) chráněných dílen pro
postižené občany nebo jsou přijati do center profesní přípravy.

Proč je tomu tak?
Trh podpůrných nabídek je nepřehledný, uživatel a nabídky mají problém se dostat k

sobě. Ve svém příspěvku bych ráda představila projekt rozvojového partnerství „OPEN
DOORS“ (www.open-doors.info), který tuto výchozí situaci chápe jako výzvu lépe připravit
žákyně a žáky s postižením na přechod škola – povolání. V tomo případě se jedná o Berlínské
centrum pro sebeurčující život osob s postižením (Berliner Zentrum für selbstbestimmtes
Leben behinderter Menschen e. V., BZSL, www.bzsl.de), které společně s integrativně
kooperativní školou v Birkenwerder (spolková republika Brandenbursko) vypracovalo pro
předposlední a závěrečné ročníky s postiženými žáky klíčové kvalifikace jako jsou mobilita,
vytváření sítě, flexibilita a celoživotní učení. Všichni trenéři a poradci v BZSL jsou sami
postižení a žáci tak mají možnost zažít a vnímat spolupracovníky nikoli jako učitele, ale jako
sobě rovné (peer).

Proč je to tak důležité?
Postižení experti mají snadnější přístup k postiženým klientům a jejich rodičům,

protože jejich život a svět zkušeností jsou podobné. Vlastní zkušenost s diskriminací,
zkušenost s vyřazováním a každodenní snaha o život ne pro, ne proti, ale sebevědomě s
postižením jsou předpokladem pro dobré poradenství ve smyslu tzv. „peer counseling“.

Vedle tohoto tzv „peer efektu“ vnímají žáci naše spolupracovníky jako vzor, jako
model pro smysluplný, sebeurčující život – postižené osoby, které jsou postižené a přitom
profesně úspěšné.

Naším prostřednictvím zažívají – v podstatě na „živém příkladu“ – jak zacházet s
pomocí a prostředky pomoci: např. osobní asistence, mobilita v soukromých a veřejných
dopravních prostředcích.

A jako postižení experti a poradenští profesionálové disponují naši spolupracovníci
také četnými znalostmi z nejrůznějších oblastí práva jako jsou sociální pomoc, zdravotní
pojištění, pečovatelské příspěvky atd.

Aby se profesní příprava úspěšně a trvale rozvíjela, jsou k základní kvalifikaci
zapotřebí i další osobnostní předpoklady:
v pedagogické schopnosti, neboť např. zacházení s asistencí je učební proces, k jehož

zprostředkování dochází v našem projektu v rámci tréninkového programu.

Postižení žáci a žákyně vyrůstají velmi chráněni a opečováváni. Jejich nepostižená učitelka
nebo učitel, který nemá s postižením zkušenost, nemá často ani odvahu připustit, aby se
postižení žáci dostali do situace, ve které dospívající už neví jak dál a musí požádat o
pomoc. Pokud ale nikdy nezažiji neúspěch (s doprovodem), nemohu také posoudit, v čem
spočívá moje potřeba asistence.

http://www.open-doors.info
http://www.bzsl.de
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Trénink přijetí asistence v našem projektu cvičí také komunikativní schopnosti žáků.
Postižená mládež se nejdříve při hrách, při kterých přebírají určité role, a následně v reálné
situaci (zájezd třídy nebo podniková praktika) učí adekvátně formulovat svá přání. V rámci
inidividuálních možností každého žáka rozvíjíme s každým mladistvým kompetence
zaměstnavatele popř. sociální kompetence, které jsou nezbytné při kontaktu s asistencí:
schopnost kompromisu, zdvořilost, efektivní organizování času, kompetence zácviku, tzv.
gender-kompetence, organizační kompetence.

Praktické zkušenosti z ekonomické oblasti
Podporujeme postižené žáky při přípravě podkladů, které potřebují pokud se uchází o
nějaké místo. K tomu patří otázky jako: Musím vždy uvést své postižení? Kolik bych měl
vědět o podpůrných možnostech pro zaměstnavatele? Kdo mne může kromě jiného
podpořit při hledání práce (např. integrační odborné služby)? Jaké jsou dobré metody
ucházet se o práci, pokud jde člověk s postižením (např. osobní dodání podkladů nebo
ústní žádost o místo na kazetě)?
V rámci tohoto tréninku zaujímá cvičení sebevnímání a vnímání druhých centrální
význam. Z mé mezitím již desetileté poradenské praxe vím, že postižené osoby mají sklon
k nadmíru ochranitelským či přetěžujícím extrémům v sebevnímání: přeceňují se nebo se
podceňují, přičemž svoje vlastní potřeby neberou příliš vážně.

To mě přivádí k další mezníku naší práce.

v Postižený člověk v centru pozornosti
Školní profesní příprava vyžaduje propojení všech zúčastněných:
Ø kontinuální vtahování rodičů (večery s rodiči, dopisy rodičům, schůzky rodičů a

informační schůzky, např. o právních otázkách, při podpůrných výborech) –
informovanost je jednou ze strategií řešení, aby se zabránilo neuspokojivé situaci
popsané na záčátku textu a žákům se otevřely šance a možnosti volby

Ø nejen sporadické zásahy psychologů; školní sociální práce; vychovatelů v domově
(internátě) a pomoc ve vyučování

Ø pravidelné kontakty k úřadu práce nejpozději od 8. třídy
Ø vytvoření učitelského týmu k profesní přípravě

Náš projekt má v této oblasti dvojitou funkci: propojování profesionálů např. při
vytváření individuálních plánů přechodu pro každého žáka a posílování postižených žáků, aby
vytvářeli své vlastní podpůrné skupiny.

Jednou metodou, která vede k tomu, aby si jedinec uvědomil vlastní přání a potřeby a
dokázal je realizovat, je osobní plánování budoucnosti, na jejichž konci bývají tzv.
„konference“ tedy povídání o budoucnosti za účasti vybrané podpůrné skupiny.

Na závěr ještě zmíním několik zcela konkrétních zásadních bodů, které činí profesní
přípravu prakticky zvládnutelnou a užitečnou:
v Pro žákyně a žáky: vyučovací jednotka v pracovním vyučení např. k sestavení profilu

schopností, trénink ucházení se místo a navazující individuální poradenství; praktika
pokud možno v běžném podniku nebo firmě na volném trhu práce (a ne v podniku
rodičů), pokud si to člověk přeje, může mít i doprovod těchto praktik

v Trénink asistence při zájezdech třídy a při praxi, což má jak pro učitele tak pro postižené a
nepostižené spolužáky učební efekt. Náklady na asistenci jak při pracovní asistenci, tak
při soukromé asistenci pro mobilitu jsou hrazeny z projektu.
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v Podpora při organizování exkurzí – také to je forma tréninku mobility: Jak se dostanu z
místa A do místa B? Využití mezinárodních veletrhů nebo evropských dnů učí žáky jak
sebeorganizaci a sebeodpovědnosti, tak schopnosti samostatně si opatřit informace o místě
a navázat spojení.

v Výhledově jsme naplánovali trénink bydlení, aby se žáci připravili na samostatné bydlení,
za které jsou sami zodpovědní.

v Pro žáky, rodiče a učitele: týdenní individuální poradenství
v Zpracování informačních materiálů k období ukončení školy nebo pro rodiče
v Nabídky pro učitele: další vzdělávání, např. na téma „Učení pro život – šance a překážky v

systému školy“.

Doufám, že jsem Vám poskytla náhled do toho, jaké klíčové kvalifikace získávají s pomocí
našeho projektu postižení žáky, aby se lépe připravili na pracovní život.
Školy mají připravovat pro život. Také na život s postižením. Školy mohou v určitém
rámci samostatně disponovat personálními prostředky. Proč by ted neměli školy zaměstnat
lidi, kteři přesně toto dělají: připravují postižené žákyně a žáky připravují na sebeurčující,
sebeodpovědný a smysluplný život s kompetencemi, které jsou stejně důležité jako čtení a
počítání?
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Předprofesní příprava – trénink žáků ”co umím” a ”co chci”

Příklad práce se žákyněmi a žáky ze speciální školy pro tělesně postižené v Berlíně,
Německo.

Tři „Co“-otázky, které mi pomohou dál

Tři otázky, které mi pomohou při vlastním sebehodnocení při volbě povolání:

1. Jaký jsem člověk?
2. Co umím?
3. Co chci?

Tyto otázky mají pomoci k pochopení, které umožňuje získat důležité poznatky a nabýt
sebejistotu, a sice v profesních relevantních oblastech o vlastní osobě, kompetencích,
stejně jako o představě budoucí profese (cílové představě).

Trénink uchazeče

1. Jaký jsem člověk ?

Jmenujte během jedné minuty spontánně tři přídavná jména, které výstižně popisují
důležité znaky Vaší osobnosti.

Jsem:
1) …………………….
2) …………………….
3) …………………….

Tohle není vůbec jednoduché. … Jste se svou volbou spokojeni? Popisují tato přídavná
jména skutečně hlavní vlastnosti Vaší osobnosti? Souhlasily by osoby, které dobře znáte,
s touto volbou?

Znaky osobnosti:
Pro sebehodnocení jsme sestavili rozsáhlý seznam znaků osobnosti. Uvědomte si, že

při tomto sebehodnocení (vlastní charakteristice) nemusíte za každou cenu chtít dobře obstát a
vůči někomu se ospravedlňovat. Jde především o Váš osobní pohled.

Poproste ve druhém kroku jednu nebo více osob, kterým důvěřujete, aby stránku se
znaky rovněž vyplnily. Srovnání obou výsledků Vám poskytne zajímavé vysvětlení o
možných rozdílech vnímání sebe sama nebo vnímání Vaší osoby druhým člověkem.

Nyní ale k vlastnímu posouzení: Abyste mohli lépe odhadnout výraz pro jednotlivé
vlastnosti, existuje pro každé přídavné jméno škála od +3 (silně vyhraněné, vyhraněné,
výrazné) do -3 (sotva připadající v úvahu).

Jak se hodnotíte? Zakřížkujte u každé vlastnosti, jak výrazné je Vaše mínění.
Trénink uchazeče
sympatický +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
důvěryhodný +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
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ochotný se učit  +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
důvěřivý +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
orientovaný na výkon +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
pečlivý +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
otevřený (přístupný, vnímavý)        +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
zatížitelný +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
vytrvalý +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
spokojený +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
agresivní +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
spravedlivý +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
spolehlivý +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
cílevědomý +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
trpělivý +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
zpomalený +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
romantický (citlivý) +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
náročný +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
impulzivní +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
schopný se prosadit +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
bázlivý (plachý, bojácný) +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
ochotný (ochoten pomoci) +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
zdvořilý (uctivý) +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
vědomý si povinností +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
spolehlivý +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
přátelský +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
sebekritický +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
trpělivý (klidný) +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
milující pořádek +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
čestný +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
schopný se nadchnout +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
tvrdohlavý (paličatý, umíněný) +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
rozhodný                             +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
spontánní +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
praktický +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
ochotný nést riziko +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
sebejistý +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
empatický (schopný se vcítit) +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
samostatný +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
otevřený +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
nedůvěřivý (podezíravý) +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
se silnou vůlí +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
nekomplikovaný +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
přesvědčivý +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
mající porozumění +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
schopný kontaktu +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
duchapřítomný (pohotový) +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
důkladný +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
vyrovnaný +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
kreativní (tvořivý) +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
adaptabilní                                       +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
se smyslem pro humoru +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
precizní +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
vážný (zamyšlený) +3     +2        +1          0         -1          -2           -3
vědomý si problému +3     +2        +1          0         -1        -2        -3
schopný pracovat v týmu +3     +2        +1          0         -1        -2        -3

2. Co umím?

Zde jde o objasnění Vašich profesních a mimoprofesních schopností a dovedností:
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• Jaké jsou Vaše nejdůležitější schopnosti pro povolání, o které usilujete?
• Ve které oblasti se domníváte, že jsou Vaše slabé stránky?
• Kterým aktivitám, popř. koníčkům, se věnujete ve svém volném čase?
• Ve kterých oblastech byste se mohli zlepšit?

Co umím dobře...

...při práci ...s lidmi ...ve volném čase

1

2

3

Co neumím tak dobře…

...při práci ...s lidmi ...ve volném čase

1

2

3

Co všechno umím, co bych chtěl(a) umět a kde potřebuji pomoc…
Prosím, zakřížkujte na přiloženém listě odpovídající čísla nebo symboly

Toto umím…

Å Ç É J L 

S velkou
pomocí

S trochou
pomoci

Bez pomoci To umím dobře
(s/bez pomoci)

To pro mne není
důležité

To bych
se chtěl(a)

naučit/umětlépe

Vyberu si správné oblečení ke správné příležitosti Å Ç É J L 
Udržuji svoje oblečení v dobrém stavu Å Ç É J L 
Překontroluji v zrcadle, jak vypadám Å Ç É J L 
Mám dobré návyky ve stolování Å Ç É J L 
Vím, když jsem nemocen (nemocná) Å Ç É J L 
Nahlásím u zaměstnavatele (ve škole),
že jsem nemocen (nemocná) Å Ç É J L 

Dbám na zdravé stravování a pohyb Å Ç É J L 
Zůstávám u jednoho úkolu, dokud není hotov Å Ç É J L 
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Snažím se a nevzdávám se Å Ç É J L 
Začínám úkoly sám od sebe Å Ç É J L 
Poznám chyby Å Ç É J L 
Umím pracovat podle pracovního plánu,
časového harmonogramu Å Ç É J L 

Koriguji svoje chyby, nebo si řeknu o pomoc Å Ç É J L 

Pracuji rychle Å Ç É J L 
Starám se o povolání (práci, profesi) Å Ç É J L 
Píšu žádost o místo Å Ç É J L 
Mám rozhovor o konkursu Å Ç É J L 
Jsem přátelský(á) a zdvořilý(á) k jiným lidem Å Ç É J L 
Beru v úvahu návrhy nebo vstřícnou kritiku Å Ç É J L 
Dodržím úmluvu (termín) Å Ç É J L 
Vyjadřuji se jasně a srozumitelně Å Ç É J L 
Jsem ochotný(á) učit se nové věci Å Ç É J L 
Plánuji svůj den Å Ç É J L 
Umím říci, co je zvlášť důležité
na mém úmyslu (závěru) Å Ç É J L 

Snesu (unesu) odpovědnost Å Ç É J L 
Vykonám rozhodnutí Å Ç É J L 
Umím s jinými dobře spolupracovat Å Ç É J L 
Umím následovat pokyny vedoucích Å Ç É J L 
Vydávám to nejlepší Å Ç É J L 
Mohu si na své úkoly znovu vzpomenout
poté, co jsem byl(a) vyrušen(a) Å Ç É J L 

Umím se přizpůsobit na novou situace          Å Ç É J L 
Umím si všimnout pokynů (příkazů, instrukcí) Å Ç É J L 
Znám své silné stránky Å Ç É J L 
Znám své slabé stránky Å Ç É J L 
Chodím do práce, do školy nebo na schůzku včas Å Ç É J L 

3. Co chci?

Věnujte zodpovězení těchto otázek dostatek času. Na první pohled se odpověď zdá lehká.
Při hlubším přemýšlení ale zjistíte, že spíše víme víc o tom, co nechceme, než že můžeme
pozitivně formulovat to, co si přejeme.

Následující tabulka Vám má nabídnout první záchytné body:

ØPracovat uvnitř? ØPracovat venku? ØJe to jedno
ØÚkoly se naučit sám (sama)? ØChtěl(a) bys pomoci při učení? ØJe to jedno
ØPotřebuješ pokaždé pomoci? ØPo celou dobu?

ØJenom poprvé?
ØJe to jedno

ØMalý podnik? ØVelký podnik? ØJe to jedno
ØS písemnými úkoly? ØBez písemných úkolů? ØJe to jedno
ØPracovat sám (sama)? ØPracovat s druhými? ØJe to jedno
ØStejnou práci? ØRůznou práci? ØJe to jedno
ØPotkávat se s novými lidmi? ØPracovat s dobře známými lidmi? ØJe to jedno
ØNa různých místech? ØStále na stejném místě? ØJe to jedno
ØRaději jistotu? ØJít také do rizika? ØJe to jedno
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ØStejnou činnost po celý den? ØRůzné činnosti přes den? ØJe to jedno
ØDělat něco, co umím? ØVyzkoušet něco nového? ØJe to jedno
ØRychle se rozhodovat? ØMít čas o věci přemýšlet? ØJe to jedno
ØPracovní uniforma/pracovní šaty? ØSám se rozhodnout, co nosím? ØJe to jedno
ØBýt vnímavý(á), pozorný(á)? ØRaději ne tolik pozornosti? ØJe to jedno
ØNeumazat se? ØUmazat se - o.k. (nevadí)? ØJe to jedno
ØPracovat rychle? ØPracovat podle svého tempa? ØJe to jedno
ØPevná pracovní doba? ØFlexibilní pracovní doba? ØJe to jedno
ØPlná pracovní doba? ØČástečná pracovní doba? ØJe to jedno
ØPřes den? ØVečer? ØJe to jedno

Adresa uchazeče

Adresa podniku

Datum

Váš inzerát v Berlínských novinách ze dne …

Vážený pane…
Ve výše jmenovaném inzerátu popisujete pracovní oblast, která mne velmi zajímá a rovněž
plně odpovídá mým schopnostem a sklonům.

Krátce k mé osobě:
Jsem vyučená prodavačka průmyslového zboží a úspěšně jsem absolvovala další vzdělání
v oblasti informačního managementu. Dlouholeté rozsáhlé zkušenosti v administrativě
(kanceláři) a náročné, samostatné odborné zpracování písemností v oblasti chemie doplňují
můj profil činností.
Aktuálně navštěvuji rekvalifikační kurzy podporované pracovním úřadem a mohu Vám být ve
velmi krátké době k dispozici.

Těším se na pozvání k přijímacímu pohovoru.

S pozdravem...

Přílohy
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Hlavičkový papír

Nábor ve věci (reklama, propagace)

Žádost o místo

ü Váš dopis ukazuje zaměstnavateli černě na bílém, jak budete později pracovat: zda jste
pečliví nebo nedbalí, organizačně zdatní, nebo jednáte chaoticky, zmateně či logicky.

ü Vlastní žádost o místo vyžaduje čas. Sedět nad napsáním žádosti osm hodin není nic
zvláštního.

ü Profesionálové vymyslí (sepíší) tři různé žádosti o místo, které pak předloží svým
přátelům nebo známým. Na základě připomínek lze žádost často zlepšit.

ü Myslete na to, že jde o první dobrý dojem, který po sebě zanecháte.

ü Představte si všechny argumenty, které jste shromáždili, ve stručné podobě (formě).

ü Stručnost má přednost (vtip je v jednoduchosti). Nejlepší je žádost jednostránková
(optimálně: ne více než pět, šest vět).
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Hlavičkový papír

Nejdůležitější rady na představení

Při psaní žádosti berte na zřetel text inzerátu. Pokuste se vysvětlit, proč jste pro toto
místo nejvhodnější uchazeč (zájemce). Zodpovězte následující otázky: Proč se o místo
ucházíte, co děláte teď a jaké jsou Vaše cíle (plány)? Napište čtyři, maximálně pět vět ne
více než na jednu stranu.

Oslovení
”Vážené dámy a pánové” – použijte jen v případě, že z inzerátu nevyplývá jméno žádné
konkrétní osoby, která tuto záležitost vyřizuje.

Úvodem
Probuďte v příjemci Vašeho dopisu zvědavost na Vaši žádost.

Možné zahájení:
Ve Vašem inzerátu ze dne ….hledáte…
Popisujete profesní úkol, který mne zvláště zajímá…
Odvolávám se na Vámi popsanou pozici…
S velkým zájmem jsem si přečetl Váš inzerát a chtěl bych se Vám představit…
Hledáte…
Jsem…. a četl jsem s velkým zájmem…
Vámi popsaná pozice(úkol)…
Představuji se jako… a mám velký zájem…

Střední část
Krátce a výstižně se představit, uvést, proč si podáváte žádost a proč jste ten správný
uchazeč.

Závěr
Ještě jednou na sebe a Vaši žádost upozorněte. Uveďte aspekt, který Vám dodá navíc plus
body.

Některé závěrečné věty:
Jestliže jsem vzbudil svou žádostí zájem, bude se těšit na pozvání k přijímacímu pohovoru.
Jestliže Vám moje žádost vyhovuje (zamlouvá se), jsem Vám rád k dispozici k přijímacímu
pohovoru.
Jestliže si po prohlídce mých podkladů k žádosti přejete další informace nebo přijímací
pohovor, jsem Vám rád k dispozici.
Budu se těšit, jestliže mne po prozkoumání mých podkladů k žádosti pozvete na přijímací
pohovor. Zde můžeme prohovořit (probrat) další detaily (např. termín nástupu, plat).
Na pozvání na přijímací pohovor se budu těšit.
 Jsem Vám plně k dispozici k osobnímu pohovoru týkajícímu se všech informací
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5.3 Transnacionální partner 3. Integrative Guidance for Handicapped
People on the Jobmarket, Česká republika

5.3.1  Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce
v kontextu národní a evropské spolupráce

Marie Vítková, Jarmila Pipeková

Předkladatel projektu: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Zaměstnatelnost a tématická priorita A – Zlepšování přístupu a návratu na na otevřený trh
práce pro osoby obtížně integrovatelné

Hlavní cíle projektu:
• podpořit integraci postižených osob na trh práce
• vytvořit efektivní monitorovací skupiny založené na principu rozvojového partnerství,

které by byly schopné propojit poradenské instituce školského systému se zdravotními
a sociálními službami

• zvýšit možnosti absolventů speciálních (zvláštních) škol na získání zaměstnání

Cílové skupiny:
• žáci speciálních (zvláštních) škol, kteří nemají zájem pokračovat ve vzdělávání
• studenti speciálních gymnázií
• absolventi speciálních (zvláštních) škol
• romská mládež vzdělaná ve zvláštních školách v regionu Brno
• rodiny těchto žáků

Aktivity:
• poskytování komplexních poradenských služeb cílové skupině ve spojení s procesem

vzdělávání a testování cílových skupin, obzvláště v oblasti znalostí, schopností a
návyků využívaných v pracovním procesu

• testování dalších schopností důležitých pro přístup studentů na pracovní trh (jako např.
komunikace) a schopnosti ovlivňující pracovní proces, příprava na tento proces

• porovnání přístupů a výsledků nadnárodních partnerů
• příprava nových metodických materiálů
• rozšíření vzdělávacích programů speciálních škol vedoucích ke zjednodušení přístupu

na pracovní trh
• monitorování rodin
• založení ergoterapeutického centra

Výstupy:
• metody integrovaného systému poradenství
• rozšíření integrovaného poradenského systému
• kvalitativní kritéria pro instituce z oblasti pracovní integrace
• zdokonalený systém řízení přechodu ze školy na pracovní trh
• srovnávací výzkum v České republice, Rakousku a Německu s tématem „Integrace

postižených osob na trhu práce“
• ekonomické a sociální vyhodnocení inovativního způsobu integrovaného

poradenského systému v kontextu aktivní politiky zaměstnanosti v České republice
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Rozvojové partnerství (8 partnerů):
• vzdělávací instituce
• speciální (zvláštní) školy
• učiliště
• úřad práce
• NNO pomáhající mentálně postiženým
• Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež

TCA č. 1709, název: Transition from School to Work, TSW
Sekretariát:
INTEQUAL, Integration Jugendlicher mit Behinderung NÖ, Rakousko
Další partneři:
OPEN DOORS – Schlüsselqualifikation und Chanzengleichheit für behinderte Menschen
Keine Behinderungen trotz Behinderung, Německo
Emporwement door Transitie, Nizozemí
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5.3.2 Průběžné sledování a analýza výsledků práce poradců
v rámci projektu EQUAL

Jarmila Pipeková

Česká republika je první přístupovou zemí EU, která se v červnu 2001 připojila k
prvnímu kolu společenské iniciativy EQUAL, více než o rok později neč členské země EU.
Byla ustanovena základní programová struktura zahrnující řídící orgán (Ministerstvo práce a
sociálních věcí, monitorovací výbor, Národní kancelář EQUAL a hodnotící komisi). EQUAL
je v ČR spolufinancován z prostředků státního rozpočtu a programu PHARE.  Ze 76 návrhů
projektů, které byly v polovině roku 2002 podány, vybrala hodnotící komise 10 nejlepších pro
Akci 2. Těchto 10 projektů pokrývá 6 z 9 vypsaných tématických priorit EQUAL (A, B, C, E,
F, G). Žadatelé českých projektů pocházejí z pěti regionů České republiky - Severní Moravy a
Slezska, Prahy, Brna a regionu Zlín.

Region Brno představil projekt „Integrované poradenství pro osoby s postižením
na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce“, jehož nositelem je Masarykova
univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky.

Projekt spočívá v prosazení podpůrných opatření pro integraci postižených osob na
první (otevřený) trh práce. To se děje vývojem podmínek pro přístup na trh práce pro osoby,
které mají těžkosti při integraci a reintegraci na trh práce. Strategická opatření vycházejí
z dnešní situace handicapovaných osob na trhu práce v České republice. Jedná se především o
skupinu absolventů ze speciálních základních a středních škol (školy pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami, srov. zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon).

Hlavním cílem projektu je vytvoření efektivní monitorovací skupiny, která je zřízena
na principu rozvojového partnerství, a která sleduje cíl propojit poradenské instituce z oblasti
školství, zdravotnictví a ze sociální oblasti při prosazování profesního poradenství v účinný
systém. Poradenský systém je základní podmínkou pro úspěšnou integraci / inkluzi
handicapovaných osob ve společnosti. V České republice je třeba posílit předprofesní a
profesní přípravu v poradenském systému cílenými pracovními metodami a formami.
Všechna opatření a průběžná opatření v projektu vedou k cíli zlepšit podmínky pro přechod
absolventů ze speciálních škol na trh práce a podpořit je na začátku jejich profesní dráhy.

Realizace projektu začala v listopadu 2002 po podpisu smlouvy s Ministerstvem práce
a  sociálních věcí ČR. Ve spolupráci s rozvojovými partnery jsme vyvinuli v průběhu jednoho
roku podmínky a podporu pro poradce (poradenské pracovníky), kteří poskytují žákům ve
všech speciálních školách v městě Brně poradenství v oblasti přechodu ze školy do povolání.
Úkolem poradce v jednotlivých školách je vytvořit podmínky pro individuální podporu
každého žáka ve vztahu k výběru povolání a pro bezproblémový přechod na trh práce.
Součástí této činnosti je spolupráce s úřady práce, zaměstnavateli, s rodiči žáků a jinými
státními a nestátními institucemi. Pro zlepšení poradenských služeb byla zřízena dvě centra.
Tato centra koordinují, podporují a kontrolují problematiku, která se řeší na jednotlivých
pracovištích se zřetelem na stupeň školy a věk žáků nebo studentů. Jednou za měsíc se
setkávají poradci ze speciálních škol a poradenských center s projektovými partnery. Při
těchto setkáních se řeší organizační i obsahové problémy, které vznikají v průběhu řešení
projektu. Pro posílení kompetencí poradců se konalo tříměsíční doškolování v rámci dalšího
vzdělávání, které organizovalo Centrum dalšího vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně
pod vedením PhDr. Jana Berana, Ph.D. Součástí podpory poradců je vydání publikací se
speciálně pedagogickou problematikou s názvem „Integrativní školní (speciální) pedagogika“
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a „Otázky  speciálně pedagogického poradenství”, které jsou k dispozici i dalším
poradenským pracovníkům (speciálně pedagogickým centrům) v České republice.

Pro zlepšení kvality v diagnostice pracovních schopností žáků a studentů speciálních
škol bylo otrevřeno v Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou nládež v Brně (Kociánka)
nově koncipované ergodiagnostické centrum. Tým odborníků, kteří zde poskytují klientům z
celého regionu poradenské služby v oblasti ergodiagnostiky se skládá z psychologa, sociální
pracovnice, lékaře a ergoterapeuta. Cílem ergodiagnostiky je určit poruchu funkcí, stanovit
zachované funkční schopnosti, které umožňují kompenzaci poruch a stanovit předpoklady pro
výcvik vhodného povolání. Kromě návrhu pro profesní začlenění určuje vyšetření míru
samostatnosti v každodenním životě a nutnou pomoc ze strany okolí klienta. Základními
metodami diagnostiky jsou v centru lékařské vstupní  vyšetření, psychologické vyšetření a
modelové činnosti. Závěrečné zprávy obsahují následující těžiště: společenské  -  návrhy na
optimální výběr profese a obsah práce pro  klienty; medicínské – obsahují specializovaná
vyšetření aktuálního zdravotního stavu s kvalifikovanou prognózou pro další vývoj z pohledu
medicínského; psychologické – obsahují vyšetření osobnosti s cílem srovnání schopností s
nabídkami pro profesní začlenění; pedagogické – navrhují metodiku profesní přípravy pro
jednotlivá povolání se zřetelem na individualitu každého klienta; psychohygienické –
vymezují komplexní péči jednotlivých klientů ve vztahu na odstranění překážek a
traumatických momentů, které komplikují nebo mohli by narušit proces profesní rehabilitace.
Centrum bylo vybaveno komplexním systémem dynamometrie PC SDT 2 pro kvalitativní
ergodiagnostiku klientů.

V září 2003 jsme uspořádali se zahraničními rozvojovými partnery v rámci realizace
projektu první konferenci s mezinárodní účastí na téma „Osoby s postižením na trhu práce v
kontextu národní a mezinárodní spolupráce“. Cílem konference byla analýza fáze přechodu
žáků na vyšší stupeň středních škol a následně přechod na trh práce v mezinárodním kontextu.
Zohledněn byl jak zřetel na státní, tak nestátní organizace, které se podílejí na řešení
problematiky společenského a profesního začlenění absolventů speciálních škol. V rámci
šíření dobrých výstupů z projektu byla v prosinci 2003 uskutečněna regionální konference na
téma „Profesní příprava postižených a jejich uplatnění na trhu práce”. Se svými zkušenostmi
se s účastníky konference podělili i profesní poradci působící na speciálních školách v rámci
projektu EQUAL. Mezinárodní konference  na téma „Profesní poradenství ve speciálně
pedagogické teorii a praxi” proběhla na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v září
2004. Součástí konference byly doprovodné akce, které organizovali poradenští pracovníci z
jednotlivých škol a kolegové, kteří pracují na jednotlivých aktivitách projektu Iniciativy
EQUAL Akce 3.

Poradci působící na jednotlivých speciálních školách v Brně prošli od počátku svého
působení nejednou problémovou situací, kterou museli řešit. Nejtěžší pro ně asi bylo na
začátku jejich činnosti na školách získat důvěru pedagogických spolupracovníků a přesvědčit
je o potřebnosti a důležitosti individuální podpory žáků v oblasti poradenství. Navazování
kontaktu s žáky vybraných škol zvládali poradci velmi dobře. Kladli důraz na získání  důvěry
žáků ve svou osobu. Pro zlepšení postavení úlohy profesní problematiky na jednotlivých
školách zpracovali poradci její  základní okruhy a včlenili je do jednotlivých předmětů, které
se na škole vyučují. Na některých školách je tato problematika řešena v odpoledních
volnočasových aktivitách. Problematická se v profesním poradenství jeví skupina žáků a
studentů s kombinovaným postižením. V minulosti byla tato skupina s těžšími stupni
kombinovaného postižení vyčleňována i z povinného vzdělávání, proto nyní když jsou
povinně vzdělávány všichni žáci se zdravotním postižením, nastávají v této skupině problémy
jak orientovat profesní poradenství, když společnost nevytváří pracovní místa pro tuto
skupinu absolventů speciálních škol. Chráněných dílen a pracovišť je velmi málo a nové
formy jako je podporované zaměstnávání je velmi omezené k počtu osob s těžším  zdravotním
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postižením, které by měli o tuto formu pomoci při zaměstnávání zájem. Poradenští pracovníci
při své práci se žáky preferovali exkurze na jednotlivé střední školy, kde se žáci měli možnost
velmi podrobně seznámit s učebními a studijními programy. Velmi intenzívně probíhala
spolupráce s Informačním a poradenským střediskem úřadu práce. Pro absolventy středních
speciálních škol poradenští pracovníci vyhledávali zaměstnavatele, kteří vytváří podmínky
pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Práce poradenských pracovníků na
jednotlivých speciálních školách je velmi individuální, musí ve své poradenské činnosti
zohledňovat mnoho kritérií, zejména druh a stupeň postižení jednotlivých žáků. Poradce musí
s každým žákem pracovat samostatně a navázat s ním velmi úzký kontakt. Pracovní náplň
poradenských pracovníků je velmi různorodá od individuálních rozhovorů s jednotlivými
žáky a jejich rodiči, přípravu vlastních aktivit cílených na profesní poradenství na škole,
informační servis pro učitele, spolupráci s vedením školy a třídními učiteli, navázání kontaktů
s úřady práce a dalšími státními i nestátními organizacemi, zabývající se problematikoui
zřizování chráněných dílen a nových forem zaměstnávání. Velmi obtížné je získávání
kontaktů se zaměstnavateli, kteří jsou ochotni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.
Za velmi komplikované se jeví z pohledu všech poradenských pracovníků navázání
spolupráce s rodiči žáků. Formy práce v této oblasti jsou členěny na skupinovou, individuální
podporu a návštěvy poradenských pracovníků v rodině žáka.

Profesní poradenství pro speciální školy zastřešují dvě nově vzniklá poradenská
centra, která pracují ve složení psycholog a speciální pedagog. Metodiky práce jsou dány
standartizovanými psychologickými testy a speciálně pedagogickými metodami, které se
používají při profesní diagnostice  s ohledem na druh a stupeň postižení vyšetřovaného žáka,
problematiku, která je žákem popsána, popřípadě přáním rodičů, kteří své dítě k vyšetření
doprovází.

Pracovníci, kteří se podílí na řešení projektu usilují o šíření výsledků a osvědčených
praktik pomocí organizování konferencí a publikování  článků v  odborných peroidicích a
denním tisku pro širší odbornou a laickou veřejnost. Jsou to zejména úkoly, které se plní v
rámci Iniciativy Akce 3 projektu EQUAL, která byla zahájena v dubnu 2004. Na plnění
úkolů, které byly v projektu naplánovány, spolupracují poradenští pracovníci z jednotlivých
škol s dalšími subjekty, jako jsou média na regionální úrovni, pracovníci státní správy a
politici. Informace o průběhu řešení projektu jsou zveřejňovány na internetových stránkách,
které byly vytvořeny za účelem zvýšení informovanosti o řešených úkolech a poslání
projektu.

Zpětnou vazbu od jednotlivých cílových skupin, které jsou v projektu zařazeny,
získávají řešitelé projektu pomocí cílených šetření. Byla již zpracována anketa, která byla
určena pro všechny žáky speciálních škol, kteří se účastní projektu. Další část připravovaného
dotazníkového šetření je zaměřena na vedoucí pracovníky škol a rodiče žáků a studentů.
Výsledky všech šetření budou publikovány v závěrečné zprávě projektu s dalšími splněnými
výstupy, které jak doufají řešitelé projektu a jejich spolupracovníci ovlivní celkový pohled na
problematiku profesního poradenství na školách pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami (dříve speciálních školách) dle znění nového školského zákona č. 561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a příslušných
vyhlášek (2005).
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5.3.3 Integrace/inkluze integrovaného poradenství do systému služeb
v České republice - Projekt  EQUAL
Miroslava Bartoňová, Jarmila Pipeková

Proces integrace/inkluze v stále větším měřítku zasahuje do mnoha oblastí
společenského soužití. Jednou z nově vznikajících oblastí je sféra zaměstnanosti, její součástí
je tedy socializace znevýhodněných osob do pracovního procesu.

Standardní poradenské služby v oblasti profesního poradenství jsou nezbytnou
podmínkou zlepšení přístupu na pracovní trh absolventů speciálních škol. Současná
legislativa však plně nevymezuje tuto oblast jako prioritní v období povinného vzdělávání ani
v období pregraduální přípravy studentů se zdravotním znevýhodněním. Daná situace
vyvolává potřebu zavedení cílené přípravy těchto žáků a studentů pro vstup na trh práce, a to
poradenským pracovníkem, který bude mít kompetence pro řešení a vytváření jejich
individuální karierní cesty.

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra speciální pedagogiky Brně je
zapojena již do dvou projektů v rámci „ Iniciativy EQUAL – Akce 2 a Akce 3“. Oba
projekty jsou zaměřené na řešení problematiky podpory integrace zdravotně postižených na
otevřený trh práce. Projekt Iniciativy EQUAL - Akce 3 pod názvem „Integrace/inkluze
integrovaného poradenství do systému služeb v České republice“ se podílí se na plnění
aktivit vyplývajících z problematiky zaměstnávání osob se sociálním znevýhodněním na trh
práce. Zvolené aktivity projektu Iniciativy EQUAL - Akce 3 plynule navazují na Iniciativu
EQUAL - Akce 2 v těchto aktivitách:

• opakující se cyklus dalšího vzdělávání poradenských pracovníků,
• prezentace a informování o řešení, metodách a dílčích výsledcích projektu několika

formami,
• semináře a konference se zahraniční účastí našich partnerů na téma přechod

škola/povolání,
• diskuse s rozvojovými partnery v České republice a na evropské úrovni,
• evaluace.

Projekt „Integrace/inkluze integrovaného poradenství do systému služeb v České
republice“  vychází ze základních priorit národní politiky zaměstnanosti České republiky
v návaznosti na situaci, která se objevuje ve všech regionech České republiky v oblasti
zaměstnanosti osob se zdravotním znevýhodněním.

Cílem projektu je vytvářet efektivní rozvojová partnerství, spolupracovat
s Národními tématickými sítěmi, popřípadě s Evropskými tématickými skupinami na
rozšiřovaní informací o poradenských službách, které jsou řešeny a rozvíjeny v rámci
Iniciativy EQUAL – Akce 2 v projektu „Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby
na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce“, ovlivňovat a měnit politiku práce
a zaměstnanosti prostřednictvím činností v oblasti networkingu, diseminace dobrých příkladů
a osvědčených praxí a mainstreamingu.

Globálním cílem projektu je rozvíjet hlavní principy Iniciativy EQUAL – jedná se
především o rozvíjení rozvojových partnerství, zapojování partnerů a cílových skupin do
implementace projektu, využívání výměny zkušeností se zahraničními partnery.

V rámci Iniciativy EQUAL – Akce 3 se vytvářely podmínky pro spolupráci s členy
Národních tématických sítí. Součástí projektu je informovat, ovlivňovat a měnit politiku na
trhu práce a zaměstnanosti.
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Jedním ze specifických cílů projektu bylo zaměřit se zvolenými aktivitami na
odbornou a laickou veřejnost, informovat o problematice přechodu škola/povolání a o
možnostech rozšířeného poradenského systému pro volbu povolání.

První cílovou skupinu tvoří odborníci pracující v poradenských službách pro podporu
zaměstnanosti v rámci školství, zdravotnictví a sociálních věcí. Působí na pracovištích
zajišťující poradenské služby žákům a studentům speciálních škol (speciálně pedagogická
centra). Pracují s klienty, kteří využívají jejich služby v oblasti předprofesní a profesní
přípravy.

Druhou skupinu tvoří odborníci pracující v těchto resortech mimo poradenské
služby, ale mohou nepřímo ovlivňovat pohled žáků, studentů, rodičů i laické veřejnosti na
problematiku zaměstnanosti. Učitelé na všech stupních speciálních škol, školní a kliničtí
psychologové, lékaři, sociální pracovníci, poradci pro volbu a změnu povolání (úřady práce),
střední zdravotní personál. Účastní se zvolených aktivit projektu jako konference, semináře se
zahraničními účastníky projektu či diskusního kulatého stolu.
           Třetí skupinu tvoří specificky odborná veřejnost, která může přímo či nepřímo svým

hodnocením a postojem ovlivňovat pohled na možnosti, výsledky, funkčnost poradenského
systému pro profesní problematiku. Skupina, která může ovlivňovat řešení posílení
poradenského systému o profesní problematiku. Tato skupina je tvořena vysokoškolskými
učiteli, žurnalisty, sociology, pracovníky médií. V rámci projektu se účastnili konference,
diskusí o odborných článcích v rámci odborných časopisů a médií. Obě tyto skupiny (druhá,
třetí) ovlivňují velmi výrazně pohled na problematiku profesního poradenství a mohou svými
názory posílit její postavení ve stávajícím poradenském systému. Ovlivnění těchto skupin
aktivitami projektu je velmi důležité z důvodu široké působnosti těchto odborníků napříč
systémy služeb (zdravotnictví, školství, sociální oblast).

Čtvrtá skupina je tvořena z regionálních a ústředních pracovníků státní správy a
samosprávy. Skupina pracovníků státní správy a samosprávy má kompetence v oblasti návrhů
a tvorby legislativních norem, možnosti politických rozhodování. Je nejdůležitější skupinou
pro zajištění podpory výsledků projektu v oblasti úpravy legislativní normy a posílení
poradenského systému o poradce se zaměřením na profesní problematiku.

Pátou skupinu tvoří laická veřejnost, která by měla být informována o možnostech
profesního poradenství. Měla by být seznámena s řešením svých vlastních problémů týkající
se zejména jejich dětí, a i jejich kariérního celoživotního profilování. Je skupinou
nejpočetnější a nejméně informovanou o problematice profesního poradenství. Úkolem je
působit na nejširší vrstvy obyvatelstva a implantovat základní informace o daném o řešené
problematice.

Do projektu jsou zapojeni níže jmenovaní partneři. Každý z těchto partnerů se podílí
na přípravě a organizování všech aktivit rozvojového partnerství, účast na diskusi na úrovni
Národních tematických sítí, vyhodnocení a evaluace projektu. Dále pak v projektu odpovídá
za plnění jemu určených aktivit. Navrhované aktivity jsou zvoleny dle oblastí působnosti
jednotlivých partnerů.

Složení rozvojového partnerství:
• IMPS a.s. Brno, Hudcova 78 - poskytuje komplexní vzdělávací služby, realizuje

vzdělávací a rozvojové aktivity pro konkrétní firmy a instituce.
• Odborné učiliště a Praktická škola Brno, Lomená 44 - tým pracovníků školy se

zaměřuje na zlepšení podmínek při zaměstnávání svých absolventů na volném trhu
práce, je schopen týmové spolupráce při řešení problémových situací.

• Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, městská organizace Brno, Helfertova
7c - cíleně se věnuje poradenství pro své členy v oblasti školské, zdravotní, sociální a
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profesní. Spolupracuje při své činnosti s obdobnými partnery ze zahraničí, od kterých
získává velké množství nových podnětů pro svou další činnost.

• Úřad práce Brno – město, Křenová 25/27 - poskytuje poradenské služby spojené
s zprostředkováním zaměstnání s volbou nebo změnou zaměstnání, informuje o
aktuálním stavu na trhu práce, zajišťuje rekvalifikace pro osoby se zdravotním
znevýhodněním.

• Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Brno, Kociánka 2 - zajišťuje
komplexní služby svým klientům, neustále je inovuje a zlepšuje podle zahraničních
trendů.

• Speciální školy Brno, Sekaninova 1 - spolupracují s poradenskými zařízeními
v rámci celého regionu, odborní pracovníci se dále vzdělávají, podílejí se na řešení
projektu pro podporu sociokulturně znevýhodněných žáků.

• Zvláštní škola Brno, Lidická 6 - vstupuje velmi aktivně do řešení zvolených aktivit
v rámci rozvojového partnerství.

Pro splnění cílů projektu byly zvoleny jednotlivé aktivity:
1. Vytvoření a diseminace CD ROM cílovým skupinám o problematice profesního

poradenství v České republice a v evropských zemích (Rakousko, Německo,
Nizozemí – partneři našeho rozvojového partnerství na evropské úrovni). Rozvojoví
partneři projektu se svými evropskými kolegy vytvoří materiál týkající se
problematiky profesního poradenství z různých úhlů pohledu, dle své odbornosti.
Součástí materiálů bude i pohled přímých cílových skupin – z Iniciativy EQUAL -
Akce 2 (žáků a studentů speciálních škol, kteří mají již zkušenosti s individuálním
profesním poradenstvím z Brna a výpověď stejných cílových skupin z evropských
zemí). Diseminace tohoto produktu bude při všech aktivitách rozvojového partnerství.

2. Ve spolupráci s odborníky ergodiagnostického centra byla natočena informační a
výuková videokazeta o ergodiagnostickém centru. Kazeta seznamuje s možnostmi
diagnostického zařízení, jeho vybavení a metodami práce.

3. Další aktivitou, která již proběhla byla výstava fotografií a výtvarných prací žáků
speciálních škol pod názvem „Potřebují nás“. Vznikla pod odborným vedením
brněnského fotografa Petra Barana za spolupráce studentů Katedry speciální
pedagogiky PdF MU. Výstava byla zahájena v prostorách foaé u příležitosti konání
mezinárodní konference k problematice profesního poradenství. V současné době je
průběžně instalována na veřejných místech města Brna (pozn. vybrané fotografie jsou
součástí této publikace).

4. Průběžně ve spolupráci se všemi rozvojovými partnery probíhá publikování článků
s tématy týkající se problematiky řešeného projektu a jeho výsledků v regionálním
tisku určených pro laickou veřejnost.

5. Současně se realizuje publikování článků určených pro odbornou veřejnost s tématy
týkající se řešeného projektu v odborném tisku - Speciální pedagogika, Komenský,
Učitelské noviny, Zpravodaj pedagogicko-psychologického poradenství, nový
měsíčník Masarykovy univerzity muni.cz. Ve spolupráci s rozvojovými partnery a
partnery ze zahraničí připravujeme serii odborných článků pro jednotlivé cílové
skupiny o problematice profesního poradenství (na jedno téma vždy pohled
pracovníka z České republiky a ze zahraničí).

6. Získané a ověřené výstupů z projektu jsou umísťovány na webových stránkách.
Průběžně jsou tyto stránky doplňovány o nové informace určené odborné a laické
veřejnosti.



C:\WINDOWS\Plocha\CDpal\text\finalrep.doc

88/380

7. Jedna z aktivit, která probíhá průběžně v rámci řešení projektu, je snaha o informování
veřejnosti o výstupech a výsledcích projektu pomocí médií - regionálním vysílání
České televize a Českého rozhlasu ve městě Brně.

8. V září proběhla mezinárodní konference za účasti našich partnerů ze zahraničí a
odborné veřejnosti z České republiky. Mezinárodní konference řešila průřezová
témata týkající se problematiky vzdělávání znevýhodněných žáků a studentů v oblasti
kariérní profilace, zaměstnávání a nových forem podpory a služeb pro znevýhodněné
osoby z národního a evropského pohledu. Jednání proběhlo v plénu a sekcích,
vytypovaných dle zájmu účastníků konference.

9. Do konce měsíce ledna bude probíhat cyklus seminářů dalšího vzdělávání pro nové
poradenské pracovníky pro profesního poradenství. Organizace a příprava cyklu
dalšího vzdělávání byla realizována dle modelu vytvořeného v Iniciativa EQUAL –
Akce - 2. Toto vzdělávání navštěvuje další okruh vytypovaných poradenských
pracovníků z regionu Jižní Morava pro pokrytí služeb profesního poradenství u žáků a
studentů speciálních škol

10.  V měsíci prosinci byl při příležitosti výstavy Rehaprotex v prostorách Výstaviště
Brno uspořádán diskusní kulatý stůl na regionální úrovni s představiteli a zástupci
státní správy a samosprávy regionu a města Brna. Dále se akce zúčastnili též odborníci
a představitelé nestátních neziskových organizací, řešitelé projektu a zástupci cílových
skupin.

11. Průběžně probíhají semináře zahraničních a našich odborníků o výsledcích a
komparaci dílčích výsledků projektů na mezinárodní úrovni. Obsahem tří plánovaných
seminářů je profesní poradenství zaměřené na komparaci systému v jednotlivých
evropských zemích našich partnerů – Německo, Nizozemí a Rakousko.

12. Další aktivitou, která je v plánu plnění je zajištění ústřední rozesílky odborných
publikací týkající se problematiky žáků a studentů speciálních škol v oblasti
profesního poradenství ve spolupráci s MŠMT ČR. Ústřední rozesílka odborných
publikací (publikace jsou výstupy z Akce 2) poradenským zařízením resortu školství
v České republice týkající se problematiky profesního poradenství (ve spolupráci
s MŠMT ČR).

13. Součástí této aktivity je organizace setkání naší pracovní skupiny se skupinami
rozvojových partnerství v místě jejich působení, jednání již proběhlo s občanským
sdružením Rytmus – Praha. Je naplánováno setkání s Charitou Opava. Cílem těchto
setkání je diskuse s rozvojovými partnery, předávání zkušeností s možností rozšíření
konkrétních informací, které jsou důležité pro vytváření pohledů na problematiku.

14. Poslední aktivita je zaměřena na vyhodnocení projektu a jeho evaluaci. Průběžná
sebeevaluace rozvojového partnerství probíhá formou monitorování činností a
výsledků, vyhodnocováním dopadů jednotlivých aktivit pro cílové skupiny.

Ukončení projektu je naplánováno  na konec měsíce dubnu 2005. Závěrem tedy,  jaké
jsou konkrétní výstupy projektu? Konkrétními výstupy jsou CD-ROM o problematice
profesního poradenství v ČR a evropských zemích našich partnerů, informační a výuková
videokazeta, výstava, články do novin a časopisů, webové stránky, televizní a rozhlasové
šoty, mezinárodní konference, cyklus dalšího vzdělávání, semináře se zahraničními partnery,
publikace.
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5.4 Transnacionální partner 4. Keine Behinderung trotz Behinderung
Německo, Hamburg

5.4.1 Perspektivy, jednání a rozhodování různých aktérů v procesech
 přechodu ze školy do pracovního života

Kirsten Hohn

První evaluační výsledky EQUAL-rozvojového partnerství „Keine Behinderung trotz
Behinderung“

1 Úvod
2 Evaluační design EQUAL-rozvojového partnerství „Keine Behinderung trotz

Behinderung“
3 Perspektivy, způsoby jednání a rozhodování různých aktérů na procesu přechodu ze

školy do povolání
3.1 Časové vztahy vyprávění osob
3.2 Obsahové ohnisko vyprávění
3.3 Význam opatření profesní rehabilitace (pracovní stupeň, kvalifikační opatření,

praxe)
4 Praxe jako pokus dlouhodobé profesní integrace – úsek ze začínajícího procesu

profesní integrace
5 Závěr

1 Úvod

Přechod ze školy do povolání mladých osob s postižením je určován i jednáním a
rozhodováním různých osob a institucí, které se tohoto procesu účastní. Vedle samotných
mladých lidí jsou to např. rodiče, sourozenci a další blízké osoby, učitelé, sociální
pedagogové pracující v různých oblastech života, pracovníci na úřadu práce, integrované
odborné služby a jiné instituce či nositelé politických rozhodnutí.

V rámci evaluace německého Equal-rozvojového partnerství „Keine Behinderung trotz
Behinderung“ jsme prováděli rozhovory s různými osobami, které měly v těchto procesech
přechodu důležitý význam. Byli to žáci školy pro mentálně postižené a účastníci profesních
kvalifikačních opatření, jejich rodiče, učitelé a sociální pedagogové, pracující profesionálové,
stejně jako zaměstnavatelé a učitelé, kteří vedou praxi. Různé perspektivy, subjektivní
zkušenosti, rozhodující prostředí, možnosti a způsoby jednání těchto účastníků procesu, které
vyplynuly z analýz těchto rozhovorů, jsou uvedeny dále v textu: za prvé jako srovnání
různých skupin účastníků rozhovorů ve vztahu k vybraným otázkám (3.), za druhé
dokumentace příkladu krátkých sekvencí rozhovoru ze čtyř rozhovorů jako srovnání různých
způsobů pohledu, jednání a zkušeností v rámci integrativního procesu (4.). K lepšímu
pochopení vysvětlíme nejprve design a dosavadní stav evaluace.

2 Evaluační design Equal-rozvojového partnerství „Keine Behinderung trotz
Behinderung“

Equal-rozvojové partnerství „Keine Behinderung trotz Behinderung“ si dalo za cíl,
optimalizovat přechody mládeže s postižením ze školy do povolání a vytvářet je cíleně se
zaměřením na potřeby. Vybudováním sítí aktérů a institucí podílejících se na profesních
integrativních procesech má dojít k vytvoření nové kvality a struktury pro mladé osoby s
postižením na přechodu škola – povolání. V rámci rozvojového partnerství bylo zpracováno
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m.j. pět projektů zaměřených na praxi, které se různým způsobem podílí na přechodu škola /
povolání, na spolupráci a propojení na nadregionální úrovni.

Cílem evaluace rozvojového partnerství je stanovení podpůrných a brzdících faktorů
v procesu profesní a sociální integrace mládeže a mladých dospělých. Zvláštní ohled je při
tom třeba brán na cíle sebeurčení a společenské účasti, které jsou ustanoveny v Deváté knize
sociálních zákonů o „Rehabilitaci a podílu postižených“ (Sozialgesetzbuch IX zur
„Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen“). To znamená, že se sleduje otázka, co
konkrétně znamená opatření o sebeurčení a o spoluúčasti z perspektivy žáků a účastníků a jak
dochází k realizaciuje a jaké jsou s tím zkušenosti v profesních integračních procesech popř.
v rámci práce podporovaných projektů. V souladu s programem a ustanovenými cíly
společenské iniciativy EQUAL spočívá další perspektiva evaluace ve strukturách a v praxi
propojení na úrovních všech rozvojových partnerství, příslušných dílčích projektů v jejich
regionálních strukturách a v jednotlivých integračních procesech se zřetelem na osoby.

Otázka se týká nutnosti, která vychází z praxe, propojené práce, propojených institucí
a osob a konkrétní realizace a tím vzniklých úspěchů propojení na různých úrovních. Další
perspektivy evaluace určují mezníky ve vztahu k gender mainstreaming12 a srovnání mezi
starými a novými spolkovými zeměmi Německa.

Podstatnou částí vědeckého doprovodu tohoto rozvojového partnerství je realizace a
analýza narativních rozhovorů (interview) s aktéry, kteří se účastní příslušných integrativních
procesů. Podkladem pro dosavadní analýzu rozhovorů je 44 interview, které byly vedeny se
zástupci jedenácti různých profesních integrativních procesů a byly analyzovány zcela nebo
ve vybraných částech. To znamená, že byly provedeny rozhovory s jedenácti účastníky
opatření popř. s žáky a všemi osobami z jeho blízkého sociálního okolí (většinou rodiče),
minimálně s jednou významnou osobou ze sociálně pedagogického prostředí a se
zaměstnavatelem nebo učitelem praxe. S partnerem rozhovoru byly vedeny narativně
koncipované rozhovory, které byly soustředěny na právě probíhající profesní integrativní
proces.13 To znamená, že v úvodní otázce týkající se současné zkušenosti s hlavní osobou
procesu – s mladým člověkem – byly příslušní partneři rozhovoru požádáni, aby vyprávěli, co
se jim samotným zdálo v daném kontextu důležité.14 Výsledkem bylo delší nebo kratší
vyprávění, která bylo doplněno dalšími otázkami týkající se vyprávění a otázkami vztahující
se k tématu. Interpretace line-by-line15 centrálního místa prvního rozhovoru a srovnání
případu pomocí kontrastu různých rozhovorů umožňuje dvě perspektivy analýzy různým
způsobem a z různého pohledu různých aktérů zúčastněných na procesu přechodu. Za prvé
jsou zřetelné zkušenosti, způsoby jednání a rozhodnutí různých účastníků určité
situace/integrativního procesu, za druhé lze vypracovat specifika ve způsobech jednání a
rozhodování skupin osob, se kterými byl veden rozhovor (účastníci/žáci, rodiče, sociální
pedagogové/učitelé a zaměstnavatelé/vedoucí praktik). Tyto dvě různé roviny analýzy
výsledků budou dále vysvětleny.

                                                       
12 „Gender mainstreaming znamená, na předním místě a pravidelně brát při všech společenských úkolech ohled
na různé životní situace a zájmy žen a mužů, protože neexistuije žádná skutečnost neutrální podle pohlaví.“
(Definice spolkové vlády, srov. www.gender-mainstreaming.net) Na situaci v profesní integraci vztažené
v rámci evaluace na otázky týkající se např. existence nestejných podmínek a zkušeností žen a mužů (biografické
zkušenosti životních a pracovních podmínek, přidělování zdrojů, normy typické pro pohlaví, hodnoty a role a j.);
nedostatku výzkumů na téma specifických pro pohlaví, srov. Orthmann 2000.
13 K metodě narrativních rozhovorů srov. Schütze 1987; k zaměření biograficko-narativního rozhovoru srov.
Hanses 2002.
14 Diferenciace metodických rozdílů mezi rozhovory s různými skupinami osob, které se účastnily rozhovorů
není třeba na tomto místě uvádět a nejsou třeba k pochopení následující.
15 „line-by-line“ označuje interpretační způsob postupu při analýze textu. Text se řádek po řádku analyzuje;
vyvíjí se varianty k rekonstrukčnímu vrstvení vyprávění, subjektivnímu výkladu (interpretaci) a argumentaci,
která pokračující analýzou buď zesílí nebo se prokáží spíše jako nevýznamná.

http://www.gender-mainstreaming.net)
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3 Perspektivy, způsoby jednání a rozhodování různých aktérů v procesech
přechodu ze školy do povolání

Prostřednictvím tří otázek, které jsme položili, zde představíme tři rozhovory
s různými skupinami účastníků integrativního procesu (hlavní osoby, rodiče, sociální
pedagogové/učitelky, zaměstnavatelé/vedoucí praxe): první otázka se bude týkat příslušných
časových vztahů ve vyprávění partnerů rozhovoru. Druhá otázka se týká ústředního obsahu
vyprávění. Nakonec srovnáme rozhovory podle toho, jaký význam připadá na příslušná
profesní opatření (škola/pracovní stupeň, kvalifikační opatření, praxe) z pohledu těch, co
proces doprovází.

3.1 Časové vztahy vyprávění osob

Vyprávění mladých lidí, kteří se nacházejí na přechodu ze školy do profesního života,
jako samostatně utvářené vyprávění – to znamená před začátkem fáze dotazů – začínají
všichni asi dobou vstupu do školy. Částečně už je zmíněna mateřská škola, většinou je to
základní škola, která je ve spojení se zážitkem uvedená jako první. S přibývajícím věkem a
zkušenostma se školou vyprávění nabývá. To znamená, že první školní roky se uvádí většinou
jako data a školní chronologie a teprve později se začíná s konkrétními vzpomínkami.
Chronologický konec tohoto vyprávění leží v budoucnosti. Všechny rozhovory s mladými
lidmi naznačují plány do budoucna.

Rozhovory vedené s rodiči obsahují největší časový prostor v životě hlavní osoby.
Téměř všichni rodiče začínají své vyprávění v raném dětství svých dcer nebo synů – většinou
při narození nebo několik týdnů po něm, částečně také první návštěvou mateřské školy, tzn.
definitivním a institucionálně organizovaným vstupem do sociálních kontaktů mimo rodinu.
Východiskem vyprávění je buď formulace „postižení“ nebo „poruchy“ nebo zdravotního
problému dítěte nebo hledání místa v mateřské škole s ohledem na zvláštní situaci dítěte. Také
vyprávění rodičů končí ve vytváření více či méně konkrétních perspektiv budoucnosti pro
jejich mezitím dospělé děti.

Vyprávění učitelů popř. sociálních pedagogů podává informace o seznámení s žáky
nebo účastníky opatření, týká se období několika týdnů až šesti let až do doby rozhovoru a
dále utváření budoucího života. Vyslechnuté příhody často slouží především jako vysvětlení
pro pozdější zkušenosti.

Nejkratší časový úsek zahrnuje vyprávění zaměstnavatelů nebo vedoucích praxe. Ti
znají praktikanty popř. zaměstnance většinou jen několik týdnů nebo měsíců a vypovídají
především o této době. O životních zkušenostech a rodinných vztazích toho většinou moc
neví. Tématem těchto vyprávění především ve vztahu k perspektivě dalšího zaměstnávání je
rovněž budoucnost.

3.2 Obsahové ohnisko vyprávění

Ve srovnání různých skupin se ukazuje, že lze ve vyprávěnách vždy nalézt speciální
ohnisko. Pomineme-li individuálně rozdílná témata a problematiku, dají se předběžně
generalizovat některé specifické perspektivy a schémata vyprávění.

Ve vyprávěních žáků popř. účastníků opatření jsou vlastní přání a potřeby důležitým
vztažným bodem. Často se hovoří o předcházejících zkušenostech v rámci bipolárnosti
sebeurčení a odcizení. Cíle realizace vlastních přání určují jak současné zkušenosti a diskuze
(výměna názorů), tak také vývoj projektu života sahajícího do budoucnosti ve vztahu k práci,
volnému času, bydlení, partnerství a rodině. Rozměr, ve kterém se formulují vlastní přání, a
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stále složitější prosazování sebeurčujícího jednání a rozhodování, je v jednotlivých
rozhovorech rozdílný, ale stále jsou centrálním hlediskem u dotazovaných osob na přechodu
škola – povolání. Právě ve srovnání s rozhovory, které byly vedeny se staršími partnery (38-
55 let)16, je patrné, že boj o prosazení vlastních přání a vývoj plánů do budoucnosti u této
skupiny nepatří k aktuálním tématům. U nich jde o zcela novou pozici popř. změnu
organizace života, běžného všedního dne a profesního života, avšak vývoj spočívá v jejich
vlastním návrhu života vymezeném úkoly danými někým jiným a očekáváním o mnoho let
dříve. Zda a jak daleko z toho lze vyvozovat, že vyrovnání se s vlastní budoucností je
primárně podmíněno věkem a teprve sekundárně se týká zkušeností s postižením, zůstává
vzhledem k současnému stavu analýzy ještě otevřené. Dřívější institualizace etap života
mladších dotazovaných osob je často podmíněna intenzivní lékařskou péčí, školními a
volnočasovými speciálními institucemi a.j. – vrací ale do středu pozornosti otázku na realizaci
vlastních přání a potřeb a odloučení se z otcovského domu, jak to ukazuje i analýza rozhovorů
s rodiči. Brzký přesun z rodinných vazeb do insticionálních vztahů, který umožňují při
příznivém průběhu ve společenství s jinými dětmi a mládeží, stejně jako se (sociálně)
pedagogickými, fyzioterapeutickými a j. profesionály časný vývoj a fomulování vlastních
přání, ve školním kontextu společné zpracování strategií při prosazování. Toto nelze chápat
jako generalizované zkušenosti, nýbrž jako pozitivní a pravděpodobně ne reprezentativní
příklady, které popsali dotazovaní žáci. Popisují, jak je raná institucionalizace jejich života
alespoň částečně nutila k realizaci sebeurčení, zatímco rodiče účastnící se rozhovoru, právě
toto zakoušejí jako narůstající odcizení. Na druhé straně je v autobiografickém vyprávění také
patrné, že partneři rozhovoru zažívají svázání s rodinnými a institucionálními vztahy jako
dvojité poručnictví nebo bariéry ve vývoji individuálních přání a perspektiv.

Ohnisko v rozhovorech s rodiči spočívá téměř vždy v příslušných možnostech jednání
a tolerance, stejně jako v možnostech vlastního rozhodování a nátlaku jako rodičů. Ve
vyprávění historek, které se staly v průběhu ca. 20 let, se vícekrát odráží postupná ztráta
možností jednání a rozhodování. Už zmíněné zaměření na předškolní věk lze chápat jako
výraz velké aktivity, jednání a rozhodování rodičů v tomto časovém období. V předškolním
období jsou rodiče často nuceni, učinit podstatná rozhodnutí pro život svých dětí. Musí se
naučit zacházet z části s rozdílnými a vzájemně si odporujícími lékařskými diagnózami a
rozhodnout o způsobu péče pro své děti. Následuje hledání vhodné mateřské školy,
rozhodnutí mezi integrativním vzděláváním a speciální školou, stejně jako pátrání po
možnostech té či jiné volby popř. zkušenosti s neexistující infrastrukturou pro volbu. Právě
rodiče, kteří se rozhodli pro integrativní cestu svých dětí nebo náhodou 17 dosáhli přijetí svého
dítěte do integrativní školy, se popisují jako předjezdci na této cestě a zdůrazňují, že nemohli
nic měnit na existujících praktikách a strukturách. S postupnou ztrátou možností účastnit se
jednání a rozhodování se markantně zmenšují v rozhovorech pasáže vyprávění, rodiče
popisují pozdější zkušenosti stále častěji jako jevy a vyprávění určené někým jiným. Rodiče
líčí tuto ztrátu jako ztrátu vůči instituci popř. profesionálům (nemocnice/lékař > mateřská
škola > škola > profesní vzdělávací zařízení/úřad práce atd.) a sekundárně jako ztrátu popř.
daň aktivitám při jednání a rozhodování o svých dětech. Spíše zřídka bývá popsáno předání
rozhodování a jednání institucím nebo svým dětem jako pozitivní a osvobozující.

                                                       
16 Praxe uskutěčněné příslušným úřadem práce, na které se podílelo také rozvojové partnerství opatřením ke
kvalifikaci, se účastnily v prvním kurzu převáženě osoby mezi 30 a 55 lety, z nichž tři jsou také zahrnuty do
našich rozhovorů.
17 „Náhoda“ a „štěstí“ se ukazují jako častá interpretační a výkladová schémata rodičů, kteří si sotva vzpomenou
na své vlastní aktivity při hledání vhodných institucí (především mateřské školy a školy, později také profesních
vzdělávacích zařízení). Například shrnuje matka dnes dospělého muže proces hledání místa v mateřské škole a
ve škole: „tedy to byla vždy čistá náhoda a dílo štěstí“.
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Vedle pohledu na možnosti vlastního jednání a rozhodování je u části rodičů ale také
základem jejich vyprávění i argumentace realizace přání a potřeb jejich dětí a tím vznik a
rozšíření jejich možností jednání a rozhodování. Učitelé a sociální pedagogové jako
spolupracovníci Equal projektu a opatření, kteří byli dotazováni jako profesionální experti,
vypovídají především o profesní integraci svých žáků/účastníků. Vedle toho najdeme v různé
míře zastoupené ve vyprávěních také otázky týkající se celé životní dráhy. Biografické
zaměření učitelů, tzn. zahrnutí příslušných životních konceptů a zkušeností a přání mladých
lidí do vlastního profesionálního konceptu jednání je při tom jednoznačně vyšší než u sociálně
pedagogických pracovníků kvalifikačních opatření. Důvody pro to spočívají ve strukturálních
podmínkách, obsahu stanovených cílů a v pedagogických konceptech různých projektů.

Vyprávění učitelů a sociálních pedagogů se centrálně točí kolem vlastního prostoru k
jednání, vlastních možností a zakázek jako profesionálů. V popisu příslušných situací líčí
svoje aktivity v rozhovoru s mládeží/mladými dospělými, se zaměstnavateli, úřady a
institucemi atd. Ve všech těchto rozhovorech jsou popisovány neustálé změny, učební procesy
a úspěchy v učení v rámci opatření ve vztahu k žákům/účastníkům.

Ohnisko rozhovorů se zaměstnavateli a vedoucími praxe spočívá jednotně ve všedním
dnu v závodě a v pracovních procesech odehrávajících se v závodě. Vedle popisu průběhu dne
nacházíme většinou při vstupu do představení dotazovaných osob výpovědi týkající se osob
k výkonové schopnosti jako reálné nebo potencionální kritérium stanoviska, stejně jako
otázku na hospodárnost. Nápadné je, že zaměření na hospodárnost praktikantů popř. určených
pracovních sil je u vedoucích praxe (většinou vedoucí dílen) alespoň ve vnější argumentaci
podstatně vyšší než u zaměstnavatelů, kteří nakonec rozhodují o přijetí. Dotazovaní
zaměstnavatelé uvádějí spíše svou vlastní sociální odpovědnost a finančně neměřitelné
důvody – např. sociální kompetence – jako důvody přijetí. Zaměstnavatelé a vedoucí praxe se
ve svých vyprávěních zaměřují stejně jako jiné dotazované skupiny podle svých možnoností
jednání a úkolů. Jako profesionálové v pracovní oblasti závodu spatřují své úkoly především v
zácviku/zapracování do odborně specifických pracovních postupů a na druhé straně považují
za (částečně) důležitou sociální oblast, tzn. rozhovor o otázkách týkajících se práce a uvedení
praktikantů do sociálního dění na pracovišti (společné obědy, narozeniny, vánoce atd.) a
odpovídajícím způsobem tyto úkoly realizují.

3.3 Význam opatření profesní rehabilitace (pracovní stupeň, kvalifikační opatření,
praxe)

Všechny dotazované osoby hovoří (také) o opatřeních profesní rehabilitace, kterými
mladí lidé procházejí. Podle perspektivy a role v procesech je to pracovní stupeň pomocné
školy jako školní profesní příprava, kvalifikační opatření a praktika, která u dvou mladých
mužů přešla do trvalého pracovního poměru. Co tato opatření z pohledu účastníků procesu
znamenají, bude shrnuto dále.

Z pohledu účastníků představují opatření místo důležitých opačných zkušeností: škola
a kvalifikační opatření se stávají místem, kde lze získat zkušenosti, které nebylo možné získat
v rodinném kontextu. Zkušenosti jako trénink mobility, chráněné bydlení, společné
volnočasové akce a různé popsané učební procesy ve vyučování umožňují nové zkušenosti,
které se liší od rodinného všedního dne především v míře sebeurčení. Podobný obraz vyplývá
ze statutu škola – povolání. Místa na praxi se stávají místy opačných zkušeností a sice ve
vztahu ke škole. O praxi se často mluví na úrovni získání autonomie a schopnosti jednat. Tyto
opačné zkušenosti popsané účastníky působí často jako nová orientace ve vývoji plánu života
popř. budoucnosti.

Další důležitou funkci plní místa poskytující opatření jako místa sociální. Sociální
setting, setkání v peer skupinách, komunikativní zkušenosti, získaná místa vzdělávání a praxe
jsou ve vyprávěních významější než kurikula a tréninkové a učební programy. To se ukazuje
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v neposlední řadě ve struktuře řeči při rozhovoru: jestliže se obsah vyučování a kurzů
vypočítává, tak o sociálních zkušenostech se vypráví.

Jako následek ztráty schopnosti jednání lze v rozhovorech s rodiči najít jen málo
výpovědí ve vztahu k aktuální situaci svých dětí v praxi nebo v profesním zařízení, ovšem i
posouzení opatření, kterých se děti účastní. Posouzení především návštěvy kvalifikačních
opatření se měří podle úspěchu zprostředkování. Jestliže se pro dceru nebo syna vyřeší
pracovní nebo dlouhodobá smlouva praxe, posuzují se opatření celkem lépe, než když to není
tento případ. Do posuzování opatření se promítá i ohodnocení přístupu k regionální a aktuální
situaci na trhu práce. Právě kvalifikační opatření jsou hodnocena rodiči jako zbytečná, když
jsou současně rozčarováni z hodnocení obecných a konkrétních pracovních šancí.

Hodnocení praxe a profesních kvalifikačních opatření z pohledu učitelů a sociálních
pedagogů se zaměřuje především na úspěchy při učení a kurikulární učení žáků a účastníků.
Změny a učební procesy jsou ve středu jejich vyprávění. Líčení připomínají často zprávy
dotazované k učení a k výkonu, které obvykle patří stanoveným úkolům těchto profesionálů.
Na školu, kvalifikační kurz a praxi se pohlíží také jako na sociální místo, avšak ve srovnání
s vyprávěním účastníků je toto méně důležité. Tento funkční způsob pohledu na domnělé
požadavky závodu a výkonové a zátěžové schopnosti se u učitelů a sociálních pedagogů
vztahují především na oblast práce, na otázky aspektů utváření života – volný čas, bydlení,
rodina atd. – se ukazuje naopak způsob pohledu a jednání, které se orientuje více na potřeby
mladých lidí.

Dotazovaní zaměstnavatelé a vedoucí praxe posuzují praxe jednoznačně vzhledem k
jejich funkci jako možné ukazatele cesty k získání dlouhodobého pracovního poměru. Vývoj a
zdařilé využití odborných kompetencí praktikantů a vzestup jejich výkonové schopnosti
považují za indikátory zdařilého praktika. K tomu se přidává zvážení ekonomické rentability
pro případ převzetí praktikanta. Jako podpora se při tom hodnotí vysvětlení právních
rámcových opatření, možností finančního příspěvku atd. doprovázejícími profesionály.
Chybějící informace k tomu lze označit jako rozhodující bariéry. Velký význam se při tom
klade na zkušenosti se sociálními kompetencemi praktikantů. Sociální integraci do
příslušného pracovního týmu a sociální procesy učení a zkušenosti celého týmu zaměstnáním
praktikanta popisují zaměstnavatelů a vedoucí praxe jako důležitá kritéria v diskuzi o trvalém
zaměstnání.18

Vcelku je skupina zaměstnavatelů a vedoucích praxe zcela heterogenní. Rozdíly
v hodnocení praxe spočívají v argumentaci mezi dotazovanými osobami z nových a starých
spolkových zemí, z veřejných služeb a volného hospodářství i mezi zaměstnavateli a
vedoucími zaměstnanci/vedoucími oddělení apod. Příkladem pro to je rozdílný pohled na
hospodářskou situaci závodu a regionu. Zástupci těchto dotazovaných skupin, kteří pocházejí
z nových spolkových zemí a/nebo z volné hospodářské sféry a/nebo ti, kteří převzali vedení
praxí jako zaměstnanci, zahrnují ekonomickou úvahu do své argumentace zřetelněji než ti,
kteří pocházejí ze starých spolkových zemí, z veřejného sektoru služeb a jsou sami
zaměstnavateli.

4 Praxe jako pokus dlouhodobé profesní integrace – výtah ze začínajícího procesu
profesní integrace

Rozmanitost perspektiv různých aktérů v procesech přechodu ze školy do povolání,
které byly představeny v předchozí kapitole ve srovnání různých skupin dotazovaných, bude

                                                       
18 K podobným výsledkům ve vztahu k sociálnímu významu praxe pro podnikové klima došli Andreas Hinz a
Ines Boban v rozhovoru s představiteli zaměstnanců s tzv. mentálním postižením v závodech na prvním trhu
práce (srov. Hinz u. Boban 2001).
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ukázána na konkrétním případu. V kontextu rozhovorů s/o Inmě Jiménez19 se konaly čtyři
rozhovory: kromě rozhovoru se samotnou žákyní také s jejími rodiči, její učitelkou a vedoucí
praxe. Všichni dotazovaní hovoří o začátku praxe, kterou Inma Jiménez vykonává v době
realizace rozhovoru. V dalším textu jsou dokumentovány příslušné první vzpomínky na tuto
praxi ve čtyřech rozhovorech, které jsou mezi sebou analyticky porovnány. Avšak nejdříve
několik informací k životní situaci Inmy Jiménez.

Inma Jiménez se narodila 1983 jako druhá ze tří sourozenců a vyrůstá v jihoněmecké
vesnici. Rodiče informují o těžkém rozhodování při vstupu do školy. Mezi integrativní a
speciálně pedagogickou cestou se tehdy kvůli k nedostatku vhodné alternativy rozhodli pro
školu pro tzv. mentálně postižené. Teprve když Inma byla několik měsíců ve škole, zhodnotili
a akceptovali toto rozhodnutí jako správné. Mezitím navštěvuje Inma Jiménez pracovní
stupeň20 této školy. Už na vyšším stupni absolvovala dvě praxe – v mateřské škole a v
tiskárně. Na pracovním stupni následovaly dvě praxe v gastronomii a v balírně. Tato čtyři
praktika se prováděla s cílem seznámit se s různými pracovními oblastmi, vyzkoušet si vlastní
schopnosti a vyvinout vlastní profesní cíle. Jako páté praktikum začala Inma Jiménez před
několika měsíci praxi v oblasti kuchyně jedné nemocnice, která se postupně zvyšovala od
počátečních dvou dnů v týdnu. Mezitím má smlouvu na roční praktikum na čtyři dny v týdnu
s možností ročního prodloužení. Cílem je nyní také zprostředkování dlouhodobé trvalé
smlouvy.

Na otázku na první den praxe neodpovídá Inma Jiménez konkrétním vyprávěním nebo
vzpomínkou, nýbrž tím, co bylo v této situaci pro ni patrně důležité a podstatné. Poté co své
poslední praktikum přerušila už po prvním dnu, protože se necítila dobře, byla pro ni ústřední
otázka v nové situace praxe, jestli se jí tam bude líbit. Obava, že se jí to nebude líbit, řeší v
procesu, který třikrát po sobě „pomalu“ vyjádřila. Dále se krystalizují tři podstatná kritéria
praxe, jejichž relevance se potvrzuje na jiném místě rozhovoru: časová struktura, smysl a
sociální příslušnost.

Časová organizace praxe se zdá pro Inmu Jiménez důležitá. Jmenuje dny v týdnu, kdy
chodila na praxi ze začátku a teď. Důležitý je vzestup z prvních dvou dnů na tři a teď čtyři
dny v týdnu. Pátý den v týdnu, kdy chodí do učňovské školy, nepovažuje za důležitý a
nezmíňuje ho. Naproti tomu zdůrazňuje, že dostává práci o víkendu – sobota, neděle jsou pro
ni významné – také proto, že není samozřejmé v této době pracovat. Pro Inmu Jiménez je
práce o víkendu důležitá ze dvou důvodů: za prvé nutnost výživy nemocných lidí má pro ni
situační smysl, který také v jiných pasážích rozhovoru má pro ni zvláštní význam21, za druhé
jí víkendová práce umožňuje další příslušnost k pracovnímu týmu („a nyní jsem také při
tom“).

Z úvodní otázky rozhovoru vybírá paní Filcher, která jako vedoucí úseku kuchyně
nemocnice převzala vedení praktika Inmy Jiménez, nejdříve návrh dotazované, začít se
seznámením. Nicméně konstatuje, že si na situaci seznámení vůbec nevzpomíná. Ve srovnání
s jinými rozhovory je tento nápadný, neboť právě návrh začít seznámením, byl převzat jinými
partnery rozhovoru a je vyplněn konkrétními vzpomínkami. Paní Filcher naproti tomu
shledává za zásadní účast Inmy Jiménez na pracovní situaci. V centru jejího začínajícího
vyprávění jsou tři věci týkající se praktika Inmy Jiménez: Těžiště její výpovědi spočívá na
jedné straně v individuálních schopnostech a hranicích její praktikantky, na druhé straně v
jejím dobrém pocitu a za třetí v jejích možnostech jednání a zadávání úkolů jako vedoucí
praxe. Výkonová zatížitelnost a úzkost, kterou paní Filcher zpočátku u Inmy pozorovala, se

                                                       
19 Jména a další údaje jsou anonymní.
20 Pracovní stupeň označuje školní fázi předprofesní přípravy, pro kterou je charakteristická relizace praxe v
závodě s přihlédnutím na místní všeobecnou profesní školu.
21 Auf die „soziale Bedeutung für Andere [... die sich] u.a. durchs Arbeiten verwirklichen“ lässt, weist in
vergleichbarem Kontext Klaus Dörner hin (Dörner 2003)
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pomalu rozplynuly. Toto interpretuje paní Filcher jako důsledek také jejího vlastního
profesionálního jednání. Začala s Inmou Jiménez komunikovat v situaci, ve které se
pokoušela posílit její sebedůvěru a vybízela ji k ráznosti. Problém vymezené (časově) zátěže
řeší tím, že ji kolem poledne, kdy výkon poklesáva znovu trochu povzbuzuje a animuje k
výkonu. S ohledem na schopnosti a učební procesy Inmy Jiménez vzpomíná na zprávu o
výkonech požadovanou institucí a trvání pokud možno na tom, aby se paní Filcher jako
vedoucí praktika ptala podle přesně určené zprávy na schopnosti, úspěchy a změny. Avšak
popis jejích konkrétních zkušeností v komunikativních situacích s Inmou Jiménez vychází
z pouhé zprávy o výkonech a učení. Její centrální problém – nedostatek ve výkonové zátěži –
se pro Inmu Jiménez v rozhovoru neřeší.

Paní Schmidt (učitelka):
Učitelka pracovního stupně Inmy Jiménez, paní Schmidt, začíná rozhovor vyprávěním o

představě koncepce, která se praktikuje v její škole k profesnímu začlenění. Poté co Inma
Jiménez podle koncepce absolvovala více zkušebních praktik, hledala paní Schmidt jako
učitelka místo praxe v nemocnici s cílem, najít dlouhodobou praxi v duálu se vzděláváním
(čtyři dny praxe, jeden den ve škole na dobu nejméně dvou let). O praxi Inmy Jiménez
vypráví:

Nejprve paní Schmidt konstatuje, že se Inma Jiménez cítila na praxi dobře. Vyjádření o
praxi je výsledkem kolegiální výměny názorů s paní Filcher a připomíná také obsahově
představenou sekvenci rozhovoru s vedoucí praxe. Jinak zůstává paní Schmidt ovšem v zajetí
podání zprávy o výkonech a v této souvislosti nevypráví o vzniku komunikativní situace s
Inmou Jiménez. Popisy zaměřené na funkci a výkon Inmy Jiménez („je zajímavá a pečlivá a
přátelská“) ustupují právě tak jako emocionální pocit uspokojení (dobra) do pozadí před
problémem, který rovněž formulovala paní Filcher – neschopnost dostatečné zátěže a
chybějící tělesná síla. Stejně jako paní Filcher nemá paní Schmidt možnost sociálního
vyjednávání v rámci situace praktika, nýbrž hledá svoje úkoly a možnosti jednání jako
učitelka na profesionálním místě, ve škole. Závěr zprávy o výkonech, který zpracovala paní
Filcher je trénink, který paní Schmidt prosazuje – jak se později ukázalo – za prvé se jedná o
zvýšení počtu dní praxe za týden, za druhé o vyučovací koncept spojený s integrací. Její
způsob pohledu a jednání je založen na perspektivě schopnosti výkonu, kterou přebírá
z profesionální a kolegiálního kontextu a kterou později v rozhovoru směřuje k podmínkám
trhu práce. Za orientací na výkon ve vztahu k trhu práce zůstávají v pozadí individuální
perspektivy Inmy Jiménez, přesto mají ve vyprávění paní Schmidt ve vztahu k jiným životním
oblastem než je nalezení zaměstnání zřetelně silnou váhu. Tak se paní Schmidt zaměřuje
například na bydlení, volný čas a rodinu, stejně jako na přání Inmy Jiménez. Přece se však
zdá, že v oblasti praktik a zprostředkování práce pod jistým tlakem úspěchu převládá spíše
funkční zaměření na podporu výkonů.

Paní Schmidt popisuje nyní konkrétní jednání jako pedagog v tomto procesu a zaměření
na přání Inmy Jiménez, pokračovat v započaté praxi. Se zvýšením pracovní doby na praxi
může být úspěšně dosažen cíl zvyšování zátěže, který byl popsán jako profesionální
ujednávání s paní Filcher.

Rodiče:
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V rozhovoru s paní a panem Jiménez vypráví prvně paní Jiménez o školních úspěších,
nemluví o zkušenostech z prvních praktik a přechází k fázi, která je pro její dceru důležitá,
praxi/práci dává větší hodnotu než návštěvě školy.

Paní Jiménez popisuje střídání dvoudenní praxe na čtyřdenní praxi, což považuje za
důležité perspektivy své dcery.22 Ve svém vyprávění se zaměřuje na její přání. Tak popisuje
přání své dcery, víc vykonat a stihnout z rozhodujícího důvodu pro zintenzívnění praktika.
Stejné jako její dcera se ve vyprávění odvolává na praxi, především na strukturu práce.

Přání Inmy Jiménez, prodloužit si svoji praxi, se stává tématem, o kterém matka s
dcerou diskutují, jak uvádí paní Jiménez a vyprácí situaci, která se vztahuje k výše uvedené
sekvenci rozhovoru.

V diskuzi s dcerou se matka ptá na její důvod, proč si přála prodloužit praxi. Z tohoto
rozhovoru si vzpomíná na kratší dobu jízdy, než dcerou jmenovaný motiv. Nejprve zmiňuje
paní Jiménez koncept a konkrétní postup školy jako základ dalšího profesního vývoje její
dcery („dělá teď tolik“), pak popisuje, jak vedlo aktivní sociální vyjednávání Inmy Jiménez s
její učitelkou konečně k úspěchu ve smyslu přechodu do dlouhodobého praktika.

Jako matka odrazuje svoji dceru z aktivit ve škole, která „pro ni tolik dělá“ a navrhuje jí
spíše strategii zlehčování. Ani pro svou dceru ani pro sebe samotnou nenachází v této
institucionální provázanosti možnost jednání. Jediná aktivita jako rodičů, kterou popisuje je,
že se dotazovali, „zda to vůbec vyjde“. Avšak její dceři patrně nestačí vyčkávání, takže si
dojedná se svou učitelkou paní Schmidt rozšíření praxe. Na rozdíl od jiných partnerů
rozhovoru (paní Schmidt, paní Filcher a Inma Jiménez) vyzvedá paní Jiménez aktivitu své
dcery jako rozhodující k prosazení tohoto cíle.

Jako pozitivní působení existence dlouhodobého praktika popisuje paní Jiménez ne
pracovní den své dcery, nýbrž vliv, jaký to mělo v rodinné oblasti („je tam teď přešťastná“) a
podtrhuje tím perspektivu svého prožitku a vlivu jako matky.

Shrnutí různých perspektiv aktérů v profesním integračním procesu Inmy Jiménez:
Uvedené krátké ukázky realizace různých partnerů rozhovoru k (profesnímu) integračnímu
procesu Inmy Jiménez ukazují, že aktivity a motivace pro příslušná jednání a rozhodnutí,
stejně jako reflektivní ohodnocení úspěšných průběhů jsou individuálně částečně rozdílné a
závislé na institucionálních, profesionálních a rodinných rolích a pozicích, stejně jako na
příslušných vztazích k hlavní osobě – zde Inmě Jiménez. Tři rozdíly shody shrneme ještě
jednou:
1. Spojení vyprávění všech čtyřech dotazovaných partnerů spočívá ve zdůraznění

důležitosti (dobrého) pocitu uspokojení Inmy Jiménez v její současné praxi. Rozdílné
jsou částečně perspektivy. Pro Inmu Jiménez samotnou vzniká pocit uspokojení
v odlišení od předchozí praxe, ve které se necítila dobře. Paní Filcher a paní Schmidt
zdůrazňují, že se Inma Jiménez v práci cítí dobře a dávají to do souvislosti s praxí,
čímž zdůrazňují důležitost sociálního pocitu uspokojení v pracovním kontextu. Z
docela jiné perspektivy popisuje matka, že její dcera dobře prochází praxí. Odvolává
se na zkušenosti, které má se svou dcerou a konstatuje, že je doma přešťastná.

2. Rozdílná jsou ohodnocení důvodů pro realizaci dlouhodobé praxe. Ve vztahu
k představeným sekvencím z rozhovorů je to patrné ve srovnání matky a učitelky.
Jestliže paní Jiménez odvozuje realizaci praxe z iniciativy své dcery, tak učitelka paní
Schmidt uvádí koncept školy k postupné pracovní integraci stupňováním trvání
praktika jako rozhodující.

                                                       
22 Protože pan Jiménez toho v rozhovoru moc neřekl, zdálo se nám přiměřené, zde uvést jen paní Jiménez jako
aktivní mluvčí.
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3. Při líčení příslušných zkušeností ve vztahu k praxi jsou patrné také různé motivace
zúčastněných aktérů. Pro Inmu Jiménez je smysl práce – totiž obstarání jídla pro
nemocné lidi – velmi významný, ve vyprávění obou profesionálů však nehraje žádnou
roli. Paní Schmidt a paní Filcher preferují oproti tomu měřitelné a plánované úspěchy
v učení a zaměřují tímto směrem své profesionální jednání. Didakticky zpracovaným
učebním a tréninkovým procesům Inma Jiménez přisuzuje sama jen malý význam.
Vypočítává sice realizaci učebních programů ve škole a v praxi, moc z toho
nevyvozuje a nepopisuje žádný užitek z toho.

5 Závěr
Souhrnem měla vyniknout ve velkém měřítku rozmanitost perspektiv, zkušeností, prostoru
k jednání a způsobu rozhodování různých aktérů v procesech profesní integrace. Při jejich
analýze nejde v první řadě o to, co se skutečně stalo, nýbrž o to, jak různí účastníci tento
proces rekonstruují ve svých vyprávěních a ze svého pohledu. Aby bylo společné vytváření
propojení profesních integračních procesů úspěšné, je nutné zahrnout nejen různé
zkušenosti, nýbrž také subjektivní výklad a interpretaci zkušeností a prostoru k jednání. To
se ukazuje na ukázce z organizace praxe Inmy Jiménez, stejně jako v představené syntéze
různých zkušeností způsobů jednání různých skupin akterů.

Konkrétně to znamená:
• Pro profesionály v oblasti sociálně pedagogických a vzdělávacích institucí platí, vzít

jako základ profesního jednání přání a motivaci žáků nebo účastníků opatření. Když
jde o to, aby se prohloubily např. ve vyučování určité schopnosti a znalosti, má to
úspěch teprve tehdy, když mladí lidé sami vidí v učebních procesech smysl. Jestliže se
ale chápe návštěva vyučování jako povinnost bez možnosti spolurozhodování, potom
se probíhající učební procesy jako cizí učební program těžko adaptují.

• Naplnění smyslu práce jako ústředního elementu pro spokojenost na pracovním místě,
jak popisuje Inma Jiménez, se ukazuje také v jiných rozhovorech s praktikanty a hraje
podstatnou roli při doprovodu profesních integračních procesů. Ve vyučování
doprovázeném praxi by se o tomto tématu mělo více mluvit.23

• Rodinnou situaci a zaměření rodičů, kteří zčásti silně ovlivňují profesní integrační
procesy, je třeba zohlednit v profesionální práci.

• Rozhovory s účastníky procesu dodávají četné příklady pro nutnost vzájemného
chápání zkušeností, motivace a výkladů. A poskytují vysvětlení potřebných
příslušných způsobů jednání zúčastněných v kontextu profesních integračních procesů.
K jejich zdaru se přidružuje propojení zúčastněných aktérů a zahrnutí jejich
mnohostranných kompetencí v rámci jejich personálního a/nebo profesionálního
akčního radia jako rozhodující kritérium úspěchu.
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5.4.2 Koncepty a nástroje kvalitativního zajištění
 přechodu škola - povolání

Jörg Bungart

Úvod
V EQUAL-rozvojovém partnerství „Keine Behinderungen trotz Behinderung“

(www.equal-jobstart.de) s dílčími projekty z různých regionů v Německu je těžištěm určování
a zkoušení kvalitativních standardů na přechodu škola – povolání. Vycházíme-li z konceptů
zúčastněných partnerů a jejich existujících kooperativních vztahů, je velmi důležité,
vybudovat propojení efektivních regionálních struktur zúčastněných partnerů. Toto platí
zvláště proto, že opatření k profesní integraci postižených osob jsou nepropojená a existují
pouze vedle sebe, tzn. jsou mezi sebou nedostatečně koncepčně sladěná.

V návaznosti na šetření regionálních pečovatelských a dalších potřebných struktur,
stejně jako inhibovaných a podpůrných zprostředkovacích struktur (současný stav), je úkolem
zúčastněných partnerů vyvinout kritéria kvality a cílové dohody, které bude možné využít v
mnoha zařízení a budou sladěná s regionem (perspektivní stav). Existující postupy k
zajišťování kvalitu tak budou dále rozvíjeny za účelem vybudování regionálních vzájemně
propojených struktur. Celkem je třeba zajistit, aby stávající koncepce a postupy byly
přezkoušeny a popř. se mohly zlepšit na základě dohodnutých cílů. Na základě metody
systémového poradenství pro organizace (Prozeßberatung; srov. KÖNIG/VOLMER 1997)
přebírá Spolkové pracovní společenství pro podporované zaměstnávání (BAG UB,
Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung) odbornou garanci, moderaci a
doprovod tohoto vývojového procesu.

Zpracovávaná kritéria úspěšnosti mají platit pro zvládnutí přechodu, aby se efektivněji
podpořily různé profesní vzdělávací nabídky. Tím se má v neposlední řadě optimalizovat
případová práce. Kromě toho mají standardy vyhovovat požadavkům „sebeurčení a
rovnoprávném podílu na společnosti“ (srov. § 1 Sozialgesetzbuch (SGB) IX24). Požadavky
kvality se týkají oblastí kvality výsledků, struktur a procesů a je třba je utvářet s ohledem na
nutnost kontinuálního zlepšování. Tím se mají zařízením a jejich spolupracovníkům
poskytnout strukturované a konkrétní cíle, které nepřetržitě podporují realizaci blízkou praxi a
místu. Vyvinuté standardy se mají přiblížit k srovnatelným analýzám kvality ve smyslu
kvantitativního a kvalitativního benchkmarkingu25 (srovnání nejlepších příkladů – best-
practice). Mezními tématy obsažených ve společenské iniciativě EQUAL jako např. Gender
Mainstreaming a Empowerment, při určení a hodnocení kvality získává aspekt rovnoprávné
účasti uživatelů zvláštní význam. K aktivnímu zapojení uživatelů se berou v úvahu jejich
zájmy.

V následujícím textu budou především představeny koncepční základy existující
metody managementu kvality doplněny o první výsledky vývoje v rámci EQUAL-partnerství.

Vývoj managementu kvality v oblasti sociálních služeb
                                                       
24 Část I  SGB IX obsahuje obecná pravidla pro postižené a postižením ohrožené osoby, část II obsahuje právo
těžce postižených.
25 V rámci rozvojového partnerství lze naznačit následující procesy benchmarkingu: a) best-practice-srovnání
mezi dílčími projekty partnerství, mezi různými vývojovými partnerstvími (nacionální/transnacionální) a mimo
EQUAL; b) srovnání východu-západu zúčastněných vzdélávacích zařízení partnerství, také podle evaluovaných
dat.

http://www.equal-jobstart.de)
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Diskuze o managementu kvality v hospodářsky výdělečné oblasti, které nabíraly v
80. letech v Německu na intenzitě a které vzešly a byly ovlivněny především vývojem v
Americe a v Japonsku, se na začátku 90. let stále více a více rozšířovaly na sociální oblast
resp. tzv. „non-profit-oblast“. Ústředním pojmem je zvláště DIN EN ISO 9000 an.26, ať už se
jedná o kritické posouzení nebo o doporučení a lze se s ní setkat téměř ve všech diskuzích o
otázkách týkajících se kvality. Kritikové této a jiných norem zpochybňují přinejmenším přímé
přebírání postupů týkajících se zajištění kvality z ekonomické oblasti do oblasti sociálních
služeb nebo vidí nebezpečí v pojmovém, a tím také v odborném odcizení sociální práce. Ti,
kteří se zasazují o její použití spatřují v rozsáhlém přebírání odpovídajících postupů šanci k
přesnějšímu popisu výkonů, další profesionalizaci, a tím k vzestupu společenského uznání
sociálních služeb (srov. BOBZIEN 1996, 12 a 17; ARNOLD 1998, 278). Velký význam má tedy
pokud možno aktivní vnímání šancí spočívajících v debatě o kvalitě jako např. možnost
transparentního zobrazení služeb pro ostatní, např. poskytovatelé prostředků a další
profesionalizace vlastní práce.

Diskuze o otázkách managementu kvality v oblasti sociální práce by se proto neměla
zaměřovat pouze na přenášení modelů a způsobů myšlení, nýbrž se musí pokusit spojit tyto
modely s vlastní tradicí. V pojmech jako odbornost, profesionalizace a metodická práce se
dají najít dobré styčné body pro práci s otázkami týkající se kvality. Na rozdíl od pravidel,
které se dříve soustředily na postupy a formální pravidla v rámci systémů kvality
hospodářských podniků, které se více zaměřovaly na na stanovení kompetencí a zkušebních
metod (např. DIN EN ISO 9000 an.), spočívá těžiště v oblasti sociální práce v obsahovém
určení znaků „dobré práce“ a jejich prosazení v praxi. Ve středu takové diskuze je reflexe o
úpravě vlastních konceptů zařízení a práce a vytvoření každodenní pracovní praxe. Dříve než
se určí, jak zajistit a dále rozvíjet kvalitu práce, je třeba stanovit, jaké jsou specifické cíle a
obsah této práce.

Nehledě na stálou skepsi rozšířenou v sociální oblasti vůči konceptu managementu
kvality bude v budoucnu stále důležitější zabývat se podrobně jeho obsahem. Tato nutnost
pramení především z faktu, že už v minulosti zaujímaly diskuze o schopnostech výkonu,
šetření nákladů a jejich praktických důsledkcích stále větší prostor a nebudou uzavřeny ani v
budoucnosti. V neposlední řadě podporuje také veřejnost vzhledem k napjatému stávajícímu
rozpočtu vysokou transparentnost co se týče výdajů prostředků a jejich cíleného vynaložení
(srov. ARNOLD 1998, 278; BOBZIEN m.j. 1996, 13; MEINHOLD 1996, 9).

Diskuze o poklesu nákladů v sociální oblasti nemohou však vést k tomu, aby se
management kvality vyrovnal úspoře nákladů. Je třeba perspektivně odmítnout jednostranně
vedenou diskuzi o kvalitě týkající se pojmu redukce nákladů. SCHWARTE a OBERSTE-UFER
(1997) poukazují na to, že nynější „svazy a zařízení na pomoc postiženým požadují diskuzi o
kvalitě, která je vedena výlučně z pohledu omezování nákladů“ (dtto, 57). Kritizují, že
„omezení poklesu nákladů a aspektů kvality se zatím nejeví jako problém“. Zdá se, že je
dohodnuto, že „lze péči o postižené dělat levněji a současně lépe“ (dtto, 56 an.). O to více
proto musí platit: „Jestliže se má zabránit tomu, aby směr vývoje pomoci určovaly úkoly, které
vzešly z cizích oblastí, je nezbytné, aby formulace standardů kvality zařízení a svazů byla
schopná konsenzu“ (dtto, 57).

Do diskuze o kvalitě se tak vrací odborné aspekty – přirozeně se zohledněním
právních, finančních a dalších rámcových podmínek. Větší zaměření na odbornou stránku
vyplývá už z průběžně se měnících společenských a sociálně politických stanovených cílů a
úkolů (např. odvratem od vůdčího obrazu v pomoci postiženým nebo změnou struktury na
trhu práce), což činí nezbytným ustavičně pokračující vývoj koncepčních návrhů a
                                                       
26 Tato zkratka označuje německou průmyslovou normu (Deutsche Industrie Norm, DIN), evropskou normu
(Europäische Norm, EN), mezinárodní organizaci pro standardizaci (International Organization for
Standardization, ISO).
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metodických postupů. BOBZIEN m.j. stručně shrnuje, „že rozdělování zdrojů na zařízení
veřejné a dobrovolné péče svazů se musí stále více zaměřovat na cíle a výsledky. Zde se
vyžaduje vývoj hlavních myšlenek a kritérií kvality, které musí být vyjednané mezi účastníky
procesu (mezi spolupracovníky, nositeli, zaměstnavateli a zákazníky, pozn. autora)“
(BOBZIEN m.j. 1996, 14).

Zvláštnosti poskytování sociálních služeb
Při zavádění systému managementu kvality v zařízeních sociálních služeb – zde jsou

experti zajedno – je třeba zohlednit několik zvláštností (srov. BOBZIEN m.j. 1996, 23-28;
MERCHEL 1995). Patří sem m.j.:

• Sociální práci charakterizují postupy zaměřenými na proces, který vyžaduje spíše
flexibilitu jednotlivých pracovních postupů, ale nicméně připouští formulování
kvalitativních standardů v základních pracovních oblastech a ve strukturách mimo tyto
oblasti.

• Více než kde jinde jsou v zařízeních sociálních služeb v popředí otázky určení cíle a
ověření přístupu postupů zajišťujících kvalitu.

• Sociální služby jsou většinou nemateriální, tzn. měřítka hodnocení jsou komplexní a
pro uživatele není těžké s nimi manipulovat.

• Produkce a užívání („konsum“) sociálních skužeb spolu časově souvisí.
• Struktury vztahů mezi uživateli a pracovníky jsou nestejně rozvrstvené ve

srovnání s těmi, které jsou vyjadřovány spíše abstraktními pojmy jako poskytovatel
služeb a jejich příjemce. Tak je uživatel do jisté míry spoluodpovědný za kvalitu
služeb.

Dalším hlavním znakem sociálních služeb je, že jsou současní pracovníci
konfrontováni se zájmy a očekáváním docela jiných seskupení a toto je třeba brát v potaz při
jejich rozhodování. Při přechodu ze školy do povolání jsou těmito různými zájmovými
skupinami, vedle těch které stojí ve středu uživatelů a podniků, například školy, různé
poškolní služby, úřady práce a jiní poskytovatelé výkonů (prostředků). Kvalita výkonů služeb
popř. nabídek zavisí tak značnou měrou na kvalitě spolupráce pracovníků s relevantními
kooperativními partnery, tzn. jde o vybudování efektivních a účelně propojených struktur.
V konceptu managementu kvality sociálních zařízení je proto třeba věnovat zvláštní pozornost
tzv.“analýze přechodu“ mezi poskytovali a příjemci služeb.

Kritická úvaha o pojmu zákazník
V rámci diskuze o kvalitě v sociální oblasti se pro jmenované zájmové skupiny stále

více používá pojem zákazníci. Používání tohoto pojmu je ale zvlášť s ohledem na skupinu
uživatelů značně sporné (srov. BOBZIEN M.j. 1996, 41; MEINHOLD 1996, 20; MERCHEL 1995,
327). Tento pojem pochází původně z oblasti průmyslové ekonomiky a označuje vztah, který
se skládá z prodávajícího produktu nebo služby a odběratele, který  za to platí. Odběratel
má možnost si vybrat, které produkty nebo služby chce získat a využívat a může si většinou
vybrat mezi různými nabídkami. Tyto znaky role zákazníka v sociální oblasti zpravidla
neexistují. Sociální služby jsou často určeny trojúhelníkovým uspořádáním, ke kterému patří
uživatel, producent služeb a poskytovatel prostředků, přičemž uživatel sám se většinou
nepočítá k nabídce výkonů. Proto se také nemůže vzepřít proti nedostatečné kvalitě výkonu,
jako to mohou zákazníci v ekonomickém sektoru, např. zřeknutím se koupi produktu.
Současně jsou možnosti volby pro uživatele v sociální oblasti z různých důvodů omezeny:
Tak existuje např. na jednom místě často jen jeden poskytovatel služby a nikdo další. Otázka,
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nakolik vede v Německu skutečné prosazení osobního účtu ke zlepšení situace pro osoby s
postižením, zůstává otevřená.27

Ke kritice pojmu zákazník dochází s odkazem na specifické utváření vztahů mezi
adresátem a profesionálním pracovníkem v sociálních zařízeních: „Nechuť, kterou
zaznamenává mnoho sociálních pracovníků, když mají mluvit o svém protějšku jako o
zákazníkovi, poukazuje na podstatné rozdíly v dosavadním mínění (sebeobranu) sociálního
pracovníka a sociálnho pedagoga, který nechce redukovat kontakt se svým klientem jako
vztah interakce (výměny na věcné označení zákazník)“ (MERCHEL 1995, 326). Ti, kteři
souhlasí s pojmem zákazník sice také vidí kritické aspekty, poukazují ale na to, že jeho
použití může mít strategickou hodnotu. Označení zákazník signalizuje novou kvalitu “vztahů
mezi sociální prací a jejími adresáty, kteří více než dosud berou v úvahu elementy
dobrovolnosti, základ akceptance a uznání dospělosti (zralosti), uznání adresáta jako subjektu
v procesu pomoci (a ne jako objekt jednání sociální práce)“ (MERCHEL 1995, 329).

Zachování pojmu zákazník ve zde představeném přístupu je přes některé pojmové
nepřesnosti smysluplný, protože v oblasti podílu na pracovním životě umožňuje podchycení
nejen přímých výkonů příjemce (uživatel a podnik), nýbrž zahrnuje i nositele výkonů, interní
a externí kooperativní partnery. Kromě toho zdůrazňuje pojem zákazník vnímání uživatele
jako individua zodpovědného samo za sebe, ve kterém se zdůrazňuje bytí zákazníkem ve
vztahu k vlastním potřeby. V tomto smyslu lze odkázat také na koncept „empowerment“.

Vysvětlení, co znamená vztah k zákazníkovi a jak ho lze realizovat znamená dálší
rozvíjení tohoto pojmu, a to pro ústřední skupinu zákazníků na přechodu škola – povolání,
totiž uživatelů a podniků. Orientace na zákazníka v užším slova smyslu znamená, plánovat a
vytvářet struktury a činnosti poskytovatelů tak, že budou přiměřeně naplněny zájmy a potřeby
uživatelů a podniků. Je třeba přitom jasně stanovit, že uživatel a podniky mohou mít vliv na
utváření nabídky (přičemž síla utváření různých skupin zákazníků je přirozeně různá). Vliv
lze přitom uplatňovat nasledujícím způsobem:
1. Vlivem na utváření výkonů – Vliv na utváření výkonů může např. vypadat tak, že si

uživatel přeje, aby služba byla dobře dostupná, aby nabídky byly přizpůsobeny podle
druhu postižení nebo aby byla zachována personální kontinuita po dobu trvání doprovodu.
Podniky trvají například na tom, aby byly informovány o druhu a stupni postižení
přijatých uživatelů, aby měly k dispozici kontaktní osobu nebo aby v krizi dostaly
neprodleně a flexibilně pomoc. Jestliže chceme zajistit, aby zúčastění zákazníci měli
efektivní vliv na utváření nabídek, tak to předpokládá, že se příslušné služby budou
vyvíjet v návaznosti na zájmy zákazníků. Toho lze docílit různým způsobem:
východiskem je často systematické shromažďování očekávání zákazníků, které mohou u
uživatelů pozorovat a analyzovat odborníci. Jinou cestu představuje u uživatele a
představitele závodu vcítění se do druhého. “Královská cesta“ pak znamená dotázání se
postižených.

2. Hodnocení podaných výkonů – Za další element orientace na zákazníka lze považovat
hodnocení podaných výkonů uživateli a závody. Vděčné je, vedle opakovaných dotazů i
semináře s uživateli, ve kterých je dána možnost, prezentovat své zájmy. Tyto semináře se
často musí koncipovat se zaměřením na specifické potřeby různých skupin postižených.

                                                       
27V rámci práva na přání a volbu v SGB IX může postižený člověk volit mezi penězi a věcnými výkony. Jesliže
si vybere peníze, jedná se o tzv. osobní rozpočet (srov. § 17 SGB IX). Při zavedení osobního rozpočtu platí
následující předpoklad: „S osobním rozpočtem mohou osoby s postižením nakládat jako spotřebitelé a vybrat si
vhodného poskytovatele osobních služeb podle svých potřeb. Zařízení a služby v systému pomoci postiženým si
musí zvyknout na změněné chování zákazníka, vnímat osoby potřebující podporu jako zákazníky“ (Impulse,
11/2002). Konečně potřebuje však spotřebitel znát kritéria k ohodnocení kvality nabízené služby. Ve shodě s tím
je budováno nezávislé poradenství spotřebitelům a efektivní ochrana spotřebitele.
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Vyhodnocení různých způsobů hodnocení poskytují konečně upozornění na další
očekávání zákazníků.

Základní pojmy managementu kvality
Kvalitu lze obecně chápat jako „vlastnost, jakkost a hodnotu objektu“. Podle DIN EN

ISO-normy znamená kvalita „jednotu vlastností a znaků produktu nebo služby, která se
vztahuje na schopnost“ (DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG E.V. 1992, 9). SCHWARTE a
OBERSTE-UFER (1997) poukazují v návaznosti na tuto definici na následující věcný obsah:
„Podstatné je podle toho vztah mezi vlastnostmi služby a očekáváním (cíle, měřítka), která
jsou na tuto službu kladena. Kvalita sama je vyjádřena v poměru mezi realizovaným
současným stavem a požadovanou skutečností. Každému hodnocení kvality by měla
předcházet pokud možno exaktní definice cílových kategorií ve formě hlavních směrů, měřítek
a standardů.“ (dtto, 58). Kvalita je tak chápána jako relační pojem, tzn. přesné určení kvality
sleduje určité požadavky popř. potřeby.

V závislosti na tom, z jaké perspektivy má být takový požadavek nebo potřeba
formulovaná, lze pro sociální služby k popisu pojmu kvality rozlišovat zvláště následující
přístupy (srov. Garvin, cit. podle BOBZIEN m.j. 1996, 40; ARNOLD 1998, 280):

• Přístup se vztahem k produktu: ve středu zájmu jsou vlastnosti příslušné služby,
které lze precizovat a objektivně měřit.

• Přístup se vztahem k procesu nebo vzniku: v centru pozorování – především z
pohledu poskytovatele služeb – je závislost mezi procesem, vznikem a kvalitou
podaných výkonů.

• Přístup se vztahem k zákazníkovi: Kvalita zde představuje optimální naplnění
očekávání zákazníků a je tím primárně určena; měření kvality se provádí podle
subjektivních kritérií zákazníka.

• Přístup se vztahem k hodnotě: v tomto způsobu pozorování je rozhodujícím
kritériem pro kvalitu vztah nákladů a výsledků, nákladů a využití produktu popř.
služeb.

Při posuzování těchto přístupů je třeba brát v potaz, že – jak již bylo zmíněno – v
oblasti sociálních služeb existují různé pohledy, napojené zpravidla na určité zájmové
skupiny. Proto se v praxi sociální práce vychází z více nebo méně zdařené syntézy nebo z
různých vedle sebe stojících přístupů a s tím spojených perspektiv. Dále se kvalita definuje s
ohledem na různé dimenze. Velmi rozšířenou systematikou, která se opírá o DONABEDIANA
(1980) je rozdělení podle:

• kvality struktury
• kvality procesu
• výsledků.

Dimenze kvality struktury se vztahuje na rámcové podmínky, ve kterých probíhají
služby, tedy např. velikost a vybavení používaných prostorů nebo počet a kvalifikace
pracovníků. Kvalita procesu pozoruje konkrétní proces podávání výkonu, tedy např.
jednotlivé kroky nebo interakci s uživateli. Kvalita výsledků se zabývá otázkou jakkosti
finálního produktu popř. stupněm dosažení cílů. Vedle této klasifikace je třeba v oblasti
služeb vyzvednout také to, že kompetence a zdroje, stejně jako personál a uživatelé mají
podstatný vliv zvláště na kvalitu procesu a výsledků. Jmenované dimenze vedle sebe nestojí
nepropojeny, nýbrž je třeba vycházet z jejich vzájemného působení.

V neposlední řadě se je třeba blíže věnovat pojmu management kvality. Je zatím brán
jako nadřazený pojem pro všechny systematické činnosti týkající se kvality a obsahuje čtyři
stupně, které lze souhrnně popsat jako nepřetržitý regulační kruh (srov. ARNOLD 1998a, 284):
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Qualitätsplanung

Qualitätsdokumentation Qualitäts-
managementsystem Qualitätslenkung

Qualitätsprüfung

Proces managementu kvality (podle ARNOLDA 1998, 285)

V rámci plánování kvality následuje určení aktuálního stavu, vývoj požadavků a
odvození postupů k realizaci budoucího stavu. V této souvislosti jsou zvláště důležité otázky
zabývající se cíly zařízení (např. v rámci politiky o kvalitě), službami pro zákazníky a jejich
očekáváními, aktuální pevně danou kvalitou výkonů, slabými a silnými stránkami – („Jaké
zdroje máme k dispozici?“), stejně jako spokojenostI a představami pracovníků.

Řízení kvality zahrnuje veškerá preventivní, kontrolní a korigující opatření, která
přispívají k naplnění požadavků kvality a zabývají se proto zvláště oblastmi personálními a
organizačními, vybudováním organizace a jejím chodem, stejně jako informačními a
komunikačními systémy specifickými pro příslušnou organizaci.

V rámci přezkušování kvality je na základě srovnání výchozího a budoucího stavu
stanoveno, jak dalece bylo znaků kvality, o které se usilovalo, skutečně dosaženo (stupeň
dosažení cíle). K tomu se zkoumají všechny činnosti týkající se kvality a elementy
organizace, např. v rámci auditu popř. přezkoumání postupů. Jestliže výsledky ukazují na
(alespoň částečně) nedostatečné naplnění plánovaného stavu, je třeba přijmout odpovídající
opatření ke zlepšení stavu v rámci kvalitativního plánování a/nebo – řízení.

Dokumentace kvality zahrnuje většinou písemný výklad všech opatření v oblastech
plánování kvality, řízení kvality a přezkušování kvality. Sem spadají mimo jiné výpovědi k
politice kvality instituce, popis výkonů, statistika o kvalitě nebo zprávy popř. protokoly o
provedeném přezkoušení kvality.

Pokud došlo v rámci uvedení koncepce managementu kvality k provedení všech
stupňů, zbývá na konci – jako ústřední cíl dokumentace – vyhotovení manuálu (příručky)
kvality. Obsahuje představení jednotlivých obsahových a metodických kroků, stejně jako
návod pro vytvoření a dokumentaci pracovních procesů. Zajištění kvality označuje v této
souvislosti všechna výše uvedená popř. další opatření, která slouží k zajištění a přezkoušení
dříve stanovené kvality.

Nejrozsáhlejší metodou pro management kvality je Total-Quality-Management (TQM)
(srov. ARNOLD 1998, 285; BOBZIEN m.j. 1996, 53). Lze jej charakterizovat čtyřmi elementy a
považuje se za zvlášť vhodný pro zařízení sociálních služeb:

• orientace na zákazníky
• orientace na pracovníky
• orientace na management
• orientace na proces

Naplnění očekávání zákazníků je v tomto konceptu ústředním cílem organizace. Platí
nejen pro externí, nýbrž i pro interní zákazníky, např. jednotlivé pracovníky zařízení, kteří
vykonávají částečně rozdílné, ale spolu související a vzájemně koordinované činnosti. V
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konceptu Total-Quality-Management jsou všichni pracovníci na všech úrovních organizace
odpovědní za trvalost kvality služeb.

To vede k posílení zodpovědnosti jednotlivých pracovníků za kvalitu vykonané práce
a také k cílenému využití vlastních specifických kompetencí a zdrojů. Taková orientace
pracovníků navazuje na princip orientace managementu. Vykazuje kvalitu jako nejvyšší
organizační cíl a poukazuje na odpovědnost vedoucí úrovně za vybudování kvalitativní
kultury v příslušné organizaci. Konečně zdůrazňuje orientaci na proces, kontinuální a
dynamický další vývoj a zlepšení stávající kvality nabídky služeb. Zajištění kvality a vývoje
kvality je chápáno jako součást každodenní práce a není pouze předmětem jednotlivých
přezkušování v určitém časovém úseku28.

V rámci výkladu o kvalitě a managementu kvality se stále otvírá otázka, jak dalece je
nutná certifikace QM systému nezávislými kontrolními organizacemi. Zvláště v (sociální)
oblasti služeb dochází ke kontroverzní diskusi tohoto aspektu (srov. BOBZIEN m.j. 1996, 122).
Komunální společenství k tomu poznamenává: „Kdo se vážně zabývá managementem kvality,
může se vzdát certifikace, pokud disponuje srovnatelnými alternativami a je schopen je
pracovníkům a zákazníkům účinně zprostředkovat.“ (KGSt 1995, 44). Stejným způsobem
bylo např. koncipováno důchodové pojištění v oblasti medicínské rehabilitace v polovině 90.
let pomocí systému managementu kvality, ve kterém se neusilovalo o žádnou certifikaci
(srov. DORENBURG 2000, 300). S důrazem na rozlišování mezi externími a interními
opatřeními kvalitativního zajištění – s odbornou podporou – byl v době tříleté zkušební fáze
vyvinut postup externího zajištění kvality, který ve svém jádře obsahuje pravidelná klinická
srovnání podle relevantních strukturových dat (heslo „benchmarking“). Data sbírá výzkumné
pracoviště, zpracovává je a shromažďuje výsledky ve zprávě o kvalitě, na závěr je dá k
dispozici rehabilitační klinice k podpoře interního managementu kvality. Soutěží zaměřenou
na kvalitu lze vyvolat kontinuální proces zaměřený na zlepšování kvality v jednotlivých
zařízeních.

Závěrem lze konstatovat, že se v rámci oblasti sociálních služeb vyvíjí stále více
konceptů managementu kvality, ale na druhé straně se o nich také kriticky diskutuje. Vedle
orientace na principy postupů zajišťujících kvalitu se cíleně zkouší respektování zvláštností
sociálních služeb ve srovnání k hospodářství, ale také k jednotlivým zařízením a v pracovní
oblasti. Poslední zmíněné je důležitým předpokladem pro to, aby byly odpovídajícím
způsobem respektovány specifické cíle různých organizací. Proto je třeba dále rozvíjet a
zkoumat postupy, které určují kvalitu v organizacích sociálních služeb, stejně jako je třeba
věnovat mimořádnou pozornost rozmanitým krokům a vlivům, které jsou zde směrodatné.

Při tomto procesu se s odkazem na pojem „Total-Quality-Management“ vyvíjí metoda
zajištění kvality. Těžiště spočívá jak ve formulaci cílů stanovených zúčastněnými, tak také
ve zlepšení způsobu práce zaměřeného na proces, jehož pomocí lze dosáhnout těchto cílů.
Výchozí otázka při koncipování systému kvalitativního managementu proto zní: Jak můžeme
– s ohledem na různé zájmy zúčastěných – využít finanční a personální zdroje, aby úkoly,
které jsou kladeny na sociální služby, byly efektivně splněny a jaký lze prezentovat
diferencovaný a zdůvodněný důkaz jak pro interní, tak pro externí oblast, který lze sledovat?
Osloveny jsou tím dva základní aspekty konceptů managementu kvality, totiž „interní
kvalifikace popř. profesionalizace“ a forma „externích výkladů‘.
                                                       
28 Relevace přístupu TQM, která existuje nejen pro sociální sektor, nýbrž také pro jiné služby a ekonomická
odvětví, se dá také tak chápat, že už zmíněná DIN EN ISO-norma existuje také v přenesené podobě. V pozadí
byla kritika pocházející opět z řad ekonomické oblasti a vztahovala se na přístup relativně vzdálený praxi.
Aktuální DIN EN ISO norma se opírá o proncipy TQM a zachytila zvláště aspekt orientace na zákazníka. Na
základě kritického pohledu na DIN EN ISO normy byl vyvinutý – pro evropský trh už dříve díky iniciativě
velkých hospodářských podniků – alternativní koncept managementu kvality. Na základě amerického vzoru byl
v roce 1988 založen Evropský fond managementu kvality (European Foundation of Quality Management
EFQM), pod jehož jménem se koncipoval model managementu kvality založený na základních principech TQM.
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Kvalitativní standardy k propojení v integrativní práci
V uvedené metodě managementu kvality je vývoj pracovního standardu centrálním

základem k určení srovnání výchozí a cílového stavu, a tím je i předpokladem kontinuálního
procesu zlepšení. Kvalitativní standard se skládá ze tří elementů:

• Cíl výkonu, o který se usiluje v rámci integrativního doprovodu jako např.: „Je třeba
stabilizovat pracovní vztah po fází zapracování“ (Základní otázka: čeho se má
dosáhnout?),

• Zpravidla na více úrovních jednání, které znázorňují, jaké konkrétní postupy popř.
způsoby práce vedou k dosažení cíle (Základní otázka: Jak lze efektivně dosáhnout cíle
výkonů?),

• Zpravidla ve více a samostatně postavených hodnotících postupech k přezkoumání, která
stanoví, jak lze poznat, že bylo sledovaného cíle dosaženo (Základní otázka: Podle čeho
lze poznat, že bylo plánovaného cíle dosaženo?).

Tato klasifikace je odvozena z teoreticko-praktických základů, které vycházejí z
předpokladu, že každému vědomému a cílem určenému jednání odpovídá určitý sled činnosti:
1. Orientace a plánování, 2. Rozhodování a realizace 3. Kontrola a vyhodnocení (srov.
HACKER 1998, 54 a 249; OESTEREICH 1981; VOLPERT 1980). Kde se tento sled v rámci
kvalitativního standardu odráží, ukazuje následující obrázek:

Qualitätsstandard

Leistungsziel

Was soll erreicht werden?

1. Orientieren und Planen

Handlungsleitlinien

Wie kann das Leistungsziel
effizient erreicht werden?

2. Entscheiden und Durchführen

Verfahren zur Überprüfung
der Zielerreichung

Woran ist zu erkennen, daß das
Leistungsziel erreicht wurde?

3. Kontrollieren und Auswerten

Kvalitativní standardy k tomu obsahují dimenze kvality procesu, struktury a
výsledku. Kvalita procesu se dá v podstatě určit podle hlavních linií jednání a podle kvality
výsledku (vedle kvantitativní velikosti jako např. kvóta zprostředkování) pomocí postupů k
přezkoušení dosažení cílů. Kvalita struktury zahrnuje v první řadě velikost a vybavení užitých
prostor, dosažitelnost a otevřenost práce poskytování služeb, stejně jako počet a kvalifikaci
pracovníků. Další vzdělání a supervize jsou při tom základními elementy personálního
vývoje. Určení kvality struktury může být přiřazeno jednotlivým standardům kvality nebo
může být nadřazené pro celou oblast poskytování služeb. K tomu se může zvláště už u
existujících systémů k zabezpečení kvality poukázat na stávající dokumentaci. Vývoj
standardů se udává podle katalogu strukturovaných základních otázek.

Pojem cíl výkonu byl vybrán proto, aby bylo jasné, že se jedná o stanovení cíle v
rámci procesu poskytování služeb, a tím aby byl tento cíl vymezen oproti určení cíle
vztaženého na případ – např. v rámci vyhotovení integrativního plánu.

Hlavní linie jednání popisují konkrétní postup popř. způsob práce, který má sloužit k
dosažení cíle výkonu. Mají být formulovány tak, aby:
• na jedné straně byly dostatečně konkrétní, aby poskytovaly návod na integrativní práci a

aby mohly představovat pro pracovníky relevantní strukturovanou a pracovní pomoc,
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• na druhé straně byly dost obecné, aby poskytovaly nutnou flexibilitu v případovém
zpracování pracovních procesů.

Otázka správného stupně diferenciace hlavních linií jednání vyžaduje koneckonců
trochu cviku a je také závislá na pracovních zvyklostech a potřebách příslušných pracovníků.

Postup k přezkoušení dosažení cíle určuje, podle kterého lze poznat, že bylo
plánovaného cíle (a tím i úspěchu) dosaženo. Často lte tento aspekt chápat více intuitivně a
méně se zkoumá systematicky a dokumentuje se. To má za následek, že tomu třetímu – např.
kdo zadává zakázky popř. nositeli výkonů – se těžko dají zprostředkovat především
kvalitativní výsledky práce. Ale také pro ně samotné nebo pro vlastní tým jsou výsledky
integrativní práce zřídka přímo pochopitelné. Výsledky se tak nedají adekvátně představit a
při nedostatečném dosažení cíle se hned nepoznají nutné změny popř. zlepšení nebo se
nedostatečně rychle prosazují. Běžným postupem k přezkoušení dosažení cíle je obstarání
zpětných hlášení skupin, které se podílejí na integrativním procesu (např. uživatelé, podniky)
podle pevně stanovených hlavních otázek, určených indikátorů pro dosažení cíle (např. další
zaměstnávání uživatele nebo jeho spokojenost s prací v návaznosti na krizovou intervenci),
stejně jako s použitím kontrolního seznamu (často při kontrole procesu, tzn. k přezkoušení
použitého pracovního chodu). Tím je možné představit vedle kvantitativních výsledků, jako
počty zprostředkování, také kvalitativní úspěchy práce odborných služeb.

Standardy kvality propojení se v současné době vyvíjejí v rámci národního
rozvojovéhpo partnerství „Keine Behinderungen trotz Behinderung“. Východiskem je
popsání aktuální stavu, v dílčím projektu se používá termín Ist-Stand – současný stav.

Výhled
Po etapě vývoje standardu kvality propojení je třeba s pomocí účastníků a s využitím

jejich zkušeností v běžném pracovním dnu vyzkoušet, v jaké formě lze standardy integrovat
do stávajícího systému zajištění kvality nositele. Toto zajišťuje trvalé působení vyvinutého
nástroje. Nezávisle na tom, zda už systémy zajištění kvality existují nebo se ještě vyvíjejí, se
prokázalo, že je třeba provádět každoroční hodnocení výkonu služeb. S pomocí takových
auditorských postupů lze pracovní procesy a pracovní výsledky, ale také nástroje kvality
pravidelně přezkoušet a kontinuálně dále rozvíjet v rámci srovnání stávajícího stavu se stavem
finálním.
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5.5 Transnationaler partner 5. Empowerment door Transitie, Holandsko

5.5.1 Školy v Holandsku se zřetelem na profesní přípravu žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami

Freerk  Steendam

           V důsledku svobody vyučování neexistují v Holandsku jen  školy veřejné, zřizované
většinou obcemi. Přes čtyři čtvrtiny všech žáků navštěvuje privátní školy, ale také tyto jsou
finančně podporovány státem, pokud  plní určité cíle.  Dostanou paušální rozpočet
(Pauschalbudget), z kterého může být financována nabízená výuka. Také učitelé soukromých
škol jsou placeni podle platných tarifů v zemi. V roce 1998 se vydávalo v Holandsku  5,5 %
hrubého tuzemského produktu na školství. Rodiče neplatí za docházku dětí do povinné školy.
Školy však mohou požadovat příspěvek na mimoškolní aktivity. Rodiče však dostávají
rodinné přídavky.
          Žáci od 18 let musí za návštěvu školy platit. Školné je téměř pro všechny stupně stejné.
Žáci a studenti nad 18 let dostávají od státu tzv. základní stipendium, které se zvýší pomocí
půjčky v závislosti na výkonech a příjmech nebo žáci dostávají kredit. Kromě toho mohou
dostat zlevněné roční předplatné na městskou veřejnou dopravu  Ve věku  18 - až 27 let
absolvuje   15,2 % studujících studium v prezenční  a 6,8 % v kombinované formě. Většina
holandských škol, vysokých škol a univerzit nemají internáty nebo koleje.

Primární vzdělávání
Primární školy navštěvují děti ve věku čtyři až dvanáct let. Osmileté vyučování je

zaměřeno na emocionální, psychický a kreitivní rozvoj dětí a učí se sociálním, kulturním a
fyzickým dovednostem. Každá primární škola stanovuje na základě zákonných předpisů tzv.
školní plán.

Pro děti / žáky ve věku od  3 do 20 let, kteří jsou postižení tělesně, mentálně nebo
jinak sociálně znevýhodněni, existují školy, kde je jim poskytována speciální výuka. Cílem
tohoto speciálního vyučování je co možná rychlé začlenění do běžného vyučování. V rámci
projektu   „Wieder gemeinsam zur Schule“ (Opět společně do školy)  iniciovaného státem,
mají běžné a speciální školy intenzivněji spolupracovat.

Sekundární vyučování
Sekundární vyučování, které navštěvují žáci od 12 let, se člení na tyto vzdělávací formy:
• Berufsvorbereitender Unterricht ( VBO) – předprofesní příprava
• Allgemein bildender Sekundarunterricht der Mittelstufe (MAVO) – všeobecné

sekundární vzdělávání středního stupně
• Allgemein bildender Unterricht der Oberstufe (HAVO) – všeobecné vzdělávání

vyššího stupně
• Vorwissenschaftlicher Unterricht (VWO) – předuniverzitní příprava

Často jsou různé druhy škol shromážděny pod jednou střechou, v Gesamtschulen
(společná škola). Předprofesní příprava a všeobecné sekundární vzdělávání středního stupně
trvá  každé čtyři roky. Závěrečné vysvědčení opravňuje k návštěvě profesně zaměřeného
terciálního vzdělávání.

Závěr šestileté předuniverzitní  přípravy opravňuje k návštěvě univerzit. Žáci
vzdělávání zaměřeného na předprofesní přípravu, všeobecně vzdělávacího sekundárního
vzdělávání středního stupně a vyššího stupně, stejně jako vzdělávání zaměřeného na



C:\WINDOWS\Plocha\CDpal\text\finalrep.doc

112/380

předuniverzitní přípravu se vyučují v prvních třech letech v 15 povinných předmětech.  Toto
je tzv. základní vzdělání Grundausbildung. 97,7% všech  17 ti letých absolvují úplné
sekundární vzdělávání.

Držitelé závěrečného vysvědčení profesního sekundárního vzdělávání vyššího stupně
nebo pokračovacího učiliště (das weiterführende Lehrlingswesen) se mohou v Holandsku a
v některých jiných státech usadit jako samostatní podnikatelé. Závěrečná vysvědčení téměř
všech oborů v rámci tohoto druhu vzdělávání formy jsou ve státech EU unávána. Rozdíl mezi
profesním sekundárním vzděláváním vyššího stupně a učilištěm spočívá v tom, že první typ je
čistě školní vzdělávání, učiliště má naproti tomu kombinované vzdělávání školní a praktické
v závodě nebo podniku.

Terciální vzdělávání
K terciálnímu vzdělávání patří profesní terciální vzdělávání (berufsbildende

Tertiärunterricht HBO), které poskytují odborné vysoké školy (Fachhochschulen) und
vědecké vzdělávání (der wissenschaftliche Unterricht WO) na univerzitách. Běžná studijní
doba pro oba typy vzdělávání jsou čtyři max. šest let.  Z  18- až 27ti letých absolvuje  15,2%
prezenční formu studia (Vollzeitstuidium) a 6,8% kombinovanou formu studia (ein
Teilzeitstudium). Po absolvování první čtyřleté fáze vědeckého studia se mohou studenti dále
specializovat weiter nebo se věnovat výzkumu. Celkem je v Holandsku devět všeobecných
univerzit, tři technické a jedna zemědělská. Všechny disponují vysoce specializovanými
vědeckými instituty.

Internacionální vzdělávání
Pro děti, které absolvovaly část svého primárního nebo sekundárního vzdělávání

v zahraničí, existují školy, ve kterých se vyučuje v angličtině, francouzštině nebo němčině.
Kromě toho existuje v Holandsku deset vzdělávacích institucí pro terciální vyučování, ve
kterých mohou zahraniční akademici absolvovat nabízené speciální vzdělávání v angličině
(často také ve francouzštině nebo španělštině).
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Quelle:  http://www.ludgerusschule.de/eurorap/niederlande/schule.htm#e

Schematické znázornění holandského školského systému

Aus "Arbeitsamt Online":  http://195.185.214.165/europa_kommt/

Holandsko – Vyučování ve skupinách 7 a 8, Bob van de Ven  (výtah)

http://www.ludgerusschule.de/eurorap/niederlande/schule.htm#e
http://195.185.214.165/europa_kommt/
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V oblasti vzdělávání se setkáváme až do dnešního dne se čtyřmi různými  směry
jakoby sloupy: protestantské školy (Protestantische Schulen), katolické školy (Katholische
Schulen), neutrální sloup (Daltonské školy, Montessori školy, Steiner – Waldorfské školy,
Daltonschulen, Montessori, Steiner u.ä.) a veřejné školy. Stát už nemá vlastní školy. Dříve
byly ještě "Reichsschulen" (Rijks HBS zum Beispiel), ale dnes jsou obce zřizovately
veřejných škol.

Holandský vzdělávací systém je vybudován takto:
a. Primarunterricht (pro děti mezi 4 a 12 lety) – primární vyučování
b. Sonderschulen (jak pro primární tak pro sekundární vyučování) – speciální školy
c. Sekundarunterricht (od 12 do 19 let) – sekundární vyučování
Přitom se rozlišuje :
- VMBO (vorbereitende mittlere Berufsbildung, 4 Jahre) – připravující střední profesní
vzdělávání, 4 roky
- HAVO (höhere allgemeine Bildung, 5 Jahre) – vyšší všeobecné vzdělávání, 5 let
- VWO (vorbereitende wissenschaftliche Bildung, 6 Jahre) – připravující vědecké vzdělávání,
6 let
d. Berufs- und Erwachsenenbildung – profesní vzdělávání a vzdělávání dospělých
e. Höhere Bildung: - Berufshochschule - Universität - Offene Universität (Fernbildung) –
Vyšší vzdělávání – profesní vysoké školy – univerzity – otevřená univerzita (distanční
vzdělání)

Sekundární vzdělávání obsahuje vyučování, které přímo navazuje na základní školu.
Děti mají  dvanáct let a vyhledali si spolu s rodiči školu, kterou by chtěly navštěvovat  -
přirozeně také podle svých schopností.

VMBO
Většinu škol tvoří školní společenství MAVO/HAVO/VWO.  Ale existují i širší svazy

s VMBO (alle Lehrwege – všechny studijní cesty)/HAVO/VWO.  MAVO a VBO
(Vorbereitende Berufsbildung - připravující profesní vzdělávání) se nazývají od roku  1999
VMBO (Vorbereitende Mittlere Berufsbildung – připravující střední profesní vzdělávání).
V VMBO ještě stále existuje teoretická vzdělávací cesta, která se nazývá MAVO.

První fáze sekundárního stupně
K první fázi sekundárního stupně patří čtyřleté vzdělávání VMBO a první tři roky

HAVO (5 let) a VWO (6 let). První fáze se nazývá "Basisbildung" – základní vzdělání.
(neplést s  "basisschool", neboť to je základní škola - Grundschule).

Základní vzdělání je vyučovací program pro první roky všech typů škol. Akcent
spočívá v aplikování poznatků a dovedností a velký důraz se klade souvislosti dané v učebním
plánu.  Zavedením základního vzdělání se také chce dosáhnout posunutí definitivní volby pro
MAVO, HAVO nebo VWO a předpokládá se, že  během období základního vzdělání dojde
ještě ke zlepšení schopností žáků.

Na zavedení základního vzdělání v roce 1993 je třeba se dívat jako na kompromis
mezi těmi, kteří přednostňovali  Gesamtschule – úplnou školu (v Holandsku: middenschool) a
těmi, kteří vůbec nebyli proto, aby se žáci po základní škole ještě dále heterogenně vyučovali.

Tak se vyvinuly se vedle sebe  různé typy škol . Existují sekundární školy, které jsou
v první ročnu zcela heterogenní, tedy se žáky se schopnostmi pro gymnázium, v jedné třídě se
žáky, kteří mohou dosáhnout jen nejnižší studijní cestu VMBO. Ale existují také školy, kde
jsou žáci odstupňováni podle úrovně již v první třídě. Mezitím je řada variant.

Škola se může volně rozhodnout, zda bude trvat základní vzdělání dva, tři nebo čtyři
roky. Zpočátku chtělo ministerstvo přezkoušet dosažené hlavní cíle, ale protože by to stálo
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školy (a přirozeně také učitele) hodně času a práce a kromě toho rozdíly mezi školami
vzhledem k různým strukturám byly tak velké, že se od toho nakonec upustilo.

Potom, co byly první roky základního vzdělání evaluováno, muselo se bohužel
konstatovat, že se nesplnila původní očekávání. Většině škol se nepodařilo vybudovat systém,
který by vyhovoval principů základního vzdělání, totiž aby přinesl žákům vedle znalostí také
dovednosti a aby se doáhlo koherence ve školní nabídce. Ministerstvo proto uvažuje o dalším
rozvoji základního vzdělání.

V průběhu základního vzdělání  se vyučuje každý žák alespoň  15 předmětů. Pro
jednotlivé předměty jsou formulovány hlavní cíle, které udávají popis kvality žáka v oblasti
úsudku, znalostí a dovedností.

Na konci základního vzdělání má škola minimálně tyto hlavní cíle dosáhnout. Žáci
mají absolvovat v prvních třech letech v základním kurikulu 1000 vyučovacích hodin 50 ti
minutových. Vedle toho existuje ještě volný prostor pro školy s počtem 870 hodin, které může
použít pro jiné aktivity a jiné vyučovací hodiny. Za jeden školní rok mají žáci absolvovat
minimálně  1280 vyučovacích hodin po 50 minutách. K novým předmětům při zavedení
základního vzdělání patří technické předměty, informatika a  péče ("Versorgung"), vaření,
hygiena a výchova ke zdraví.

Výsledky základního vzdělání nebyly dosud uspokojivé. Ministerstvo učinilo některá
opatření, aby tyto problémy nějakým způsobem řešilo. Takže od roku 2001 nemusí školy
bezpodmínečně nabízet všechny hlavní cíle. Vyšlo najevo, což už mnozí experti předpovídali
při zavádění základního vzdělání, že program je pro některé žáky příliš těžký a příliš
teoretický. Nyní mají žáci více volnosti při sestavování skupin žáků v určitých předmětech
(jejich částí). Také se odstranily povinné testy.

Zajímavá tendence je následující : Za dva až tři roky se druhá fáze sekundárního
vzdělávání rozvinula ve směru "Studienhauses" – studijního domu. To znamená, že žáci musí
pracovat samostatněji, že se přezkušují dovednosti a že učitel vystupuje v roli víc než
doprovod žáka. Konstatuje se, jak je důležité pro dosažení cíle, že si žáci pomalu zvykli  už
v první fázi na to, aby pracovali samostatně.

A nyní došla škola samo od sebe pravděpodobně do situace, aby skutečně změnila
vyučování v první fázi.

Druhá fáze sekundárního vyučování
Při zavedení "nové druhé fáze" se formuloval jako hlavní cíl široké všeobecné

vzdělání a dobrá příprava na další vyučování. Od "Mammutgesetz" (mamutí zákon) z roku
1968 se vyučování na sekundárním stupni příliš nezměnilo. Zavedení základního vzdělání
utvořilo začátek k dalším inovacím. Konstatovalo se především na univerzitách a vysokých
školách, že spojení mezi sekundárním vzděláváním a dalšími vzdělávacími stupni bylo stále
problematičtější.  Žáci nebyli zvyklí samostatně pracovat a jejich znalosti a dovednosti byly
rovněž nedostatečné.  Byli příliš úzce vzděláni,  což souviselo se systémem volby odborných
předmětů v posledních letech před závěrečnou zkouškou. (HAVO 6 předmětů, VWO 7
předmětů). V roce 1998 začaly první školy se zavedením nové druhé fáze, která platí pro
všech žáky od roku 1999.

Nové na tom je, že nyní už se nevychází u určitého počtu vyučovacích hodin na žáka,
nýbrž ze studijní zátěže "Studienbelastung", tedy doby, kterou musí žák studi věnovat.
Namísto výkazů hodin se vychází při kalkulování studijního zatížení z z průměrné doby,
kterou žák potřebuje, aby  si osvojil určitou část látky. Při tom se vychází z toho, že celkové
studijní zatížení za rok je 1600 hodin, totiž 40 týdnů po 40 hodinách.

Pro plán výuky  (učební látka, metodika a pomůcky) nejsou žádné podorbnější
předpisy. Ve školním plánu má být popsán výběr a odpovědnost co se týče učební látky a
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používané didaktiky. Škola sama si vybírá vyučovací metody, za pořízení knih zodpovídají
rodiče.

Podstatné na nové druhé fázi je to, že žáci se učí více předmětům, tedy získají širší
vzdělání, musí pracovat samostatněji a požaduje se od nich víc dovedností. Žáci mají
realizovat  "Profilarbeit" profilovou práci,  kterou samostatně pořídí a ve které  musí
prokázat souvislosti týkající se více zvolených předmětů. Vzhledem k většímu počtu
předmětů a malému počtu  hodin na jeden předmět  než ve starém systému musí žáci
zpracovávat látku samostatněji. Učitel doprovází více individuální učební proces, než stojí
před třídou.

Mnoho škol zavedlo "Selbstständigkeitsstunden" (hodiny samostatnosti), ve kterých si
žáci mohou vybrat, ke kterému učili chtějí jít a pod dohledem a poradenstvím si vyřizovat
svoje úkoly.

Tato nová didaktika  des "Studienhauses" požaduje velmi hodně od škol a  bude ještě
nějaký čas trvat, aby se tento systém dobře zakotvil ve školách.  První výsledky nejsou špatné,
i když už je zřetelně patrné, že nový systém představuje pro učitele dodatečné zatížení a
žákům nepřipadá lehké pracovat samostatně.

Také vybavení škol se musí zlepšit dodatečnými pracovními místy pro žáky, počítači a
internetovými přípojkami.

Způsob přechodu mezi  různými školními formami
Ze základní školy do sekundární školy

Po základní škole, když je dítě asi dvanáct let staré, dochází k přechodu do
sekundárního vzdělávání. Přijímací škola rozhoduje o tom, jestli bude dítě přijato.

Už  ve skupině 7 (5. ročník v Německu i v ČR) se začíná s přípravou žáků na výběr
školy. První otázkou rodičů je : pro jakou školní formu je dítě vhodné, a to není jednoduché,
když existuje velký výběr. Každé dítě se sice účastní  Basisbildung základního vzdělání, ale je
velký rozdíl, jestli je to na škole s  MAVO/HAVO/VWO, nebo na škole jen s  HAVO/VWO,
na  gymnáziu nebo na  "breiten Schule" škole se širokou nabídkou s  VMBO/HAVO/VWO.

Vyučování na primárním stupni  je velmi individualizované a třídní učitel má jasnou
představu, jakým směrem vést dítě. Ve skupině osm (6. ročník v Německu i v ČR) prochází
téměř všichni žáci v Holandsku testem (CITO-Test). Výsledkem je určitá úroveň, která
odpovídá různým školním formám v sekundární oblasti. Testují se schopnosti matematické a
řeči (komunikace).  Vedle toho disponuje většina škol ještě jiným testem, který je více
zaměřen na znaky osobnosti, tak např., zda se umí dítě dobře koncentrovat,  zda je dostatečně
rozvunuté po stránce sociální atd.  Dále jen velmi důležitý posudek ředitele školy a třídního
učitele. Existují tedy tři kritéria pro rozhodnutí, jestli bude dítě přijato do požadované školní
formy.

Klade se velký důraz na to, aby přechod ze základní školy  na školu druhého stupně
(sekundární školu) byl pokud možno bezproblémový. Vzhledem k tomu, že v prvních letech
sekundární školy ještě probíhá základní vzdělání je možné po prvním roce přestoupit na jinou
školní formu. To může být ve vlastní škole, lze také vystřídat jinou školu.

CITO-Test
Jak už bylo zmíněno,  většina žáků se účastní CITO testu, který připravuje  „Centraal

Instituut voor Toetsontwikkeling".  Na konci školního roku ve skupině 8 (náš šestý ročník)
skládají žáci tento prokračovaí test, který poskytuje informace výkonech žáků, ale také o
výkonech školy. ... Test není žádnou zkouškou, u které se dá propadnout, nýbrž jeho smyslem
je předpovědět možný školní úspěch při dalším vzdělání žáka v sekundárním vzdělávání.
Dosavadní výsledky ukazují, že závěrečný test ve skupině osm je dostatečně validní.
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Závěrečný test nejen ukazuje, které školní formy přicházejí pro žáka v úvahu, vypovídá také o
pozici, jakou zaujímá škola vůči k postatním školám.

Zkouška v MAVO/HAVO/VWO
Po čtyřech letech MAVO, po pěti letech HAVO a šesti letechVWO skládají žáci

zkoušky - das Examen VMBO (und MAVO)
Zkouška se skládá ze dvou částí: školní zkoušky a centrální zkoušky. Zkouška se může

skládat z každého předmětu ze školní části nebo společné školní a centrální části. .
Učiliště a odborné školy mají ještě praktickou zkoušku. Žáci, kteří skládají zkoušky na

škole teoreticky nebo smíšeně orientované, zpracovávají ještě písemnou práci "Sektorarbeit"
z  vybrané oblastii, ve které je jejich těžiště  (např. zemědělství, technika, ekonomie).

S diplomem VMBO-Diplom lze pokračovat ve středoškolském profesním vzdělání, a
diplomem MAVO-Diplom na odborné vysoké škole a s diplomem VWO-Diplom na
univerzitě.

Speciální vzdělávání
Děti s poruchami učení nebo chování se většinou nevzdělávají v běžných školách. Pro

ně existují zvláštní školy (Sonderschulen), přesto se však obecně zkouší integrovat je na
základních školách. Řešením je motto : opět společně do školy : "Wieder zusammen zur
Schule". Také rodiče dávají přednost tomu, aby jejich dítě navštěvovalo běžnou školu, tak
dlouho dokud je to možné, a tím mělo kontakty s dětmi nepostiženými nebo bez poruch učení,
aby dítě mohlo chodit do školy v místě bydliště, kde se dětmi z okolí opět setkává..

Před krátkou dobou získaly tyto děti, které dříve musely navštěvovat jen zvláštní
školu,  od ministerstva osobní účet  ein persönliches Budget, který lze využít v navštěvované
škole, např. pro hodiny navíc nebo pro doprovod pro dítě. Zařízení zvláštní školy cestuje jako
„ruksak“ Rucksack" s dítětem na jinou školu. Nezávislá komise rozhoduje o tom, zda dítě
takový osobní účet – ruksak Budget-Rucksack může dostat.

Povinná školní docházka
Když má dítě pět let, jsou rodiče povinní poslat ho do školy. Každé dítě v Holandsku

má jít poprvé do školy  v měsíci, který následuje po pátých narozeninách. Povinná školní
docházka trvá minimálně 12 let.

Vedle toho platí povinná školní docházka pro všechny žáky až do konce školního
roku, ve kterém dosáhnou šestnáct let.

Po skončení povinné školní docházky existuje ještě částečná povinnost, která trvá další
rok a žák je povinen vedle práce ještě dva dny v týnu se dále vzdělávat.

Školní program
V roce 1998 byly stanoveny státem "Kernziele der Grundschule" hlavní cíle základní

školy. Popisují kvality žáků v oblastech znalostí,  úsudku a schopností, které se mají
dosáhnout na konci základní školy.

Rozlišují se dva typy hlavních cílů :
• Hlavní cíle překračující jednotlivé předměty

To jsou hlavní cíle, které se vztahují na vývoj nebo podporu všeobecných dovedností,
a proto nejsou řazeny do speciálních oblastí. Vztahují se na celou vyučovací nabídku
v základní škole.

Rozlišují se tyto tématické oblasti :
1. pracovní chování
2. práce podle plánu
3. používání různých strategií v učení
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4. sebeobraz
5. sociální jednání
6. nová media

• Specifické hlavní cíle
Tyto hlavní cíle se vztahují na následující specifické učební oblasti :

1. holandština
2. angličtina
3. počítání / matematika
4. orientace na člověka a svět
5. sport
6. orientace na umění

V učební oblasti orientace na člověka a svět se nachází :  zeměpis, dějepis,
společenské vědy,  technika, prostředí, zdraví, vyučování o přírodě.

Hlavní cíle jsou detailně popsány v závěrech z roku 1998. Jako příklad lze uvést
hlavní cíl práce podle plánu :
Pracovat podle plánu : Žáci zpracují plán a pak podle něho postupují :
1. mohou cíl formulovat
2. mohou se orientovat na jeden předmět
3. rozumí při jednoduchých problémech, co jsou příčiny a co jsou následky
4. mohou z postupu vyvodit závěry
5. mohou si velké aktivity rozdělit na malé kroky a zpracovat je
6. mohou později posoudit, zda jejich plánování bylo spfávné
7. mohou prezentovat výsledky své práce ve formě přednášky, nějaké práce nebo
demonstrace.

Literatura
Als PDF-Datei, mit 15 Seiten:  http://q-netz.nibis.de/mk/sammlung/OECD/Niederlande01.pdf
Als HTP-Datei:  http://www.google.de/search?q=cache:gi7Doe3uzK8J:q-
netz.nibis.de/mk/sammlung/OECD/Niederlande01.pdf+Sonderschulen+%2BNiederlande&hl
=de&lr=lang_de&ie=UTF-8

http://q-netz.nibis.de/mk/sammlung/OECD/Niederlande01.pdf
http://www.google.de/search?q=cache:gi7Doe3uzK8J:q
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5.5.2 Plánování osobní budoucnosti u žáků s tělesným postižením
Freerk  Steendam

Vzhledem k nárůstu problematiky se ukazuje, že existující nabídka škol pro tělesně
postižené se už nevztahuje na stále přibývající skupinu žáků. Pro tyto žáky  platí, že jsou stále
méně schopni využívat svých kognitivních schopností. Stále méně se podporují praktické a
sociální dovednosti, aby si věděli ve společnosti rady nebo aby nalezli práci.

V   Equal projektu: Empowerment durch Transition, je hlavním cílem  uvedení do
práce. Aby se tento cíl mohl realizovat, používá se vypracování školního vzdělávacího plánu
– kurikula. Běžný učební plán žáka ve škole pro tělesně postižené vychází z více teoretického
způsobu práce, se všeobecně vzdělávacími předměty. Stále více se zkouší nové cetsy,
pracovní cesty. V této pracovní cestě, která má mnoho podobného s praktickým vyučováním,
stodjí přirozeně na prvním místě žák, ale hned vedle něho je praxe.

Jak si musí umět poradit žák v praxi?  Jak musíme žáky na tuto budoucnost připravit?
To děláme formou vyučování přizpůsobeného žákovi (kdo jsem, co umím, jak to dělám), ve
formě cílů se vyučování orientuje na schopnost sebepomoci, sociální dovednosti a technické
dovednosti, které se nabízí podle oboru (podle rámcového plánu praktického vyučování, na
čemž se zakládá praktická cesta školy pro tělesně postižené).

Poslání  a pohled na praktickou cestu ve vyučování tělesně postižených
Východiskem praktické cesty  školyx pro tělesně postižené je, že žáci jsou

akceptováni a respktováni ve své jednotě a se všemi individuálními vlastnostmi. To znamená,
že budoucnost každého žáka  bude vypadat jinak.Je to úkol školy starat se o to,  aby cíle, které
škola pro žáka formuluje, navazovaly na  individuální doprovod žáka.

Skupina cílů
Cílová skupina praktické cesty školy pro tělesně postižené je odvozena od skupiny cílů

praktického vyučování:
• Žáci jsou často opožděni v učení v různých oblastech o několik let (v počtech,

čtení s porozuměním, v technice čtení a  slabikování)
• IQ mezi 55 a 70;
Vyučovací nabídka a doprovod se mají zakládat na  konkrétním postižení co se týče

možností učení, plnění různých příkazů a sociálního fungování žáka:
• Omezené přijímání a zpracování informací
• Omezené možnosti tranferu a generalizace naučeného
• Slabá schopnost abstrakce
• Motivace a koncentrace je krátkodobá
• Nedostatečná samostatnost
• Postižení v sociálních funkcích

Škola pro tělesně postižené věnuje také mnoho pozornosti vývoji vlastního sebeobrazu
žáka. Nereálné sebeobraz žáků (ať už pozitivní nebo negativní) může být školou podpořen
směrem k realističtiějším očekáváním o sobě samém a své budoucnosti.

Škola chce oslovit žáky také v jejich vlastní zodpovědnosti a na jejich úrovni. To má
důsledky pro vybudování zaměření žáka, kvalitu vyučování a doprovodu, inovační schopnost
a schopnost adaptace na školu.

Hlavním úkolem praktické dráhy je dát takovým způsobem formu a obsah vyučování,
že:

• se zlepší situace žáků s obtížemi v učení na trhu práce
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• vytvoří se šance pro mládež
• se mládež naučí plně využívat svůj potenciál
• se zvýší blaho mládeže ve škole a ve společnosti.

Škola a tým mají mít pozitivní postoj ve vztahu ke kvalitám a možnostem mládeže. Z
tohoto základního postoje by chtěla škola zlepšit kvalitu a zvýšit blaho mládeže. Cílem je
stimulovat osobní vývoj mladého člověka, přičemž důraz spočívá na setkání volby a moci se
samostatně rozhodnout ve vztahu k bydlení, práci, volnému času, dnešku i k budoucnosti.

Tento vývoj probíhíá zhruba ve třech fázích, kterými mladistvý prochází vlastním
tempem a s přibývající samostatností.
První fáze (asi dva roky) se vyznačuje možností široké orientace:

• vyučovací nabídka se orientuje na základní, všeobecné, praktické, sociální a
komunikativní schopnosti

• na pozornost na osobní životní dráhu a doprovod
• na možnost interních praktik
• eventuální  assessment.

Druhá fáze poskytuje poskytuje širší orientaci na osobní zájmy a osobní kapacity a přístup
mlasistvého:

• automatizace základních praktických, sociálních a komunikativních schopností s
cílem setkat se s volbou pro závěrečnou individuální učební dráhu

• možnost k pracovní přípravě na externí praxi.
Třetí fáze povede k pracovnímu místu na trhu práce:

• specifické praktické, sociální a komunikativní schopnosti ve prospěch počáteční
praxe a směřující k pracovní smlouvě v blízké budoucnosti.

Tato péče je poslední fází školy. Během této fáze je mladý člověk ještě podporován na
pracovním místě a zadavatel smlouvy je ještě doprovázen a je s ním dohodnuta další životní
dráha mladistvého v závodě. Potud je síť školy ještě aktivní.

Politika
Jak se mají tato východiska začlenit do vyučování pro tělesně postižené? Jak se má

realizovat vazba s přechodem (Transition)? Znaky:
• Diferencovaná nabídka ve vyučování, která se flexibilně přizpůsobuje možnostem

žáka, a která je zohledněna pomůckami, vybavením a zařízením budovy.
• Pro každého žáka je popsán plán individuálního přechodu týkající se vyučování,

doprovodu a praktik, který je začleněn do systému podpory žáka ve škole.
• Vyučování je zaměřeno podle možností žáka, učí se prostřednictvím činnosti. To

se odráží v použitých pomůckách a je stanoveno v dokladech žáka nebo v
portfoliu.

• Kromě pozornosti k všeobecným a praktickým schopnostem se věnuje pozornost
také citovému vývoji a komunikativním a sociálním schopnostem žáka, což je
samostatně zakotveno ve vzdělávacím programu.

• Každý žák je podporován v pokud možná co největší samostatnosti v oblasti
týkající se schopnosti k sebepomoci a práci.

• Celá životní dráha ve vyučování se vyznačuje vedením do práce a k samostatnému
fungování žáka.

• Také potom, co žák opustí školu je školou doprovázen, tento druh ,monitorování
se také používá pro adaptaci doprovodu (podpory).
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• Flexibilní organizace vyučování. Poskytuje se malý vyučovací tým vzhledem k
jistotě žáka, přizpůsobené rozvrhy hodina upravené třídy, vše k podpoře žáka.

• Učitelé se podporují vzájemně, radí se a učí od sebe navzájem.
• Intenzivně jsou podporování rodiče v životní dráze jejich dítěte.

Specifické hlavní cíle cílové skupiny a vyučování vxyžaduje od učitelů, aby vyšli z:
• adaptovaného vyučování
• doporovodu k akceptovatelnému sebeobrazu
• principu učit žáky odpovědnosti a odpovědnost snášet
• optimalizace schopnosti samostatně jednat a učit se.

Aby toho učitelé byli schopni, musí zvládnout:
• vytvořit provokující a realistické prostředí k učení
• společně jako tým být odpovědný za celou třídu
• učit se od druhých , kolegiální poradenství
• využívat odborných poznatků druhých
• vzdělávací možnosti ve vztahu k samostatnosti a praktickým schopnostem žáků
• jasná a realistická politika úkolů školy.
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6 Prezentace pracovních skupin

6.1 Pracovní skupina Kurikulum / Curiculum
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Úvod

Výchozí situace

Po dlouhé intenzívní práci na návrzích projektů, úspěšném schválení a hledání
transnacionálních partnerů (nakonec se spojily Německo, Nizozemí, Rakousko a Česká
republika) resp. rozvojových partnerství se v září 2002 v Tillburgu (Nizozemí) uskutečnilo
první setkání transnacionálního partnerství „Transition from School to Work“ (TSW). Na
tomto setkání bylo kromě jiného vytvořeno sedm transnacionálních pracovních skupin, které
se v následujících třech letech měly zabývat různými tématy. Těžištěm práce jedné skupiny
bylo téma „kurikula“.

První tzv. kick-off setkání se konalo v únoru 2003 v Berlíně. Původním plánem byla obecná
analýza kurikulí. V průběhu projektu však musel být plán vzhledem k prostředkům
pozměněn. Nakonec byl omezen na kurikula související s projektem a na další učební
materiály. Tyto výsledky byly doplněny o nabídku poradenské a doprovodné činnosti na
přechodu škola povolání a o krátká znázornění vzdělávacích systémů v jednotlivých zemích.

Výňatek protokolu z Berlina 2/03

Otázky hierarchie:

1) Podpůrné cesty na přechodu škola - povolání

2) Které certifikáty z toho podporují kurikulum - obsah, strategie

3) Cesty, které nepodporují kurikulum – žádné nepotřebují

                                  - nemají žádné, ale potřebují ho

4) Analýza kurikula

a) Orientace na cíl

b) Prostupnost

c) Schopnost evaluace
d) state of the art (z pohledu Integrativní pedagogiky)
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Cíle pracovní skupiny

Pracovní skupina „Kurikula“ transnacionálního partnerství „Transition from School to
Work“29 analyzovala v době trvání projektu (2002-2005) stávající možnosti podpory na
přechodu škola povolání v zemích, které se účastnily projektu (dále jen zúčastněné země).
Jedním z cílů bylo kromě jiného zjistit, kde se tyto podpůrné cesty opírají o kurikula.
Zúčastnění partneři z Nizozemí, Německa, Rakouska a z České republiky byly proto požádáni
o kurikula, vzdělávací plány/programy a informace o vzdělávání resp. profesním vzdělávání a
přípravě (mladých) osob s postižením. Všechny podklady byly shromážděny a následně
analyzovány. Výsledkem, který představuje následující zpráva, je přehled vzdělávacích,
podpůrných a doprovodných možností s ohledem na rámcové podmínky jednotlivých zemí.

Průbĕh projektu – postup

- shromáždění podkladů (kurikula, rámcové programy, zprávy atd.) od zúčastněných
partnerů ze všech čtyř zemí

- rešerše
- analýza podkladů
- shrnutí nejdůležitějších výsledků

                                                       
29 www.tsw-equal.info/
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Výsledky z projektů TSW

Situace v jednotlivých zemích je velmi rozdílná. V některých zemích existují všeobecné
vzdělávací programy, v jiných se vytvářela/vytváří nová kurikula či vzdělávací plány pro
nově vzniklé projekty (kvalifikace, opatření).

V jednotlivých rozvojových partnerství existují rozdíly ve výchozích situacích, v rámcových
podmínkách, v prioritách. Jeden z rozdílů spočívá například v tom, že se v Nizozemí a České
republice v tomto projektu jednalo o vzdělávání resp. opatření na školách a přípravu na dobu
po škole, v Nĕmecku a Rakousku stála naproti tomu v popředí poškolní profesní příprava
především v praxi.

V této zprávě jsou shrnuty výsledky analýzy těch podkladů, které byly v rámci činnosti
transnacionální pracovní skupiny „Kurikula“ dány k dispozici stejně jako informace z
doplňující rešerše.

„Integrativní společnost klade na jedince, kteří v této oblasti pracují, nové sociální,
emocionální a odborné nároky. Aby bylo možné pracovat v oblasti integrace, je třeba, aby
studující v rámci vzdělávacích kurzů vedle specifických kompetencí a nutných vědomostí
získali především odpovídající postoj“.30

Tento výrok podtrhuje stěžejní body analýzy kurikulí reps. vzdělávacích plánů. V kurikulích
by neměly být popsány jen obsahy učení, měly by zde být definovány také cíle učení, metody
a vztah k praxi. Vedle základních kompetencí je zapotřebí i řada doplňujících kompetencí.
Vzdělávaní si vedle teoretických vědomostí musí osvojit také praktické kompetence, které
jsou pro život ve společnosti a v pracovním světě nutné a potřebné. Kurikula by měla být
otevřená, aby brala ohled na individualitu vzdělávaných, heterogenitu učební skupiny a
kompetence vyučujících.

Nĕmecko

V Evropské unii platí právo člověka na svobodnou volbu zaměstnání. Osobám s postižením je
však toto právo v mnoha oblastech prakticky odpíráno. Stále ještě existuje řada
nepřekonatelných nebo těžko překonatelných překážek, přístup ke vzdělání a později i k práci
je pro osoby s postižením často velmi omezený.

Aby se mohli jedinci s postižením v pracovním světě volně pohybovat a orientovat a nemuseli
volit jen předem danou (speciální) cestu, potřebují individuální prostředky, které budou sami
řídit. Jedním z nich je například asistence (viz kap. 2.1.1). Ta umožňuje lidem s postižením
rovnocennou účast na životě ve společnosti a rovné šance31.

                                                       
30 Ausbildung zur qualifizierten Integrationsfachkraft. Basiscurriculum. Equal-Entwicklungspartnerschaft QSI,
2004, volný překlad autorů
31 Je třeba upozornit na fakt, že je v Německu a Rakousku rozdíl v užívání některých pojmů (např. pracovní
asistence).
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Doprovod v pracovním životĕ

Aby byla umožněna profesní integrace jedinců s postižením a lidé s i bez postižení mohli
nezávisle na druhu či stupni postižení společně pracovat a učit se na všeobecném trhu práce,
je zapotřebí, aby existovala podpůrná a doprovodná opatření. V následujícím textu budou dvě
takováto opatření krátce představena.

Odborné služby pro oblast integrace (Integrationsfachdienste)
Odborné služby pro oblast integrace jsou v Německu doprovodnou službou pro profesní
integraci osob s postižením. Cíle těchto služeb je zlepšení profesních šancí u lidí, kteří jsou na
základě svého postižení na všeobecném trhu práce znevýhodňováni (lze srovnat např. s
rakouskou pracovní asistencí).

Činnost integračních služeb lze znázornit na příkladu Hamburské pracovní asistence. Jedná se
o neziskovou společnost s.r.o., která byla založena v roce 1992 a která se se svou činností
obrací jak na osoby s postižením tak na zaměstnavatele. Osobám s postižením hledající práci
nabízí podporu při hledání zaměstnání, přípravu na práci, individuální kvalifikaci a doprovod
na pracovišti (až do doby dosažení samostatnosti), podporu při sociálním začlenění a podporu
při opatřeních zaměřených na profesní orientaci a kvalifikaci.

I zaměstnavatelé mají z této nabídky užitek. Hamburská pracovní asistence nabízí
individuální zprostředkování práce a profesionální poradenství při utváření (přetváření)
pracoviště vhodného pro osoby s postižením i při konfliktních situacích. Radí i v problematice
finanční podpory a organizuje zkušební praktika.

Pracovní asistence (Arbeitsassistenz)
Osoby s postižením mají v Německu od října 2002 osobní právní nárok na pracovní asistenci.
Tím získávají možnost pravidelné osobní podpory na pracovišti – nezávisle na druhu a stupni
postižení.

Pracovní asistence představuje v Německu formu podpory, která je poskytována pravidelně
během pracovní doby. Asistenti pomáhají zaměstnanému člověku při činnostech, které on
není vzhledem ke svému postižení schopný samostatně vykonávat. Doba poskytování
asistence je různá, někteří zaměstnanci s postižením potřebují podporu pouze pár hodin v
týdnu, jiní téměř celou pracovní dobu a někteří potřebují doprovod asistence dokonce
neustále.

Tento druh asistence předpokládá, že je postižený zaměstnanec schopný samostatně splnit
hlavní činnosti, kterými se dotyčné zaměstnání vyznačuje. Úkoly asistence se omezují na
pomocné činnosti.

Podrobný popis osobní asistence (nejen na pracovišti) není těžištěm této zprávy. V rámci
TSW partnerství se však jedna z dalších pracovních skupin touto problematikou zabývala.
Výsledkem této činnosti bude (předběžně v květnu 2005) brožura o osobní asistenci ve všech
čtyřech zemích.

Dvĕ rozvojová partnerství

V Německu se transacionálního partnerství TSW zúčastnila dvě rozvojová partnerství (RP)
společenské iniciativy Equal: „Open Doors“ a „Keine Behinderung trotz Behinderung“.
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Open Doors
Equal projekt „Open Doors“ usiloval v řadě dílčích projektů o cílené působení na trh práce a
oblast vzdělávání, aby tak došlo k úspěšné podpoře kvalifikace postižených jedinců. Zvláštní
pozornost byla přitom věnována přechodu ze základního a dalšího vzdělávání ve speciálních
školách a zařízeních na všeobecný trh práce a do vzdělávací oblasti.

Díky spolupráci s Centrem pro sebeurčující život postižených osob v Berlíně32 a s integrativní
kooperativní základní školou v Birkenweder (spolková země Brandenburg) se v jednom
dílčím projektu podařilo, zavést pro žáky předposledních a posledních tříd trénink (Training)
klíčových kompetencí (mobilita, flexibilita atd.). Všichni trenéři i poradci byli sami lidé s
postižením, což přispělo k tomu, že je žáci nevnímali jako učitele nýbrž jako sobě rovné (tzv.
peer efekt). I rodiče přijali tyto experty velmi pozitivně.

Žáci byli podporováni při profesní přípravě, ke které patří psaní žádosti o zaměstnání, hledání
práce či sebevnímání a vnímáni cizími. Velmi důležité je při tomto procesu propojení mnoha
stran a tak byly do procesu vedle žáků, učitelů a poradenských pracovníků kontinuálně
vtahováni i rodiče, docházelo k navazování kontaktů s psychology, vychovateli a úřadem
práce.

Keine Behinderung trotz Behinderung („Žádné postižení i přes
postižení“)33

Equal RP „Keine Behinderung trotz Behinderung“ se zaměřil na vývoj nosných struktur k
propojení a vývoj efektivních konceptů pro osoby s postižením, jejich vyzkoušení a evaluaci.
Přechod mladých lidí s postižením do pracovního světa ovlivňují různé subjekty. Vedle
zmíněných mladých lidí jsou to například jejich rodiče, sourozenci a další blízké osoby,
učitelé, speciální pedagogové, pracovníci úřadu práce a integračních služeb, kteří v tomto
procesu hrají významnou roli. V rámci evaluace praktických projektů byla proto provedena
interview s různými osobami (mentálně postižení žáci, účastníci kvalifikačních opatření,
rodiče, učitelé, zaměstnavatelé atd.), což umožnilo získání různých perspektiv, pohledů a
subjektivních zkušeností. Tyto rozhovory byly pak následně analyzovány.

Cílem tohoto RP bylo vytvoření sítě aktérů a institucí, které se podílejí na profesní přípravě a
integračních procesech a vytváření nové kvality a struktury pro mladé jedince s postižením.
Celkově bylo možné představit různorodé perspektivy, zkušenosti a způsoby rozhodování
různých aktérů. Aby bylo propojené, společné budování profesní integračních procesů možné,
je zapotřebí využít a do procesu zahrnout nejen nejrůznější zkušenosti, nýbrž i subjektivní
náznaky a interpretace zkušeností a způsobů jednání.

Krátké shrnutí některých výsledků:
• Profesionálové v oblasti sociálně pedagogických a vzdělávacích institucí musí jako

základ profesního jednání respektovat přání a motivaci žáků nebo účastníků opatření.
Jedná-li se o prohloubení určitých schopností a znalostí, pak lze dosáhnout úspěchu
pouze tehdy, vidí-li sami mladí lidé v učebních procesech nějaký smysl. Je-li však
návštěva vyučování chápána jako povinnost bez možnosti spolurozhodování, potom
lze probíhající učební procesy jen těžko adaptovat.

                                                       
32 www.bzsl.de
33 volný překlad autorů

http://www.bzsl.de
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• Naplnění smyslu práce jako ústřední element pro spokojenost na pracovišti hraje při
doprovodu profesních integračních procesů podstatnou roli. Ve vyučování
doprovázejícím praxi by se o tomto tématu mělo více mluvit.

• Při profesionální práci je třeba brát v potaz rodinnou situaci a zaměření rodičů, kteří
často silně ovlivňují profesní integrační procesy.

• Rozhovory s účastníky procesu poskytly četné příklady pro nutnost vzájemného
chápání zkušeností, motivace a výkladů. Podávají vysvětlení potřebných příslušných
způsobů jednání zúčastněných v kontextu profesních integračních procesů. K jejich
zdaru se jako rozhodující kritérium úspěchu přidružuje propojení zúčastněných aktérů
a zahrnutí jejich mnohostranných kompetencí v rámci jejich personálního a/nebo
profesionálního akčního radia.

Kvalifikační opatření
V rámci Equal RP „Keine Behinderung trotz Behinderung“ vytvořil Institut pro vzděláváni
dospělých (Institut für Erwachsenenbildung – IEB) v Aurichu a Föbis-Institut se sídlem v
Merseburgu kvalifikační opatření pro mladé jedince s postižením na přechodu škola-povolání.
Toto opatření, které je chápáno jako příprava na profesní činnost na prvním trhu práce, se
obrací na ty, kteří opustili učňovskou školu, speciální školu resp. integrativní třídy či kteří již
absolvovali nějaké vzdělávací opatření k profesní přípravě nebo ukončili vzdělání. Mladí lidí
s postižením si při tomto kvalifikačním opatření mohou osvojit znalosti a schopnosti v
následujících oblastech: obchod, domácí hospodářství/oblast gastronomie, kovu, elektra,
dřeva a zahradnictví.
„Vyučování... musí bez výjimek vycházet ze stávajících a ne z chybějících předpokladů
mladých lidí.“ Touto větou začíná kurikulum tohoto kvalifikačního opatření a pokračuje, že
„pokud se v učebním plánu mluví o účastnících, pak nestojí v popředí aspekt postižení, nýbrž
zvýšené speciálně vzdělávací potřeby“34.

V kurikulu jsou nastíněny cíle, mezi které patří zprostředkování a získání kompetencí (volba
povolání, sociální a individuální kompetence atd.) a oblasti ze závodní úrovně. Vedle základní
kvalifikace v němčině, matematice a sociální a profesní oblasti jsou významné i klíčové
kvalifikace, jako např.: zvýšení samostatnosti, zlepšení schopnosti komunikace, posílení
koncentrace a sebejistoty, další rozvoj spolehlivosti atd. V neposlední řadě stojí v popředí
kvalifikace i upevnění schopností praktických pro život (trénink mobility, zacházení s penězi,
úřady, utváření volného času apod.) Všechny tyto oblasti jsou v kurikulu podrobně popsány.
Důležitou součástí sociálně pedagogické péče postižených účastníků je princip „pomoci ke
svépomoci“. Vzdělávacím institutům velmi záleží na tom, aby byli mladí lidé s postižením
schopni vést sebeurčující život a samostatně řešit problémy. Pro práci je důležité vytváření
nosné sítě všech, kteří se procesu profesní integrace účastní.

Vedle obsahů vzdělání a jejich realizace jsou v kurikulu zakotveny také všeobecné rámcové
podmínky, didaktické metody, gender mainstreaming a specifické potřeby osob s postižením.
I přes toto všechno není však kurikulum žádným uzavřeným systémem, ve kterém je všechno
popsáno a nelze to již změnit. Spíše se zde usiluje o otevřené kurikulum, neboť převládá
názor, že k vyučovací jednotce dochází vždy při spolupráci vyučujících a učících se.

                                                       
34 Kurikulum dílčího projektu RP „Keine Behinderung trotz Behinderung“, Qualifizierungsmaßnahmen des
Instituts für Erwachsenenbildung in Aurich und des Föbis-Instituts in Merseburg, S. 1, volný překlad autorů
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Nizozemí

Krátký přehled nizozemského školského systému
V důsledku svobody vyučování neexistují v Holandsku jen školy veřejné, zřizované většinou
obcemi. Více než tři čtvrtiny všech škol jsou školy soukromé, i tyto jsou však finančně
podporovány státem. Získávají paušální rozpočet, ze kterého může být financována nabízená
výuka. V roce 1998 bylo v Holandsku vydáno 5,5% hrubého domácího produktu na školství.
Rodiče za docházku dětí do školy neplatí. Školy však mohou požadovat příspěvek na
mimoškolní aktivity.

Žáci od 18 let musí za návštěvu školy platit školné, které je až na výjimky na všech školách
stejné. Žáci a studenti dostávají od státu základní stipendium, které lze zvýšit pomocí půjčky
závislé na výkonech a příjmech, nebo žáci dostávají kredit.

Primární vzdělávání
Osmiletá primární škola je zaměřena na emocionální, psychický a kreativní rozvoj dětí, které
si zde osvojují sociální, kulturní a fyzické schopnosti. Každá primární škola si na základě
zákonných předpisů vytváří tzv. školní plán.

Pro děti/žáky, kteří jsou postižení tělesně, mentálně nebo jsou jinak sociálně znevýhodněni,
existují školy, kde je jim poskytována speciální podpora. Cílem tohoto speciálního vyučování
je pokud možno rychlé začlenění do běžného vyučování. V rámci projektu “Wieder
gemeinsam zur Schule” (Opět společně do školy), iniciovaného státem, mají běžné a speciální
školy intenzivněji spolupracovat.

Sekundární vzdělávání
Sekundární vyučování, které navštěvují žáci od 12 let, se člení na tyto vzdělávací formy:

• předprofesní příprava (VBO)
• všeobecné sekundární vzdělávání středního stupně (MAVO)
• všeobecné vzdělávání vyššího stupně (HAVO)
• předuniverzitní příprava (VWO)

Často jsou různé druhy škol shromážděny pod jednou střechou, v tzv. společné škole.
Předprofesní příprava a všeobecné sekundární vzdělávání středního stupně trvají vždy čtyři
roky, závěrečné vysvědčení opravňuje k návštěvě profesně zaměřeného terciálního
vzdělávání.
Žáci vzdělávání zaměřeného na předprofesní přípravu, všeobecně vzdělávacího sekundárního
vzdělávání středního stupně a vyššího stupně, stejně jako vzdělávání zaměřeného na
předuniverzitní přípravu absolvují v prvních třech letech vyučování v 15 povinných
předmětech. Toto je tzv. základní vzdělání.

Rozdíl mezi profesním sekundárním vzděláváním vyššího stupně a učilištěm spočívá v tom,
že první typ je čistě školní vzdělávání, učiliště má naproti tomu kombinované vzdělávání
školní a praktické v závodě nebo podniku.

Terciální vzdělávání
K terciálnímu vzdělávání patří profesní terciální vzdělávání, které poskytují odborné vysoké
školy a vědecké vzdělávání na univerzitách. V Holandsku je celkem devět všeobecných
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univerzit, tři technické a jedna zemědělská. Všechny mají k dispozici vysoce specializovaná
vědecká pracoviště.

Povinná školní docházka
Povinná školní docházka trvá v Holandsku minimálně 12 let a začíná pátým rokem života
dítěte. Po skončení povinné školní docházky existuje ještě částečná povinnost, která trvá další
rok a žák je povinen se vedle práce ještě dva dny v týmu dále vzdělávat (navštěvovat školu).

Školní program
V roce 1998 stát stanovil a podrobně popsal "hlavní cíle základní školy". Popisují kvality žáků
v oblastech znalostí, úsudku a schopností, kterých má být dosaženo na konci základní školy.

Rozlišují se dva typy hlavních cílů:
Ø Hlavní cíle překračující učební oblasti – To jsou hlavní cíle, které se vztahují na

vývoj nebo podporu všeobecných dovedností a nejsou proto zařazeny do speciálních
oblastí (postoj k práci, sebeobraz, sociální chování apod.). Vztahují se na celkovou
vyučovací nabídku na základní škole.

Ø Specifické hlavní cíle – Tyto hlavní cíle se vztahují k následujícím oblastem:
holandština, angličtina, počítání/matematika, orientace na člověka a svět (zeměpis,
dějepis, společnost, technika, životní prostředí, zdraví), sport, orientace na umění

Doprovod na přechodu mezi školou a povoláním
I přes nedostatek zaměstnanců nachází mladí lidé s postižením v Holandsku profesní
uplatnění zpravidla jen v chráněných oblastech. V posledních letech je však znát zlepšení této
situace.

Equal projekt „Empowerment door Transitie“ se zabýval plánováním osobní budoucnosti
žáků s tělesným postižením. Zjistilo se, že na školách pro tělesně postižené dochází ke stále
menší podpoře praktických a sociálních schopností, které jsou však zapotřebí, aby se člověk
vyznal ve společnosti či při hledání práce. Hlavním cílem projektu bylo uvedení do světa
práce a to nastolením nových cest, které jsou více zaměřeny na praxi.

Výchozím bodem této praktické cesty byl fakt, že je třeba žáky akceptovat a respektovat jako
jednotu se všemi jejich individuálními vlastnostmi. Škola musí pomoci při vytváření vlastního
obrazu a realistických očekávání ve vztahu k sobě samému a podporovat vlastní budoucnost.
Žáci jsou vedeni k samostatnosti, učí se dělat rozhodnutí ve vztahu k bydlení, práci, volnému
času, dnes a zítra.

Cílem této praktické cesty je:
• zlepšení situace mladých lidí se závažnými učebními problémy na trh práce
• vytvoření šancí/možností pro mladé osoby s postižením
• plné využití vlastního potenciálu
• nárůst pocitu pohody u mladých lidí ve škole a ve společnosti.

Tento vývoj probíhá ve třech fázích, ve kterých se mladí lidí stávají čím dál samostatnějšími:
první fáze umožňuje širokou orientaci, druhá fáze nabízí hlubší orientaci na vlastní zájmy,
kapacity a individuální průběh vzdělávání. Třetí fáze vede nakonec k pracovnímu místu na
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trhu práce, zde dochází k podpoře specifických praktických, sociálních a komunikativních
schopností.

Samostatnost žáků má rozšiřovat tzv. transitie. „Transitie (transition) je pracovní postup, při
kterém interdisciplinární tým vytváří a provádí plán, ve kterém dochází k plánování
budoucnosti postiženého mladého jedince na nejbližší dva roky“, tolik vysvětlení
koordinátora projektu. Tento plán (Individueller Transition Plan – ITP) vytváří vždy
individuálně tým, jehož součástí je i jedinec s postižením a obsahuje nastínění zvoleného
vzdělání či dalšího průběhu vzdělání a dlouhodobé či krátkodobé cíle. Mladí lidé s postižením
se zde pokouší popsat své silné stránky a vyjádřit své představy o vzdělání, práci, bydlení a
volném čase. Společně s rodiči a dalším doprovodným personálem, kteří se tohoto rozhovoru
rovněž účastní, se diskutuje o představách a možnostech jejich splnění a navrhují se konkrétní
postupy. Mladí lidé se mají naučit, převzít odpovědnost za svůj život a svoji budoucnost,
přitom se jim dostává podpory učitelů a školy.

Doporučení vzdĕlávacím strukturám

Jak však lze dosáhnout toho, co je zde znázorněno? Jak pomoci mladým lidem dosáhnout
samostatnosti a převzít odpovědnost za svůj život a svou budoucnost? Jak musí vyučování
vypadat? Jak by měl být vytvořen přechod (transition)? Nyní budou naznačena doporučení,
která zformulovali nizozemští partneři:
Ø Diferencovaná nabídka vyučování, kterou by bylo možné flexibilně přizpůsobit

možnostem, schopnostem a potřebám žáků,
Ø Individuální plán přechodu pro každého žáka a každou žákyni, ve kterém bude

popsáno vyučování, doprovod a praxe a který bude součástí školního doprovodného
systému žáka,

Ø Vyučování by mělo směřovat k dovednostem a „learning by doing“. K tomu jsou
zapotřebí vhodné nástroje a učební pomůcky,

Ø Zvláštní pozornost je třeba věnovat obecným a praktickým schopnostem stejně jako
emocionálnímu vývoji, komunikativním a sociálním schopnostem žáků,

Ø Cílem vyučování je samostatnost žáků. Přitom by měli být doprovázeni. Tento
doprovod probíhá formou pomoci ke svépomoci,

Ø Doprovod žáků i po ukončení školy (monitoring atd.)
Ø Flexibilní organizace vyučování, malé vyučovací týmy, uzpůsobené učební plány a

třídy,
Ø Vzájemná podpora učitelů, jeden se od druhého může něčemu naučit,
Ø Intenzívní účast rodičů na školní dráze jejich dětí.

Rakousko

Všeobecné rámcové podmínky

Integrativní profesní vzdĕlávání
Nároky na vzdělání kvalifikovaných pracovníků v učebních oborech stále narůstá. Mnohé
mladé jedince však náročné učňovské vzdělání příliš zatěžuje a proto ztrácí šanci na
vzdělávací místo. Na druhé straně existují činnosti, které přesahují činnosti pomocných
pracovníků, mohou je však vykonávat i ti, kteří nemají úplné odborné vzdělání.
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„Proto byl v létě 2003 přijat model „integrativního profesního vzdělávání“ a tím byl
podniknut krok ke zlepšení šancí mladých lidí s postižením na získání zaměstnání“, přednesl
ministr hospodářství a práce Dr. Martin Bartenstein v lednu 2004 na tiskové konferenci ve
Vídni.

Integrativní profesní vzdělávání vytvořily Wirtschaftskammer (WK), Arbeiterkammer (AK) a
Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) jako formu vzdělání, která odpovídá mladým
jedincům, kteří potřebují optimální vzdělání a závodům, kteří potřebují dobře vzdělané
pracovní síly. Cílem tohoto vzdělání je zlepšení situace při začleňování znevýhodněných
mladých lidí s osobními problémy při zprostředkování do profesního života. Toto vzdělání je
zakotveno v Zákoně o profesním vzdělávání (BAG) a platí od 1. září 2003.

Integrativní profesní vzdělávání existuje v následujících formách
1. prodloužením zákonné délky učení o jeden rok resp. ve výjimečných případech o dva

roky, pokud je to pro ukončení profesního vzdělání zapotřebí (§ 8b Abs. 1 BAG) nebo
2. stanovením částečné kvalifikace omezením určitých částí profesního obrazu učebního

oboru, s doplněním dovedností a znalostí z dalších učebních oborů (§ 8b Abs. 2 BAG).
3. Délka tohoto vzdělání může být jeden až tři roky.
Existuje také možnost přechodu mezi jednotlivými vzdělávacími formami integrativního
profesního vzdělávání a regulérním učením.

Pro integrativní profesní vzdělávání přicházejí v úvahu osoby, které není AMS (rakouský úřad
práce) schopno zprostředkovat do regulérního učebního poměru a kteří spadají do jedné z
následujících skupin (§ 8b Abs. 4 BAG):

1. osoby, které měly na konci povinné školní docházky speciální vzdělávací potřeby a
alespoň částečně byly vzděláváni podle plánu speciální školy, nebo

2. osoby bez ukončeného základního vzdělání či s negativním zakončením druhého
stupně základní školy, nebo

3. osoby s postižením ve smyslu Zákona o zaměstnávání jedinců s postižením
(Behinderteneinstellungsgesetz) resp. dotyčných zemských zákonů o postižených,
nebo

4. osoby, u kterých je v rámci opatření zaměřených na profesní orientaci či na základě
neúspěšného zprostředkování do regulérního učebního poměru třeba očekávat, že pro
ně pouze z důvodů spočívajících v osobě samé nebude v nejbližší době možné najít
regulérní učební místo.

Dalšími předpoklady pro získání nároku na integrativní profesní vzdělávání je potvrzení AMS
a objasnění možností profesního vývoje pracovníky clearingu (viz kap. 2.3.1.2).
Během celé doby integrativního profesního vzdělávání se učňům dostává doprovodu a
podpory asistence při profesním vzdělávání (Berufsausbildungsassistenz – BAS).

„BAS má v rámci své podpůrné činnosti za úkol objasnění sociálně pedagogických,
psychologických a didaktických problémů osob, které jim jsou v rámci integrativního
profesního vzdělávání svěřeny, se zástupci učebních závodů, zvláštních samostatných
vzdělávacích zařízení a učňovských škol a přispět tak k řešení těchto problémů.“ (§ 8b Abs.
6 BAG)35

Tyto úkoly zahrnují především:

                                                       
35 volný překlad autorů
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• koordinaci a propojení zástupců učebních závodů, učňovských škol a učilišť,
školských úřadů první instance a zřizovatelů škol stejně jako dalších relevantních
zařízení pro integrativní profesní vzdělávání,

• základní informace o integrativním profesním vzdělávání,
• podporu při jednání s úřady,
• doprovod a podporu učňů při praxi, orientaci a zprostředkování a společné reflexe,
• poradenství závodů, ve kterých probíhá vzdělání, o podpoře; senzibilizace,
• odpovědnost za hledání vzdělávacího místa,
• intervenci v krizových situacích.

Podrobné informace o BAS (úkoly, profil požadavků, financování atd.) lze najít ve směrnici o
podpoře asistence při profesním vzdělávání podle § 8b Zákona o profesním vzdělávání.

Doprovod a poradenství na přechodu

Aby bylo možné přispět ke zlepšení šancí jedinců s postižením k jejich začlenění do
společnosti, je zapotřebí, aby tu byl i po škole, při přechodu ze školy do povolání popř. při
hledání vhodného pracovního místa někdo, kdo poradí, doprovodí a podpoří. V následujícím
krátkém přehledu jsou znázorněny nejdůležitější možnosti doprovodu a poradenství v
Rakousku.

Clearing
Clearing podporuje mladé osoby se speciálními vzdělávacími potřebami na přechodu mezi
školou a povoláním při vyjasňování možností profesního vývoje. Pracovníci clearingu
navazují v posledním či v předposledním školním roce kontakt s mladými lidmi s postižením,
kterým pomáhají určit jejich individuální předpoklady, sklony a schopnosti a poskytnou
pomoc ve formě informací, poradenství, péče a doprovodu. Provádí se analýza silných a
slabých stránek a vytváří vývojový plán.

Clearing byl zaveden v roce 2001 v několika rakouských spolkových zemích jako doplňující
opatření ke stávajícím strukturám. Mezitím se toto opatření rozšířilo v různých formách do
celého Rakouska, kde jeho realizaci zajišťují různé organizace.

Pracovní asistence (Arbeitsassistenz – AASS)
Pracovní asistence nabízí poradenství a podporu při hledání vhodného pracovního místa, při
vstupu do zaměstnání stejně jako při krizových situacích a problémech na pracovišti. Pracovní
asistence nabízí své služby jak (budoucím) zaměstnancům tak i zaměstnavatelům a má dva
hlavní cíle: získání a/nebo udržení pracovních míst pro jedince s postižením.
Pracovní asistenti mají a vyhledávají kontakty k zaměstnavatelům, pokoušejí se oslovit
veřejnost a podpořit spolupráci. K poradenské činnosti patří také objasňování finanční pomoci
a individuálních situací. AASS nabízí své služby na území celého Rakouska.

Job Coaching
„Job coach“ (také pracovní trenér) podporuje osoby s postižením při zaškolení/zapracování
příp. při problémech na pracovišti. Doprovází na pracoviště, do vzdělávacího zařízení nebo na
praxi. Více informací o opatření job coaching lze nalézt v kap. 2.3.2.2.
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Rozvojové partnerství INTequal

V Rakousku vznikly v rámci Equal projektu INTequal36 kromě jiného čtyři inovativní formy
vzdělávání, jejichž cílem je integrace mladých lidí s postižením na přechodu mezi školou a
povoláním v Dolním Rakousku (NÖ). Pro všechna tato kvalifikační opatření byla/budou v
průběhu projektu vytvořena kurikula resp. vzdělávací plány, které zde budou krátce
představeny.

BEQUA

„Kvalifikace mladých lidí s postižením na kvalifikovanou pomocnou sílu v oblasti
zahradnictví“
Mladí lidé s lehkou mentální retardací se v rámci projektu BEQUA vyučí kvalifikovanými
pomocnými silami v oblasti zahradnictví a práce v zemědělství. Na projektu BEQUA
spolupracovali zahradnický závod Leeb v Ulrichskirchen u Wolkersdorfu (NÖ) a Caritas der
Erzdiözese Wien (charita vídeňské arcidiecéze).

Kurikulum vychází z učebního plánu učebního oboru zahradník/krajinář. Do vzdělání v rámci
BEQUA byly převzaty některé oblasti a to plně nebo částečně. Kurikulum se skládá ze
vzdělávacích cílů (vědomosti, znalosti, postoj), vzdělávacích principů (např. individuální
podpora učení, respektování individuální rychlosti učení, praktické zaměření vzdělání –
learning by doing) a struktury konceptu (praktická cvičení ve cvičném závodě, teoretické
vyučování v učební skupině, spolupráce s pracovní asistencí ke zprostředkování na pracovní
místo na prvním trhu práce atd.). Blíže popsáno je teoretické i praktické vzdělání, IKT (práce
s internetem, zpracovávání textů, tabulkové programy) a sociální učení (rozhovory se
zákazníky, rolové chování muž-žena, zacházení s kritikou apod.). Teoretické znalosti jsou
zpracovávány v rámci vyučovacích jednotek v malé skupině, v praktické části se pak mohou
častokrát opakovat. V popředí stojí učení zaměřené na činnost, tzn. činnosti jsou vykonávány
v závodě a řídí se pracovním rytmem, který stanoví přirozený průběh roku.
V kurikulu jsou popsány požadavky na ukončení této kvalifikace (písemné, ústní, praktické).
Účastníci obdrží zkušební dekret, ze kterého jasně vychází, které části kurikula jedince
absolvoval a ovládá. Kromě toho má každý účastník i deník, ve kterém jsou zaznamenány
provedené práce.

Po ukončení projektu BEQUA (únor 2005) tato forma kvalifikace i nadále pokračuje a to pod
novým názvem „Kvalifikace zahradnictví“. Vzdělání již netrvá dva roky nýbrž jeden a slouží
k přípravě a zprostředkování na pracovní místo. Vedle mladých osob s lehkou mentální
retardací se k tomuto vzdělání mohou přihlásit i jedinci ze sociálně a emocionálně
znevýhodněného prostředí.

PLAQUA
„Kvalifikace na pracovišti – Job Coaching“
Cílem projektu PLAQUA byla podpora mladých lidí s lehkou mentální retardací při
zaškolování ve firmách na volném (prvním) trhu práce. Job coachové představují druh
integrativního doprovodu na pracovišti nebo při vykonávání praxe.

Zkušenosti rakouské pracovní asistence (více k AASS, viz kap. 2.3.1.2) pro jedince s lehkou
mentální retardací ukazují, že zprostředkování na pracovní místo často ztroskotá na tom, že
                                                       
36 www.intequal.at/

http://www.intequal.at/
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musí být mladí lidé ve firmách na speciální činnosti prvně zaškoleni a také pracoviště musí
být přizpůsobena speciálním schopnostem těchto jedinců. Vzhledem k tomu, že stávající
služby (pracovní asistence) nemají na tyto úkoly prostředky, mají tuto mezeru zaplnit právě
job coachové jako podpůrný doprovod.

Popis vzdělání job coachů se skládá z podrobného popisu jednotlivých fází péče (včetně
konkrétních příkladů, rad a odkazů na sociální učení, pracovní pomůcky atd.) a doprovod při
praxi. V příloze lze kromě různých formulářů, které job coachové v průběhu své služby
používají (dohody, popis činností apod.), najít také vzdělávací plán job coache. Vzdělávací
plán je rozdělen do následujících oblastí: motivace, výdrž/povzbuzení, tón při jednání,
koordinace průběhu práce, učení/paměť, ochota k pořádku, hledání „mentora“. Job coachové
se učí, jak mohou přispět k rozvoji a podpoře kompetencí účastníků v daných oblastech.
Každá oblast se skládá ze tří částí: nastolení problému (krátké znázornění problémových
situací, ke kterým může dojít), kroky ke kvalifikaci (popis jednotlivých kroků, které je třeba
provést a cíle) a kritéria pro dosažení cíle („Cíl je pro učně, závod a job coache dosažen,
když…“ a vždy několik dokončení věty).

Po skončení projektu PLAQUA (květen 2004), jehož nositelem byla charita (Caritas der
Erzdiözese Wien), mají jedinci s postižením i nadále možnost doprovodu na pracovišti a to v
okresech Korneuburg, Mistelbach, Gänserndorf a Hollabrunn (NÖ). Tato služba (nyní již ne v
rámci projektu, nýbrž jako standardizovaná služba) se nyní jmenuje job coaching. Na rozdíl
od původního projektu již není stanovena věková hranice, financování převzal dolnorakouský
Spolkový sociální úřad. Job coachové mohou doprovázet i při doplňkových opatřeních či při
vzdělání (např. integrativní učení), pokud se prokáže nutnost tohoto doprovodu.

Theatercafe
„Kvalifikace mladých lidí s postižením na pomocnou práci v oblasti gastronomie“
Ve spolupráci s městskou obcí Baden a turistickou školou v Semmeringu vyvinula
Lebenshilfe Niederösterreich nový projekt, který má mladým lidem s postižením otevřít šance
k integraci na první trh práce. Díky nabídce města, využít ke vzdělávacím účelům divadlo
Theater am Steg, získali mladí lidí možnost, vyzkoušet si teorii v praxi a to v prostorech již
existujícího divadla resp. jeho kavárny.

Od počátku projektu nabízí divadlo Theater am Steg nejen kulturní zábavu, nýbrž se stará i o
tělesné blaho hostů. Cílem projektu je příprava mladých lidí na práci v gastronomii a následné
získání zaměstnání.

V době zpracovávání této zprávy se na kurikulu k této kvalifikaci ještě pracovalo. V této
chvíli existuje rámcový vzdělávací plán, který bude podrobněji popsán ve zmíněném kurikulu.
Rámcový vzdělávací plán vychází z učebního plánu učňovské školy pro učební obor
pracovník v gastronomii (restauraci) a skládá se ze tří částí: teoretické odborné vyučování,
odborná praxe a doprovodné tréninkové jednotky jako trénink sociálních kompetencí, EDV či
kulturní techniky.

Triangel
„Kvalifikace mladých lidí s postižením na pomocné práce v kanceláři“
Mladí absolventi škol s lehkou mentální retardací do věku 25 let získávají v tomto školícím
opatření ve cvičných prostorách ve Stockerau a následných praxích vzdělání v oblasti
kancelářských prací.
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V kurikulu jsou definovány právní a odborné základy, vzdělávací cíle a struktura konceptu,
které jsou pak převedeny do praxe (učební cíle, obsahová a didaktická těžiště). Dále jsou zde
vypracovány zkušební modality resp. metody k dokumentaci učebních pokroků. Základem
pro stanovení odborných cílů je vzdělávací nařízení pro učební obor „obchodní referent“ a
učební plán učňovské školy. Vzdělání v projektu Triangel navazuje na jedné straně na
všeobecně uznané učňovské vzdělání (srov. dílčí kvalifikace), na straně druhé je pro závody,
které přijmou jedince z toho vzdělání okamžitě patrné, jaké kompetence tito jedinci mají.
Kurikulum se stejně jako u projektu BEQUA (srov. kap. 2.3.2.1) skládá ze vzdělávacích cílů
(vědomosti, znalosti, postoj), vzdělávacích principů (u kterých je vždy didaktický komentář) a
struktury konceptu. Na konci kurikula jsou znázorněny možnosti zajištění kvality.
Koncept projektu Triangel byl po vypršení projektu (srpen 2004) integrován do profesní
orientace a profesní přípravy. Nový projekt se nyní nazývá JOB-ABC a odstartoval
01.01.2005. Cílem tohoto projektu je získání zaměstnání na prvním trhu práce nebo možnost
integrativního profesního vzdělávání.

Česká republika

Nový školský zákon37

V České republice byl v roce 2004 přijat nový školský zákon. V tomto zákoně došlo k
určitým změnám či novinkám ve vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami (SVP). V následujícím textu budou tyto změny stejně jako i nejdůležitější změny v
obecné části zákona krátce přiblíženy.

Zásady a cíle vzdělávání jsou: rovný přístup ke vzdělávání, zohlednění vzdělávacích potřeb
jednotlivce, bezplatné základní nebo střední vzdělávání, možnost vzdělávání po dobu celého
života.

Hlavní znaky vzdělávání dětí, žáků a studentů s SVP
- Pro žáky a studenty se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním se při

přijímání ke vzdělávání a jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající
jejich potřebám

- Povinnost vzdělávat se pro všechny, již neexistuje osvobození od školní docházky.
Povinná školní docházka trvá v České republice devět let. Nástup do školy může být
odložen max. do 8. roku života.

- Dětem, žákům a studentům se SVP se zajišťuje právo na bezplatné vzdělávání
vzhledem ke svým možnostem (prostřednictvím znakové řeči, s použitím Braillova
hmatového písma nebo prostřednictvím náhradních způsobů dorozumívání)

- Žáci s těžkým mentálním postižením, žáci s více vadami a žáci s autismem mají právo
vzdělávat se v základní škole speciální

- Nově byla zavedeno právo zřídit funkci asistenta pedagoga ve třídě, kde se vzdělává
žák se speciálními vzdělávacími potřebami

- Stupně vzdělání:
Ø základní vzdělání (ukončením vzdělávacího programu ZŠ, nižšího stupně

šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo odpovídající části osmiletého
vzdělávacího programu konzervatoře)

                                                       
37 „Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání“
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Ø základy vzdělání (ukončením vzdělávacího programu v základní škole
speciální)

- Dřívější označení zvláštní či pomocná škola již nebudou existovat, nahradí je základní
škola a základní škola speciální

Rámcové vzdělávací programy

Nový kurikulární sytém
V souladu se školskými zákony a dalšími dokumenty (tzv. „Bílou knihou“38) je v České
republice uplatňován nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19
let.
Kurikulární dokumenty vznikají na dvojí úrovni - státní a školní. Stát zastoupený
MŠMT připravuje a vydává rámcové vzdělávací programy (RVP), které stanovují závazný
rámec vzdělávání a vymezují standardní vzdělávací obsah pro danou etapu vzdělávání. Každá
škola připravuje svůj školní vzdělávací program (ŠVP), který vychází z příslušného RVP a
specifikuje vzdělávání na dané škole.

Kurikulární systém se skládá z následujících rámcových vzdělávacích programů:
• Stání úroveň – rámcové vzdělávací programy pro předškolní, základní, střední,

jazykové a umělecké vzdělávání
• Školní úroveň – školní vzdělávací programy, zde jsou zohledněny individuální

možnosti a schopnosti postižených žáků

Všeobecné principy RVP
Rámcové vzdělávací programy vycházejí z následujících obecných principů:

• nová strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se
vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém
životě

• celoživotní učení
• základní vzdělávací úroveň stanovená pro všechny absolventy jednotlivých etap

vzdělávání
• pedagogická autonomie škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání

RVP pro základní vzdělávání představuje zásadní dokument, který v následujících letech
zásadně ovlivní základní povinné vzdělávání. Je výsledkem snah:
Ø o změnu cílů a obsahu základního vzdělávání
Ø o maximální přizpůsobení vzdělávání měnícím se potřebám žáků
Ø učitelů získat více pravomocí při rozhodování o konečné podobě vzdělávání

Vznik RVP ZV je také reakcí na měnící se společenské, ekonomické, právní a jiné relevantní
podmínky, reakcí na změny na trhu práce a v neposlední řadě i na změny ve vzdělávacích
systémech vyspělých států Evropy.

Při posuzování tohoto dokumentu je třeba mít na zřeteli, že tento dokument:
• je východiskem pro tvorbu školních vzdělávacích programů (ŠVP).
• není učební osnovou, kterou je možné bez dalšího zpracování použít k výuce.

                                                       
38 „Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, tzv. Bílá kniha“
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• umožňuje na úrovni ŠVP různou strukturaci či rozšíření vzdělávacího obsahu, ale
neumožňuje snížení hodinové dotace jakékoli vzdělávací oblasti pod vymezené
minimum

• se snaží neomezit různé vzdělávací metody a postupy.
• není metodickým materiálem, který by předepisoval, jaké cesty pro realizaci volit.

RVP proto bude doplněn metodickým textem pro tvorbu ŠVP.
• Hlavní rozdíl ke stávajícím vzdělávacím plánům spočívá v tom, že jsou zde vymezeny

klíčové kompetence a činnostně zaměřené očekávané výstupy (jako výsledky
vzdělávání)

Klíčové kompetence v rámcových vzdělávacích programech
Pojem klíčové kompetence vychází ze studia mezinárodních dokumentů, ze studia evropských
kurikulí i z konfrontace s průběhem kurikulárních reforem v některých evropských zemích.
Pojem klíčová kompetence se opírá o strategický dokument ministerstva školství, tzv. „Bílou
knihu“ (2001) a navazuje na pojmy z pedagogické odborné literatury.
Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot
důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. V RVP jsou přímo
propojeny s obsahy jednotlivých vzdělávacích oblastí resp. předmĕty. Každý předmět přispívá
svým vzdělávacím obsahem k osvojení a rozvoji stanovených klíčových kompetencí. Je
stanoveno, kterých znalostí a dovedností resp. postojů a hodnot by měl žák na konci
konkrétního období dosáhnout.

Obsah
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání se skládá ze čtyř částí (A-D). Část A se
zabývá vymezením RVP v systému kurikulárních dokumentů. Část B popisuje
charakteristické znaky vzdělávání (povinnost školní docházky, organizace základního
vzdělávání, hodnocení, ukončování). Část C se blíže zaměřuje na oblast základního
vzdělávání, jeho cíle a klíčové kompetence. V kapitole vzdělávací oblasti jsou popsána těžištĕ
jednotlivých předmĕtů (jazyk a jazyková komunikace, matematika, IKT, člověk a jeho svět,
člověk a společnost atd.). Kromě toho jsou zde nastíněna i průřezová témata (osobnostní a
sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova atd.)39. Část D se
zabývá vzděláváním žáků s SVP a mimořádně nadanými žáky stejně jako všeobecnými,
organizačními podmínkami.

Vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami
Pro žáky s nižší úrovní kognitivních schopností stejně jako pro žáky s mentálním postižením,
kteří se nemohou vzdělávat podle všeobecného RVP, nebude vytvářen žádný vlastní RVP,
nýbrž bude tvořit samostatnou modifikovanou přílohu zaměřenou na vzdělávání mentálně
postižených žáků. Tato příloha bude ve dvou verzích – pro praktickou základní školu (pro
žáky s lehkým mentálním postižením) a pro základní školu speciální (pro středně a těžce
mentálně postižené žáky). Součástí základní školy speciální budou i tzv. rehabilitační třídy,
které jsou určeny žákům s kombinovaným postižením. Zde se učí podle speciálního
programu40.

                                                       
39 Gender Mainstreaming zde jako pojem uveden není. Pozornost je však kromĕ jiného vĕnována rozdílům mezi
lidmi, odstraňování předsudků atd. Tato výchova prolíná jednotlivé předmĕty.
40  „Rehabilitační vzdĕlávací program pomocné školy“
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RVP umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu pro vzdělávání žáků se SVP. Vzdělávání
postižených a znevýhodněných žáků je popsáno v kapitole osm (část D) všeobecného RVP
(vzdělávání žáků se SVP).

Naplňování RVP pro základní vzdělávání žáků se SVP vyžaduje odpovídající pedagogické
kompetence pedagogických pracovníků a podnětné, pozitivní a vstřícné školní prostředí, které
žákům umožní rozvíjet jejich vnitřní potenciál, směrovat je k celoživotnímu učení,
odpovídajícímu pracovnímu uplatnění a podporovat jejich širokou sociální integraci.

V této část se poukazuje zejména na:
• využití vhodných kompenzační pomůcek a didaktického materiálu, speciálních učebnic a

výukových programů, možnost případného snížení počtu žáků ve třídě, podle individuální
potřeby je zajištěna pomoc dalšího pedagoga ve třídě apod.

• Vzdĕlávací program je východiskem pro tvorbu školních vzdělávacích programů a
individuálních vzdělávacích plánů určených pro vzdělávání žáků se SVP ve školách nebo
třídách samostatně zřízených pro žáky se SVP nebo v rámci jejich individuální integrace a
k vytvoření odpovídajících podmínek pro vzdělávání této skupiny žáků.

• Do ŠVP jsou zařazeny předměty speciálně pedagogické péče odpovídající speciálním
vzdělávacím potřebám žáků dané skupiny. Jedná se zejména o logopedickou péči,
komunikační dovednosti, prostorovou orientaci a samostatný pohyb zrakově postižených,
řečovou výchovu, sociální dovednosti.

• Pomoc a podporu poskytují poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny,
speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) zařazená do sítě škol,
předškolních zařízení a školských zařízení.

Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu žáků se SVP je třeba vycházet z konkrétní
identifikace a popisu speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Je třeba mít ale na zřeteli fakt, že
žáci se ve svých individuálních vzdělávacích potřebách liší jako jednotlivci, nikoliv pouze
jako skupiny. Proto i výuka předmětů speciálně pedagogické péče probíhá v souladu s
principy individualizace a diferenciace průběhu vzdělávání.

Na závĕr shrnutí všech elementů, na které by měl být při vyučování žáků se SVP brán ohled:
různé učební styly, vhodné učebnice a pomůcky, odstranění architektonických bariér, možnost
druhého pedagoga nebo asistenta ve třídě, respektování individuálního pracovní tempo žáka,
spolupráce mezi školami speciálními a běžného vzdělávacího proudu, posilování vlivu rodičů
atd.

Nový poradenský systém pro oblast přechodu škola povolání
V rámci společenské iniciativy EQUAL byly v České republice realizovány dva projekty41,
které se zabývaly problematikou přechodu ze školy do povolání u postižených lidí. V akci 2
se jednalo o projekt „Integrované poradenství pro osoby s postižením na trhu práce v
kontextu národní a evropské spolupráce“. Cílem tohoto projektu byla podpora integrace
postižených jedinců na otevřený trh práce a zvýšení možností absolventů speciálních škol při

                                                       
41 V České republice tvoří činnosti v akci 2 a akci 3 dva projekty, o které muselo být odděleně zažádáno. Oba v
textu zmíněné projekty jsou však součástí jednoho komplexu, jednoho RP, které se podílelo na transnacionálním
partnerství TSW.
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hledání a získání zaměstnání. Hlavním cílem bylo propojení poradenského systému z oblasti
školství, zdravotnictví a ze sociální oblasti.

V českém poradenském systému chybí kvalifikovaní odborníci na oblast přechodu ze školy
do povolání. Je proto třeba posílit integrované poradenství ve škole pracovními metodami a
odbornými pracovníky připravenými cíleně na oblast předprofesní a profesní přípravy. V
rámci projektu byla proto zavedena nová nabídka poradenství resp. školský poradenský
systém byl doplněn poradenskými pracovníky, kteří soustředí svou činnost na komplexní
profesní poradenství a orientaci. Jejich úkolem je pomoc žákům při volbě povolání, plánování
kariéry či při změně školy.

Založena byla dvě poradenská centra stejně jako nové ergodiagnostické centrum. Poradenští
pracovníci absolvovali tříměsíční školení, při kterém posílili své kompetence. Pracovní náplň
poradenských pracovníků je různorodá a zahrnuje individuální rozhovory s jednotlivými žáky
a jejich rodiči, přípravu vlastních aktivit zaměřených na profesní poradenství ve škole,
informační servis pro učitele, navazování kontaktů s úřady práce, zaměstnavateli a dalšími
státními i nestátními organizacemi.

Tato nová poradenská nabídka se zatím realizuje pouze v Brnĕ (Jihomoravský kraj).
Závěrečná zpráva s výsledky projektu však má sloužit jako metodická příručka k rozšíření do
celé České republiky.

Projekt v rámci akce 3 společenské iniciativy EQUAL „Integrace/inkluze integrovaného
poradenství do systému služeb v České republice“ navazuje na aktivity z akce 2. Výsledky
šetření mezi žáky všech škol, které se projektu účastnily, mezi rodiči a vedoucími pracovníky
škol poskytují zpětnou vazbu těch cílových skupin, pro které byl tento projekt určen.
Úspěšnost projektu dokazují nejen absolventi škol (lepší informovanost o vlastních
možnostech) a jejich další profesní cesta, nýbrž i legislativa. Nový školský zákon České
republiky, který vstoupil v platnost v roce 2005 a návazné vyhlášky MŠMT ČR byly
rozšířeny o oblast profesního poradenství.

„Ve škole jsou zajišťovány  poradenské činnosti…zaměřené na…kariérové poradenství
integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a
pozdějšímu profesnímu uplatnění.“ (§ 7, Vyhláška 72/2005 o poskytování poradenských
služeb ve školách a školských poradenských zařízeních)
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Shrnutí

Pět rozvojových partnerství ve čtyřech zemích (Německo, Nizozemí, Rakousko a Česká
republika) se v letech 2002-2005 v rámci společenské iniciativy Equal, podporované EU,
zabývaly problematikou přechodu škola povolání u mladých osob s postižením. Nebylo
snadné jednotlivé zemĕ resp. rozvojová partnerstvi srovnat, neboť se velmi liší jak národní
rámcové podmínky, tak i postavení a cíle zúčastněných partnerů. Přesto jsme se o to (alespoň
částečnĕ) pokusili.

V jednotlivých zemích existují rozdíly ve výchozích situacích, v rámcových podmínkách, v
prioritách. Rozvojová partnerství měla částečnĕ různé cílové skupiny: v Nizozemí a České
republice byly ve středu zájmu žáci, školy a příprava na dobu po škole, v Německu a
Rakousku naproti tomu se jednalo o absolventy škol a jejich následnou profesní přípravu
především v praxi. V některých projektech byli jedinci (tedy účastníci) se všemi druhy
postižení, v jiných to vzhledem k opatření nebylo v této fázi možné.

I cíle jednotlivých projektů či dílčích projektů se částečně lišily: kvalifikační opatření,
plánování osobní budoucnosti, profesní příprava, trénink (training) či zavedení nového
poradenského pracovníka na školách. Celkově však všichni sledovali jeden společný cíl:
zlepšení situace mladých osob s postižením na trhu práce.

Poznatky a výsledky spolupráce však ukazují, že je situace v mnohém podobná. Ve všech
zemích je
Ø zapotřebí propojení škol, školských zařízení i dalších zařízení pro osoby se SVP,

institucí a úřadů,
Ø nutný doprovod na přechodu ze školy do povolání, při hledání zaměstnání, vstupu do

zaměstnání atd.,
Ø nutná senzibilizace společnosti atd.

Ve vztahu k oblasti vzdělávání se ukázalo, že dochází k určité změně (obratu), jak dokazují i
nově vzniklá kvalifikační opatření. V popředí nyní nestojí teoretické vědomosti, nýbrž
souvislost s praxí. Mladí lidé s postižením (totéž platí i pro nepostižené jedince) získávají
schopnosti, dovednosti a kompetence, jejichž smysl a užitek pro život je (musí být) jasné.
Získávají možnost si různá zaměstnání vyzkoušet, seznámit se s profesním světem, přitom se
jim dostane poradenství, doprovodu a podpory, aby se zabránilo možnému neúspěchu a s ním
spojeným zklamáním a aby se zvýšily jejich šance.

Opakovaně dochází ke zdůrazňování a vyzdvihování důležitosti a nutnosti nabídek
poradenské a doprovodné činnosti jako je pracovní asistence, osobní asistence, clearing atd.
Rámcové struktury v mnoha zemích ukazují rovněž nový směr. Právo na vzdělání, práci a
podporu by nemělo být jen nepsaným pravidlem. Mělo by být zakotveno v plánech,
programech, zákonech. Vzdělávací programy, kurikula a učební plány musí být otevřené, aby
bylo možné je přizpůsobit každému jedinci, jeho možnostem, schopnostem a potřebám.

Integrativní způsob vzdělávání dětí a mladých lidí s postižením je ještě stále spíše výjimkou
(v zemích, které se účastnily projektu jsou samozřejmě různé odchylky). Tito žáci se
zpravidla vzdělávají ve speciálních školách a školských zařízeních. Vžitá závislost na
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institucionální pomoci je pak připravuje spíše na život a profesní uplatnění ve speciálním
zařízení a ne na integraci na trhu práce.

I přes těžkosti, překážky, rozdílné rámcové podmínky a (finanční) možnosti se mnoho lidí
pokouší o zlepšení této situace. Evropský rok lidí s postižením 2003 byl toho důkazem. V tom
je však třeba pokračovat. Vzdělávací možnosti, opatření a systémy popsané v této zprávě
jasně ukazují, pro kterou cestu se tito lidé rozhodli: pro integraci osob s postižením na první
(otevřený) trh práce a do společnosti.
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Beratung für benachteiligte Personen am Arbeitsamt im Kontext der nationalen und
europäischen Zusammenarbeit“, Brno: MSD
Richtlinie zur Förderung der Berufsausbildungsassistenz nach § 8b Berufsausbildungsgesetz
(BAG) (44.101/45-6/03)
Školský zákon České republiky. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání č. 561/2004

http://www.caritas-wien.at/7702_7710.htm
http://www.bmwa.gv.at/BMWA/Presse/Archiv2004/20040116_01.htm
http://www.hamburger-arbeitsassistenz.de/index.html
http://bidok.uibk.ac.at/library/doose-entwicklung.html
http://portal.wko.at/wk/dok_detail_html.wk?AngID=1&DocID=219847
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Zkratky

AASS – Arbeitsassistenz (pracovní asistence) (A)
AG – Arbeitsgruppe (pracovní skupina)
AK – Arbeiterkammer (Dělnická komora) (A)
AM – Arbeitsmarkt (trh práce)
AMS – Arbeitsmarktservice (úřad práce) (A)
BAG – Berufsausbildungsgesetz (Zákon o profesním vzdělávání) (A)
BAS – Berufsausbildungsassistenz (asistence při profesním vzdělávání) (A)
BMWA – Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (Spolkové ministerstvo hospodářství
a práce) (A)
ČR – Česká republika (Tschechische Republik) (CZ)
EDV – Elektronische Datenverarbeitung (elektronické zpracovávání dat)
GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung (společnost s ručením omezeným)
GPA – Gewerkschaft der Privatangestellten (odborová organizace) (A)
HAVO – všeobecné vzdělávání vyššího stupně (NL)
IEB – Institut für Erwachsenenbildung (institut pro vzdělávaní dospělých) (D)
IKT – informační a komunikační technologie
ITP – Individueller Transition Plan (NL)
KBTB – Keine Behinderung trotz Behinderung (D)
MAVO – všeobecné sekundární vzdělávání středního stupně (NL)
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (CZ)
MU – Masarykova univerzita v Brně (CZ)
NÖ – Niederösterreich (Dolní Rakousko) (A)
ÖGB – Österreichischer Gewerkschaftsbund (odborová organizace) (A)
PdF – Pedagogická fakulta (CZ)
RVP – rámcový vzdělávací program (CZ)
RP – rozvojové partnerství (Entwicklungspartnerschaft) (CZ)
SVP – speciální vzdělávací potřeby
ŠVP – školský vzdělávací program (CZ)
TSW – Transition from School to Work (přechod škola-povolání)
VBO – berufsvorbereitender Unterricht (předprofesní příprava) (NL)
VWO – předuniverzitní příprava (NL)
WK – Wirtschaftskammer (Hospodářská komora) (A)
ZŠ – základní škola (CZ)
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Příloha

Sozialökonomische Forschungsstelle

Sociálně-ekonomické výzkumné pracovištĕ (Sozialökonomische Forschungsstelle – SFS),
založeno 1997, je výzkumné a poradenské zařízení v právní podobĕ neziskového spolku.
Vedoucím pro vědeckou činnost je Dr. Tom Schmid, obchodní vedoucí je DSA Marlene
Mayrhofer. Při řešení výzkumných projektů z oblasti politiky trhu práce a sociální politiky
dochází ke kooperacím s tuzemskými i zahraničními výzkumnými pracovišti a pracovníky.
Sekretariát SFS vede paní Monika Holzmann-Gneiss.

Obchodní činnost
SFS se zabývá vědeckým výzkumem (SFS-Research) se zaměřením na trh práce a sociální
politiku a poradenstvím (SFS-Consult) se zaměřením na práci pro společnost a poradenství
projektů, fundraising a také coaching závodů a neziskových oblastí.

Projekty
V rámci výzkumné činnosti působila/působí SFS kromě jiného v následujících projektech:
Ø „Mamma Mia“ Gesundheit von Müttern mit Kleinkindern, zadavatel Fonds Soziales

Wien, Abteilung Frauengesundheitsprogramm, 2003-2004
Ø Enquête „Health Care Management“, organizace vědecké konference, zadavatel

město Vídeň (Stadt Wien), Bereichsleitung für Gesundheitsplanung und
Finanzmanagement, 2003

Ø „barrierefrei“ – Gynäkologische Vorsorge und Versorgung behinderter Frauen,
zadavatel Fonds Soziales Wien, Wiener Frauengesundheitsprogramm, 2003-2004

Ø „Bedarfsanalyse für ein Wiener Institut für Gesundheitsökonomie, zadavatel
Bereichsleitung für Gesundheitsplanung und Finanzmanagement, 2003-2005

Ø „gemeinsam erweitern“, společně s ÖGB, zadavatel EU, od června 2003
Ø „Pflege im Spannungsfeld zwischen Angehörigen und Beschäftigung“, zadavatel GPA

a AK, od 2003
Ø Organisationsentwicklung für „Bürowerkstatt“, zadavatel Verein zur beruflichen

Integration behinderter Menschen „Bürowerkstatt“, od 2003
Ø RegAB: „Regionale Arbeit und Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen im

Kontext des NÖ Beschäftigungspaktes“, zadavatel Verein „Jugend und Arbeit“
(Koordinationsstelle des NÖ Beschäftigungspaktes), 2002-2003

Ø Wissenschaftliche Begleitung der Lehreinstiegs-Begleitung „LeB!“ für sozial und
emotional benachteiligte Jugendliche, zadavatel Bundessozialamt für Wien,
Niederösterreich und Burgenland, od 2002

Ø Evaluierung und begleitende Bewertung der Maßnahme der Beschäftigungsoffensive
der Bundesregierung 2001-2003; zadavatel Bundesministerium für soziale Sicherheit
und Generationen, od listopadu 2002

Ø Oberösterreichischer Sozialbericht – Prototyp 2001 – zadavatel Land Oberösterreich
(spolková země Horní Rakousko), Sozialabteilung, 2001-2003

Kromě toho je (byla) SFS od podzimu 2002 v rámci akce 2 a akce 3 zastoupena v osmi
projektech společenské iniciativy EQUAL:
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Ø INTequal – Integration Jugendlicher mit Behinderungen in Niederösterreich – 1B-
12/02

Ø QSI – Quality Supported Skills for Integration – 3-01/61
Ø Der Dritte Sektor in Wien: Bestandsaufnahme und Weiterentwicklung – 3-11/87
Ø Berufsbilder und Ausbildungen in den Gesundheits- und Sozialen Diensten – 3-01/68
Ø Wohnen und Arbeiten – Sozialwirtschaftliche Beschäftigungsmodelle für die

Wohnwirtschaft – 3-11/28
Ø DON’T WAIT. AsylwerberInnen und der Arbeitsmarkt – Schaffung innovativer

Lösungsansätze für einen scheinbaren Widerspruch – AT 6-01/55
Ø Muster-Kollektivvertrag für das Österreichische Gesundheits- und Sozialwesen

inklusive Behindertenwesen und Kinder- und Jugendwohlfahrt – AT 3-01/64
Ø Social Networking – 3-19/105

Kontakt

Sozialökonomische Forschungsstelle

Maria Theresienstraße 24
A-1010 Wien
Tel: +43 (1) 319 57 50
Fax: +43 (1) 319 57 50-3

office@sfs-research.at
www.sfs-research.at

mailto:office@sfs-research.at
http://www.sfs-research.at
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Masarykova univerzita v Brnĕ
Masarykova univerzita v Brně je veřejná vysoká škola univerzitního typu. Byla založena 28.
ledna 1919. Její název podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů zní „Masarykova univerzita v Brně“ (dále jen „MU“).
MU nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy. V rámci svého poslání
svobodně a samostatně uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou,
uměleckou, kulturní, vydavatelskou, sportovní činnost a činnost doplňkovou.
Podporuje činnost vědeckých, odborných, profesních, studentských, odborových a jiných
zájmových sdružení sdružujících členy akademické obce MU, jejichž činnost napomáhá plnit
poslání MU.

Pedagogická fakulta
Zaměření výzkumu a vývoje na Pedagogické fakultě (PdF) MU v Brně vyplývá z hlavního
úkolu fakulty, jímž je příprava a výchova učitelů všech stupňů a typů škol, proto se orientuje
zejména na oblast vzdělávání a pedagogických disciplín.
Pedagogická fakulta MU v Brně se aktivně zapojuje do výzkumů v oblasti pedagogických
disciplín v rámci České republiky. V mezinárodním měřítku se daří navazovat spolupráci
formou zapojení do společných projektů (EQUAL, LEONARDO DA VINCI, Programm 1K
MŠMT, PHARE, Jean Monnet, International Visegrad Fund, Česko-německý fond
budoucnosti), za přispění programu Socrates, formou předávání zkušeností při vzájemné
účasti na odborných a vědeckých konferencích apod.
Jednou z nejvýznamnějších aktivit je realizace výzkumného záměru Učitelé a zdraví
(Psychologický přístup), jehož řešitelem je doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. V průběhu šesti
let 1999-2004 se realizovaly na PdF MU v Brně každoročně konference s mezinárodní účastí,
kde byly představeny a diskutovány teorie a výzkumné výsledky řady odborníků z
psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky, sociologie, medicíny apod. Výstupem je
ucelená řada sborníků z konferencí Učitelé a zdraví; pro velký zájem o řešenou problematiku
v zahraničí jsou nyní sborníky vydávány v angličtině.

Katedra speciální pedagogiky
Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty MU v Brně byla založena 1. září 1994.
Vedoucí katedry byla jmenována prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., od roku 2004 je současně
proděkankou pro internacionalizaci fakulty.
S ohledem na současné společenské trendy a potřeby Jihomoravského kraje je hlavním cílem
katedry připravovat budoucí učitele a speciální pedagogy na integraci dětí/žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami do běžných typů škol a školských zařízení.
Katedra nabízí studium učitelství pro všechny stupnĕ se specializací speciální pedagogika v
prezenční i kombinované formĕ a to v bakalářském, navavazujícím magisterském či
doktorském studijním programu (od roku 2002, také v jazyce anglickém a německém), jakož i
v rámci celoživotního vzdělávání (rozšiřující studium speciální pedagogiky). Od října 2003
má katedra akreditaci k habilitačnímu oboru.

Aktivity katedry
• Podpora vysokoškolských studentů s postižením
• Mobility studentů a učitelů
• Spolupráce se školami a školskými zařízeními pro děti/žáky se speciálními

vzdělávacími potřebami
• Spolupráce s univerzitami a odbornými pracovišti v zahraničí:

Ø Německo – Heidelberg, Neckargemünd (Stephan Hawking Schule), Berlín,
Karlsruhe (Pädagogisches Fachseminar Karlsruhe), Reutlingen
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Ø Rakousko – Klagenfurt (Universität in Klagenfurt), Vídeň (Universität in
Wien),

Ø Finsko – Jyväskyla (Jyväskyla University, Jyväskyla Politechnic)
Ø Velká Británie – Londýn (The University of Westminster, The University of

Manchester), Skotsko (The University of Edinburgh)
Ø Polsko – Wroclaw (Academia wychowania fizycznego Wroclaw, Uniwersytet

Wroclaw)
Ø Slovensko – Bratislava (Univerzita Komenského), Prešov (Prešovská

univerzita)
Ve vĕdecké činnosti se katedra zabývá především problematikou edukace dětí/žáků/studentů
se speciálními vzdělávacími potřebami se zvláštním ohledem na současné společenské trendy
v České republice i v zahraničí dané postupně probíhající integrací/inkluzí dětí/žáků se
zdravotním i sociálním handicapem do běžných typů škol a školských zařízení. Přehled
nĕketrých projektů:

Ø Leonardo da Vinci Improvement of the Access to Education and Employment of
People with Special Needs (Zlepšení přístupu ke vzdělávání a zaměstnávání jedinců se
speciálními potřebami) – 1999-2001

Ø Reintegration von chronisch kranken SchülerInnen in Schulen (Reintegrace žáků s
chronickým onemocněním do základní školy) – 2004-2006 – v kooperaci s Nĕmeckem
(Ludwigsburg), Norskem (Oslo) a Finskem (Helsinki)

Ø EQUAL – Integrative Beratung für benachteiligte Personen am Arbeitsmarkt im
Kontext der nationalen und europäischen Zusammenarbeit (Integrované poradenství
pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce) –
2002-2005 – ve spolupráci s Nĕmeckem, Nizozemím a Rakouskem

Kontakt:
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 9
CZ-603 00 Brno

Vedoucí katedry: Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Tel.: ++420/549 491 665, vitkova@ped.muni.cz
Sekretariát: Alena Franková
Tel.: ++420/549 493 866, frankova@ped.muni.cz

mailto:vitkova@ped.muni.cz
mailto:frankova@ped.muni.cz
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6.2 Pracovní skupina Vytváření propojení škola – povolání a kritéria
kvality / Netzwerk Schule-Beruf und Qualitätskriterien

Rainer Bönning, Jörg Bungart, Kirsten Hohn

Kvalitativní standardy na přechodu škola-povolání

0. Úvod
Účast v oblastech volný čas – škola a práce - bydlení

Rovina cílú
1.1 Preambule: „Integrativní cesta je otevřená pro všechny“

(m.j. myšlenky  „obraz člověka“,  "společenský / osobní obraz", "spokojenost
uživatelů / spolupracovníků" ...)

1.2 Hlavní cíle 1.2.1
Individualizace

1.2.2
Inkluze

1.2.3
Bezbariérovost

1.2.4
Lehce

pochopitelná řeč

Rovina jednání

2. Kritérium

2.1 Empowerment 2.2 Sebeurčení 2.3 Rovnoprávnost a
rovnost šancí pro ženy a

muže

2.4 Individuální plánování života
prostřednictvím možnosti rozhodování a volby

Rovina metod I

3. Principy

3.1 Učení po celý
život

3.2 Orientace na
jednání 3.3 Klíčové

kvalifikace pro
samostatnou
práci

3.4 Orientace na
uživatele a
zákazníky

3.5 Praktické
testování

3.6 Podpůrné
plánování s

profilem silných
a slabých stránek

3.7 Kvalifikovaný
personál

3.8 Peer
poradenství a
Peer podpora
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Rovina metod II

4. Nástroje

4.1 Ústřední nástroj: plánování osobní budoucnosti

4.2 Job-Coaching
(pracovní doprovod)

v Německu

4.3 Clearing, pracovní
asistence, asistence

profesního vzdělávání a
Job-Coaching
v Rakousku

4.4 Přenosný osobní
účet  v Německu

4.5 ITP: Individuální
plánování přechodu
 v Holandsku

4.6 NUEVA – v
Rakousku

4.7 Slovník pro lehce
pochopitelnou řeč

v Německu

4.8 Manuál k zajištění
kvality nabídek
postižených postiženým
v Německu

… …

Rovina
struktury a
strategií

5. Podpora k prosazení  kvalitativních standardů

na přechodu škola - povolání
Příloha:                   Doplňující texty (také z jiných zdrojů, nejen od spolupracovníků pracovní

skupiny), které standardy vysvětlují, diferencují ap.
Pro stanovení kvalitativních standard jsme se dohodli na pěti otázkách:
1. Co to konkrétně znamená?
2. Praktická realizace
3. Co to znamená pro odborníky (placení nebo neplacení pedagogičtí odborní pracovníci)
4. Co to znamené pro mladé osoby s postižením?
5. Co to znamená pro rodiče / rodinné příslušníky?
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Qualitäts-Standards im Übergang Schule-Beruf

0. Einleitung
Teilhabe in den Bereichen  Freizeit - Schule und Arbeit - Wohnen

Zielebene
1.2 Präambel: „Der integrative Weg ist offen für alle“

(u.a. mit Gedanken zu „Menschenbild“,  "Gesellschaftliches / Persönliches
Leitbild", "Zufriedenheit der NutzerInnen / MitarbeiterInnen" ...)

1.2 Leitziele 1.2.1
Individualisierun

g

1.2.2
Inklusion

1.2.3
Barrierefreiheit

1.2.4
Passende
Sprache

Handlungseben
e

2. Kriterien

2.1 Empowerment 2.2 Selbstbestimmung 2.3 Gleichberechtigung
und Chancengleichheit
für Frauen und Männer

2.4 Individuelle Lebensplanung durch
Entscheidungs- und Wahlmöglichkeiten

Methodenebene
I

3. Prinzipien

3.1 Lebenslanges
Lernen

3.2 Handlungs-
orientierung

3.3 Schlüssel-

qualifikationen
für selbständiges
Arbeiten

3.4 Nutzer- und
Kunden-

orientierung

3.5 Praktische
Erprobung

3.6
Förderplanung
mit Stärken- und
Schwächen-Profil

3.7 Qualifiziertes
Personal

3.8 Peer
Counseling und
Peer Support
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Methodenebene
II

4. Instrumente

4.1 Zentrales Instrument: Persönliche Zukunftsplanung

4.2 Job-Coaching
(Arbeitsbegleitung) – in
Deutschland

4.3 Clearing,
Arbeitsassistenz,

Berufsausbildungs-
assistenz und Job-

Coaching - in
Österreich

4.4
Trägerübergreifendes
Persönliches Budget - in
Deutschland

4.5 ITP: Individuelle
Transitions-Planung  -
in den Niederlanden

4.6 NUEVA - in
Österreich

4.7 Wörterbuch für
leichte Sprache - in

Deutschland
4.8 Handbuch zur
Qualitätssicherung von
Angeboten von Behin-
derten für Behinderte -
in Deutschland

… …

Struktur- und
Strategie-Ebene

5. Forderungen zur Durchsetzung der Qualitätsstandards

im Übergang Schule-Beruf
Anhang:                   Vorhandene Texte (auch aus anderen Quellen, nicht nur von AG-
                                  MitarbeiterInnen), die die Standards weiter erläutern, differenzieren u.ä.
Für die Erstellung der Qualitäts-Standards haben wir uns auf fünf Fragen geeinigt:
6. Was bedeutet das konkret?
7. Praktische Umsetzung
8. Was bedeutet das für Professionelle (bezahlte oder auch unbezahlte pädagogisch-professionell

Arbeitende)
9. Was bedeutet das für junge Menschen mit Behinderung?
10. Was bedeutet das für Eltern / Angehörige?
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Rovina cílů – Hlavní cíl

1.2.1 Individualizace

Cílem je spatřovat ve středu zájmu jednotlivé osoby s jejich vlastními přáními, potřebami a
schopnostmi a společně s nimi vyvinout vhodnou nabídku podpory.

Co to konkrétně znamená?

Každý člověk má právo na rozvoj individuality a subjektivity.
Individualizace znamená vývojový proces, ve kterém se vytvářejí individuální schopnosti.
Pozadí tvoří změnu paradigmat ze směru orientace na opatření ve směru orientace na osobu,
tzn. v popředí už nemají být určitá opatření, ale přizpůsobení se jednotlivým osobám.
Na základě toho, že se chápe člověk jako nezaměnitelná bytost, rozvíjí se právo na
sebeurčení, pocit vlastní hodnoty, odpovědnost za vlastní jednání a schopnost rozhodování.
Vytvoření individuality znamená pro jednotlivce „sociální práci“ v jednání s jinými lidmi, s
institucemi jako např. se školou a požadavek na výkon.
Proces je spojen s úspěchy, neúspěchy, s radostí a frustrací.
Individualizace znamená, že je třeba podporovat jedince tak, aby každý dostal co potřebuje,
ale není to pro všechny stejné.

Praktická realizace

Požadovaná individuální podpora vychází z toho, že různí lidé, aby se pozitivně vyvíjeli za
určitého opatření nebo v zařízení, vyžadují různou podporu.
Cílená individuální podpora se zakládá na výsledcích individuální podpůrné diagnózy (tzn.
diagnóza procesu učení, která zkoumá, za jakých podmínek vykazuje jednotlivec jaké
chování. Vývoj, který by měl zohledňovat životní svět a sociální rysy).
Každá osoba přináší osobní životní příběh s individuálními zkušenostmi, silnými a slabými
stránkami, které je třeba najít.
Individualizovanému postupu vyhovuje zvláštní druh učení každého jednotlivce.
Je třeba, aby se lišily postupy, učební materiály, učební pomůcky, učební doba, způsob práce,
rozsah látky a stupeň obtížnosti.
Je třeba včas plánovat individuální životní a profesní cestu.

Co to znamená pro odborníky?

Je třeba dbát na individuální jedinečnost a rozdílnost lidí.
Je třeba poskytnout volný prostor, aby mohl jedinec jít vlastní cestou.
Je třeba vyhovět individuálním výkonnovým schopnostem, rozdílnému nadání, zvláštním
zájmům a sklonům, stejně jako specifickým výukovým potřebám a obtížnostem v učení
každého jednotlivce.
Je třeba podporovat proces rozhodování a individualizace.
Diferencovaným pozorováním a pomocí diagnózy lze poznat, jaké zvláštní schopnosti, nadání
a zájmy je třeba u postiženého člověka rozvíjet.
Je třeba používat diferencovaně metody týkající se zprostředkování.
Je třeba přizpůsobit  pedagogická zařízení různému stavu vývoje uživatelů a nikoli, aby se
přizpůsobovali uživatelé jednotnému předem stanovenému teoretickému plánu.
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Co to znamená pro mladé lidi s postižením?

Člověk s postižením už není objektem podpůrných snah, nýbrž se stává subjektem. Přejímá
postupně odpovědnost za svoje životní plánování a svoji životní cestu (volba školní dráhy,
profesních perspektiv, výběr lidí, s kterými si přeje mít vztah).
Platí pro společnost i pro profesní oblast, že je třeba hledat jedinci místo, které by odpovídalo
jeho schopnost a zájmům.
Další plánování života je třeba hodnotit realisticky.
K individaluzaci procesu nutně patří zpracovávat neúspěchy, učit se produktivně zacházet se
svým selháním a nesrovnávat se s ostatními. Jednotlivec musí vyvinout schopnosti, aby
prosadil osobní cíle, aby balancoval mezi požadavky a jejich realizací.
Je třeba nalézt měřítko pro vlastní chtění.
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Rovina cílů, hlavní cíl:

1.2.2 Inkluze

Mnozí lidé mluví o „integraci“. Integrace znamená přijmout mezi sebe jedince, kteří byli
dříve mimo skupinu. „Inkluze“ naproti tomu znamená předem nikoho ze skupiny
nevylučovat. To znamená: všichni musí být bráni vážně a být uznáváni se svými problémy a
schopnostmi. Tím bychom mohli změnit všední den v rodině, ve škole a v povolání.

Co to konkrétně znamená?

Inkluze znamená vytvoření předpokladů rovnoprávné účasti všech.
Inkluze umožňuje společnou existenci rozdílů a uznává individualitu ve společnosti.
Do celkového společenského konceptu jsou začleněny předpoklady různých jednotlivců. Silné
stránky, schopnosti a kompetence se při tom uplatní jako orientační vodítko.

Praktická realizace

Vytvoření inkluzivní kultury obsahuje vybudování bezpečné, akceptující, spolupracující a
podnětné společnosti, ve které dochází k hodnocení.
Inkluzivní praxe vyžaduje senzibilizaci všech členů společnosti pro zvláštní potřeby a
specifické situace jiných členů společnosti.

Co to znamená pro odborníky?

- Školy a jiné vzdělávací instituce musí být připraveny přijmout všechny lidi.
- Od učitelů se požaduje, aby dbali na pospolitost žáků, ke které patří např. akceptace

ženského a mužského pohlaví žáků, různých kulturních, jazykových a etnických
zkušeností a kompetencí, různých vzdělávacích a výukových zkušeností, různých
tělesných a zdravotních zkušeností, schopností a mezí.

- Osobní plánování budoucnosti je koncept pro všechny žáky ve škole.
- Vhodné metody a nástroje jako individuální plán přechodu ITP (Individueller

Transitionsplan) lze převzít jako koncept z Holandska a lze ho využít pro všechny
žáky (nejen pro postižené).

- Všechny druhy podpory je třeba posuzovat z  perspektivy žáka. Je třeba, aby
docházelo ke společné reflexi a plánování všech zúčastněných – zvláště žáků, učitelů,
rodičů.

Co to znamená pro mladé lidi s postižením a pro rodinné příslušníky / rodiče?

- Jistota, že budou akceptováni / ne stálé pochybnosti (otazníky) / přijetí (akceptace)
individuality,

- V důsledku přijetí vysoký stupeň pocitu vlastní hodnoty
- Reálné šance k spoluúčasti a možnost, ale také nutnost toto vnímat
- Nevyřazování  dané společenským omezením (např. omezením na trhu práce),
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- Vlastní definice např. ne jako člověk s postižením, nýbrž jako člověk s mnoha
možnostmi a schopnostmi

- Pro osoby s postižením: naučit se zacházet s problémy
- Pro rodiče: takové problémy dětí brát vážně
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Rovina cílů, hlavní cíl:

1.2.3 Bezbariérovost

Bariéry jsou překážky. Existují bariéry stavební, které brání vozíčkáři, aby se pohyboval. To
jsou například schody nebo úzké dveře. Existují knihy, úřední formuláře a webové stránky, s
kterými si nevidomý člověk neporadí. Nebo návody na použití, kterým člověk s mentálním
postižením bez pomoci neporozumí. Nebo představení, která se překládají do angličtiny nebo
francouzštiny, ale ne do znakové řeči.
Existuje tedy velmi mnoho bariér, které dělají z člověka  „postiženého“.
Bezbariérovost činí lidi méně postižené - a ulehčují všem společný život a společné učení.

V Německu existuje od roku 2002 spolkový zákon o vyrovnání
(Bundesgleichstellungsgesetz), ve kterém je pojem  „bezbariérovost“ velmi obsáhle definován
a vyžaduje úpravu bezbariérovosti v mnoha životních oblastech:

„Bezbariérovost jsou stavební a jiná zařízení, dopravní prostředky, technické spotřební
předměty, dohody o systémech informací, akustické a vizuální informační zdroje a
komunikační zařízení stejně jako jiné vytvořené životní oblasti, pokud jsou pro postižené
osoby přístupné a použitelné obvyklým způsobem, bez zvláštních obtíží a v zásadě bez cizí
pomoci.“

Dále k tomu patří používání lehce pochopitelné řeči.

Co to znamená konkrétně?

Přístupnost a využitelnost vytvářených životních oblastí pro všechny lidi - bez znevýhodnění,
bez celkového omezení přístupu pro jednotlivé skupiny osob a nezávisle na postižení.
Přístupnost a využívání musí být samozřejmé také pro osoby s postižením a mohou ho
využívat i bez cizí pomoci.
Pokud je přece jen potřebná pomoc – například překlad do znakové řeči – nemá to postižené
příliš zatěžovat.

Praktická realizace

Sensibilizace a osvěta v podnicích o bezbariérovosti a o všem, co je s tím spojeno
Podpora podniků při vytváření bezbariérového pracovního prostředí, zprostředkování  dotace
(v Německu např. integrační úřad -  Integrationsamt),
Dbát na to, aby  ti, co nabízí praxe nebo vzdělávací místa, je vytvářela bazbariérově.
Toto platí rovněž pro školy a jiné poskytovatele vzdělání, v zásadě pro všechny výukové a
pracovní oblasti.
Vytváření technických předpokladů, např. využívání PC všemi (brailský řádek, Braille-
Schrift, Bildschirmfilter),
Trénink mobility (Mobilitätstraining),
Požadavek plošně pokryté bezbariérové veřejné osobní-městské- a meziměstské dopravy,
stejně jako spoluúčast postižených expertů při plánování stavebních opatření v oblasti
bydlení.
Srozumitelné formulace učebních nabídek a pracovních návodů.
Zajištění práv zakotvených v zákoně
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Co to znamená pro odborníky?

Vytvoření učebních a pracovních podmínek se zřetelem na postižené
Při výběru praktik dbát na aktuální potřeby a přístupnost.
Pokoušet se odstraňovat bariéry a starat se o větší počet bezbariérových nabídek.
Hledat obecně přístupné popř. využitelné alternativy ke speciálnímu řešení.
Konzultovat a spolupracovat s postiženými experty.
Realizovat trénink mobility.
Všechno formulovat jasně a srozumitelně.
Poradenství a podpora zaměstnavately (pracovní místa, praktika …) při požadavku na dotaci a
na podpůrné prostředky k bezbariérovému vytváření prostředí.

Co to znamená pro mladé lidi s postižením?

Více možností volby
Více samozřejmé spoluúčasti na společenském životě
Být připraveni na nové nabídky
Více mobility, více samostatnosti
Právo požadovat srozumitelnou řeč
Méně závislosti na pomoci
Méně nákladů
Více jistoty při využívání nabídek, zařízení … a při komunikaci
Rozšířit nebo dokonce uvolnit dosavadní omezení, zúžení a zkoušet další možnosti.

Co to znamená pro rodiče / rodinné příslušníky ?

To samé jako pro mladé osoby s postižením. Kromě toho:
Muset o něco méně bojovat, co je pro ostatní samozřejmé.
Méně starostí a více optimismu ve vztahu k budoucím šancím svých dětí.
Sami se informovat o významu „bezbariérovosti“ a sami se o to zasadit.
Dodat dětem / mladistvým odvahu, podporovat je při rozšiřování a zkoušení nových
možností.
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Rovina cílů, hlavní cíl:

1.2.4 Lehce pochopitelná řeč

Řeč má být lehce pochopitelná. Nemá vyčleňovat ani zraňovat. Má respektovat muže a ženy.

Řeč způsobuje popř. manifestuje sociální skutečnosti jako např. sociální vztahy a mocenské
vztahy, vyřazování a diskriminaci, ale také inkluzivní / integrativní skutečnosti.

V kontextu přechodu škola - povolání mladých lidí s postižením je to významné např. se
zřetelem na  „postižení“ a „pohlaví“.

Jazykové písemné vymezení se děje ze zorného úhlu dominantní většiny a písemně vymezuje
menšinu. Myšlení a realizace alternativ a nových ideií se tím ztěžuje.

(Také) řeč konstruuje postižení:

Příklady, jak prostřednictvím řeči se vytvářejí rozdíly a normalita42:

- „Der hat jetzt - würde ich mal sagen - so ne geistige Behinderung." Těmito slovy popisuje a
klasifikuje sociální pedagog účastníka kvalitativních opatření a připisuje k nim diagnózu,
která odráží jeho vlastní interpretaci.

- „Anders als Normale“ Jinak než normální: Těmito a podobnými slovy hovoří především
rodiče a odborníci o mladých dospělých s postižením a vytváří tak subtilní definici o tom, být
normální a nebýt normálmí (Normalsein a Nichtnormalsein).

- „Solche Menschen“ Takoví lidé je formulace, kterou používají někteří rodiče a
zaměstnavatelé. Zatím je skryt vlastní odstup („Normalperspektive“) a manifestuje
vyřazování skupiny.

- Diagnózy: S vyjádřením diagnózy ze strany různých odborníků se vytváří nerovný vztah
mezi  tím, kdo diagnostikuje (jako subjekt) a tím, kdo je diagnostikovaný (jako objekt), který
charakterizuje moc definice u nepostižených.

Cílem má být kritické odmítnutí cizího popisu odborníky, příslušníky a jinými členy
společnosti a podporovat vlastní pojmenování osobami s postižením. Lidé s postižením se
musí aktivně podílet na jakýchkoli praktikách označení, pokud označení ještě nejsou
přívětivá.

Příklady pro to jsou:
- uznat vybrané a podporované  (vlastní) pojmenování People First, jako „Osoby s potížemi v
učení“ a tím nahradit diskriminující pojmy jako mentálně postižení („die geistig
Behinderten“).

- hovořit o „lidech s postižením“ místo o „postižených“, aby byl v popředí člověk a jeho
postižení se chápalo jako část jeho života

                                                       
42 následující citáty pocházejí z rozhovorů s různými aktéry na přechodu škola-povolání, které se konaly v rámci
evaluace rozvojového partnerství Equal-EP „Keine Behinderungen trotz Behinderung“ .
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- vymezení (ohraničení) cizího popisu je třeba brát vážně. Např.:  „přičemž já nejsem lehce
mentálně postižený (postižený v učení) -  lernbehindert“ je reakce bývalého žáka na to, že mu
bylo zprostředkováno opatření pro lehce mentálně postižené  (citát účastníka rehabilitačního
opatření)

(Také) řeč konstruuje pohlaví:

- Domnělé rozdíly mezi pohlavými,  chápáním rolí, typickými způsoby chování a s tím
spojenými opatřeními se vytvářejí m.j. teprve řečí.

- Nezahrnutí označení žen do řeči znamená a působí také jako nemyslet na ženy / dívky, jejich
typické zkušenosti, orientaci a možnosti jednání.
Hovoříme-li o praktikantech, pak snad myslíme také praktikantky, avšak většina posluchačů /
čtenářů myslí automaticky na situaci mužských praktikantů. Mezi zaměstanavateli vidíme
před očima mužské šéfy, mezi politiky muže ap.

- Příklad pro strategii proti řeči diskriminující ženy: neslyšící ženy prosadily nedávno v
německé znakové řeči, že se nahradil dosud ofciálně uznávaný znak pro „ženu“ – forma ňadra
– zataháním za ucho.

Komplikovaná řeč způsobuje vyřazování:

Řeč v komplikovaných dlouhých větách a s nepotřebnými odbornými a cizími výrazy
znamená vyloučení pro lidi, kteří jí nemohou rozumět. Proto je třeba brát vážně požadavek na
srozumitelné informace v rozhovoru mezi lidmi s obtížemi a bez obtíží v učení, jak je
formulován např. People First a prosadit ho. (viz 4.7 „Slovník pro lehce pochopitelnou řeč“)

Na této bázi to znamená pro odborníky, osoby s postižením a rodiče / rodinné
příslušníky:

• Reflektovat řeč ve vztahu k (uvažovat o řeči ve vztahu k)
Ø charakteristice postižení
Ø rovnoprávnosti pohlaví
Ø srozumitelnosti řeči

•     Brát vážně vlastní pojmenování druhými
•     Požadovat lehce pochopitelnou řeč
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2.1 Empowerment

Empowerment je životní chování, které naznačuje, že jsme mnohem silnější, větší a
schopnější, než si odvažujeme myslet. Kromě toho naznačuje, že máme sílu sebe změnit,
abychom mohli zažít více svobody, odpovědnosti a životní radosti.

Co to konkrétně znamená?

Pojem Empowerment se vyvíjel v US-americkém hnutí občanů a ženském hnutí, jejichž cílem
bylo překonat sociální nespravedlnosti, znevýhodnění a nerovnosti. Cílem bylo prosadit co
možná největší kontrolu vlastním soukromým životem. Doslovně přeloženo znamená
Empowerment „zmocnění“.
Empowerment se opírá o nové životní chování, které znamená, že každý člověk má sílu se
změnit a mít vliv na podmínky, které ho obklopují, aby zažil více svobody, odpovědnosti a
radosti ze života.
Problémy jsou považovány za provokace s poznatky, které jsou řešitelné.
Lidé rozvíjejí částečně nečekaně vlastní motivaci a schopnosti. Lidé chtějí a mohou převzít
sami odpovědnost za své učení a sebe samotné.
Základní chování orientované na silné stránky a zdroje ohraničuje (uzavírá) vypořádání se s
vlastním postižením a s objektivním omezením vlastních možností jednání.

Praktická realizace

Životní chování orientované na cíl sebeurčení (vzdělávání, bydlení, volný čas, partnerství)
určuje zdroje a silné stránky jednotlivých osob.
Postižení člověka se nepovažuje za individuální poškození, nýbrž jako důsledek příslušné
životní situace a zkušeností, výrazu, přípisu role a životních událostí.
Učení by mělo být tak strukturované, aby se žáci (učící) cítili podporováni. Stávají se aktéry
svého učení. Má se poskytovat jen tolik pomoci, kolik je třeba.
Je třeba otevřít prostor pro rozmanitá jednání a zkušenosti (práce orientovaná na projekty,
práce s určitým zaměřením).
Při výběru podpůrných opatření a cílů, o které usilujeme, jsou zapojeni postižení lidé.
Sebeurčení má prioritu před terapeutickými opatřeními, které mají za cíl přizpůsobení.
Je třeba změnit rámcové podmínky na strukturální úrovni. K tomu účelu jsou  požadovány
dodatečné finanční prostředky.
Empowerment-procesy se vždy realizují  v sociálních kontextech. Vyžadují kooperaci a účast
postižených.

Co to znamená pro odborníky?

Odborník si musí být vědom, že základní myšlenkou Empowermentu je, aby všichni lidé
disponovali individuálními zdroji.
Je třeba odstranit orientaci na deficity, tzn. vnímání postižených ve světle bezmocnosti,
slabosti, slabých stránek nebo nekomptence a nahradit ji orientací na zdroje. Do středu
pozornosti se dostávají silné stránky, schopnosti a potenciál, který je třeba rozvíjet. Při tom je
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třeba vyjít z toho, že se u lidí mohou vyvíjet jen schopnosti a potenciál, kterému věří.
Druhému člověku důvěřovat, znamená, brát ho vážně.

Je třeba podporovat hledání nezávislých alternativ k obvyklému systému péče.

Posílení člověka také znamená, podporovat takové podmínky, které člověku umožňují, moci
si sám určovat svůj život a dosáhnout vlastní kontroly nad utvářením si vlastního životního
světa.

Profesionální pomocníci už nemají jako dosud jednat pro adresáty, nýbrž vyvíjet podmínky a
vlastní pracovní chování, které umožní, aby postižení sami vzali život do svých rukou.
Profesionální personál přebírá roli asistenta, který podporuje postižené osoby s odbornými
znalostmi ve všedním dni, kde si to uživatelé přejí nebo se to zdá naléhavě potřebné.

Co to znamená pro mladé lidi s postižením ?

Postižení jsou v konceptu empowerment považováni za experty ve vlastní věci.
Pro každého osobně empowerment znamená získat více sebeurčení a svobody, ale také převzít
více odpovědnosti, aby se stali aktivními místo aby zůstali obětí („Opfer“).

Svépomocné organizace nabývají stále více na významu. Pracují na jedné straně ve
svépomocných grémiích při zařízeních jako rady v chráněných dílnách a vdomácím
poradenství  a na druhé straně ve skupinách nezávislých na zařízeních „People First
Gruppen“.
Spolurozhodování ve smyslu sebeurčení ve vztahu ke skupině musí být bezpodmínečně už
tématem ve škole.
Včasné životní a profesní plánování se zřetelem na žáky je bezpodmínečně nutné.

Je to pocit, uvědomit si vlastní sílu (odhalení, uvědomění si a rozvoj vlastních zdrojů).
Získávají kontrolu nad svým životem, „ tím, že poznají vlastní silné stránky v interakci s
druhými a vzájemně si dodávají odvahu (povzbuzují se), aby si utvářeli vlastní život a svoje
sociální prostředí.“ (Lebenshilfe, 1994, 4 an.).

Co to znamená pro rodinné příslušníky / rodiče ?

Empowerment znamená pro matky a otce rozvoj sebedůvěry ve vlastní schopnosti. To se děje
zpracováním společných zkušeností s jinými postiženými rodiči v doprovodu podporující
osoby, které podporují tyto silné stránky. Postoj k pomoci jiných postižených otců a matek a
další vzdělávání experty podporují sebevědomí rodičů.

Poznání závislosti a uvědomění pro společenské souvislosti činí rodiče kompetentní,
zastupovat potřeby svých dětí také vůči odborníkům a expertům.

Tyto Empowerment procesy podporují svépomocné organizace postižených rodičů a
povzbuzují je – třeba ve formě svépomocných skupin – k tomu, aby dále předávali svoje
zkušenosti jiným otcům a matkám.
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Rovina jednání, kritérium:

2.2 Sebeurčení

Mnoho lidí by chtělo pokud možno samostatně žít. To znamená, sami se rozhodovat, kde a
jak žít, bydlet, pracovat a trávit volný čas. Zda chtějí žit sami, ve dvou nebo ve skupině, zda
chtějí mít děti. Jestli chtějí dělat něco sami nebo s pomocí, kdo jim má pomáhat a kdo ne, při
čem ano a při čem ne. To také znamená: mohou dělat chyby - a mohou se z nich učit.
Sebeurčení je na jedné straně cílem, na druhé straně dosažení tohoto cíle je možné jen tehdy,
jestliže existují různé možnosti volby – a jestliže  se můžeme učit a vyzkoušet si cestu k
sebeurčení a jsme při tom podporováni.
Proto je důležité měřit všechny nabídky pro přechod ze školy do povolání, všechna zařízení,
zásady (principy), metody a nástroje podle toho, jak podporují naučit se a vyzkoušet si
sebeurčení.

V USA se už v 70tých letech spojili postižení lidé a bojovali za své sebeurčení podle vzoru
hnutí občanů za práva černých a žen.

Svůj cíl nazvali „Independent Living“ (nezávislý život) – to znamená doslovně přeloženo žít
„nezávisle“ nebo „autonomně“. Tím se míní to, co se v německy mluvících zemích chápe pod
pojmem „Selbstbestimmt Leben“ (sebeurčující život) a tento pojem se stává stále známějším:
Podle toho znamená sebeurčující život,

• řídit a mít kontrolu nad vedením vlastního života
• na základě možnosti volby mezi přijatelnou příležitostí nebo potřebnýmu nabídkami,

které zmenšují závislost rozhodnutí druhých při zmocnění se všedního dne.
To zahrnuje právo,

• moci sami řídit vlastní příležitosti,
• účastnit se veřejného života v rámci společnosti jako rovnoprávný člověk,
• vnímat nejrůznější sociální role a
• moci učinit vlastní rozhodnutí,
• aniž by se při tom dostali do psychické nebo fyzické závislosti jiných lidí.

Sebeurčení je představa vztažená na příslušné vztahy (poměry), které si musí určit každý sám
pro sebe.

Co to konkrétně znamená?

Mít možnosti volby a situace rozhodování, zažívat je a reflektovat.

Umět se aktivně učit a přenášet použitelné umění poznání je cenným (zužitkovatelným)
poznáním. To všechno je v různých situacích pokud možno kdykoliv vyvolatelné a
jednoznačně realizovatelné v oboustranných jednáních.

K tomu patří vytvořit si vlastní osobní předpoklady a vytvořit si oblasti, např.
• vybudovat sebevědomí, • nalézt vlastní postoje, • vytvořit transparentnost, • vyvinout
schopnost vcítit se – do sebe samého a do druhých, • sestavit vlastní bednu na nářadí a •
čerpat z vlastních zdrojů.
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Pro společnost to úhrnem znamená: • Dát lidem odvahu, aby vědomně a samostatně
odpovídali za svoji účast ve společnosti • dbát na individuální možnosti se všemi jejich
změnami a činnostmi nezávisle na postižení • na jedince se dívat jako na subjekty a ne jako na
objekty jednání.

Praktická realizace

Metody, prosředky a aktivity k tomu jsou

• Rolové učení, např. aby mohli samostatně využívat asistenci a podporované
zaměstnávání.

• Učit se a vyzkoušet prosazení strategií.
• Vybudovat Peer Councelling.
• Dále samostatně rozvíjet poradenské nabídky a zkušenosti prostřednictvím

postižených expertů.
• Budovat propojení a cíleně je využívat – také na bázi vícestranné vzájemnosti ve

společnosti v zásadě otevřené také pro jiné podporovatele.
• Vytvořit možnosti k vývoji samostatnosti (chráněné bydlení, trénink mobility,

vytváření volného času).
• Poradenství vedené odborníky a  -  pokud je to žádoucí a účelné – doplňující podpůrný

mix z pomocného doprovodu a orientujícího uvedení např. se zřetelem na • opatření si
informací, • vytvořit podmínky pro samostatná rozhodování, • reflektovat důsledky
rozhodnutí v poradenském rozhovoru, • podpora v otázkách organizaci všedního dne, •
podporovat schopnost / kompetence k sebeurčení, • rozebírat, reflektovat a
minimalizovat zkušenosti z cizího určení,.

• Využívat osobní účet (Persönliches Budget).

Co to znamená pro odborníky ?

• Brát vážně vlastní život mladých osob s postižením jako zkušené experty.
• Společně s mladými lidmi s postižením nacházet jejich osobní přání.
• Podporovat mladé dospělé v realizaci jejich individuálních životních plánů. Vytvářet

možnosti volby.
• Vytvářet situace k rozhodování.
• Respektovat rozhodnutí, i když neodpovídají vlastnímu (profesnímu) přesvědčení.
• Reflektovat vlastní hranice a respektovat hranice jiných.
• Najít společnou „lehce pochopitelnou“ řeč s mladými dospělými.

Co to znamená pro osoby s mladým postižením ?

• Učit se samostatnosti a setkávat se s rozhodováním.
• Reflektovat vlastní hranice a respektovat hranice jiných.
• Vyvíjet sebevědomí, např. požadováním snadno pochopitelné řeči.
• Být méně závislý na předsudcích (zaujatosti) druhých, na paušálním připsání rolí a

cizím určení (viz  1.2.3 Bezbariérovost).
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• Moci být aktivnějším, zvídavějším a živějším, získat více vlastních životních
zkušeností.

Co to znamená pro rodiče / rodinné příslušníky ?

• Obrat od role vychovatelů a /nebo pečovatelů k partnerskému vzájemnému vztahu,
aby se mohl podporovat proces oboustranného uvolňování, např. při nalezení pravidel
chování a porad při rozhodování.

• K tomu patří např. také: ukázat sympatie a projevit spoluúčast. Předávat zodpovědnost
stále více a více na dítě nebo na třetí osobu. Při tom je třeba brát ohled na příslušný
vývoj a zrání mladistých. K tomu potřebná podpora je pedagogickou výzvou pro celé
okolí (prostředí). To obsahuje také dočasnou nejistotu zda se naučí „při přestřižení
pupeční šňůry“ „sami plavat“ a  „zda půjde všechno dobře“.

• Důvěra ve schopnosti mladistvých a odvaha snášet riziko. To znamená právě tak,
problémy už nejen  „neodebírat “ nebo  „oddalovat“, nýbrž vědomě  začít  proti nim
program a krok za krokem ho budovat. To znamená například vyvinout  partnerské
spolusnášení.

• Proto se zahrnují do tohoto procesu k oboustranné podpoře a záruce (zajištění) také
jiní rodiče jako profesionálové, jako experti.

• V zásadě mají jak děti/mladiství s postižením, tak jejich rodiče/rodinní příslušníci
rovné právo na sebeurčení. Je třeba tedy rozlišovat, v jaké roli a v jaké funkční
souvislosti se setkávají s rozhodováním a jaké nároky je třeba sledovat a plnit.

• Matky a otcové, kteří žijí tak dalece jak jen je možné svůj vlastní samostatně určený
život – tedy ne celým svým bytím jsou soustředěni na blaho postiženého dítěte – jsou
prvním vzorem pro sebeurčení dětí.

• K tomu také patří přesouvat více odpovědnosti na rodiče a rodinné příslušníky,
pomalu se ztahovat zpět – tedy to znamená nechtět je opustit, ale poskytnout jim
možnost. K tomu je třeba poskytovat alternativy a možnosti volby pro mladé lidi s
postižením, aby rodiče mohli žít svůj vlastní život opět stále samostatněji

• Také rodiče potřebují na cestě k samostatnosti pro sebe a své děti podporu expertů,
kteří jsou sami postižení, nebo jiných postižených rodičů (např. ve formě vzdělávacích
nabídek, moderovaných popř. doprovodných diskuzních kruhů a Peer Counseling)

• dlouhobě tím vším dochází k odlehčení (úlevě) – aby bylo možné více a více (opět)
moci vést vlastní život (viz také 1.2.3 Bezbariérovost).
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Rovina jednání, kritérium:

2.3 Rovnoprávnost a rovnovnost šancí pro ženy a muže

Ženy a muži s nebo bez postižení mají mít rovné šance ve všech oblastech života a je třeba je
takto vnímat.

Evropské sociální fondy (ESF) stanovily jako podmínku podpory, že všechna podpůrná
opatření musí být koncipovaná a prosazovaná rovnoprávně k pohlaví „geschlechtergerecht “ .
Koncept Gender Mainstreaming vyvinutý pro změnu správních politických rozhodovacích
struktur je třeba převést do sociální a pedagogické vzdělávací praxe, profesní přípravy a
životní reality, tedy zodpovědět otázky:

Co to konkrétně znamená?

Například v Německu: V Německu je každý čtvrtý postižený muž výdělečně činný, ale jen
každá šestá postižená žena je výdělečně činná. Zaměstnané ženy s postižením vydělávají
méně než muži s postižením. Důvodem pro to je na jedné straně nízká kvalifikace a
zaměstnání na zkrácený úvazek a na druhé straně zamezení přístupu žen do vedoucích pozic a
na lépe placená místa. (srov. Frauengesundheitsbericht 2001, Live-Studie 2000)

Cíle:

• V kvalifikačních a jiných předprofesních opatřeních má být dosaženo kvantitativního
rovnoměrného rozdělení účastníků a účastnic, stejně tak jako při zprostředkování
praktik a pracovních vztahů.

• Možnosti k prosazení profesních přání mladých lidí mají být vytvořeny také u
netypických přání vzhledem k pohlaví („geschlechtsuntypischen“) (také mladé ženy se
mohou stát malířkami, mladí muži pomocníky v domácnosti).

• Hledat cesty k odstranění nerovností ve výdělku mezi ženami a muži s postižením

• Mužové chybí v sociálních a ve speciálně pedagogických profesích. Cílem má být
dosáhnout např. finančním a sociálním ohodnocením profesní oblasti co možná
vyrovnaného vztahu pohlaví v odpovídajících profesích a pracovních oblastech a na
všech úrovních až po vedoucí úroveň.

• Otcové vystupují spíše zřídka jako aktivní podporovatelé svých dětí. Je třeba usilovat
o motivování a napojení na tyto silné stránky.

Praktická realizace



C:\WINDOWS\Plocha\CDpal\text\finalrep.doc

168/380

• Zvýšení podílu žen na kvalifikačních a profesních přípravných opatřeních se zřetelem
na rozhodujícího nositele (např. úřad práce jako určující instituce, spolupracovníci
projektu)

• Hledání a zprostředkování míst na praxi: Otevřenost praktikantů vzhledem k
povoláním typických pro pohlaví („geschlechtsuntypischen“). Podpora pracovních
míst; cílené hledání podniků s vedoucí ženou a podniků, ve kterých jsou místa typiclá
pro pohlaví obsazená.

• Vzdělávání senzibilizující gender pro pedagogické spolupracovníky / učitele (Gender
trénink, týmové poradenství aj.)

• Řeč oprávněná vzhledem k pohlaví: Výpovědi vztažené k osobám mají být vyjádřeny
pohlavně neutrálně nebo se zastoupením obou pohlaví, např. účastnice a účastníci,
spolupracovnice a spolupracovníci (srov. 1.2.4 Kriterium Passende Sprache).

• Ženy/dívky a muži/chlapci mají mít, popř. vzít v potaz stejné časové a prostorové
měřítko co se týče pozornosti ve škole a při kvalifikačních opatření. Muži / chlapci
tíhnou častěji k upozorňování na sebe k nápadnému a agresivnímu chování.

• Pohlavní vztah (poměr), zkušenosti typické pro pohlaví a způsob chování a rozhodnutí
o profesní volbě atd. jako vyučovací témata ve škole, kvalifikační opatření a
poradenství

• Rozhovory s rozborem s různými účastníky procesu, např. také s rodiči a jejich
očekávání typických pro pohlaví k utváření života a profesní činnosti svých dětí

• Empowerment / speciální nabídky podpory pro dívky / ženy a specifické nabídky pro
muže

• Workshops, víkendové semináře a podobně pro ženy a muže (s poskytováním péče o
děti)

Co to znamená pro odborníky?

Reflexe o / senzibilizace pro:

• biografické a strukturální rozdíly v životních a pracovních situacích dívek / žen a
chlapců / mužů (profesní nezbytnost a potřeba řemesla se hodnotí různě např. rodiči
pro dcery a syny: ženy s obtížemi v učení nebo s mentálním postižením se stávají
spíše pomocnicemi v domácnosti v původní rodině než muži.)

• způsoby chování typické pro pohlaví (např. způsob zacházení s rodinnými a
společnskými zkušenostmi s násilím podléhají tendencím typickým pro pohlaví)

• Rozdíly v rozdělování zdrojů (čas, prostor, peníze, informace, vzdělávání, nové
technologie, zdravotnická péče, bytové poměry, mobilita, počínání ve volném čase)
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• Přezkoušení a popř. změny vlastních nabídek se zřetelem na kritéria (např. bydlení,
vyučování …)

Co to znamená pro mladé lidi s postižením?

• Vyrovnání se s (také vlastním) chováním typickým pro pohlaví a obrazy rolí

• Formulace vlastních domnělých přáních na utváření života typických pro pohlaví
(práce, volný čas, partnerství atd.) a angažmá pro možnosti je prosadit
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Rovina jednání, kritérium:

2.4 Individuální plánování života prostřednictvím možnosti  rozhodování a
volby

Udělat si plán pro vlastní budoucnost – a tedy pro povolání, bydlení a volný čas. K tomu je
třeba vědět jaké existují možnosti, aby si každý mohl vybrat.

Co to konkrétně znamená?

a) Aby rozhodnutí pro profesi bylo vhodné, musí mladiství a mladí dospělí poznat a
vyzkoušet si povolání a profesní oblasti.

b) Aby rozhodnutí o konkrétním pracovním místě bylo vhodné, musí se vyzkoušet známé a
různé další pracovní situace a konstelace v podniku (např. velké a malé podniky, zkušenosti
ve spolupráci s kolegy)

c) Aby rozhodnutí o formách bydlení a životních formách bylo vhodné, je třeba poznat a
vyzkoušet různé formy bydlení a životní formy.

d) Aby rozhodnutí o vlastním utváření volného času a společně strávěný volný čas s
vrstevníky bylo správné, musí být víc možnosti k tomu, co známe a je vyzkoušené.

Praktická realizace

k a) a b): dlouhá a krátka praktika v různých závodech a pracovních oblastech.

Stupňovitý koncept pracovní činnosti (Das Werkstufenkonzept der Gustav-Heinemann-
Schule) školy v Pforzheimu (dílčí projekt rozvojového partnerství „Keine Behinderungen
trotz Behinderung“) lze zde chápat jako best-practice-model. Žáci tam absolvují (částečně na
druhém stupni, Oberstufe) čtyři až pět praxí. V tomto procesu se krystalizují zejména zvláštní
schopnosti a zájmy se zřetelem na obsah práce, pracovní struktury, pracovní místa, sociální
setting atd., které tvoří podmínky možnosti výběru povolání.
Srovnatelné koncepty mají mnohé jiné školy pro mladistvé s mentálním postižením, zřídka
ale pro žáky s tělesným postižením.

k a) a b): Sensibilizace podniků / nábor na praxi a pracovní místo prostřednictvím odborníků

k c): Bydlení na zkoušku (např. několikadenní bydlení na vlastní odpovědnost sám nebo v
malé skupině v bytě, který organizace vlastní nebo je pronajatý)

k d): Informace o nabídkách pro volný čas, doprovod při poznávání a výběru volnočasových
nabídek (např. jako skupinová představení školní třídy, kvalifikační opatření atd.)
k a), b), c), d): trénink mobility a požadavek bezbariérových dopravních prostředků na úrovni
obce
Aby si bylo možné vybrat povolání, pracovní místo, druh bydlení a životní formu, utvářet
volný čas, musí být vytvořena co nejvyšší možná dosažitelnost spojených míst
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k a), b). c), d): Požadavek schopnosti rozhodovat se u mladistvých  / mladých dospělých
Kromě toho mít možnosti volby, jde také o to, mít užitek z možnosti volby, tzn. vyvinout a
uspokojovat potřeby a moci se rozhodnout pro nebo proti.

Co to znamená pro odborníky?

Viz výše: Poradenství žákům a kvalifikační opatření účastníků, propagace (Akquise)
pracovních míst, doprovod na pracovní místo, praxi, realizace tréninkového bydlení, utváření
volného času atd.)

Senzibilizace pro přání a potřeby mladých dospělých

Akceptance volby / rozhodování

Co to znamená pro mladé lidi s postižením ?

- preferovat vlastní rozhodnutí / pokud možno odpoutat se od zvyklostí, že rozhodují jiní
(rodiče, instituce) o jeho vlastním životě

- vyvinout vlastní potřeby, vnímat je a naplnit je

- „volit“ na vlastní odpovědnost

- Senzibilizace pro zájmy druhých a neměnitelné vnější podmínky (Hranice volby spočívá
částečně v hranicích jiných osob, z reality podniku nebo trhu práce)

Co to znamená pro rodinné příslušníky / rodiče?

„Odpoutat se“ / od vlastních zájmů a představ a  poskytnout dětem prosazení vlastních
rozhodnutí. „Mnohdy si člověk myslí, že je třeba pevně připoutat. Avšak je třeba uvolnit, aby
se ukázala síla.“
- Vyvinout si k vlastním dětem důvěru
- Zjistit potřeby
- Podporovat zájmy
- Podporovat schopnosti
- Akceptovat rozhodnutí
- Tolerovat partnerské vztahy
- Poskytnout uznání
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Rovina metod I

3.1 Učení po celý život

Učit se můžeme po celý život. Aby se to podařilo, je třeba poskytovat vhodné nabídky (kurzy,
semináře), kterých se mohou účastnit i lidé s postižením. Následný text ukazuje, co si o tom
myslí německá vláda.
Německé spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum (BMBF) poskytuje pod pojmem
„učení po celý život“ následující směrnice. To se dá srovnat s životní realitou lidí s
postižením.
Ze srovnání vyplývá velký rozdíl (srov. katalog podpory). Přísloví „Co se nenaučí Jeníček, to
už se Jenda nenaučí nikdy" (česky -  co se v mládí naučíš ve stáří jako když najdeš) už dnes
plně neplatí. Učit se nepřestáváme po škole, vzdělávání nebo studiu, neboť učení je
podstatným nástrojem k dosažení vzdělání, a tím pro vytvoření individuálních životních a
pracovních šancí.
Učení po celý život je klíčové slovo, jestliže se chceme udržet na trhu práce, dokončit výstup
ze školy nebo z přípravy na povolání nebo se jednoduše chceme dále vzdělávat. Učení po celý
život prochází hranicemi obvyklých vzdělávacích struktur a členění do striktně od sebe
oddělených následných etap vzdělávacích cest, které často končí ukončením základních,
středního nebo vysokoškolského vzdělání.
Učení po celý život se chápe jako adaptace (přizpůsobování) kvalifikace na nové požadavky,
které vyrůstají z technického pokroku. K tomu už dříve existovala široká nabídka profesního a
dalšího vzdělávání nebo jiné dodatečné kvalifikace.
Učení po celý život spíše znamená – za prvé umožnit opětný vstup do vzdělávacích cest, za
druhé nechat certifikovat v povolání získané, ale ne formálně potvrzené kompetence a k tomu
poskytnout nové učební a výukové formy.

Z toho lze vyvodit, že je třeba vzdělávání nabízet jako cestu k větší vlastní odpovědnosti v
životě. Obsahuje tedy jednotu veškerého formálního a neformálního učení po celý život.

Koncept učení po celý život doplňuje a spojuje až dosud silně segmentované vzdělávací
oblasti a integruje předškolní vzdělávání, školní vzdělávání, profesní vzdělávání,
vysokoškolské vzdělávání, stejně jako všeobecné a profesní další vzdělávání do společného
na sebe navazujícího a především prostupného systému.
Učení po celý život pomáhá posilovat soudržnost ve společnosti a tak dalece jak je to možné
odstraňovat vyřazování. V rámci celkových strategií je třeba sledovat cíl

• zvýšit účast na vzdělávání,
• dát všem lidem více šancí k umožnění osobnostního vývoje na základě jejich nadání a

odpovídajícího společenského a profesního vývoje

Při tom se sledují zvláště cíle jako zvýšení transparence, zlepšení poradenství, zajištění
kvality všech vzdělávacích oblastí, podpory nových učebních a výukových kultur, vydávání
certifikátů z dalšího vzdělávání a vytvoření podpůrné učebního prostředí pro osoby ve
speciálních životních situacích. To má pomoci zvládnout požadavky společenské a
demografické přeměny.
Současně se tak položil základ pro větší zaměstnanost. Tak je učení po celý život důležitým
inovačním a konkurečním faktorem.

Cíle
• Mobilizace všech vloh zvyšuje účast na vzdělávání,
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• Odstranění hranic, zvýšení prostupnosti,
• Utváření učebních procesů, zvyšování profesionality,
• Kvalitativní ofenzíva, vytváření konsistentních konceptů

Opatření
BMBF poskytlo 2001 v akčním programu "učení doprovázející život pro všechny" konkrétní
prostor k jednání a navázalo na odpovídající opatření na cestě k „učící se společnosti". Těmito
akcemi chce BMBF přispět k trvalé podpoře učení doprovázející život všech lidí a reformy
vzdělávacích struktur orientovaných do budoucnosti.

Hlavními myšlenkami jsou:
• Posílení vlastní odpovědnosti a vlastního řízení učení,
• Odstranění nerovnosti šancí,
• Kooperace poskytovatelů vzdělávání a uživatelů 
• Posílení vztahů mezi všemi vzdělávacími oblastmi.

Schopnost k učení po celý život bude v budoucnu stále častěji klíčem k osobnímu,
hospodářskému a společenskému úspěchu. Učení po celý život se musí proto stát
samozřejmostí ve všech vzdělávacích oblastech (mateřská škola, základní škola, profesní
vzdělávání, vysoká škola, další vzdělávání) a ve všech politických oblastech.

Zdroj: Výtah z webových stránek minisrestva školství www.bmbf.de , Pfad: Bildung –
Weiterbildung – Lebenslanges Lernen

http://www.bmbf.de
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Rovina metod I

3.2 Orientace na jednání

Orientace na jednání znamená úspěšně provádět úkoly / pracovní příkazy pokud možno
samostatně a  plánovaně praktickým konáním. To vyžaduje, abychom si osvojili nutné
znalosti a komunikaci s druhými, např. se spolužáky, kolegy, instruktory, učiteli.

Co to znamená konkrétně?
Souhrnně lze jmenovat následující kritéria, která by měla být základem postupů
orientovaných na jednání (zde např. škola):

− V centru vyučování orientovaného na jednání je přivést žáky prostřednictvím věcně-
odborného učení  ke kompetencím jednání  (zprostředkování odborných kompetencí),
zvláště ale prostřednictvím metodicko-strategického učení (zprostředkování metodických
kompetencí popř. učebních a pracovních strategií) a sociálně komunikativního učení
(zprostředkování sociálních kompetencí).

− Zprostředkování těchto kompetencí se provádí v první řadě s orientací na proces.

− Důležité je vytváření produktů jednání s konkrétní užitkovou hodnotou, s níž se mohou
žáci ztotožnit (identifikovat), která jim dává příležitost k vyhodnocení a kritice postupů ve
vyučování.

− Obor přesahující obsah a aspekty musí být v každém případě zohledněn.

− Subjektivní zájmy žáků se mají stát středem práce ve vyučování. Žákům se má dát také
příležitost dále rozvíjet vlastní zájmy aktivním zacházením s novými tématy a problémy.

− Je třeba povzbudit žáky k samostatnému jednání, tzn. budou se podílet na plánování,
realizaci a vyhodnocení vyučování.

− Učitelé mají spíše organizační, poradenskou a spolupracující funkci. Vedle toho je třeba
spatřovat jejich úkol v tom, že vytvářejí žákům spolehlivou úroveň vztahů.

− Práce hlavou a rukou, myšlení a jednání, se má dostat do vyváženého vztahu.

− Otevření školy „uvnitř“ a „navenek“: Podle „vnitřku“ se charakterizuje vzájemné
vycházení žáků, učitelů a ostatního personálu, podpora inidividuálních učebních cest a
dalšího vyučování školního života. Podle `vnějšku´ se míní vybudování `místa k učení -
síť´, ve které mohou žáci zkoumat mimo školní budovu, co musí vědět pro svůj záměr a
projekt.

Dodatečně ke jmenovaným kritériím je třeba zmínit v souvislosti s podporou žáků s
poruchami učení aspekt „učení s dosažením cíle“ (mastery learning). Je třeba vyjít z toho, že
velká část žáků může dosáhnout vyytčeného cíle, pokud se jim dá k dispozici dostatek času:
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− Dosažený cíl má být tak přesně jak je možné vyzkoušen (nutnost srozumitelné pracovní
instrukce).

− Pracovní instruktáž je třeba od sebe oddělit na ohraničené dílčí části (Nutnost přehledného
a strukturovaného pracovního postupu).

− Každou dílčí část je třeba zvládnout dříve než se začne druhá část (postupné jednání od
jednoduchého ke komplikovamému věcnému obsahu).

− Po každém uzavřeném dílčím cíli následuje zpětná vazba (zpětné hlášení). Při
nedosaženém dílčím cíli dojde k individuální pomoci ve výuce.

− Každý postižený spolupracovník má (v mezích) dostatek času (individuální učební tempo).

Literatura
BARLSEN, J.; BUNGART, J.; CÁRDENAS, B; KLINKENBUSCH, A. Vorbereitung des
Übergangs körperbehinderter Jugendlicher von der Schule ins Arbeitsleben. Siegen/Münster:
1995. Herausgegeben vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

Praktická realizace

Koncept orientovaný na jednání považuje za „činnosti zaměřené na cíl“ takové činnosti, které
jsou obvyklé ve školních a profesních vzdělávacích procesech (např. v rámci zadávání úkolů a
pracovních procesů). Činnosti orientované na cíl jsou obecně charakterizovány určitým
sledem fází popř. kroků („model komplexní činnosti, Modell der vollständigen Tätigkeit“):

1. Orientace
2. Plánování

3. Rozhodování
4. Provedení

5. Zkoušení
6. Vyhodnocení

„Model komplexní činnosti“ je charakterizován tím, že se v něm plánují, analyzují a
vyhodnocují vzdělávací procesy. Na základě požadavků nebo stanovených úkolů jsou dány
cíle popř. mohou být jednoznačně definované (podle prostoru k jednání), čímž se řídí celá
pracovní činnost (činnost zaměřená cíl). Na závěr je cíle dosaženo realizací příslušného
postupu. Při tom je spolurozhodující smysl obsahu popř. užitek činnosti pro vybudování
kroků jednání a měl by se dát poznat popř. zprostředkovat zadáním úkolů.
Kromě toho se vychází z toho, že ‚vnitřní‘ nebo hlasitá řeč slouží k doprovázení úspěšného
jednání a uvědomění si důležitých obsahů, a tím vede k hlubšímu pochopení pracovních
procesů. vnitřní nebo hlasitá řeč – např. ve formě otázek nebo popisů – je ve všech fázích
potřebná.
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Dále budou posuzovány jednotlivé elementy fází. Při tom se nevychází jenom ze vzájemného
působení mezi fázemi, nýbrž také z jisté současnosti (např. při nových dílčích činnostech,
které nutně vyplývají z aktuálního jednání) popř. prokládání jednotlivých nebo více kroků v
závislosti na druhu a rozsahu činnosti.

1. Orientace: Orientace následuje v první řadě po stanovení úkolů (požadavku, objednávky,
zakázky), které při tom směřují k dosažení  (mezi) výsledků (cílů) podle možnosti provedení a
podmínek. Celkem tak dochází k dostatečnému sbírání nutných informací k realizaci činnosti.
Důležitá je proto jednoznačná formulace úkolů. Základním požadavkem v této fázi je např.
schopnost pochopení a představy a vytvoření vztahu k již známým obsahům a existujícím
kompetencím. K podpoře může dojít např. při obstarávání informací nebo uvědomění si
(mezi) výsledků.

2. Plánování: Centrálně je zde konkrétní odvození (předjímání) dílčích cílů (alespoň
předběžných) a kroků jednání. Je třeba stanovit pracovní cestu ve sledu dílčích cílů, při čemž
je třeba dbát také na jiné možnosti realizace a schopnost je určit. Při tom je třeba brát zřetel na
nutné pracovní prostředky, respektovat způsob realizace popř. podmínky realizace, potřebné
rozhovory s kolegy popř. s odděleními nebo brát zřetel také na vynaložení času na pracovní
kroky.
Důležitým požadavkem v této fázi je – vedle schopnosti představy – pracovní plán popř.
plánování jednání (schopnost řešit problémy). K podpoře se mohou připravit písemné
pracovní plány (a/nebo obrazové), např. s následujícím obsahem:

Pracovní plán

pracovní kroky pracovní prostředky způsob realizace rozhovor časová náročnost

3. Rozhodování: Jakmile je sestaven plán, je třeba konečně rozhodnout o přesném a účelném
postupu. Jestliže zde ještě existují důležité mezery v poznatcích, je třeba je odstranit. Jestliže
máme k dispozici více možností (podle prostoru k jednání), mohou se vzít v úvahu jako
rozhodující kritéria také vztah nákladů a zisku nebo vztah mezi požadavky a výkonnovými
schopnostmi. Eventuelně je zde třeba brát v úvahu také souhlas zúčastněných kolegů.
Důležitými požadavky jsou vedle schopnosti k tvoření a dodržování rozhodujících kritérií
také sociální a řečové schopnosti (např. dávat, ev. přijímat kritiku), které zvláště ve skupinové
popř. týmové práci jsou relevantní i  v dalších bodech. Je třeba poskytnout podporu např. při
vytváření a využívání rozhodujících kritérií a při přijímání kritiky.

4. Provedení: Zde jde o prosazení plánovaných pracovních kroků, tzn. je potřeba  – vedle
např. řemeslných dovedností – mít zvláště reálné srovnání mezi plánem (Soll-Zustand) a
provedením (Ist-Zustand). To obsahuje proces zkoušek, které jsou nutné nejen pro další fázi,
ale v podstatě během celého procesu jednání. Důležité je také odpovědně zacházet s
používanými pracovními prostředky.
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Vedle toho je při praktickém provedení zvláště požadovaná pečlivost, popř. přesnost,
vytrvalost a spolehlivost. Podporu můžeme poskytnout např. při srovnání toho, co má být a
tím, co je (Soll-Ist-Vergleichen, sestavení a dodržování srovnávacích kritérií).

5. Zkoušení: Už bylo zmíněno, že zkoušení ve formě srovnání  toho, co je k tomu, co má být
( Soll-Ist-Vergleichen) je stálým požadavkem v rámci procesu jednání, a proto není výlučně
přiřazeno k nějaké jednotlivé fázi. Zde je třeba se zmínit v užším slova smyslu o zkoušení u
meziproduktů popř. konečných produktů. Při tom se lze orientovat podle předem daných
měřítek na základě stanovených úkolů a/nebo stanovených kritériích úspěchu ve fázi
plánování (např. v rámci určování cílů).
Zkoušení může obsahovat protichůdné názory od sebehodnocení až po hodnocení cizími,
takže je možné prohloubit pohled na formy a výsledky posouzení. Důležitým požadavkem je
tak kritické zkoušení výsledků, přičemž lze použít podpory při stanovení popř. při používání
posuzovacích měřítek.

6. Vyhodnocení: Tento aspekt je úzce spojen s předcházejícími fázemi. Plní do té míry
samostatnou funkci, protože by mělo ukončit zejména zpracování v nových popř. nezvyklých
činnostech s vyhodnocením celého procesu jednání. Proto je třeba vyzkoušet, které části
činnosti už jsou dostatečně osvojeny a které ne, přičemž v posledním případě je třeba
prozkoumat a vysvětlit důvody. Také zde jsou možné protichůdné názory vlastního a cizího
posouzení. Vyhodnocení je přirozeně také možné a smysluplné vztáhnout na dílčí jednání.
Důležité požadavky jsou opakovaně kriticky zkoušeny (cílené hledání chyb), stejně jako
sociální a řečové schopnosti. Podporu bychom mohli poskytnout znázorněním  posuzovacích
forem.

Literatura
BUNGART, J.; PUTZKE, S. Einarbeitung am Arbeitsplatz und der Prozeß der betrieblichen
Integration. In BARLSEN, J.; HOHMEIER, J. Neue berufliche Chancen für Menschen mit
Behinderung. Düsseldorf: 2001, S. 111 ff.
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Rovina metod I
3.3 Klíčové kvalifikace pro samostatnou práci

Klíčové kvalifikace jsou důležitými schopnostmi a dovednostmi, aby se dalo úspěšně
dosáhnout stanovených úkolů a pracovních zakázek. K tomu patří:
- odborné schopnosti a vědomosti (např. řemeslná práce)
- samostatné plánování, realizace a vyzkoušení
- spolupráce a rozhovory

Co to konkrétně znamená?

Svůj původ má pojem „klíčová kvalifikace“ („Schlüsselqualifikation“) v profesním vzdělání.
V pozadí bylo určení a zprostředkování cílů překračujících jeden obor popř. kvalifikace
překračující rámec jednoho oboru, která by měla vydržet nezávisle na změnách speciálních
profesních poznatcích a dovednostech.

Východiskem této úvahy byly praktické a ekonomické zájmy. Žáci / studenti popř.
zaměstnanci by měli být schopní, samostatně se přizpůsobovat (očekávaným) stálým změnám
v pracovním světě.

Výše jmenovaným cílem je proto samostatné jednání, tzn. osvojení si kompetencí jednání.
Katalog klíčových kvalifikací je třeba stále přezkušovat, protože může podléhat  časově
podmíněným změnám. Dnes ještě existuje nejednotnost v tom, které jednotlivé dovednosti
jsou přiřazeny příslušným klíčovým kvalifikacím a jak jsou kategorizovány. Přesto se dají
klíčové kvalifikace členit podle:

* Odborné kompetence: schopnost k naučení se dovedností a znalostí v jednotlivých
pracovních oblastech a činnostech, mj. prostupnost, přesnost a vytrvalost.

* Metodické kompetence: např. schopnost k samostatnému plánování, provádění a kontrole,
osvojení si k tomu požadované informace, schopnost řešení problémů.

* Sociální kompetence: schopnost ke spolupráci a k vycházení s jinými, jako např.
schopnost týmové práce, kooperace a komunikace a schopnost kritiky a flexibility.

Je třeba respektovat, že jmenované oblasti kompetencí neexistují vedle sebe, nýbrž je třeba  je
sledovat v jejich souvislostech a vzájemném působení. Teprve potom se může vyvinout
kompetence jednání:

Klíčové kvalifikace a kompetence k jednání

podle: BUTSCH, W.; GAIRING, F.; PETERßEN, W. H.; RIEDL, A.:
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Ausbildung im Wandel: Konsequenzen für Selbstverständnis und Aufgabe des Ausbilders. Weinheim 1991, S. 41

Praktická realizace

Praktická realizace se provádí na základě postupu orientovaného na jednání.

Co to znamená pro odborníky?

Vytvoření individuálních a situačně oprávněných komptencí má význam pro jednání
mladistvých tím způsobem, že odborníci zpracují nejen to co je zvláštní popř. typické pro
stanovené úkoly, nýbrž také to co je společné popř. nadřazené příslušným (jednotlivým)
činnostem.
Profily požadavků (zadání úkolů, popř. pracovních procesů) je proto třeba zkoumat také v
tom, jak dalece
a) v sobě obsahují nadřazené kvalifikační znaky popř.
b) se na nich dají naučit nadřazené kvalifikační znaky.

Kromě toho je třeba profily požadavků vytvářet tak, aby obsahovaly pokud možno
diferencované výpovědi o příslušné podobě různých kvalifikací překračujících obor.
Nástavbou na srovnání profilů je pak možné cílené zprostředkování popř. osvojení si
odpovídajících kompetencí. Při tom je třeba vyjít z toho, že klíčové kvalifikace jako např.
samostatné plánování, provedení a přezkoušení jsou v podstatě potřebné nejen na pracovních
místech s vysokým stupněm požadavků, nýbrž také při tak zvaném uvedení do pracovní
činnosti, tzn. v pracovních situacích s různým stupněm požadavků.

Určitou výjimku zde tvoří pracovní (dílčí) procesy, které jednotlivec může vykonávat rutinně
a při kterých nejsou přímo nutné alespoň elementy plánování.

Literatura
BUNGART, J.; PUTZKE, S. Einarbeitung am Arbeitsplatz und der Prozeß der betrieblichen
Integration. In: BARLSEN, J.; HOHMEIER, J. Neue berufliche Chancen für Menschen mit
Behinderung. Düsseldorf: 2001, S. 111ff.



C:\WINDOWS\Plocha\CDpal\text\finalrep.doc

180/380

Rovina metod I

3.4 Orientace na uživatele a zákazníka

Jestliže člověk s postižením potřebuje pomoc a podporu druhých lidí, je třeba brát na vědomí
jeho potřeby a zájmy.
Lidé s postižením se mají také vyjádřit, zda je pomoc a podpora „dobrá“ nebo „méně dobrá“,
aby se podle toho mohly řídit osoby, které pomoc a podporu poskytují.

Co to konkrétně znamená?

Použití pojmu „zákazník“ je v sociálním sektoru služeb (zde včetně škol) sporné. Pojem
zákazník pochází původně z oblasti řemeslného hospodaření a označuje vztah, který je
charakteristický tím, že na jedné straně je prodávající (produkt) nebo poskytovatel služby
(např. poradenství) a druhé straně je platící odběratel („spotřebitel“).

Odběratel má možnost si vybrat, které produkty nebo služby chce získat nebo využít, a
většinou si může vybrat mezi těmi, kdo produkty nebo služby nabízejí.
Tyto poznatky role zákazníka zpravidla neexistují v sociální oblasti. Sociální služby se
stanovují často v trojúhelníkové konstalaci, ke které patří uživatel (zde: člověk s postižením),
poskytovatel služeb a nositel výkonů (nositel „nákladů“).

Přitom uživatel nabídky většinou neplatí výkony sám. Proto také nemůže se jen tak bránit
proti kvalitě, která se mu zdá nedostatečná, jak to  může udělat zákazník v hospodářském
sektoru, např. reklamací zboží. Současně jsou z různých důvodů omezeny možnosti výběru
pro uživatele v sociální oblasti: Tak existuje na příklad na jednom místě často jen jeden
poskytovatel služeb a ne více.43

Zachování pojmu zákazník v sociální oblasti může být smysluplné i přes některé pojmové
nepřesnosti, protože umožňuje chápání zájmů nejen direktivních příjemců výkonů (např.
uživatel), nýbrž také zahrnuje nositele výkonů (např. integrační úřad a agenturapro práci) a
interní a externí kooperativní partnery (např. škola, dílna pro postižené občany, integrativní
odborné služby a profesní a vzdělávací výcvik - učiliště). V tomto rozsáhlém chápání
zahrnuje pojem „zákazník“ všechny ty, kteří přijímají nabídku služeb.

V úzkém slova smyslu zdůrazňuje pojem zákazník vnímání uživatelů  (zde: lidé s postižením)
jako samostatně odpovědná individua, přičemž se zde zdůrazňuje „být zákazníkem“ se
zřetelem na svoje vlastní potřeby. V této souvislosti se vytvářejí vztahy ke konceptům
„empowerment“ (srov. 2.1) a „sebeurčení“ (srov. 2.2).

Praktická realizace

                                                       
43 Jak dalece např. v Německu povede plánované prosazení osobního účtu persönlichen Budgets zde skutečně ke
zlepšení pro osoby s postižením, je zatím otázkou (srov. 4.4).
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Na příkladu integrativních odborných služeb (IFD)44 (podobně je tomu u jiných služeb) je
snaha podat vysvětlení, co znamená orientace na uživatele a na zákazníka a jak se má
uskutečňovat.

Ústřední skupinou zákazníků IFD jsou lidé s postižením ( = uživatel) a podniky. Orientace
na zákazníky v užším slova smyslu pak znamená, že struktury a činnosti práce odborných
služeb se plánují a utvářejí tak, aby přiměřeně naplnily zájmy a potřeby uživatelů a podniků.
Je třeba při tom zajistit, aby uživatelé a podniky mohly mít vliv na utváření nabídky IFD
(přičemž „síla utváření“ je u různých skupin zákazníků přirozeně variabilní). Vliv můžeme
sledovat ve dvou směrech:

1. přijetím vlivu na utváření výkonů,
2. oceněním odebraných výkonů.

1. Přijetí vlivu na utváření výkonů může vypadat na příklad tak, že uživatelé trvají na tom,
aby odborné služby byly dobře dostupné, aby nabídky byly dobře přizpůsobené k jejich
postižení nebo aby byla zajištěna personální kontinuita po dobu trvání doprovodu.
Podniky na příklad trvají na tom, aby byly obsáhle informovány o postižení přicházejících
uživatelů, aby měly k dispozici spolehlivé kontaktní osoby v IFD nebo aby v krizích dostaly
neprodleně a flexibilně nabídku pomoci.

Jestliže chceme zajistit, aby zúčastnění zákazníci mohli mít efektivní vliv na utváření nabídky
odborných služeb, tak to předpokládá, že odborné služby vyvíjejí cestu k odhalení zájmů
zákazníků.

To lze realizovat několika způsoby: východiskem je často cílené sbírání očekávání zákazníků,
které mohou pozorovat odborné síly u uživatelů a podniků. Další cestu představuje prosazení
sama sebe („Sich-Hinein-Versetzen“) u uživatelů a zástupců závodů. Sytematickými postupy
by byla např. pravidelná setkávání zákazníků s vyhodnocováním  („poradní sbory zákazníků“,
„Kundenbeiräte“) nebo obecně řečeno, managment stížností (reklamací,
Beschwerdemanagement). V této souvislosti lze provést také anketu se zákazníky.
Příklad výsledku takové ankety zákazníků (osoby s postižením a podniky) v IFD je uveden v
textu „Příloha 3.4 Příklad výsledku ankety zákazníků v oblasti integrativních odborných
služeb (IFD)“.

2. Jako další element orientace na zákazníka můžeme spatřovat také v ohodnocení podaných
výkonů uživately a podniky. Lze si představit, že vedle dalšího dotazování, se mohou
pořádat semináře s uživateli atd., ve kterých dostanou možnost, prezentovat svoje zkušenosti s
doprovodem, svoji spokojenost s dosaženými úspěchy, utváření vztahů mezi odbornými
silami a uživateli ap. Tyto semináře je třeba koncipovat se zaměřením na specifické potřeby
různých skupin postižených.

Vyhodnocení různých hodnotících postupů upozorňuje na další očekávání zákazníků.

Text je přepracovaným výtahem z:

BUNGART, J.; SUPE, V.; WILLEMS, P. Handbuch zum Qualitätsmanagement in
Integrationsfachdiensten. Düsseldorf, Köln, Münster: 2001. Herausgeber: Ministerium für

                                                       
44 IFD jsou v Německu kompetentní pro zprostředkování a doprovod postižených osob v práci. Srovnatelná
služba v rakousku se označuje jako „pracovní asistence“.
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Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie (Masqt) Nrw; Landschaftsverband
Rheinland Lvr (Integrationsamt) und Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Integrationsamt)
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Příloha 3.4   Příklad výsledků ankety zákazníků v oblasti integrativních
odborných služeb (IFD)

Jak bylo uvedeno v textu 3.4 Orientace na uživatele a zákazníky, následuje zde jako příklad
„dotazování zákazníků“: Pracovníci Integrativních odborných služeb (IFD) se dotázali svých
uživatelů, popř. zákazníků – osob s postižením a podniků, jaké by si v budoucnu přáli
poradenské a podpůrné služby IFD. Z toho vyvinuli pracovníci odborných služeb IFD pro
svoji budoucí práci následující vedoucí principy:

Vedoucí pracovní principy pro uživatele

1. Je třeba dbát na zachování a realizaci práce uživatele (např. společenská spoluúčast,
ochrana dat).

2. Rozhodnutí se uskutečňují jen společně s uživatelem.

3. Aktuální schopnosti a specifické vývojové možnosti uživatele se zohledňují průběžně
během začleňování.

4. Podpůrné nabídky je třeba zachovat tak dlouho, až se dosáhne vyjasnění o dalším
budoucím postupu nebo je doprovod skončen na přání uživatele.

5. Podporuje se schopnost uživatele vnímat a hodnotit situaci.

6. Uživateli je umožněno samostatné jednání.

7. Usiluje se o kontinuitu podpory po dobu trvání doprovodu.

8. Přání a potřeby uživatele je třeba brát odbornou službou vážně – a sice i potom, když
zpočátku vypadají nereálně nebo nesrozumitelně.

9. Odborná služba hlásí uživateli pravidelně popř. podle domluvy svůj názor na průběh
začlenění.

Vedoucí pracovní principy pro podniky

10. Odborná služba zjišťuje zájmy a přání závodů a prosazuje je.

11. Podniky jsou od začátku odkázány na očekávané požadavky, které mohou být spojeny se
stanoviskem uchazeče.

12. Odborná služba zajišťuje podniku, tak rychle jak je možné, vysvětlení otázek a problémů
v průběhu začleňování.

13. Je třeba provádět pravidelné rozhovory o průběhu začleňování, ve kterých se mimo jiné
hovoří o zachování dohody a o nutných změnách se zřetelem na úroveň požadavků.
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Důležité klíčové kvalifikace k systematické podpoře samostatné práce

Podpora odborných kompetencí
• Osvojování si dovedností a znalostí
• Rozvoj odborné kvalifikace

Podpora metodických kompetencí
• Samostatně se učit
• Samostatně plánovat – realizovat - kontrolovat

Podpora sociálních kompetencí

• Spolupracovat ve skupině
• die Persönlichkeit entfalten

- Systematický
postup

- Přesná práce
- Identifikace s

prací
- Připravenost k výkonům
- Vědomí
      odpovědnosti
- Vědomí kvality
- Vědomí bezpečí
- Sebekontrola
- Čistota na

pracovišti

- Optimalizace
pracovních postupů

- Ekonomické
myšlení

- Myšlení ekologického
uvědomění

- Racionální práce
- Cit pro čas v práci
- Vytrvalost
- Schopnost vydržet
- Cit pro nutnou kontrolu
- Kvalitativní zajištění
- Vorausschauendes

myšlení
- Flexibilní disponování
- Schopnost

reorganizace
- Vývoj návrhů na

zlepšení

- Ochota se učit
- Schopnost se učit
- Pochopení nutnosti k

samostatnému dalšímu
vzdělávání

- Ovládnutí učebních
technik

- Poznání vlastního
učebního typu

- Trénink paměti
- Konzentrace
- Schopnost rozhodování
- Transfer schopností
- Logické myšlení
- Systémové myšlení
- Schopnost

problémového řešení
- Umět vyvodit

analogické závěry
- Schopnost dekódování
- Schopnost abstrakce

- Učit se cizí jazyky
- Schopnost plánování
- Požadovat přehled o

vykonané práci
- Poznání pracovních

cílů
- Vyhledání

informačních zdrojů
- Samostatné zpracování

informací
- Ekonomické

vyhodnocení informací
- Učit se rozlišovat

důležité od
nedůležitého

- Shromažďovat
výsledky

- Předávání informací

Jednotlivé klíčové kvalifikace nejsou vždy zřetelně přiřazeny kompetenční oblasti, mnohé
klíčové  kvalifikace jsou významné pro více kompetenčních oblastí.

Výtah z knihy: KOCH, J.; SELKA, R. Leittetxte – ein Weg zu selbständigem Lernen.
Teilnehmer-Unterlagen. Berlin, Bonn: 2. völlig überarb. Auflage 1991. Herausgegeben vom
Bundesinstitut für Berufsbildung, Der Generalsekretär
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Rovina metod I, princip:

3.5 Praktické testování

Cesta ke vzdělávání a k pracovnímu místu často vede absolvováním praxe.
V praxi můžeme poznat povolání a pracovní oblasti.
Člověk se učí, co sám umí, co se ještě musí načit a co ho zajímá. Pozná, co nezvládne, ale
může se také naučit, co zvládne třeba s podporou (srov. 4.2 „Assistenz und Coaching“).

Zásadní relevace podnikových praktik se zřetelem na trh práce dokládají různé empirické
výzkumy. Při předprofesních a kvalifikačních opatřeních, na kterých se podílí transnacionální
equal - partnerství tsw svými projekty, se zřetelně ukazuje, že většina vzdělávacích a
pracovních míst dosažených na prvním trhu práce se vztahuje k absolvovanému praktiku.

Ø Praktikum obsahuje vedle své kvalifikační funkce také diagnostickou funkci a umožňuje
vyzkoušení schopností za reálných podmínek.

Ø Zdá se smysluplné rozlišovat mezi orientačním praktikem (spíše diagnostická funkce) a
zprostředkovávajícím praktikem (spíše kvalifikační funkce)

Ø Zcela zásadní funkce spočívá ale v tom, dát podnikům možnost, poznat pracovníky
hledající práci a stanovit jak jeho pracovně technické schopnosti, tak jeho sociální
kompetence.

Ø První praktikum má ústřední funkci v procesu přizpůsobení podnikových požadavků a
schopností uchazečů. Doplňuje a diferencuje rozhodující profily schopností a požadavků
sestavených dříve.

Ø Je třeba stanovit, že delší praktika (průměrně 8 týdnů) mají tendenci vést spíše k
úspěchům zprostředkování. Relativně malá souvislost ale znamená, že trvání jednotlivých
opatření nejsou primárně rozhodující. V rámci EQUAL-projektu TSW se ukázalo, že
právě více krátkých praktik vede k rozhodnutí o profesi, které se více vztahuje k zájmům a
přáním postižených.

Ø Precizní pojmenování vytyčených cílů, které jsou spojeny s konkrétním praktikem, a
rozsah, jak dalece jich lze dosáhnout popř. budou platit jako dosažené, rozhoduje o dalším
průběhu integrace. Toto mluví pro relevaci postavení fundovaného a jasného cíle na
začátku praktika a pro závěrečné přezkoušení výsledků a odpovídající detailní pracovní
koncepci.
Z toho vyplývá: čím konkrétněji je určen obsah praktika, tím větší jsou vyhlídky na úspěch.

Ø Empirické výsledky dávají tušit, že druh problémů, které se v praktiku mohou objevit,
mají pro úspěch začlenění jen menší význam. Rozhodujícím faktorem se spíše jeví, že je
třeba nastupující problémy včas rozpoznat a pojmenovat je. Pro další průběh začlenění do
podniku je zřejmě rozhodující vytváření procesu krizové intervence. Úzká spolupráce
mezi všemi zúčastněnými, tzn. přístup blízký podniku a orientovaný na řešení, je při tom
základním předpokladem pro úspěch.

Ø Praktika sensibilizují podniky pro postavení osob s postižením a pro otevřenost kolegů.
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Částečně převzato z:

BARLSEN, J.; BUNGART, J.; HOHMEIER, J.; MAIR, H. Integrationsbegleitung in Arbeit
und Beruf für Schwerbehinderte mit geistigen Beeinträchtigungen. Münster: 1999.
Herausgegeben von: Landschaftsverband Westfalen-Lippe/Hauptfürsorgestelle



C:\WINDOWS\Plocha\CDpal\text\finalrep.doc

187/380

Rovina metod I

3.6 Podpůrné plánování s profilem silných a slabých stránek

Mladí lidé a podpůrný personál plánují společně. V plánu je zachyceno, co člověk umí dobře
a co tak dobře neumí.
V plánu také stojí, co bychom se měli ještě naučit, abychom mohli dosáhnout svých cílů.

Podpůrné plánování je plánovacím procesem, který vychází  z kompetencí a zájmů osob s
postižením. Pod  vlivem odhadu hodnoty a individualizace se v kooperaci zpracovávají
podpůrné nabídky a úvahy k utváření pedagogických procesů, které vedou ke zlepšení kvality
života těchto lidí.

Co to konkrétně znamená ?  Praktická realizace

Podpůrné plánování sleduje především účel, zpracovat plán pro cílenou podporu a určité dítě,
mladistvého nebo dospělého s postižením.

Je otázkou, jaká existuje individuální podpora pro postižené. Podpůrný plán formuluje
perspektivy a podává základy pro pedagogické jednání.

Krátkodobé podpůrné plánování, které se zaměstnává kladením úzce vymezených otázek s
cílem překonání specifických obtíží v učení nebo aktuálních problémů chování, je málo
vhodné k tomu, aby se mohlo orientovat na celkové pochopení situace postižených osob a
jejich perspektiv vývoje.

Dlouhodobé podpůrné široce založené plánování spočívá na subjektivním významu člověka s
postižením. Cílem je zachovat jednotný obraz schopností a dovedností osob. Uvažuje se o
tom, jaké se iniciovat vývojové kroky v zájmu postižených osob.

Je třeba zohlednit individuální životní souvislosti. Podpůrné plánování tak přispívá k lepšímu
pochopení toho, co charakterizuje životné situaci postižených osob.

Podpůrné plánování vyžaduje teoretické sebe pochopení. Základem je obraz člověka, který
máme. Na postižení se nelze dívat jako na odchylku od fiktivní průměrné normy, nýbrž
ukazuje mnohotvárnost lidského bytí.

Proto se podpůrné plánování nemůže soustřeďovat na stanovení odchylek nebo deficitů a
formulování odpovídajících vyrovnávacích opatření, nýbrž se musí zajímat o příslušného
člověka. V centru je otázka, jakou podporu a péči potřebuje osoba, aby mohla sama zdolat
svůj život.

Orientace na kompetence směřuje stále častěji pohled na existující schopnosti a nově
využitelné zdroje a ne na deficity. Navázání na problémy a těžkosti zabraňuje vzniku
sebedůvěry a důvěry ve vlastní síly.

Základní orientace na individuální kompetence nemůže v žádném případě znamenat,  zatlačit
zcela do pozadí individuální slabé stránky. Existující slabé stránky nemohou zmizet
ignorováním nebo pozitivní terminologií.
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Vyrovnání se se schopnostmi a dovednostmi, které chybí v repertoáru člověka, se musí stát
součástí podpůrného plánu stejně jako poznání svých hranic. Je třeba zpracovat pohled na své
domnělé slabé stránky.

Podpůrné plánování se provádí ne pro člověka s postižením, ale s ním.
Je třeba zahrnout perspektivy postižených osob. Člověk s postižením už nebude dále objektem
podpůrných snah, ale stane se subjektem.

Podporu nelze soustřeďovat stále jen na osobu samotnou, nýbrž musí se zohledňovat i
podmínky okolí (kvalita životních a učebních podmínek). I na ty je třeba se dívat jako na
měněnící se a hodné podpory.

Podpora plánování vyžaduje individuální přemýšlení nad každým jednotlivým člověkem.
Nelze dávat všeobecně platné koncepty.

Individualizace znamená, podporovat tak, aby každý dostal to co potřebuje, ale ne každý to
stejné.

Podpůrné plánování je společné, kooperativní plánování, do kterého jsou vtaženy všechny
osoby, které se podílejí na výchově a péči o člověka s postižením.
Spolupráce všech zúčastněných je nezastupitelná.

V konkrétní práci slouží podpora k tomu, aby se strukturovala pedagogická činnost.
• Formulování středně a dlouhodobých cílových perspektiv přináší vazbu a možnost

přezkoušení (přehodnocení).
• Podpůrným plánem je dána rámcová orientace pro všechny zúčastněné, je zajištěna

transparentnost.
• Aby se zajistila praktičnost a ekonomičnost, je třeba se zaměřit na několik málo

podpůrných cílů.

Je potřebná stálá reflexe a evaluace v týmu. Podpůrné plány musí být flexibilní.

Individuální vývojový plán je metodickou cestou k integraci diagnostických informací a
základem pro další zprávy a plánování.

Individuální vývojový plán poskytuje rasttr pro zanesení získaných dat a pro popis silných a
slabých stránek osobnosti.

Procesy individuálního plánování podpory a pomoci jsou zvláště tehdy prospěššné, když
dochází k přechodu z jedné životní fáze do další, např. z mateřské školy do školy nebo
přechod ze školy do pracovního života.

Osobní plánování budoucnosti jako metoda individuální plánování podpory a pomoci nabízí,
aby se plánoval přechod do života dospělých.
V osobnostním profilu silných a slabých stránek jsou zobrazeny informace týkající se zájmů,
znalostí, zkušeností a sociálních kompetencí.

Pozorování se soustřeďuje na 3 oblasti kompetencí:
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- Kompetence metod: schopnost učit se nové věci; samostatně řešit úkoly; schopnost
učit se a organizovat si práci / postoj k řešení problémů

- Sociální kompetence: schopnost žít společně s ostatními a spolupracovat; schopnost
komunikace, schopnost práce ve skupině a v týmu

- Osobní kompetence: schopnost samostatně žít a pracovat

Různé způsoby vidění všech spolupracovníků podpůrného kruhu přispívají k
diferencovanějšímu obrazu. Jsou zřetelnější silné stránky, ale také hranice a protiklady
(rozpory).

Vyplatí se přemýšlet, jak může mladistvý vyvíjet své kompetence, zájmy a potenciál a jak ho
může využít pro realizaci osobních a profesních perspektiv a jak ho může v tomto procesu
podpořit odborný personál.

Podpůrné plánování je procesním dějem, který si lze představit jako sled různých na sebe
navazujících kroků.

Typicky ideální průběh by mohl vypadat následovně, často však probíhají pedagogické
procesy jinak, než to původně vypadalo. Proto je třeba mít kdykoli možnost změny.

Fáze plánovacího proceu:
o Vytvoření týmu
o Sbírání a výměna informací
o Vyhodnocení infrmací
o Formulace podpůrných cílů
o Identifikace překážek a podpůrných faktorů
o Rozvaha k prosazení podpůrných cílů
o Průběh a dokumentace podpůrného procesu
o Evaluace
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Rovina metod  I

3.7 Kvalifikovaný personál

Spolupracovníci na přechodu ze školy do povolání se musí učit jak mohou dobře poradit při
doprovázení a podpoře jedince.

Co to konkrétně znamená?

• Profesionálové stejně jako dobrovolní pracovníci na přechodu škola / povolání musí
být dobře kvalifikovaní.

• V placené funkci získávají odborníci svoji profesní kvalifikaci účastí na vzdělání nebo
studiem. Prostřednictvím dalšího vzdělávání ve specifických sférách působnosti se
stávají experty v pracovních oblastech  (semináře, školení, vzdělávání při
zaměstnání…)

• Dobrovolní spolupracovníci potřebují podporu, zapracování a vzdělávání ze strany
profesionálních pracovníků. Je třeba připravit rozsáhlou nabídku školení a dalšího
vzdělávání.

• Dobrovolní pracovníci nenahrazují placené odborníky ze sociální oblasti. Dobrovolná
činnost je svébytnou a samostatně určenou oblastí činnosti.

• Dobrovolní pracovníci mohou obohatit zařízení / instituci jiným pohledem a
zkušenostmi. Právě tak mohou podpořit a ulehčit placeným odborníkům. Jsou
nevyčerpatelným hodnotovým zdrojem pro organizaci a zařízení.

• Dobrovolná činnost tvoří nové perspektivy a horizonty pro vlastní život, zkušenosti a
spokojenost stejně jako přináší pocit sounáležitosti prostřednictvím kontaktů a
pospolitosti.

Praktická realizace

• Strategie k získání  dobrovolných pracovníků:
o Spokojení dobrovolníci získávají nové dobrovolníky

• Výběrové řízerní pro dobrovolné pracovníky s jasným popisem pracovního místa
(oblast působení, časová náročnost, kvalifikace, možnosti vzdělávání)

• Veřejná práce

• Odstupňované možnosti spolupráce, flexibilní časové modely

• Dobrovolné agentury

• Uvedení do oboru činnosti a kontakt s ostatními dobrovolnými pracovníky
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• Dát možnost osobního rozvoje, dalšího vzdělávání a kvalifikace

Co to znamená pro společnost? Požadavky:

Společenský význam dobrovolných pracovníků přesahuje aspekty příznivých nákladů a
funkci náhradní  veřejné a státní sociální a kulturní nabídky, tzn. nesmí se stát, aby dobrovolní
pracovníci byli považováni za levnou náhradní sílu, aby se ušetřilo!

Výkon a nasazení dobrovolných pracovníků musí být nejen morálně uznáváno např.  jako
zásluha nebo osvědčením, nýbrž musí být struktury a finanční prostředky nastaveny tak, aby u
dobrovolných pracovníků zůstala zachovaná osobní angažovanost, síla a inovační kreativita
(placení výloh, asistence pro postižené experty, péče o děti ...)

Co to znamená pro odborníky?

- Kvalifikace k partnerskému zacházení s dobrovolnými spolupracovníky
  v zařízeních

• Změněná báze,
• Změněné profesní jednání,
• Kvalitativní standardy se rozšiřují o spolurozhodování dobrovolníků,
• Dobrovolnými pracovníky se zabezpečuje komunikační a informační vliv,
• Oceňuje se a hodnotí kultura dobrovolných pracovníků

- Propojení práce
• Jsou stanoveny kontaktní osoby pro  dotazy a případné problémy,
• koordinace dobrovolníků (uvedení, vzdělávání, stanovení oblastí činnosti,
      časové rozdělení, poradenství)

Co to znamená pro mladé lidi s postižením, pro jejich rodiče a rodinné příslušníky?

• Výběr možností mezi profesionály / službou dobrovolníků
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Rovina metod I

3.8 Peer Counseling (poradenství) a Peer Support (podpora)

Oba tyto pojmy pocházejí z USA a skládají se z anglických slov. V překladu přibližně
znamenají: „Poradenství a podpora postižených postiženými“. Tedy: Postižení lidé si
vyměňují s jinými postiženými lidmi své zkušenosti a vzájemně se tak podporují. Nebo:
Rodiče tak činí s jinými rodičemi.    

„Peer“ pochází z angličtiny a vztahuje se na lidi, kteří jsou „stejní“ / sdílejí stejné životní
okolnosti.  Peer může například být, kdo je stejně starý, kdo má stejné sociokulturní zázemí,
kdo získal podobné zkušenosti z vyřazování.
V naší souvislosti jsou „Peers“ takoví lidé, kteří získali společné životní zkušenosti při životě
s postižením v té stejné společnosti.

Začátky Peer Counseling (ve vztahu na lidi s postižením) jsou datovány ze 60tých a 70tých let
s těžce postiženými lidmi v USA, kteří usilovali o přechod z ústavů do „normálního“ života
ve společnosti.
V průběhu let se stal Peer Counseling nanejvýš důležitým nástrojem k posílení schopnosti
(Befähigung, Empowerment) postižených lidí v rámci samostatného života (Selbstbestimmt-
Leben-Bewegung).
Dnes existuje v USA kolem 450 Independent-Living-Centers (CIL, centra nezávislého
života), ve kterých se úspěšně praktikuje Peer Counseling ve všech životních a pracovních
oblastech.

V Německu se pokoušejí „Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben - ISL e.V.“ a členové
jejich organizací vytvořit více akceptance a kvalifikovaných pracovních míst (placených a
dobrovolných) pro Peer Counselor.

Co to znamená konkrétně?

Peer Counseling v našem smyslu znamená postižení radí postiženým – partnersky,
kompetentně, solidárně a zmocňujícím způsobem („ermächtigend“ , Empowerment) k
samostanému vedení života.

Myšlenka, která je základem Peer Counseling je, že každý člověk, když k tomu má příležitost,
si vyřeší většinu problémů sám.

Podle toho spočívá úkol postižených poradců - Peer Counselor – především v tom,  pozorně a
zúčastněně naslouchat a pomoci dále vyvinout schopnosti osobě, která hledá podporu, aby
mohla svoje problémy samostatně zvládnout.

To je ulehčeno tím, že poradce (Peer Counselor) je sám postižený a  čelí svému tělesnému,
duševnímu nebo psychickému omezení, z čehož se může vyvinout větší základ (báze).
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Kromě toho může postižený hledající radu vnímat Peer Counselor v modelové roli, což může
působit motivačně k překonání vlastních těžkostí.

Praktická realizace

Peer Counselor radí na základě určitého uvědomění, určitého postoje a s určitým metodickým
přístupem a schopnostmi:

• Orientace na zdroje, ne na deficity
• Souhlas, ne změna vlastního tělesného, duševního a psychické omezení
• Vědomé zacházení s vlastním postižením
• Poznání výrazu, závislosti a vývoje strategií řešení problémů
• Poznat a vnímat vlastní odpovědnost
• Poznat diskriminaci a rozvíjet praktický odpor
• Vážnost k vlastní osobě  - partnerská akceptace a hodnocení jedince hledajícího radu
• Zájem na Peer, na setkání s rovněž postiženým člověkem
• Empatické naslouchání
• Nedirektivní vedení rozhovoru a překonání krize (částečně spočívající na metodice

poradenství Carla Rogerse soustředěné na klienta)

Co to znamená pro odborníky – pro mladé lidi s postižením – pro rodiče / rodinné
příslušníky ?

Většina spolupracovníků v poradnách pro postižené nejsou postižení. Nic proti jejich
odbornosti a angažování.  Avšak odvahu, sebevědomí a houževnatost, kterou postižení často
potřebují, aby si prosadili svá práva, to všechno se dá získat nejlépe z výměny zkušeností
mezi stejně postiženými.

Stejně postižený, stejně rovnoprávný. To znamená v anglickém „peer“. A „counseling“
znamená senzibilně naslouchat, solidární základní postoj, který musí přinést postižený
poradce, aby dal tomu, kdo hledá radu nejen radu, ale aby mu dodal odvahu a sílu pokud
možno samostatně problém řešit.

Peer Counselor jsou lidé, kteří se sami naučili žít se svým postižením, kteří znají svoje silné a
slabé stránky. Nepotřebují slabšího, aby se cítili silní.
Neštěstí druhého jim není lhostejné.  Proto ale nemusí nikoho přemlouvat „ke svému štěstí“.

Peer Counseling je emancipační poradenskou metodou.
Způsob účinku Peer Counseling:

• Prostřednictvím role vzoru (příkladu)  à  motivace
• Zúčastněným nasloucháním  à  pociťovaná akceptance a hodnocení
• Nezávislé poradenství překračující nositele  à ve středu pozornosti je ten, kdo

hledá radu
• Orientace na schopnosti (ne na deficity)  à  sebeúcta
• Nedirektivní metodika poradenství  à  vlastní odpovědnost a vlastní aktivita
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Zvláštní možnosti účinnosti Peer Counseling při přechodu škola-povolání  -  poradenství
a trénink ke stěžejním tématům:

• Samostatně určující vedení života i přes těžké postižení – jak to jde ?

• Samostatně hospodařit a naučit se prostředky efektivně vynakládat: plánování rozpočtu
(Budget) pro flexibilní, individuální co nejvhodnější pomoc

• Žít a pracovat s asistencí – Kompetence ve vedení a organizaci pro těžce postižené
příjemce asistence

• Trénink v ucházení se o místo pro postižené osoby - zvláště, aby se účastníkům otevřela
možnost, jak získat více sebedůvěry a v situaci konkurzu uměli pozitivně zacházet se svým
postižením.

• Např. stále ještě rozšířený postoj očekávání od pracovníků - „Postižení jsou problémem !“
– v rozhovoru u konkurzu přesvědčivě otočit: „Já nejsem žádný problém, ale expert v
řešení problémů – neboť to je to, co dělám každodenně, dokonce častěji, než druzí !“ …

• Peer Counselor jako kompetentní partner ("postižený expert") pro nositele rehabilitace
(Reha-Träger) a odborné služby

• Postižení a orientace na zdroje (Ressourcenorientierung): "Ability-Mainstreaming".
Podobně jako v situaci konkurzu (viz výše) také na odborných grémiích, při konzultacích,
na jednáních atd. vystoupit a přesvědčivě agitovat pro další nutnou změnu paradigmat: od
mentorované péče určované cizím člověkem k samostatné spoluúčasti  s vlastní
odpovědností
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Jak si představuji svůj život za 5 až 10
 let…
Tyto věci jsou důležité pro mne
 v budoucnosti…
např. Jak a kde bydlím ?
         Co dělám a kde pracuji ?

Rovina metod II

4.1 Ústřední nástroj: Plánování osobní budoucnosti

V plánování osobní budoucnosti lze plánovat s příbuznými, přáteli a známými svoji další
životní cestu. Při prosazování snů a přání si můžeme nechat od nich poradit.

1. Co konkrétně znamená tento pojem při realizaci ?

- Orientace na plánující osobu, považuje se za jedinčného jedince, žádné kategorizování
podle druhu postižení

- Plánující osoba stojí v centru zájmu; s ní nehovoříme o slabých a silných stránkách, v
popřední stojí schopnosti a talent, zaměření pohledu nemá být na to, co osoba neumí
(deficity a omezení)

- Vypořádání se se sny a přáními plánující osoby
- Proces plánování je závislý na podpůrném kruhu
- Plánování budoucnosti není momentka, nýbrž průběžně se vyvíjející se proces,

kterého se účastní více lidí (rodiče, přátelé, odborní pracovníci,…);
- Využití různých směrů pohledu zúčastněných, společné rozhovory, společné působení

všech je pevnou součástí; zvraty, změna v orientaci popř. nová orientace v procesu
není vyloučaná

- Nestanovovat žádné pevné způsoby postupu, ukazatelem směru je plánující osoba,
která také určuje tempo procesu plánování

2. Jaké metody se mají použít při realizaci ?

- Osobní plánování poskytuje široké spektrum metod
- Informace a první rozhovor o plánování osobní budoucnosti s postiženou osobou
- Podpůrný kruh je sestaven postiženou osobou (Kdo mne dobře zná? Kdo mi může

pomoci při prosazení mých snů a přání? Kdo je mi na blízku?...)
- Plánující osoba si pozve sama svůj podpůrný kruh
- Metoda MAP (Making Action Plan): Sbírání informací o plánující osobě (k tématům

biografie osoby, sny a přání, noční můra, silné stránky a schopnosti)
- Metoda PATH (viz dole): Jak vypadá tvůj život za 5 let? Co se v něm přihodilo za

rok? – a pak vypracovat akční plán: Kdo udělá co s kým do kdy? Aby se došlo k
načrtné budoucnosti podle přání

1. Krok: Polárka

Nejprve se podíváme do vzdálené budoucnosti (5-10 let). Člověk popíše
život, bydlení, práci, jakou by si  přál.
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2.   Krok: Co se stalo s přáními a sny o mé
      budoucnosti za rok?

Časové období stanoví plánující osoba
s podpůrným kruhem.
Může být kratší nebo delší.
Co už jsem udělal, co už realizuji…

3.    Krok: Co uděláme zítra?

3.  Co to znamená pro společnost

a) Společnost
- se účastní na plánování budoucnosti (podpůrný kruh) a sociální okolí osoby snášejí

spoluodpovědnost a podílí se na prosazení cíle
- Změněný způsob pohledu na člověka s postižením (už ne orientace na postižení, nýbrž

na silné stránky a schopnosati každé jednotlivé osoby)
- Změna paradigmat v práci s postiženými
- Už nemluví odborníci o osobě, nýbrž s osobou (experti ve vlastní věci, osoba stojí

uprostřed)
- Sensibilizace ve vztahu k sebeurčení plánující osoby ze strany společnosti

b) Odborníci
- Plánování osobní budoucnosti požaduje od odborníků změněné chápání rolí. Mají

plánující osobu podporovat a umožnit ji utvářet si svoji budoucnost za pomocí
podpůrného kruhu (pomoc k sebe (vlastní) pomoci )

- Podporovat plánující osobu svou účastí a svým spolupůsobením
- Sensibilizace a informování zúčastněných
- Umožnit realizovat nové struktury a cesty

Kdo ?

Kdo mne podpoří
při mých ideích a
plánech?

Co?

Jaké plány,
jaké idee,
jaké úkoly je třeba
splnit?

S kým? Koho chceme
přibrat?

Kdo mi může při tom
pomoci? Nějaká osoba nebo
nějaké zařízení?

Do kdy?

Kdy je třeba úkol
zrealizovat?
Do kdy má být plán
prosazen?
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- Brát vážně přání, potřeby a sny plánující osoby, i když se zdají nereálné

Mladí lidé s postižením

- Brát je vážně s jejich sny, přáními a potřebami
- Vlastní odpovědnost za svoji budoucnost
- Aktivní účast na procesu plánování je základem pro budoucí plánování
- Možnost dostat se z pevně zajetých struktur a jít vlastní cestou
- Podpůrný kruh pomáhá při plánování a prosazení životního snu;
- Plánující osobu nelze nechat samotnou s plánováním budoucnosti

Jaké předpoklady a rámcové podmínky by se měly splnit pro optimální realizaci ?

- Odborníci mají předběžně projednat realizaci týkající se plánování budoucnosti (+
příprava a následné zpracování), převezmou neutrální moderaci a dokumentování

- Připravenost zúčastněných zabývat se tématem a najít si pro to čas
- Dodat odvahu a motivaci osobám s postižením vypořádat se se svou budoucností a

začít s plánováním budoucnosti
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4.2 Job-Coaching (pracovní doprovod) – v Německu

Je třeba každému pomoci při jeho zapracování, aby dělal svoji práci samostatně a dobře a cítil
se v podniku spokojeně.

Co to konkrétně znamená?

Job-Coaching zvyšuje šance na integraci na prvním trhu práce pro osoby se speciálními
vzdělávacími potřebami.

Několik důvodů pro to:

- Job-Coach podporuje zaměstnance / praktikanty s postižením individuálně na svém
pracovním místě v podniku

- Job-Coachi získávají přehled o silných a slabých stránkách podporovaného
zaměstnance a mohou na to reagovat

- Job Coachi opakují pracovní postupy, pomáhají a dávají typy pro zapracování
podporovaných zaměstnanců, což ulehčuje práci spolupracovníkům na pracovišti

- Job-Coachi pomáhají při orientaci v podniku, při seznamování s podnikovou
infrastrukturou a při nalezení svého místa v novém pracovním prostředí

- Job-Coach přebírá zprostředkující roli mezi podnikem a podporovaným
zaměstnancem (zapracování, vytváření pracovního místa, sensibilizace pracovníků na
pracovišti, zhotovení pomůcek k samostatné práci, krizová intervence, řešení konfliktů
ap.)

- Job-Coachi podporují sociální integraci, funkcí vzoru, nalezením kultury podniku
(chování na pracovišti, pravidla a zákazy) a vytvoření kontaktů k jiným
spolupracovníkům

- Job-Coachi hledají v podniku kontaktní osobu pro zaměstnance a zůstávají v kontaktu
s ním pro zpětnou vazbu a k uskutečnění rozhovoru

- Job-Coach bere potřeby obou stran vážně: jak podporovaného zaměsnantce, tak
podniku

- Krok za krokem se ztahuje Job-Coach zpět, podle situace a samostatnosti zaměstance

Praktická realizace

Předem:
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- Seznámit se s Job-Coachem a s budoucím podporovaným zaměstnancem
- Vyjasnit úkoly Job-Coache
- Poskytnout bližší informace o podniku a práci
- Objasnit silné a slabé stránky

Na pracovišti:
- Učení orientované na jednání, protože mnoho podporovaných zaměstnanců má

kognitivní omezení
- Cvičit a probírat stálé opakování pracovních procesů
- Organizovat pomůcky pro bezproblémový pracovní průběh
- Vyžádat si zpětnou vazbu jak ze závodu, tak i od podporovaného zaměstnance
- Sestavit nebo sladit profil slabých a silných stránek, pokud už existuje kvalifikační

plán pro konkrétní pracovní oblast
- Organizovat popř. stanovit pomůcky a pracovní materiál pro účastníky
- Jako kontaktní osoba pro podnik a účastníka jsou k dispozici v kofliktní a krizové

situaci

Co to znamená pro společnost?

• Připravenost podniků všeobecného trhu práce přistoupilo na podporované
spolupracovníky, akceptují spolupracovníky a Job-Coache v jeho roli.

• To platí také pro jiné spolupracovníky podniku.

• Důležité je generální ohodnocení činnosti Job-Coache. Financování pro Job-Coaching je
třeba realizovat – ne jako v modelovém projektu, nýbrž jako běžné financování.

• Totéž platí pro možnosti vzdělávání Job-Coache.

• To ovšem předpokládá, že se budou nabízet kvalifikační možnosti pro Job-Coache.

Co to znamená pro odborníky?

• Poznat význam speciálního vzdělávání nebo dalšího vzdělávání pro Job-Coache se
považuje za nutnost, jestliže má být činný v této oblasti.

• Jako Job-Coach se musí nastavit na potřeby obou stran: podporované zaměstnance a
podniky. Zprostředkovací funkce požaduje schopnost vcítění do obou stran.

• Jako Job-Coach by si měl být vědom silných a slabých stránek účastníků a vyrovnat se s
nimi, aby se mohlo dosáhnout co nejlepších výsledků na pracovním místě.

Co to znamená pro mladé osoby s postižením ?

• Připravenost vyzkoušet si na všeobecném trhu práce a usilovat o zaměstnání s podporou
Job-Coachem.
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• Akceptovat a přijímat je v jejich roli a je důležitým předpokladem pro dobrou spolupráci
na pracovním místě.
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4.3 Clearing, pracovní asistence, asistence v profesním vzdělávání a Job-
Coaching v Rakousku

Tyto čtyři nabídky jsou k dispozici v Rakousku pro mladistvé s postižením, kteří se nacházejí
na přechodu ze školy do povolání. Propojují se mezi sebou a starají se tak o co možná
pozvolný přechod mladistvých z jedné životní situace do druhé.

K tomu přichází k použití řada dalších instrumentů  - částečně také vzájemně propojených a
podmíněných, jejichž elementy však v žádném případě nejsou známy jen v Rakousku, ale také
se intenzívně a systematicky využívají jinde.

Obsah a současně účelné provádění je však podmíněno různými systémy a zákony, což je
částečně určeno používáním jiných pojmů v různých zemích nebo oblastech a organizačním
připřazením.

V rakouské praxi se například počítá s profesní vzdělávací asistencí Clearing  a pracovní
asistence využívá mezitím možnosti Clearingu, aby se ušetřily zdroje.

V následujících odstavcích budou postupně krátce vysvětleny příslušné nástroje.
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Co je to Clearing?
Clearing je nabídka poradenství pro mladistvé s postižením mezi 13. a ukončeným 24. rokem
života, kteří přesně nevědí, jaké si vybrat povolání nebo jednoduše potřebují poradenství.

Je to nabídka pro mladistvé, kteří
• jsou nebo byli ve speciálních školách nebo integrativních třídách.
• mají psychické problémy.
• na základě tělesného nebo smyslového postižení mají problémy.

Jedná se tedy o metodu a proces k vyjasnění profesních vývojových možností pro mladé
osoby se speciálně vzdělávacími potřebami. Poradenství je bezplatné a dobrovolné.

Jak se vytváří prosazení a co by měli vědět také rodinní příslušníci a spolupracovníci?

Clearing probíhá v šesti fázích: první kontakt,  dohoda k sestavení profilu sklonů a
schopností, fáze analýzy, fáze realizace, závěrečná fáze, plán vývoje.

Clearing se dotazuje a bere v úvahu přání a představy, co by mladiství v budoucnu rádi dělali.
Společně se zkouší, tyto idee shromažďovat a pak se podívat, jaké možnosti pro ně existují.
Tímto způsobem se hledá pro ně nejvhodnější zaměstnání.
V tomto procesu jim odborníci Clearing radí, pečují o ně, doprovází a také testují.

Ke společné práci patří:
• Najít, co rádi dělají a dobře umí
• Sestavit list silných stránek, ale také věcí, které jim připadají těžké
• Stanovit, které kurzy je mohou ještě dále rozvíjet
• Ukázat, která povolání jsou vůbec možná
• Udělat plán, který ukazuje kariéru
• Vzájemně zkoumat, jak to vypadá v místě bydliště s možným pracovním uplatněním
• Vytvořit kontakt s jinými místy, které také dále pomohou
• Organizovat místa, kde si lze popovídat
• Pokud je to třeba, také umožnit medicínské a psychologické testy

Výkon podle toho obsahuje zvláště:
• Sestavení profilu sklonů a schopností,
• Realizace analýzy silných a slabých stránek,
• Zjistit ev. poškolní potřeby,
• Poukázat na profesní perspektivy,
• Na základě toho sestavit kariérní / vývojový plán,
• Najít kvalifikační nabídky, nabídky zaměstnání a podpory, které existují v regionu,
• Navázání kontaktů, které jsou potřebné pro další integraci

(např. kvalifikace, pracovní asistence …)
• Dávání podnětů a organizace pracovních míst (Schnupperarbeitsplätzen),
• Pracovně psychologické a pracovně medicínské testování

Existují další informace?
Ano. Na internetu je najdete na webové stránce  http://www.clearing-noe.at

http://www.clearing-noe.at
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Co je pracovní asistence?
Pracovní asistence je poradenství a pomoc pro člověka s potížením v učení a s postižením.
Není pro ně lehké najít vhodnou práci. Proto se jim radí, jak mohou pracovat a jaká práce je
pro ně vhodná.

Pracovní asistent nebo pracovní asistentka s nimi přemýšlí, co se může změnit  - na příklad na
pracovišti. Problémy se řeší společně s postiženým.

Osoby s učebními problémy a s postižením mají právo na zvláštní pomoc. Pracovní asistenti
jim radí, jaká pomoc pro ně existuje. Mohou přijít k pracovnímu asistentovi nebo asistent
přijde na pracovní místo. To lze realizovat během pracovní doby. Uživatelé za tuto službu
nemusí platit.

Ke kterým cílovým skupinám směruje pracovní asistence?

• Žáci speciálních a integrativních škol
• Osoby s tak zvaným mentálním postižením
• Osoby s kombinovaným postižením
• Osoby hledající práci s intelektuálním omezením
• Tělesné postižení

Jakou podporu nabízí zákazníkům pracovní asistence?

Podpora a orientace
• při hledání povolání
• při hledání práce
• při rozhovorech k představení
• na praktikách
• v prvním období v podniku
• při problémech ve firmě
• pro pokus plánovat další životní utváření, pokud ještě není dosaženo profesní zralosti

Jaké výkony se nabízí pro zaměstnavatele?

Informace
• o nabídce služeb pracovní asistence, týkající se postojů k postiženým osobám
• o  jejich individuálních výkonech a mnohostranná použitelnost
• o finančních možnostech podpory

Poradenství
• při přiímání pracovníků se speciální potřebou podpory
• při jednání se zaměstnanci s intelektovým omezením

Podpora a doprovod
• při začínajících těžkostech na pracovišti
• při kontaktech s úřady
• při krizových situacích na pracovišti
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Jaké předpoklady je třeba splmit, aby bylo možné realizovat podporu pracovní
asistencí?

Zákazník má
• být člověk hledající práci (AMS)
• být připraven pracovat „Job ready“  – to znamená být práce schopný a  ochotný

pracovat
• být motivován získat pracovní místo
• moci přinést pracovní výkom minimálně 50 % průměrné pracovní síly

Jaký cíl sleduje pracovní asistence svou prací?

• Dosažení a uchování povinnosti sociálního pojištění  v pracovních vztazích

Poskytuje pracovní asistence také podporu při pracovně právních otázkách?

• Pracovní asistence spolupracuje s pracovní komorou, hospodářskou komorou a s
různými zájmovými skupinami

Podílí se na podpoře při rozhovorech při představení?

• Pracovní asistence se přizpůsobuje schopnostem osob hledajících práci a podporuje  je
individuálně a  kompetentně

Je přijetí služby placená forma?

• Služby pracovní asistence jsou volně přístupné a jsou bezplatné

Kde se nacházejí bližší informace k těmto tématickém oblastem ?

Na webových stránkách http://www.caritas-wien.at/211.htm a
http://www.noe.lebenshilfe.at/info_job.htm

http://www.caritas-wien.at/211.htm
http://www.noe.lebenshilfe.at/info_job.htm
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Co je pracovní vzdělávací asistence?
Spolupracovníci profesní vzdělávací asistence (Berufs-Ausbildungs-Assistenz BAS)
podporují osoby v jejich profesním vzdělávání, a sice tehdy, když jsou znevýhodněny a bez
pomoci by nemohly absolvovat žádné vyučení nebo profesní vzdělání. Jedná se o mladistvé se
sociálním znevýhodněním, obtížemi v učení nebo tělesným postižením.

BAS existuje v Rakousku všude tam, kde je potřeba.

Pro koho existuje BAS a co dělá?

BAS je tady pro všechny osoby, které
• částečně se vzdělávaly ve speciálních školách, nebo
• v posledním ročníku povinné školy potřebovaly podporu, nebo
• úspěšně neabsolvovaly hlavní školu (Hauptschule), nebo
• mají nějaké postižení podle zákona o přijímání postižených (Behinderten-Einstellungs-

Gesetz), nebo
• z osobních důvodů pravděpodobně nenajdou žádné vyuučení (učební obor).

BAS
• spolupracuje úzce s profesní školou, podniky a jinými zařízeními
• radí podnikům a vzdělávacím institucím k podpůrným možnostem
• informuje o tom, jak jsou osoby dobře zapojeni do povolání a do společnosti
• se snaží, aby se pro všechny našlo místo profesnímu vzdělávání
• podporuje při problémech, ke kterým může dojít při profesním vzdělávání
• je nápomocná v době, když nastoupí problémy a snaží se pomoci je řešit

BAS nabízí svoje služby uživatelům bezplatně.

Co by měla vědět učiliště, pedagogové a rodinní příslušníci o BAS a jejích základech?

Na základě § 8b BAG poskytuje integrativní profesní vzdělávání (integrative
Berufsausbildung) nové možnosti pro mladistvé s postižením. Vzdělávací podniky jsou
podporovány servisem trhu práce a spolkovým sociálním úřadem (Bundessozialamt) z
prostředků ofenzivy pro zaměstnávání.

Mladiství se speciální potřebou podpory nyní mohou

a) prodloužit si učební dobu, pokud jsou v situaci, že zvládnou závěr vyučení
(Lehrabschluss), ale potřebují pro to delší dobu.
Vzdělávání v učebním oboru lze prodloužit o jeden rok, ve výjimečných případech
maximálně o dva roky. Existuje povinnost profesního vzdělání.

b) získat částečnou kvalifikaci, pokud nepředpokládají, že jsou schopni zvládnout úplný
závěr vyučení. Zde se vyučí jen částečné oblasti učebního oboru (Lehrberufes). Ve
smlouvě o vzdělání (Ausbildungsvertrag) jsou stanoveny dovednosti a znalosti, které se
mají naučit a doba vzdělání (mezi dvěma a třemi lety).

Existuje také možnost zakotvené v dohodě, že lze přestoupit mezi formou intagrativního
vzdělávání a regulerním vyučením.
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Během celého trvání integrativního profesního vzdělávání jsou žáci doprovázeni a
podporováni BAS.
Předpoklady pro to jsou:

• Clearing  - objasnění profesních vývojových možností  pro mladistvé se speciálně
pedagogickými potřebami mezi 13. a ukončeným 24. rokem života

• Potvrzení servisu trhu práce AMS (Arbeitsmarktservice)

Jaké úkoly mají profesní vzdělávací asistenti?

• Podpora při hledání práce
• Partner při uzavření smlouvy o vyučení / vzdělávání
• Podporuje při zařizování žádosti podpory pro podniky
• Kontakt k podniku a profesní škole
• Organizace učební pomoci během návštěvy profesní školy
• Doprovod mladistvých až k ukončení vzdělávání

Kde se nacházejí bližší informace k tématům těchto oblastí?
Unter http://www.clearing-noe.at

http://www.clearing-noe.at


C:\WINDOWS\Plocha\CDpal\text\finalrep.doc

207/380

Co je Job-Coaching?
Job-Coaching je doprovázející pomoc pro osoby s postižením, když začínají svoji činnost v
novém podniku. Jsou podporováni, když se musí naučit novou činnost nebo mají problémy s
kolegy nebo kolegyněmi.

Profesionální tým nabízí osobám s postižením profesní integrativní doprovod.

Na začátku pracovního poměru nebo speciálně v začáteční fázi nově zadaných úkolů – tedy
právě v  období restrukuralizace nebo rozšíření činnosti v existujících pracovních vztazích –
se nabízí intenzivní podpůrné služby přímo na místě.
Cílem je zaškolit k zajištění  pracovního poměru nové spolupracovníky co možná nejlépe a
nejrychleji na cestě k nové činnosti.
Podpora se provádí s ohledem na podnikové hospodářské a sociální aspekty a je pro
zaměstnance bezplatná.

Kdo je cílovou skupinou Job-Coachingu?
• Absolventi speciální školy
• Absolventi integrativních škol
• Osoby s potížemi v učení
• Osoby s více vadami
• Mladiství, kteří jsou doprovázeni v rámci integrativního vyučení profesní vzdělávací

asistencí (BAS)
• Osoby s tělesným postižením

V kterých oblastech je Job-Coaching např. činný?

• Pro zaměstnance
• při vstupu do profesního života přímo na pracovním místě,
• v rozhovorech týkajících se poradenství při zaučení nových činností,
• v krizových a konfliktních situacích v podniku,
• v případě potřeby se nacvičuje cesta do práce a zpět v rámci tréninku jízdy

(Frahrttraining).

• Pro zaměstnavatele
• v jednání s pracovníky s potížemi v učení,
• při individuální integraci osob s postižením na pracovním místě,
• při vzdělávání a zaškolení v nejrůznějších oblastech činností a oborech,
• při individuálním vytváření pracovního místa a pracovního procesu,
• při kvalifikaci nových spolupracovníků.

Kdo dává bližší informace k Job-Coachingu?

Pan Josef Schönhofer, Kontakt per Email: jschoenhofer@caritas-wien.at

mailto:jschoenhofer@caritas-wien.at
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4.4 Přenosný osobní účet v Německu

Osobní účet je finanční částka (Geldbetrag), který člověk sám dostává od úřadu.
Z toho si může nakoupit podporu a pomoc, kterou potřebuje a kterou si přeje.
Může také vyhledat osoby, které mu mají pomoci. S těmito osobami se domluví, na co by
pomoc měla směřovat. Jakmile tyto osoby obdrží pomoc, zaplatí si sami.

Budget (rozpočet, finanční plán) obecně znamená, že člověk má k dispozici určitou finanční
částku. Jestliže dostane člověk s postižením osobní účet, tak to znamená, že obdrží pevnou
finanční částku, která byla předem domluvena k potřebě individuální podpory. S touto
finanční částkou  si pak může sám sestavit svoji pomoc.

Osobně to v tomto případě  znamená, že druh a rozsah pomoci je přesně odstupňovaná podle
příslušného člověka s postižením a jeho potřeb.

Co to konkrétně znamená

Kdo má nárok na výkony začleňovací pomoci nebo na pomoc k péči („Hilfe zur Pflege“),
může si požádat o tyto výkony ve formě osobního účtu.

Označení přenosný (trägerübergreifend) naznačuje, že člověk s postižením nemusí svoje
poskytované různé (dílčí) výkony jako dosud projednávat s různými rehabilitačními
zařízeními popř. nositeli výkonů (Rehabilitations- bzw. Leistungsträgern). Dostane tyto
výkony od jednoho kompetentního (příslušného) nositele výkonů, který je provede ve jménu
všech nositelů výkonů zúčastněných na osobním účtu (Persönliches Budget). Výkony se
realizují tzv. z jedné ruky. Tento nositel výkonů je nazýván příkazcem účtu
(Budgetbeauftragter) a slouží jako kontaktní partner (Ansprechpartner) pro všechny výkony
týkající se osobního účtu.

Možní nostitelé výkonů, kteří mohou s účtem nakládat, jsou: všichni klasičtí nositelé
rehabilitace (nemocnice, Spolková agentura pro práci, pojištění proti úrazu a důchodové
pojištění, zaopatření objetí z války), kromě toho pokladny pro péči (Pflegekassen), nositel
sociální pomoci (Sozialhilfeträger), pomoc při začleňování osob s postižením a pečovatelská
pomoc a integrační odborné služby (Integrationsfachdienste).

Praktická realizace

Jestliže člověk s postižením chce financovat svoje potřeby podpory přes osobní účet, tak musí
jako první si podat žádost u vybraného možného nositele výkonů. Nositel výkonů, u kterého
je žádost, je v dalším průběhu příkazcem účtu (Budgetbeauftragte).
U kterého nositele výkonů podá člověk s postižením svoji žádost a koho tím určí příkazcem
účtu, spočívá na jeho posouzení. Jinými slovy, člověk s postižením může zvážit už při podání
žádosti a sám se může rozhodnout, s kterým nositelem výkonů chce v budoucnosti jednat.
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Po podání žádosti následuje proces (postup, metoda) stanovení potřeby. Toho se účastní
žadatel a nositelé výkonů, kteří přináší  (dílčí)výkon. Tak se stanoví jednorázově a
individuálně celá potřeba podpory žadatele.

Jestliže je individuální potřeba stanovena, vedou se jednání o cílové dohodě. Cílová dohoda je
smlouva mezi příkazcem účtu a žadatelem. V ní je např. uvedeno, jak se má prokázat, že je
stanovená individuální potřeba pokryta nebo je zajištěna kvalita podpory. Lze tak zcela jasně
stanovit, která opatření jsou potřebná pro krytí potřeby, kdo je zodpovědný za realizaci tohoto
opatření a kdy se má toto opatření realizovat.
Například může být upraveno, že příkazce účtu zašle jednou měsíčně na konto žadatele pevně
stanovenou finanční částku a člověk s postižením předloží na konci měsíce účet o výdajích z
osobního účtu (Budget).
Jestliže tato cílová dohoda není smluvními partnery dodržována, lze výkony škrtnout. Od
úřadů však nelze požadovat zpětnou platbu.
Osobní účet (Budget) se poskytuje zpravidla na dva roky a potom se potřeba znovu
přezkoumává.

Zákonná opatření

Od 27. prosince 2003 je přenosný osobní účet (Trägerübergreifende Persönliche Budget)
uzákoněn v §57 v německé Sociální knize zákonů XII (des deutschen Sozialgesetzbuches
XII). Tím to znamená, že osoby s postižením s oprávěnými nároky mohou požádat také o
částečný osobní účet. Od 1. července 2004 platí tato úprava a o osobní účet lze žádat. Ovšem
povolení takové žádosti záleží až k 1. lednu 2008 na posouzení nositele nákladů. Tzn. až do té
doby může nositel nákladů rozhodovat o tom, zda povolí výkony ve formě osobního účtu
nebo se přidrží dosavadního postupu. Od 1. ledna 2008 existuje pak právní nárok na osobní
účet.

Jaké výkony celkem jsou v účtu uznány, tedy ve formě osobního účtu se mohou financovat, je
vysvětleno v § 17 v německé Sociální knize zákonů IX. Podle toho patří k takovému účtu
(Budget-fähigen) všechny výkony, které se vztahují na každodenní, pravidelné, opakující se
režijní potřeby a jsou odbírány jako peněžní dávky nebo prostřednictvím poukázek.

Rovněž v SGB IX se nachází vyhláška k účtu (Budgetverordnung), která stanoví detailní
pravidla k vedení osobního účtu. Toto platí také od 1. července 2004. Upravuje, kde může být
podána žádost na osobní účet, jaké předpoklady jsou k tomu potřeba a jak by měl vypadat
správní interní průběh.

Osobní účet je jednou z možností, nikoli nutnost, tzn. člověk s postižením si může takovou
žádost podat, ale nemusí.

Co to znamená pro odborníky?

Poskytování výkonů prostřednictvím osobního účtu – popř. od uživatelů samotných určité
vytváření výkonů na svém účtu – obsahuje pochopení změněné role odborníků. Člověk s
postižením je považován za experta ve své věci a funguje jako zaměstnavatel.
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Osobám s postižením je třeba přiznat více kompetencí  a tím také je žádoucí změna od
orientace na deficity na orientaci směrem ke zdrojům.

Kromě toho se musí naučit zařízení a služby jako např. pečovatelské stanice (Pflegestationen),
chráněné dílny pro postižené (Werkstätten für behinderte Menschen) nebo učiliště  (dílny
odborného výcviku, Berufsbildungswerke) považovat osoby s postižením za platící
zákazníky.

Co to znamená pro mladé osoby s postižením?

Osobní účet je nástroj, který může přispívat k většímu sebeurčení a vlastnímu odpovědnému
utváření života pro postižené osoby. Tzn. postižený člověk, který dostane osobní účet, může
se např. rozhodnout o tom, od koho by chtěl pomoc, na jakém místě a k čemu ho potřebuje,
ale také jak tyto služby zaplatí.

Například může příjemce účtu určit, jestli vydá peníze k tomu, aby si financoval pracovní
místo v chráněné dílně pro postižené s odpovídajícím pracovním asistentem, vybavení
pracovního místa a jízdné nebo aby se spíše pokusil se stejnými penězi umožnit si vzdělání s
asistencí a s jinými potřebnými opatřeními.
Lidé s postižením mohou dosáhnout osobním účtem tedy více možností výběru.

Taková rozhodnutí a především vynaložené organizační a správní náklady (prostředky)
mohou být při tom velmi zatěžující a někdy také mohou přetěžovat. V tomto případě je
teoreticky plánovaná asistence účtu („Budgetassistenz“) jako podpora pro příjemce účtu.
Asistence účtu (Budgetassistenz) může např. pomoci při plánování potřeby, při dokladování
účtů nebo také hledání asistence.
Jak má vypadat praktická realizace popř. financování této asistence účtu, se právě testuje v
modelových pokusech.

Co to znamená pro rodiče / rodinné příslušníky?

Rozsáhlými informacemi o možnostech, přednostech a nedostatcích, předpokladech nebo
metodických postupech osobního účtu mohou rodiče a rodinní příslušníci přispět k podpoření
svých dětí  k tomu, aby vedly samostatný a odpovědný život.

Právě ještě u neplnoletých dětí s postižením je důležité, aby rodiče nebo rodinní příslušníci
poskytli informace. Jsou to ti, kteří většinou musí podávat žádosti pro svoje děti. Mohou tak
svým dětem otevřít možné jiné cesty do jejich budoucnosti a umožnit jim méně starostí a více
optimismu ve vztahu k budoucím šancím.

Rodiče popř. rodinní příslušníci se počítají většinou k nejbližším osobám svých dětí. Proto je
zvláště důležité, aby je povzbudili a podpořili k rozšíření a vyzkoušení nových možností.
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Rovina metod II

4.6 NUEVA - „Evaluace uživatelů“ – v Rakousku

Nueva je zkratka pro  „Evaluaci uživatelů“. To znamená: Sami postižení se dotazují osob s
potížemi v učení a s postižením na téma bydlení.
Odpovědi, které dostanou, vkládají do počítače a vyhodnocují.
Tak vzniká přesný popis pro každou nabídku bydlení.

Co to znamená ?

Nueva je inovační evaluační metoda, která měří kvalitu nabídek chráněného bydlení a
popisuje je v profilu kvality.
Co je na tom zvláštního: Nueva se realizuje samotnými postiženými, tedy lidmi s poruchami
učení a s postižením.

Praktická realizace

Všechny tyto popisy budou potom zvěřejněny v Nueva katalogu. Podle Nueva dotazníku
vyvinutého lidmi s potížemi a s postižením byly otázky zpracovány na nabídku bydlyní.

Nueva experti navštěvují obyvatele doma a dotazují se v jednotlivých interviews. Na základě
dotazů byl vyhodnocen výsledek, potom byl sestaven kvalitativní profil.

Kvalitativní profil ukazuje, jaká je v současné době nabídka bydlení pro obyvatele. 

Závěr evaluace tvoří dvě prezentace: podrobná pro odpovědné osoby, snadno pochopitelná pro
obyvatele.

Co to znamená pro mladé osoby s postižením ?
Nueva metoda (postup) byla vyvinuta z pohledu obyvatel. Kritéria a otázky Nueva byly
sestaveny lidmi s potížemi v učení a s postižením na základě jejich vlastních zkušeností jako
uživatelé nabídky chráněného bydlení.
Ne všichni lidé mohou být dotázáni pouze verbální formou interwiew.
Proto existuje jako metoda zúčastněné pozorování pro osoby s bazálními potřebami. Kromě
toho je zobrazena každá otázka dotazníku, stejně jako možná odpověď ve formě obrázku.
Nueva popisuje nabídky bydlení také podle vhodnosti pro osoby se speciálními potřebami:
existují seznamy pro vozíčkáře, pro osoby vyžadující péči, pro nevidomé osoby a pro
neslyšící osoby.

Výsledky evaluace jsou nabízeny na základě oprávnění zákazníkům: Pro zákazníky
chráněného bydlení existuje Nueva katalog. V Nueva katalogu najdete přesný popis všech
nabídek bydlení pro osoby s potížemi v učení a s postižením.

Nueva Peer poradci v bydlení radí osobám s potížemi v učení a s postižením na téma bydlení.
S pomocí Nueva Peer poradců mohou osoby s postížením najít vhodné místo k bydlení. V
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rámci Interview si mohou nechat sestavit osoby s potíženi v učení a s postižením  osobní
profil potřeb a srovnat ho s profilem nabídek chráněného bydlení.

V rámci Nueva mohou získat osoby s potíženmi v učení a s postižením vzdělání. Po ukončení
vzdělání mohou pracovat a vydělat si peníze. Jsou pak experty pro chráněné bydlení.

Co to znamená pro rodiče / rodinné příslušníky ?

Pro rodinné příslušníky, přátele, přítelkyně a zástupce osob s potížemi v učení a s postižením
jsou tak poskytovány informace, kterých mohou využít při hledání vhodného bydlení pro ně.

Co to znamená pro odborníky ?
Pro poskytovatele chráněného bydlení jsou k dispozici nejen výsledky evaluace vlastních
nabídek bydlení, nýbrž kromě toho je možné také vyhodnit Benchmarking-data a speciální
otázky.
Tak poskytuje Nueva četné možnosti pro poskytovatele nabídek chráněného bydlení  k
optimalizaci svých nabídek. Především v oblastech kvalitativního managmentu a řízení
(Controlling), interního a externího benchmarkingu, marketingu a nastavení pozice
(Positionierung), stejně jako v oblasti spotřebitelských informací cílových skupin.
Veřejná místa si mohou  přibrat kvalitativní profil jednotlivých nabídek bydlení jako základ
kvalitativní kontroly. Pomocí regionálního srovnání, srovnání spolkových zemí, průměrných
hodnot atd. ve vyhodnocení může Nueva také podporovat sociálního plánování. Také
poskytovatelé nabídek chráněného bydlení mohou dostat rady od Nueva expertů. Jestliže
plánují nový projekt bydlení, mohou se ve fázi plánování obrátit na experty Nueva ke
spolupráci.

Co to znamená pro společnost ?

Empowerment a kritéria k sebeurčení byla ústředním bodem ve vývoji postupu (metody).
Kvalitativní managment a sociální oblast už dávnou nejsou neznámé.
V posledních 10 - 15 letech se prosadila v oblasti postižených celá řada kvalitativně
podpůrných opatření a kroků. Jsou základnou pro to, že na bydlení se stále více pohlíží jako
na profesionální službu, která je poskytovaná zákazníkům a  nemusí to být bezpodmínečně
jako „chráněné nebo podpůrné místo” pro nedospělé a nesamostatné postižené, kteří jsou
věčně podporováni.

Teď může dojít k informování a srovnatelnosti nabídek, aby potom, až bude skutečně výběr,
zde byly vytvořeny nutné základy pro  rozhodování.
Toto může Nueva nabízet pro potencionální zákazníky budoucnosti.

Bližší informace: www.atempo.at

http://www.atempo.at
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5 Podpora k prosazení kvalitativních standardů na přechodu škola -
povolání

Aby se dobře podařil přechod ze školy do povolání pro mladé lidi s postižením, je třeba
ukázat odborníkům, politikům a osobám, které něco rozhodují, dobré příklady.

Aby se to prosadilo také všude na všech místech, je třeba se dívat na příklady jako na
požadavky. Tím se mají zaměstnávat odborníci, politici, lidé co něco rozhodují, aby došli k
dobrým výsledkům.

Aby se kvalitativní standardy skutečně prosadily, tak se různé v určitou dobu existující
struktury mění a dále vyvíjejí. K tomu směřují požadavky na odborníky z politiky, správy a
poskytovatele výkonů (zřizovatele). Také osoby s postižení, jejich rodiče a rodinní příslušníci
se s tím mají vypořádat.

Pro procesy změny a zlepšení je třeba splnit dva základní předpoklady:
1. Cílem „inkluze“ je zajistit rovnoprávnou účast všech osob ve všech životních

oblastech.
2. Obraz člověka orientovaný na jeho silné stránky a zdroje je základem jednání všech

zúčastněných na procesu (osoby s postižením, rodiče a rodinní příslušníci, odborný a
dobrovolný personál).

Následující požadavky se zakládají na těchto základních předpokladech:

Ø K zajištění možnosti volby je třeba připravit dostatečné regionální nabídky zvláště v
oblastech volného času, vzdělávání, povolání a bydlení. Jestliže nejsou žádné
odpovídající nabídky k dispozici (např. „škola pro všechny“), je třeba je naplánovat a
vybudovat.

Ø Nabídky musí být přístupné stejně pro všechny osoby, tzn. nezávisle na postižení a
pohlaví a musí odpovídat jejich individuálním potřebám.

Ø Přístup k nabídkám a jejich užívání je třeba vytvářet bezbariérově (především
stavební. technické, řečové a neřečové).

Ø Různé nabídky je smysluplné obsahově sladit a vzájemně propojit.
Ø Je třeba zajistit nezávislé poradenství k nabídkám.

Ø Je třeba brát vážně přání  na výměnu zkušeností, poradenství a podporu postižených
postiženými - „Peer Counseling“. Je třeba zajistit odpovídající možnosti výměny a
poradenství.

Ø Při všech nabídkách stojí ve středu dění člověk. Nabídky je proto třeba vytvářet s
orientací na osobu (a ne s orientací na opatření).

Ø Nabídky mají odpovídat současným aktuálním odborným standardám kvalitativního
zajištění a vývoje.

Ø Nabídky jsou finančně tak zajištěny, aby byly k dispozici dostatečné věcné a osobní
zdroje.
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Ø Je třeba dát k dispozici takový personál, který je na základě svého vzdělání a dalšího
vzdělání odborně aktuálně kvalifikován.

Ø Osoby s postiženímse přímo účastní všech procesů týkajících se nalezení a prosazení
rozhodnutí  (např. osobním účetm). Rozhodující nositel (politik, správa, poskytovatel
služeb) musí prokázat odpovídající  struktury ke spolurozhodování.

Ø Učení po celý život je třeba poskytovat odpovídající nabídkou vzdělávání a dalšího
vzdělávání pro osoby s postižením.

Ø Je třeba vytvořit takové struktury, aby rodiče a rodinní příslušníci postižených osob si
mohli osvojit kompetence v zastupování svých dětí a jejich zájmů k rozsáhlé účasti ve
společnosti.
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Příloha 2.2.1

Další body k „sebeurčení“

Následujících několik dalších bodů v informativní formě, ale ne nutně vyčerpávajícím
způsobem, téma prohlubují a dále objasňují. Výsledek důkladného rozboru pracovní skupiny
s názvem „sebeurčení“ a jeho význam ve všedním dnu postižených a nepostižených lidí je
podnětem k orientaci a dalšímu chápání situace.

Předpoklady a rámcové podmínky k optimální realizaci

Sebeurčení

• se spontánně vybavuje jako pojem  obecné a pragmatické idee (allgemeine und
programmatische Ideen)
(např.: • přání • sny • sebeurčení • cizí určení • právo na účasti • vlastní odpovědnost •
autonomie • samoorganizace • vlastní plánování života • brát vážně • tak málo
podpory jak jen je možné, tak mnoho podpory jak je nutné (= nalézt střední cestu •
samostatnost v rámci postižení • sebeurčení = sebedůvěra • pracovat pro a s klientem •
převzít odpovědnost).

• je přímo a individuálně konkretizované na různé aktéry
Sebeurčení pro osoby s postižením na příklad znamená :
• mít možnost k rozhodování • získat pohled na různé podpůrné varianty a alternativy •
setkat se s rozhodováním • znát různé možnosti • moci si vybrat • naučit se vyzkoušet
• vnímat příslušná práva  •  držet ve svých rukou kontrolu a řízení  • pracovní doba,
pracoviště a způsob práce - trvání, stav a rozdělení, ale také to kdo, kde, jak a čím – je
sebe (spolu) určen • vybudovat poznatky o sociálně politických a právních věcech.

• zahrnuje stále vlastní úhel pohledu osob, kteří se na tom aktivně podílejí.

• přidělit pečující osobě různé úkoly, různé role v různých funkčních souvislostech.
Zde je třeba především jmenovat vychovatele, sociální pracovníky, odborníky,
zaměstnavatele, rodinné příslušníky, přátele. Tak mají rodiče nebo partneři  z okolí
příslušné oyoby popř. odborníci na pedagogické nebo sociální úrovni následující
úkoly a role:
• vytvořit situace pro rozhodování • nabídnout varianty podpory a alternativy • ukázat
respekt před rozhodováním• starat se o poradenství a dohody • umožňovat partnerské
organizace pomoci
• vytvořit, poskytovat nebo vypovědět podporu podle oprávněných potřeb • vybudovat
poznatky o sociálně politických a právních věcech  • vytvořit vzájemné respekt – takže
v neposlední řadě mají také rodiče právo na vlastní sebeurčení.

Realizovat sebeurčení je závislé na příslušných východiscích

• Úhel pohledu na sebeurčení, jako např. příslušný vztah k člověku s postižením,
příslušný okruh jednání. To je ukázáno na příkladu pracovníků v běžném pracovním
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dnu v podniku, spolupracovníků v oblasti bydlení, při rozhodování v rodinném kruhu
rodiči.

• Hranice sebeurčení: Téma převážně vybrané odborníky a rodiči se zřetelem na
individuální, zákonné a institucionální hranice a rámcové podmínky. Zvláště
markantní na příkladu v rámci vzdělávacích zařízeních, v oblasti bydlení, v
chráněných dílnách (WfbM), ve zdrojích pracovní doby atd.

• Přání a potřeby, které jsou vyjádřeny především (mladými) lidí s postižením a jsou
jasně pojmenovány v jednotlivých oblastech. Uvedeno je například vydělat si peníze,
mít přátele, být mobilní atd.

• Normalita představ, jako ideová situace, která má být srovnatelná a dosažitelná s
jinými nepostiženými lidmi.

• zvažované přednosti a nedostatky týkající se každodenní zažité skutečnosti  - na
příklad ze zařízení: úzká vazba na různá zařízení (např. školy, instituce pro další
vzdělávací opatření, internáty, nemocnice, úřady atd.) umožňuje na jedné straně
cílenou podporu (např. pedagogickou) a speciální vývojové cesty podporou a
tréninkem. Na druhé straně však ztěžuje také často danou závislostí na zařízení hledání
vlastních přání a jejich prosazení.  Extremní vztahy závislosti vznikají podle
zkušenosti především v chráněných dílnách a internátech. Sebeurčení je tím částečně
blokováno.

Úkoly k vysvětlení šancí a hranic, moci se sám rozhodnout žít, jsou zvláště účelné :

• V pedagogické praxi: • vytvořit možnosti volby • vytvořit situace k rozhodování •
respektovat rozhnutí.

• V poradenství: • definovat pochopení a úkoly poradenství • společně s postiženými
reflektovat důsledky rozhodnutí.

• při praktické pomoci v životě: • umožnit individuální organizaci běžného dne • poznat
a zohledňovat hranice.

• brát vážně omezení, ale ne každou domnělou hrranici akceptovat.

• vytvořit nezávislé struktury a prostory k rozvoji.

• zpracovat a průběžně přezkušovat pocit pro sebeurčení v průběhu všedního dne

• Podle možnosti přiměřeně a flexibilně používat moci (síly) mezi postiženým člověkem
a rodinnými příslušníky / odborníky.
Rodinné a profesionální prostředí  se mají spíše zříci moci a možnosti na straně svého
sebeurčení a na druhé straně mají rozhodovat o hranicích sebeurčení u osob s
postižením. Srovnatelnou možnost k rezignaci (zřeknutí se) a k vymáhání sebeurčení
většinou lidé odkázání na asistenci a podporu nemají.

• reflektovat chápání rolí asistentů, podpůrných pracovníků, rodičů, partnerů ve vztahu.
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• vytvářet rovnoprávné partnerství.

To obsahuje požadavky na reflexní cvičení, ve kterých si prohloubí, ev. srovnají a vyzkoušejí
všichni zúčastnění myšlenkový pochod a uvažování ve své roli člověka s postižením,
odborníka a rodinného příslušníka.
Stále se ptají to samé: Kdo vlastně rozhoduje, kdy a o kom? To rozvíjí senzibilitu pro
sebeurčení a udržuje bdělost. Tak se přijme výměna názorů o sebeurčení v běžném
(pracovním) dnu.

Vhodně už jednou zmíněný pojem určení je vztažen k osobě a vyžaduje pokud možno vysoký
stupeň možností samostatného vedení života a samostatné péče o sebe.

Názorně je to uvedeno na příkladu:

v • Disponovat mobilitou • mít přístup k informacím • účastnit se vzdělávání • získat a
zabezpečit kompetence v rozhodování • získat podporu • rozvíjet a vybudovat sociální
kontakty.

v • Postavit se ke svému postižení a pozitivně s ním umět zacházet, abychom ho
nemuseli skrývat, maskovat nebo potkačovat • moci vnímat, uznávat a hodnotit sebe
jako celistvou osobnost, tedy nevyjímat z toho postižení •  moci převzít ze sebeuznání
vlastní odpovědnost.

v • Poznat a uznat zvláštní hodnotu "Peer Counseling" a "Peer Support" • snášet
neúspěchy, rány a z toho se poučit.

v • Poznat slabé a silné stránky - „já vím, co umím a jak se min daří“ • poznat, cědět
svoje slabé stránky a hranice, „co neumím tak dobře a kde potřebuji pomoc“ • znát
různé strategie prosazení a strategie úspěchu a umět je vhodně použít a umět je vhodně
použít (např. prosit, použít šarm, být neústupný, být flexibilní, bojovat ...).

v Další poznatky lze čerpat z otázek:
• Jak bych mohl/a být ještě silnější a schopnější? Jaké cíle mám a v jakých oblastech
bych je mohl realizovat? • Kde a u koho najdu podněty, kdo mi může sloužit jako
vzor? • Kde a jak si mohu zorganizovat pomoc a podporu? • Na co musím dávat
pozor, co mohu dělat, aby mi asistent skutečně mohl pomoci a sám neurčoval, co mám
dělat? • Jaká mám práva a jak je mohu prosadit? • Jaké povinnosti a závazky mám?
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Závěrečné shrnutí

Tak zvané body jsou základem a součásti žádoucí diskuse všech zúčastněných. Slouží jako
praktická pomoc k přiblížení při zprostředkování jednotlivých a osobně dále znázorňujících
ovlivňujících činitelů pro sebeurčující život utvářený s právem lidí se všemi procesy
rozhodování, které se na tom podílejí a  proletenými vztazích v jejich různých fázích a
situacích.

Všichni partneři účastnící se procesu si mohou mezi sebou např. dále vysvětlit, jaké mají nebo
chtějí přijmout pochopení rolí ve svých různých pozicích a z různých perspektiv. Kdy
rozhoduje kdo z jaké role / postoje a s jakým stanoviskem o kom? Jsou stanoviska shodná,
podle potřeby měnitelná?

Fáze „Přechod škola - povolání“ začíná při tom relativně brzo v individuálním vývojovém
procesu u lidí s postižením. Vytvářejí se důležité a stabilizující struktury pro přístup
orientovaný na jednání, které lze využít také později pro strategie jiného problémového řešení
a dále je rozvíjet.
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Příloha 2.2.2

Osoby s vysokou potřebou podpory mohou samy rozhodovat !

Na toto téma text vedoucího spolku „Netzwerk People First Deutschland e.V.“, Stefan
Göthling. Tento spolek se angažuje pro sebeurčení osob s poruchami učení a s mentálním
postižením. Je doprovázen postiženými osobami, které se rovněž obsluhují pomocí asistentů.

Každý člověk může sám rozhodovat.
Při tom není důležité, zda osoba věci sama umí udělat nebo ne. Na příklad může si vymalovat
pokoj na žluto, když to asistent pro něj udělá.

Každý člověk ukáže, kdo je, když o věcech rozhoduje a vybírá si sám. To začíná u docela
malých věcí. Na příklad když si člověk radši obuje tenisky místo sandálí. Nebo když člověk
chce jíst chleba s nutelou než se sýrem.

O některých lidech člověk říká, ti by nemohli sami rozhodovat nebo si vybírat ty
nejjednodušší věci. Tito lidé bývají většinou těžce postižení nebo se nazývají těžce postižení.
My u Netzwerk People First Deutschland e.V. říkáme, že jsou to osoby s vysokou potřebou
podpory. Potřebují více podpory pro svůj život. A potřebují často více podpory a času, aby
mohli sdělit, co chtějí. Je třeba se naučit, jak mohou lidé, kteří mluví těžce nebo vůbec ne,
sdělit, co chtějí. Je třeba se naučit, jak ukázat svoje sebeurčení.

Netzwerk People First Deutschland e.V. říká, že všichni postižení lidé mají právo na vlastní
sebeurčení. Říkáme také, že všichni lidé se mohou rozhodovat ve svém životě sami.

Existuje mnoho věcí, o kterých může člověk sám rozhodnout. Na příklad:

• Kde žije.
• Co dělá (v práci).
• Co dělá ve volném čase.
• Které šaty si chce obléct.
• Co chce jíst.
• Kdo ho podporuje.
• S kým je rád.
• Které barvy má rád.
• Které vůně má rád.
• Kdo sedí v jeho pokoji nebo kdo jede s invalidním vozíkem. Jestli se chce dívat z okna

nebo se chce raději dívat na pěkný obraz.
Všichni lidé si mohou tedy věci pro svůj život sami určit.

Sebeurčení nemá co dělat s tím, že rozhodnutí jsou velká rozhodnutí. Sebeurčení nemá co
dělat s tím, že se člověk rozhoduje pro to nebo ono. To umí každá osoba. A to už dělá každá
osoba, lhostejno jak mnoho podpory potřebuje ve svém životě.

Existují dva požadavky (Herausforderungen), jestliže se jedná o sebeurčení lidí s vysokou
potřebou podpory:

1. Jak lze rozumět druhu sebeurčení?
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2. Jak přesvědčíme své okolí, sebe a společnost o tom, že můžeme o věcech sami
rozhodovat?

K 1.  Jak můžeme rozumět druhu sebeurčení?

Vždy existuje možnost!

Člověk musí možnosti hledat a také je chtít najít. To vyžaduje často mnoho času a trpělivosti.
A především to vyžaduje naši připravenost, abychom byli otevření pro vnímání malých
signálů a abychom je uměli interpretovat. Při tom mohou lidé, kteří dobře znají muže nebo
ženu, pomoci. Ale nejdůležitější je, že se člověk sám učí od těchto osob.

Tyto věci bychom měli o osobě v každém případě vědět

• Důležité je: Jak řekne osoba „ano“ a „ne“? A jak ukazuje osoba, jak se jí daří.
• Důležité je: Jaké možnosti můžeme najít pro pro osobu, která říká „ano“ a „ne“ ?

Příklady pro pomůcky jsou:
o Kývat a potřásat hlavou
o Oči sklopit nahoru a dolu
o Obličejová mimika
o Souhlasné tóny a odmítavé tóny
o Všimat si znaků tělesné řeči

(Puls, tělesná teplota)
o Palec nahoru a palec dolů
o Symbolické karty, například s plus a minus, s palcem nahoru a dolů, zelená

karta a červená karta atd.
o Obrázkové tabulky
o Tabulky na slabiky
o Počítačové programy, hlasový počítač
o „Pokladnice“ / pořadač / koláž atd. tím jsou míněna místa, na které

shromažďují osoby (přirozeně také s podporou) obrázky, předměty, kazety
atd., které ukazují, co mají rádi a co ne.
Tak se stává, že obraz, který je od této osoby, je stále bohatší a rozsáhlejší
(objemnější) a osoba sama přispívá k tomu tím, že i ona přidává nebo odebírá
předměty. Jiné osoby by měly mít také možnost, přispět něčím do
„pokladnice“, přičemž by měl člověk stále myslet na to, že se jedná o
informace z druhé ruky. Je přirozeně pěkné, když člověk nalezne s postiženou
osobou shodu v tom, aby se sama rozhodla, které informace na rozdíl od jiných
smějí do „pokladnice“ přijít a které ne.

• Důležité také je, že osoba může ukázat, jestli se jí daří dobře, ne příliš dobře nebo vůbec
ne dobře.
Příklady pro pomůcky jsou:

o viz výše
o míče s různými obličeji
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A přirozeně by člověk měl nechat působit fantazii. Když člověk pozoruje osobu, napadá ho
jistě víc věcí, jak může ukázat, co má rád a co nemá rád, co se mu líbí nebo ne.

Například: pohyb, chování, věci, které drží v ruce ap.

Všechny tyto věci mohou pomoci objevit (nalézt), co by dotyčný chtěl.

K 2. Co můžeme dělat, aby lidé s vysokou potřebou podpory, mohli o věcech sami
rozhodovat

Projde to většinou hlavou člověka rychleji, než se rozhodne. To souhlasí zejména pro osoby s
vysokou potřebou podpory.

To je ale cizí rozhodnutí. A cizí rozhodnutí může znamenat, že je člověk utlačován a činí se
na něm násilí.

Sebeurčení je právo, které mají všichni lidé. Aby také lidé s vysokým stupněm potřeby
podpory využili svoje právo, je třeba chtít vidět její znaky. Je třeba chtít, aby člověk, který
pomoc potřebuje, se sám rozhodl. Je třeba ho brát vážně.

Ještě pár typů a ideí, co může dělat, abychom brali vážně sebeurčení lidí s vysokou potřebou
podpory a přesvědčili o tom druhé, že mohou:

• Je třeba stále poukazovat na to, že sebeurčení je právem všech lidí. Nelze dovolit
sebeurčení jen pár lidem. Sebeurčení není dárek, která dostanou jen někteří.

• Je třeba jasně říct rodině, politikům, společnosti, že sebeurčení má mnoho forem:
o Sebeurčení nemá jenom co dělat s tím, že osoba jasně umí říct, co chce. Nýbrž

sebeurčení má co dělat také s tím, že osoba vám ukazuje svůj způsob, co chce
nebo nechce a co dělá dobře nebo ne.

o Sebeurčení nemá co dělat jen s velkým rozhodnutím v životě (na příklad:
práce, bydlení, volný čas, přátelství). Sebeurčení má co dělat také se spoustou
maličností (na příklad zda někdo se při sprchování utírá žíňkou zhora dolů
nebo zdola nahoru nebo zprava doleva nebo zleva doprava).

• Je třeba dát rodině, odborníkům, politikům, společnosti praktické příklady, jak mohou
poznat sebeurčení lidí s vysokou potřebou podporu (viz příklady nahoře).

• Je třeba ukázat rodině, odborníkům, politikům, společnosti dobré příklady. To můžeme
udělat například  (obrázkovými) příběhy, články nebo filmy. Musíme být vzorem a osoby
s vysokou potřebou podpory kde je to možné vtáhnout do naší práce.

Netzwerk People First Deutschland e.V.
Stefan Göthling, Geschäftsführer
Kölnische Str. 99
34119 Kassel
Deutschland
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Telefon: (0561) 7 28 85 -55, -54 oder -56
Fax:       (0561) 7 28 85 -58

E-Mail:   info@people1.de

Internet: www.people1.de

mailto:info@people1.de
http://www.people1.de
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Qualitäts-Standards im Übergang Schule-Beruf

0. Einleitung
Teilhabe in den Bereichen  Freizeit - Schule und Arbeit - Wohnen

Zielebene
1.3 Präambel: „Der integrative Weg ist offen für alle“

(u.a. mit Gedanken zu „Menschenbild“,  "Gesellschaftliches / Persönliches
Leitbild", "Zufriedenheit der NutzerInnen / MitarbeiterInnen" ...)

1.2 Leitziele 1.2.1
Individualisierung

1.2.2
Inklusion

1.2.3
Barrierefreiheit

1.2.4
Passende Sprache

Handlungsebene

2. Kriterien

2.1 Empowerment 2.2 Selbstbestimmung 2.3 Gleichberechtigung
und Chancengleichheit
für Frauen und Männer

2.4 Individuelle Lebensplanung durch
Entscheidungs- und Wahlmöglichkeiten

Methodenebene I

3. Prinzipien

3.1 Lebenslanges
Lernen

3.2 Handlungs-
orientierung

3.3 Schlüssel-

qualifikationen für
selbständiges
Arbeiten

3.4 Nutzer- und
Kunden-

orientierung

3.5 Praktische
Erprobung

3.6 Förderplanung
mit Stärken- und
Schwächen-Profil

3.7 Qualifiziertes
Personal

3.8 Peer
Counseling und

Peer Support
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Methodenebene
II

4. Instrumente

4.1 Zentrales Instrument: Persönliche Zukunftsplanung

4.2 Job-Coaching
(Arbeitsbegleitung) – in
Deutschland

4.3 Clearing,
Arbeitsassistenz,

Berufsausbildungs-
assistenz und Job-

Coaching - in Österreich

4.4 Trägerübergreifendes
Persönliches Budget - in
Deutschland

4.5 ITP: Individuelle
Transitions-Planung  - in
den Niederlanden

4.6 NUEVA - in
Österreich

4.7 Wörterbuch für
leichte Sprache - in

Deutschland
4.8 Handbuch zur
Qualitätssicherung von
Angeboten von Behin-
derten für Behinderte - in
Deutschland

… …

Struktur- und
Strategie-Ebene

5. Forderungen zur Durchsetzung der Qualitätsstandards

im Übergang Schule-Beruf
Anhang:                   Vorhandene Texte (auch aus anderen Quellen, nicht nur von AG-
                                  MitarbeiterInnen), die die Standards weiter erläutern, differenzieren u.ä.
Für die Erstellung der Qualitäts-Standards haben wir uns auf fünf Fragen geeinigt:
11. Was bedeutet das konkret?
12. Praktische Umsetzung
13. Was bedeutet das für Professionelle (bezahlte oder auch unbezahlte pädagogisch-professionell

Arbeitende)
14. Was bedeutet das für junge Menschen mit Behinderung?
15. Was bedeutet das für Eltern / Angehörige?
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Zielebene - Leitziele

1.2.1 Individualisierung

Ziel ist es, die einzelne Person mit ihren eigenen Wünschen, Bedürfnissen und Fähigkeiten im
Mittelpunkt zu sehen und passende Unterstützungsangebote gemeinsam zu entwickeln.

Was bedeutet das konkret?

Jeder Mensch hat das Recht auf Entfaltung von Individualität und Subjektivität.
Individualisierung bezeichnet den Entwicklungsprozess, in dem sich die individuellen Fähigkeiten
herausbilden sollen.
Hintergrund bildet der Paradigmenwechsel von der Maßnahmenorientierung hin zu einer
Personenorientierung, d.h. im Vordergrund sollen nicht länger bestimmte Maßnahmen stehen,
sondern der Zuschnitt auf die einzelne Person.
Auf der Grundlage, sich als unverwechselbare Person zu begreifen, ist Selbstbewusstsein,
Selbstwertgefühl, Verantwortung für das eigene Handeln und Entscheidungsfähigkeit zu entwickeln.
Die Herausbildung der Individualität bedeutet für den/die Einzelnen „soziale Arbeit“ im Umgang mit
anderen Menschen, mit Institutionen wie z.B. Schule, und mit Leistungsansprüchen.
Der Prozess ist verbunden mit Erfolgen, Misserfolgen, mit Freude und mit Frust.
Individualisierung heißt, so zu fördern, dass jedem das Seine, aber nicht jedem das Gleiche zukommt.

Praktische Umsetzung

Die geforderte individuelle Förderung geht davon aus, dass unterschiedliche Menschen
unterschiedliche Förderungen bedürfen, um sich in einer Maßnahme oder Einrichtung positiv zu
entwickeln.
Die gezielte individuelle Förderung basiert auf den Ergebnissen einer individuellen Förderdiagnose
(d.h. eine Lernprozessdiagnose, die untersucht, unter welchen Bedingungen der Einzelne welches
Verhalten zeigt. Die Entwicklung, die Lebenswelt und die sozialen Bezüge werden mit berücksichtigt.).
Jede Person bringt eine persönliche Lebensgeschichte mit individuellen Erfahrungen, Stärken und
Schwächen mit, die es zu ermitteln gilt.
Durch individualisierendes Vorgehen wird der besonderen Art des Lernens des Einzelnen
entsprochen.
Die Verfahren, die Lernmaterialien, die Lernhilfen, die Lernzeit, die Arbeitsweise, der Stoffumfang
sowie der Schwierigkeitsgrad müssen variiert werden.
Eine frühzeitige individuelle Lebens- und Berufswegeplanung ist erforderlich.

Was bedeutet das für Professionelle?

Die individuellen Eigenheiten und die Unterschiedlichkeit der Menschen ist zu achten.
Freiräume sind zu gewähren, damit eigene Wege verfolgt werden können.
Der individuellen Leistungsfähigkeit, den unterschiedlichen Begabungen, den  besonderen Interessen
und Neigungen, sowie den spezifischen Lernbedürfnissen und Lernschwierigkeiten jedes/jeder
Einzelnen ist gerecht zu werden.
Es gilt, den Prozess der Entscheidungen zu unterstützen und den Individualisierungsprozess
einzufordern.
Durch eine differenzierte Beobachtung und Diagnose kann herausgefunden werden, welche
besonderen Fähigkeiten, Begabungen und Interessen der behinderte Mensch jeweils zu entwickeln
vermag.
Die Vermittlungsmethoden müssen differenziert angewendet werden.
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Die pädagogischen Einrichtungen haben sich dem unterschiedlichen Entwicklungsstand der
NutzerInnen und nicht die NutzerInnen einem einheitlichen vorgegebenen theoretischen und
genormten Plan anzupassen.

Was bedeutet das für junge Menschen mit Behinderung?

Der Mensch mit Behinderung wird nicht länger Objekt von Förderbestrebungen, sondern er wird zum
Subjekt. Er übernimmt Zug um Zug Verantwortung für seine Lebensplanung und für seinen
Lebensweg (Wahl der Schullaufbahn, berufliche Perspektiven, Auswahl der Menschen, mit denen
er/sie eine Beziehung wünscht).
Es gilt in der Gesellschaft und damit auch im beruflichen Bereich einen Platz zu finden, der den
eigenen Fähigkeiten und Interessen entspricht.
Die weitere Lebensplanung muss realistisch eingeschätzt werden.
Zum Individualisierungsprozess gehört notwendig dazu, Misserfolge zu verarbeiten, mit eigenem
Versagen produktiv umgehen zu lernen und sich nicht mit anderen zu vergleichen. Der/die Einzelne
muss die Fähigkeit entwickeln, persönliche Ziele zu setzen, zwischen unterschiedlichen
Anforderungen zu balancieren und durchhalten zu können.
Er muss einen Maßstab für sein eigenes Wollen finden.
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Zielebene, Leitziel:

1.2.2 Inklusion

Manche Menschen sprechen von „Integration“. Integration heißt, Menschen in eine Gruppe
hineinzunehmen, die vorher draußen waren. „Inklusion“ dagegen heißt, von vornherein niemanden
aus einer Gruppe auszuschließen. Das heißt: Alle müssen einander mit ihren Fähigkeiten und
Problemen ernst nehmen und anerkennen. Dadurch können wir den Alltag in Familie, Schule und
Beruf usw. verändern.

Was bedeutet das konkret?

Inklusion bedeutet die Schaffung von Grundvoraussetzungen zur gleichberechtigten Teilhabe aller.
Inklusion lässt die Verschiedenheit im Gemeinsamen bestehen und erkennt die Individualität in der
Gemeinsamkeit an.
Die Voraussetzungen der verschiedenen Einzelnen werden in das gesamte Gesellschaftskonzept mit
einbezogen. Stärken, Fähigkeiten und Kompetenzen gelten dabei als Orientierungen.

Praktische Umsetzung:

Inklusive Kulturen zu schaffen beinhaltet den Aufbau einer sicheren, akzeptierenden,
zusammenarbeitenden und anregenden Gemeinschaft, in der jede(r) geschätzt wird.
Eine inklusive Praxis erfordert eine Sensibilisierung aller Gesellschaftsmitglieder für die besonderen
Bedarfe und spezifischen Situationen der jeweils anderen Gesellschaftsmitglieder.

Was bedeutet das für Professionelle?

- Schulen und andere Bildungsinstitutionen müssen bereit sein, alle Menschen aufzunehmen.
- LehrerInnen sind gefordert, die Gesamtheit der SchülerInnen im Blick zu haben, zu der z.B.

weibliche und männliche SchülerInnen, SchülerInnen unterschiedlicher kultureller,
sprachlicher und ethnischer Erfahrungen und Kompetenzen, unterschiedlicher Bildungs- und
Lernerfahrungen, unterschiedlicher körperlicher und gesundheitlicher Erfahrungen,
Fähigkeiten und Grenzen gehören.

- Persönliche Zukunftsplanung ist ein Konzept für alle SchülerInnen einer Schule.
- Geeignete Methoden und Instrumente wie der ITP (Individueller Transitionsplan) kann als

Konzept aus den Niederlanden übernommen werden und soll ggf. mit allen SchülerInnen
(nicht nur mit den behinderten) angewandt werden.

- Alle Arten der Unterstützung werden von der Perspektive des/der SchülerIn aus betrachtet. Es
findet eine gemeinsame Reflexion und Planung aller Beteiligten – insbesondere der
SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern - statt.

Was bedeutet das für junge Menschen mit Behinderung und für Angehörige /
Eltern?

- Sicherheit, akzeptiert zu werden / nicht ständig in Frage gestellt zu werden / Akzeptanz der
Individualität,

- In Folge der Akzeptanz ein höheres Selbstwertgefühl,
- Reale Chancen zur Teilhabe und die Möglichkeit, aber auch die Notwendigkeit, diese

wahrzunehmen,
- Auseinandersetzung mit gesellschaftlich gesetzten Grenzen (z.B. mit den Grenzen des

Arbeitsmarktes),
- Selbstdefinition z.B. nicht nur als Mensch mit Behinderung sondern als Mensch mit vielen

Möglichkeiten und Fähigkeiten,
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- Für Menschen mit Behinderung: Lernen mit Problemen umzugehen,
- Für Eltern: solche Probleme der Kinder nicht für sie aus dem Weg räumen.
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Zielebene, Leitziel:

1.2.3 Barrierefreiheit

Barrieren sind Hindernisse. Es gibt bauliche Barrieren, die einen Rollstuhlfahrer oder eine
Rollstuhlfahrerin daran hindern, sich zu bewegen. Das sind zum Beispiel Treppen oder enge Türen.
Es gibt Bücher, amtliche Formulare und Webseiten im Internet, mit denen ein blinder Mensch nichts
anfangen kann. Oder Gebrauchsanweisungen, die ein Mensch mit Lernbehinderung nur mit Hilfe
verstehen kann. Oder Veranstaltungen, in denen zwar alle Reden in Englisch oder Französisch
übersetzt werden, aber nicht in Gebärdensprache.
Es gibt also sehr viele Barrieren, die Menschen „behindern“.
Barrierefreiheit macht Menschen weniger behindert - und macht allen das Zusammen-Leben und
Zusammen-Lernen leichter.

In Deutschland gibt es seit 2002 ein Bundesgleichstellungsgesetz, in dem der Begriff „Barrierefreiheit“
sehr umfassend definiert und die Herstellung von Barrierefreiheit in vielen Lebensbereichen gefordert
wird:

„Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände,
Systeme der Informationsvereinbarung, akustische und visuelle Informationsquellen und
Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für behinderte
Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne
fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.“

Des weiteren gehört die Verwendung einer leichten, verständlichen Sprache dazu.

Was bedeutet das konkret?

Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der gestalteten Lebensbereiche für alle Menschen -ohne
Benachteiligung, ohne generelle Zugangsbeschränkung für einzelne Personengruppen und
unabhängig von der Behinderung.
Der Zugang und die Nutzung müssen auch für Menschen mit Behinderung selbstbestimmt und ohne
fremde Hilfe erfolgen können.
Falls doch Hilfe nötig ist - zum Beispiel Übersetzung in Gebärdensprache - soll dies nicht zu Lasten
des behinderten Menschen gehen.

Praktische Umsetzung

Sensibilisierung und Aufklärung der Unternehmen über Barrierefreiheit und alles
was damit verbunden ist,
Unterstützung der Unternehmen bei der Schaffung eines barrierefreien Arbeitsumfeldes, Vermittlung
von Kontakten zu Zuschussgebern (in Deutschland z.B. das Integrationsamt),
darauf achten, dass Anbieter von Praktikums- oder Ausbildungsplätzen diese von vornherein
barrierefrei gestalten.
Dies gilt ebenfalls für Schulen und andere Bildungsträger, grundsätzlich für alle Lern- und
Arbeitsfelder.
Schaffung technischer Voraussetzungen, z.B. PC-Nutzung für alle (Braille-Schrift, Bildschirmfilter),
Mobilitätstraining,
Flächendeckend einen barrierefreien öffentlichen Personen-Nah- und Fern-Verkehr einfordern, sowie
die Mitwirkung behinderter ExpertInnen bei der Planung von Baumaßnahmen im Wohnumfeld.
Verständliche Formulierung von Lernangeboten und Arbeitsanweisungen.
Sicherstellung durch gesetzlich verankerte, einklagbare Rechte

Was bedeutet das für Professionelle?
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Schaffung von behinderungsgerechten Lern- und Arbeitsbedingungen.
Bei der Auswahl der Praktika auf die jeweiligen Bedürfnisse und die Zugänglichkeit achten.
Zu versuchen, Barrieren abzubauen und für mehr barrierefreie Angebote sorgen.
Allgemein zugängliche bzw. nutzbare Alternativen zu Sonderlösungen suchen.
Behinderte ExpertInnen konsultieren und einbeziehen.
Mobilitätstraining durchführen.
Alles leicht verständlich formulieren.
Beratung und Unterstützung von ArbeitgeberInnen (Arbeitsplätze, Praktika …) bei der Beantragung
von Zuschüssen und Fördermitteln zur barrierefreien Gestaltung

Was bedeutet das für junge Menschen mit Behinderung?

Mehr Wahlmöglichkeiten.
Mehr und mehr selbstverständliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Offen sein können gegenüber bestehenden und neuen Angeboten
Mehr Mobilität, mehr Selbständigkeit
Das Recht, verständliche Sprache einfordern zu können
Weniger Abhängigkeit von Hilfe.
Weniger Aufwand.
Mehr Sicherheit bei der Nutzung von Angeboten, Einrichtungen … und beim Kommunizieren.
Bisherige Begrenzungen, Einengungen zu erweitern oder sogar zu verlassen und sich weiter
ausprobieren zu können.

Was bedeutet das für Eltern / Angehörige?

Das gleiche wie für die jungen Menschen mit Behinderung. Darüber hinaus:
Weniger um etwas kämpfen müssen, was für andere selbstverständlich ist.
Weniger Sorgen und mehr Optimismus in Bezug auf die Zukunftschancen ihrer Kinder.
Sich selbst über diese Bedeutung von „Barrierefreiheit“ zu informieren und sich selbst dafür
einzusetzen.
Die Kinder / Jugendlichen zu ermutigen, beim Erweitern und Austesten neuer Möglichkeiten zu
unterstützen.
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Zielebene, Leitziel:

1.2.4 Passende Sprache

Sprache soll leicht verständlich sein. Sie soll nicht ausgrenzen und nicht verletzen. Sie soll Männer
und Frauen berücksichtigen.

Sprache erzeugt bzw. manifestiert soziale Wirklichkeiten wie z. B. soziale Beziehungen und
Machtverhältnisse, Ausgrenzungen und Diskriminierungen, aber auch inklusive / integrative
Wirklichkeiten.
Im Kontext des Übergangs Schule - Beruf von jungen Menschen mit Behinderungen ist dies z.B.
bedeutsam im Hinblick auf „Behinderung“ und „Geschlecht“.

Sprachliche Festschreibungen passieren aus dem Blickwinkel der dominanten Mehrheit und
schreiben Minderheiten fest. Das Denken und realisieren von alternativen und neuen Ideen
wird dadurch erschwert.

(Auch) Sprache konstruiert Behinderung:

Beispiele, wie durch Sprache Unterschiede und Normalitäten geschaffen werden45:

- „Der hat jetzt - würde ich mal sagen - so ne geistige Behinderung." Mit diesen Worten beschreibt und
klassifiziert ein Sozialpädagoge den Teilnehmer einer Qualifizierungsmaßnahme und schreibt ihm ein
Diagnose zu, die seiner eigenen Interpretation entspringt.

- „Anders als Normale“: Mit diesen und ähnlichen Worten sprechen vor allem Eltern und Professionelle
über junge Erwachsene mit Behinderungen und schaffen damit eine subtile Definition von Normalsein
und Nichtnormalsein.

- „Solche Menschen“ ist eine Formulierung, die einige Eltern und ArbeitgeberInnen benutzen. Hierin
drückt sich die eigene Distanz (der „Normalperspektive“) aus und es wird die Ausgrenzung einer
Gruppe manifestiert.

- Diagnosen: Mit Diagnosenstellungen seitens verschiedener Professioneller wird ein
Ungleichverhältnis zwischen DiagnosestellerInnen (als Subjekte) und Diagnostizierten (als Objekte)
geschaffen, das die Definitionsmacht bei den Nichtbehinderten kennzeichnet.

Ziel soll es sein, die Fremdzuschreibung durch Professionelle, Angehörige u.a.
Gesellschaftsmitglieder kritisch zu hinterfragen und eine Selbstbenennung der Menschen mit
Behinderung zu fördern. Menschen mit Behinderungen müssen an jeglichen Bezeichnungspraxen
aktiv beteiligt sein, solange Bezeichnungen noch unumgänglich sind.

Beispiele hierfür sind:
- die gewählte und geforderte (Selbst-)benennung von People First, als „Menschen mit
Lernschwierigkeiten“ anerkannt zu werden und damit diskriminierende Begriffe wie „die geistig
Behinderten“ zu ersetzen

- das Sprechen von „Menschen mit Behinderung“ statt von „den Behinderten“, um den einzelnen
Menschen in den Vordergrund zu rücken und seine / ihre Behinderung(serfahrung) als einen Teil
seines / ihres Lebens zu begreifen

- Abgrenzungen von Fremdzuschreibungen müssen ernstgenommen werden. Z.B.:  „wobei ich nicht
lernbehindert bin“ ist die Reaktion eines ehemaligen Schülers darauf, dass er in eine  Maßnahme für
Lernbehinderte vermittelt wurde (Zitat eines Teilnehmers einer Rehamaßnahme)

                                                       
45 die folgenden Zitate stammen aus Interviews mit verschiedenen AkteurInnen im Übergang Schule-Beruf, die im Rahmen der
Evaluation der Equal-EP „Keine Behinderungen trotz Behinderung“ geführt wurden.
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(Auch) Sprache konstruiert Geschlecht:

- Vermeintliche Unterschiede zwischen Geschlechtern, Rollenverständnisse, typische
Verhaltensweisen und damit verbundene Machtverhältnisse werden u.a. durch Sprache erst
geschaffen.

- Die Nichteinbeziehung von Frauen in die Sprache bedeutet und bewirkt auch ein Nicht-Mitdenken
von Frauen / Mädchen sowie deren typische Erfahrungen, Orientierungen und
Handlungsmöglichkeiten.
Reden wir von Praktikanten, dann meinen wir vielleicht die Praktikantinnen mit, doch sowohl wir selbst
als auch die Zuhörenden / Lesenden denken meist automatisch an die Situation der männlichen
Praktikanten. Bei Arbeitgebern sind uns männliche Chefs vor Augen, bei Politikern Männer etc.

- ein Beispiel für eine Strategie gegen Frauendiskriminierende Sprache: gehörlose Frauen
setzten kürzlich in der deutschen Gebärdensprache durch, dass die bisherige offizielle
Gebärde für „Frau“ - die Form einer Brust - durch das Zupfen am Ohr ersetzt wurde.

Komplizierte Sprache bewirkt Ausgrenzung:

Das Sprechen in komplizierten, langen Sätzen und mit unnötigen Fach- und Fremdwörtern bedeutet
einen Ausschluss für Menschen, die diese nicht verstehen können. Deshalb müssen im Gespräch
zwischen Menschen mit und ohne Lernschwierigkeiten Forderungen nach verständlicher fachlicher
Information, wie sie z.B. People First aufstellen, ernst genommen und umgesetzt werden. (siehe auch
4.7 „Wörterbuch für leichte Sprache“)

Auf dieser Basis bedeutet das für Professionelle, Menschen mit
Behinderungen und Eltern / Angehörige:

- Reflektiert sprechen in Bezug auf
- Zuschreibung von Behinderung
- Geschlechtergerechtigkeit und
- Verständlichkeit von Sprache.

- Selbstbenennung von anderen ernst nehmen
- verständliche Sprache einfordern
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2.1 Empowerment

Empowerment ist eine Lebenshaltung, die besagt, dass wir viel stärker, größer und fähiger sind, als
wir zu denken wagen. Sie besagt außerdem, dass wir die Kraft haben, uns zu ändern, um mehr
Freiheit, Verantwortung und Lebensfreude zu erfahren.

Was bedeutet das konkret?

Der Begriff Empowerment entwickelte sich in der US-amerikanischen Bürgerrechts- und
Frauenbewegung, deren Ziel die Überwindung sozialer Ungerechtigkeiten, Benachteiligungen und
Ungleichheiten war. Ziel war es, eine größtmögliche Kontrolle über das eigene Leben durchzusetzen.
Wörtlich übersetzt heißt Empowerment „Bemächtigung“.
Empowerment basiert auf einer neuen Lebenshaltung, die besagt, dass jeder Mensch die Kraft hat
sich zu ändern und Einfluss auf die ihn umgebenden Bedingungen zu nehmen, um mehr Freiheit,
Verantwortung und Lebensfreude zu erfahren.
Probleme werden als Herausforderung gesehen mit dem Wissen, dass sie lösbar sind.
Menschen entwickeln teilweise unerwartete eigene Motivationen und Fähigkeiten. Menschen wollen
und können Verantwortung für ihr Lernen und sich selbst übernehmen.
Eine an den Stärken und Ressourcen orientierte Grundhaltung schließt eine Auseinandersetzung mit
der eigenen Behinderung und mit objektiven Einschränkungen der eigenen Handlungsmöglichkeiten
mit ein.

Praktische Umsetzung

Eine am Ziel der Selbstbestimmung orientierte Lebensgestaltung (Bildung, Wohnen, Freizeit,
Partnerschaft) setzt bei den Ressourcen und Stärken der einzelnen Personen an.
Die Behinderung eines Menschen wird nicht nur als individuelle Schädigung gesehen, sondern als
Folge der jeweiligen Lebenssituation und Erfahrungen, Prägungen, Rollenzuschreibungen und
Lebensereignisse.
Das Lernen sollte so strukturiert sein, dass die Lernenden sich (heraus)gefordert fühlen. Sie werden
Akteure ihres Lernens. Es wird nur soviel an Hilfen angeboten, wie nötig.
Es müssen vielfältige Handlungs- und Erfahrungsräume eröffnet werden (projektorientiertes,
vorhabenorientiertes Arbeiten).
Bei der Auswahl von Förder-Maßnahmen und deren angestrebten Zielen sind die behinderten
Menschen einzubinden.
Selbstbestimmung hat Vorrang vor therapeutischen Maßnahmen, die das Ziel der Anpassung haben.
Die Rahmenbedingungen auf der strukturellen Ebene sind zu verändern. Hierfür sind zusätzliche
finanzielle Mittel erforderlich.
Empowerment-Prozesse finden immer in sozialen Kontexten statt. Sie bedürfen der Kooperation und
der Beteiligung der Betroffenen.

Was bedeutet das für Professionelle?

Der Grundgedanke des Empowerment, dass alle Menschen über individuelle Ressourcen verfügen,
muss den Professionellen bewusst sein.
Die Defizitorientierung, d.h. die Wahrnehmung der Betroffenen vornehmlich im Licht von Hilflosigkeit,
Ohnmacht, Schwäche oder Inkompetenz muss abgelöst werden durch eine Ressourcenorientierung.
Die individuellen Stärken, Fähigkeiten und Potentiale, die es zu entfalten gilt, werden in den
Mittelpunkt gestellt. Dabei wird davon ausgegangen, dass Menschen nur die Fähigkeiten und
Potentiale entfalten können, die ihnen auch zugetraut werden. Einem anderen Menschen etwas
zuzutrauen heißt ihn ernstzunehmen.
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Die Suche nach selbständigen Alternativen zum herkömmlichen Versorgungssystem muss unterstützt
werden.

Stärkung von Menschen heißt auch, solche Bedingungen zu fördern, die es Menschen ermöglichen,
selbst über das eigene Leben bestimmen zu können und selbst Kontrolle über die Gestaltung der
eigenen Lebenswelt zu erlangen.

Professionelle HelferInnen haben nicht mehr wie bisher für ihre AdressatInnen zu handeln, sondern
sie entwickeln Bedingungen und eine eigene Arbeitshaltung, die es ermöglichen, dass die Betroffenen
ihr Leben wieder selbst in die Hand nehmen.
Das professionelle Personal nimmt die Rolle des Assistenten ein, der den behinderten Menschen mit
seinem Fachwissen im Alltag dort unterstützt, wo es von den NutzerInnen gewünscht ist oder
zwingend erforderlich erscheint.

Was bedeutet das für junge Menschen mit Behinderung ?

Die Betroffenen gelten im Empowerment-Konzept als ExpertInnen in eigener Sache.
Für jeden persönlich bedeutet Empowerment mehr Selbstbestimmung und Freiheit zu gewinnen, aber
auch Verantwortung zu übernehmen und selbst aktiv zu werden statt „Opfer“ zu bleiben.

Die Selbstorganisation erhält eine zunehmende Bedeutung. Sie vollzieht sich einerseits in
einrichtungsbezogenen Mitbestimmungsgremien wie Werkstatträten und Heimbeiräten und
andererseits in institutionsunabhängigen „People First Gruppen“.
Mitbestimmung im Sinne einer gruppenbezogenen Selbstbestimmung muss unbedingt schon im
Schulalltag Thema sein.
Eine frühzeitige Lebens- und Berufswegeplanung unter Einbeziehung des Schülers/der Schülerin ist
unabdingbar.

Es ist das Gefühl, sich der eigenen Macht über sich selbst bewusst zu werden (Entdecken,
Bewusstwerden und Entwickeln von eigenen Ressourcen).
Sie gewinnen Kontrolle über ihr Leben, „ indem sie eigene Stärken im Austausch mit anderen
erkennen und sich gegenseitig ermutigen, ihr eigenes Leben und ihre soziale Umwelt zu gestalten.“
(Lebenshilfe, 1994, 4f).

Was bedeutet das für Angehörige / Eltern ?

Empowerment heisst für Mütter und Väter Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. Das
geschieht durch Aufarbeiten der gemeinsamen Erfahrungen mit anderen betroffenen Eltern in
Begleitung durch unterstützende Personen, die diese Stärke fördern. Die Hilfestellung anderer
betroffener Väter und Mütter und die Weiterbildung durch ExpertInnen fördern das Selbstbewusstsein
der Eltern.

Abhängigkeiten zu erkennen und ein Bewusstsein für gesellschaftliche Zusammenhänge zu erkennen,
macht Eltern kompetent, die Bedürfnisse ihrer Kinder auch Fachleuten und ExpertInnen gegenüber zu
vertreten.

Diese Empowermentprozesse fördern die Selbsthilfeorganisation der betroffenen Eltern und
ermutigen sie – etwa in Form von Selbsthilfegruppen – ihre Erfahrungen an andere Väter und Mütter
weiterzugeben.



C:\WINDOWS\Plocha\CDpal\text\finalrep.doc

235/380

Handlungsebene, Kriterium:

2.2 Selbstbestimmung

Viele Menschen wollen möglichst selbstbestimmt leben. Das heißt: selbst entscheiden, wo und wie sie
leben, wohnen, arbeiten und ihre Freizeit verbringen. Ob sie allein oder zu zweit oder in einer Gruppe
wohnen wollen, ob sie Kinder haben wollen. Ob sie etwas allein tun wollen oder mit Hilfe, wer ihnen
helfen soll und wer nicht, wobei und wobei nicht. Das heißt auch: Fehler machen dürfen - und daraus
lernen können.
Selbstbestimmung ist also einerseits ein Ziel. Andererseits erreicht man dieses Ziel nur dann, wenn es
überhaupt verschiedene echte Wahlmöglichkeiten gibt - und wenn man auf dem Weg dahin das
„Selbst-Bestimmen“ lernen und ausprobieren kann und dabei unterstützt wird.
Deshalb ist es wichtig, alle Angebote für den Übergang Schule - Beruf, alle Einrichtungen,
Grundsätze, Methoden und Instrumente daran zu messen, wie sie das Erlernen und Erproben von
Selbstbestimmung unterstützen.

In den USA haben sich schon in den 70er Jahren behinderte Menschen zusammen getan und für ihre
Selbstbestimmung nach dem Vorbild der Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen und der Frauen
gekämpft.

Ihr Ziel nannten sie „Independent Living“ – das heißt wörtlich übersetzt „unabhängig“ oder „autonom“
leben. Damit meinen sie das, was auch im deutschsprachigen Raum schon unter „Selbstbestimmt
Leben“ verstanden und immer bekannter wird: Danach heißt selbstbestimmt Leben,

• die Steuerung und Kontrolle über das eigene Leben zu haben,
• auf Grundlage der Wahlmöglichkeit zwischen annehmbaren Gelegenheiten oder brauchbaren

Angeboten, die die Abhängigkeit von den Entscheidungen anderer bei der Bewältigung des
Alltags verringern.

Das schließt das Recht ein,
• die eigenen Angelegenheiten selbst regeln zu können,
• am öffentlichen Leben und innerhalb der Gemeinschaft als gleichwertiger Mensch

teilzuhaben,
• verschiedenste soziale Rollen wahrzunehmen und
• Entscheidungen selbst fällen zu können,
• ohne dabei in seelische oder körperliche Abhängigkeit von anderen Menschen zu geraten.

Selbstbestimmung ist eine auf die jeweiligen Verhältnisse bezogene Vorstellung, die jede und jeder
persönlich für sich selbst bestimmen muss.

Was bedeutet das konkret?

Wahlmöglichkeiten und Entscheidungssituationen haben, erleben und reflektieren.

Wissen aktiv lernend in ein verwertbares Kennen und einsatzfähiges Können übertragen. Das alles ist
in verschiedenen Situationen möglichst jederzeit abrufbar und eigenständig in wechselseitig
aufeinander bezogenes Handeln umsetzbar.

Dazu gehört, personenbezogene Voraussetzungen zu schaffen und Bereiche zu gestalten, z. B. •
Selbst-Bewusstsein ausbauen, • Selbst-Einstellungen finden, • Klarheit schaffen, •
Einfühlungsvermögen entwickeln - sich selbst und anderen gegenüber, • eine eigene Werkzeugkiste
zusammenstellen und • aus eigenen Quellen schöpfen.

Für die Gesellschaft insgesamt bedeutet das: • Menschen zur mündigen, bewussten und selbst
verantworteten Beteiligung an der Gemeinschaft ermutigen - • behinderungsunabhängig auf
individuelle Möglichkeiten mit all ihren Veränderungen und Bewegungen achten. • Individuen als
Subjekte sehen und nicht als Objekte behandeln.
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Praktische Umsetzung

Methoden, Mittel und Aktivitäten dafür sind

• Rollen-Lernen, z. B. um Assistenz und unterstützte Beschäftigung selbstbestimmt nutzen zu
können.

• Durchsetzungsstrategien lernen und erproben.
• Peer Counseling ausbauen.
• Beratungs- und Erfahrungsangebote durch behinderte ExpertInnen weiter systematisch

entwickeln.
• Netzwerke bilden und gezielt nutzen - auch auf Basis mehrseitiger Wechselseitigkeit in einem

ebenfalls für andere Unterstützer grundsätzlich offenen Kreis.
• Möglichkeiten zur Entwicklung von Selbständigkeit schaffen (Probewohnen, Mobilitätstraining,

Freizeitgestaltung).
• Beratung durch Professionelle und - soweit erforderlich und zweckmäßig - ergänzend ein

unterstützender Mix aus helfender Begleitung und orientierender Anleitung z. B. hinsichtlich •
Informationen beschaffen, • Bedingungen für selbstbestimmte Entscheidungen herstellen, •
Konsequenzen von Entscheidungen im Beratungsgespräch reflektieren, • Unterstützung in
Fragen der Alltagsorganisation, • Befähigung / Kompetenz zur Selbstbestimmung fördern, •
Erfahrungen von Fremdbestimmung thematisieren, reflektieren und minimieren.

• Persönliches Budget nutzen.

Was bedeutet das für Professionelle?

• Junge Menschen mit Behinderungen als erfahrene ExpertInnen ihrer eigenen Lebenssituation
ernst nehmen.

• Gemeinsam mit jungen Menschen mit Behinderung deren persönliche Wünsche herausfinden.
• Junge Erwachsene in der Verwirklichung ihrer individuellen Lebenspläne unterstützen.

Wahlmöglichkeiten schaffen.
• Entscheidungssituationen herstellen.
• Entscheidungen respektieren, auch wenn sie nicht der eigenen (professionellen)

Überzeugung entsprechen.
• Eigene Grenzen reflektieren und Grenzen anderer respektieren.
• Eine gemeinsame „leichte“ Sprache mit den jungen Erwachsenen finden.

Was bedeutet das für junge Menschen mit Behinderung?

• Selbständigkeit lernen und Entscheidungen treffen.
• Eigene Grenzen reflektieren und Grenzen anderer respektieren.
• Selbstbewusstsein entwickeln, z. B. leichte Sprache einfordern.
• Weniger abhängig sein von Vorurteilen anderer, von pauschalen Rollen-Zuschreibungen und

Fremd-Bestimmung (siehe auch zu 1.2.3 Barrierefreiheit).
• Aktiver, neugieriger, lebendiger sein zu können, mehr eigene Lebenserfahrung gewinnen.

Was bedeutet das für Eltern / Angehörige?

• Wandel von der ErzieherInnen- und/oder FürsorgerInnenrolle hin zu einem partnerschaftlichen
Miteinander, um den Prozess des gegenseitigen Loslassens fördern und unterstützen zu
können, z. B. bei zu findenden Verhaltensregeln und Entscheidungen beraten.

• Dazu gehört z. B. auch: Sympathie zeigen und Anteilnahme aufbringen. Verantwortung mehr
und mehr an das Kind oder auch Dritte abgeben. Dabei muss auf die jeweilige Entwicklung
und Reife des Jugendlichen Rücksicht genommen werden. Die dazu erforderliche Förderung
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ist eine pädagogische Herausforderung für das ganze Umfeld. Das umfasst auch die
zeitweilige Unsicherheit ob beim sich „abnabeln“ und „frei-schwimmen“ zu lernen „alles gut
gehen wird“.

• Vertrauen in die Fähigkeiten des Jugendlichen und Mut zum Risiko aufbringen. Das bedeutet
ebenso, Probleme nicht mehr nur „abnehmen“ oder „fernhalten“, sondern bewusst ein
Gegenprogramm beginnen und schrittweise ausbauen. Das heißt zum Beispiel ein
partnerschaftliches Mittragen entwickeln.

• Deshalb sind in diesen Prozess zur beiderseitigen Stützung und Versicherung auch andere
Eltern genauso wie professionelle Fachleute als Expertinnen und Experten einzubeziehen.

• Grundsätzlich haben sowohl die Kinder/Jugendlichen mit Behinderung als auch ihre
Eltern/Angehörige gleichermaßen ein Recht auf Selbstbestimmung. Es ist also zu
unterscheiden, in welcher Rolle und welchem Funktionszusammenhang Entscheidungen wie
getroffen und welche Ansprüche verfolgt oder erfüllt werden.

• Mütter und Väter, die ihr Leben so weit wie möglich selbstbestimmt leben - also nicht ihr
ganzes Dasein auf das Wohl des behinderten Kindes konzentrieren - sind die ersten Vorbilder
für die Selbstbestimmung der Kinder.

• Hierzu gehört auch, zunehmend Verantwortlichkeiten, die Eltern oder Angehörigen
zugeschrieben werden, zurückzuweisen - also nicht nur loslassen wollen sondern auch
können. Hierfür muss es Alternativen und Wahlmöglichkeiten für die Jugendlichen mit
Behinderung geben, damit Eltern ihr eigenes Leben wieder zunehmend selbstbestimmt leben
können

• Auch Eltern brauchen somit auf dem Weg zur Selbstbestimmung für sich und ihre Kinder
Unterstützung durch selbstbetroffene ExpertInnen oder andere betroffene Eltern (z. B. in Form
von Bildungsangeboten, moderierten bzw. angeleiteten Gesprächskreisen und Peer
Counseling)

• Langfristig entsteht durch all das Entlastung - um mehr und mehr (wieder) das eigene Leben
führen können (siehe auch zu 1.2.3 Barrierefreiheit).
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Handlungsebene, Kriterium:

2.3 Gleichberechtigung und Chancengleichheit für Frauen und Männer

Frauen und Männer mit oder ohne Behinderungen sollen die gleichen Chancen in allen
Lebensbereichen haben und wahrnehmen können.

Der Europäische Sozialfonds (ESF) hat als Förderbedingung festgestellt, dass alle geförderten
Maßnahmen „geschlechtergerecht konzipiert und umgesetzt“ werden müssen.
Das für die Veränderung von Verwaltungs- und politischen Entscheidungsstrukturen entwickelte
Konzept des Gender Mainstreaming braucht eine Übersetzung in die sozial- und
bildungspädagogische Praxis berufsvorbereitender Arbeitsfelder und Lebensrealitäten, also die
Beantwortung der Frage:

Was bedeutet das konkret?

Zum Beispiel Deutschland: In Deutschland ist jeder vierte behinderte Mann erwerbstätig, aber nur jede
sechste behinderte Frau. Erwerbstätige Frauen mit Behinderung verdienen weniger als Männer mit
Behinderung. Gründe hierfür sind einerseits geringere Qualifizierung und Teilzeitbeschäftigung und
andererseits eine Verhinderung des Zugangs von Frauen in Leitungspositionen und besser bezahlte
Stellen. (vgl. Frauengesundheitsbericht 2001, Live-Studie 2000)

Ziele:

• In Qualifizierungs- und anderen berufsvorbereitenden Maßnahmen soll eine quantitative
Gleichverteilung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern ebenso erreicht werden wie bei der
Vermittlung in Praktika und Arbeitsverhältnisse.

• Möglichkeiten zur Umsetzung von Berufswünschen von jungen Menschen auch bei
„geschlechtsuntypischen“ Wünschen sollen geschaffen werden (auch junge Frauen wollen
Malerinnen werden, junge Männer Hauswirtschafts-helfer).

• Wege zur Abschaffung von Verdienstungleichheiten zwischen Frauen und Männern mit
Behinderung suchen

• Männer fehlen in sozialen und sonderpädagogischen Berufen. Ziel soll es sein, z.B. durch die
finanzielle und soziale Aufwertung der Berufsfelder ein möglichst ausgewogenes Verhältnis
der Geschlechter in den entsprechenden Berufen und Arbeitsbereichen und auf allen Ebenen
bis hin zur Leitungsebene zu erreichen.

• Väter treten eher selten als aktive Unterstützer ihrer Kinder auf. Es soll angestrebt werden,
diese stärker zu motivieren und einzubinden.

Praktische Umsetzung

• Erhöhung des Frauenanteils an Qualifizierungs- u.a. berufsvorbereitenden Maßnahmen unter
Einbezug der Entscheidungsträger (z.B. Arbeitsamt als zuweisende Institution,
MitarbeiterInnen von Projekten)
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• Suche nach und Vermittlung von Praktikumsplätzen: Offenheit von PraktikantInnen gegenüber
„geschlechtsuntypischen“ Berufen / Arbeitsfeldern fördern; gezielt Betriebe mit Chefin suchen
und Betriebe, in denen Arbeitsfelder „geschlechtsuntypisch“ besetzt sind.

• Gendersensibilisierende Fortbildungen für pädagogische MitarbeiterInnen / LehrerInnen
(Gender Trainings, Teamberatung u.a.)

• Geschlechtergerechte Sprache: Personenbezogene Aussagen sollen geschlechtsneutral oder
aber beide Geschlechter einbeziehend formuliert werden. z.B. Teilnehmerinnen und
Teilnehmer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (vgl. auch 1.2.4 Kriterium Passende Sprache).

• Frauen/Mädchen und Männer/Jungen sollen ein gleiches zeitliches und räumliches Maß an
Aufmerksamkeit in Schule und Qualifizierungsmaßnahme erhalten bzw. in Anspruch nehmen
(Hintergrund: Männer / Jungen ziehen häufig durch Verhaltensauffälligkeiten und nach außen
gewandten Aggressionen mehr Aufmerksamkeit auf sich).

• Geschlechterverhältnisse, geschlechtstypische Erfahrungen und Verhaltensweisen und
Berufswahlentscheidungen etc. als Unterrichtsthemen in Schule, Qualifizierungsmaßnahmen
und Beratung

• Auseinandersetzungen verschiedener Prozessbeteiligter, z.B. auch mit Eltern und deren
manchmal geschlechtstypischen Erwartungen zur Lebensgestaltung und Berufstätigkeit ihrer
Kinder

• Empowerment / spezielle Unterstützungsangebote für Mädchen / Frauen und spezifische
Angebote für Männer

• Workshops, Wochenendseminare und ähnliches jeweils für Mütter und Väter (mit
Kinderbetreuung)

Was bedeutet das für Professionelle?

Reflexion über / Sensibilisierung für:

• biografische und strukturelle Unterschiede in den Lebens- und Arbeits-situationen von
Mädchen / Frauen und Jungen / Männern (Berufs- und Erwerbsnotwendigkeit wird z.B. von
Eltern für Töchter und Söhne unterschiedlich eingeschätzt: Frauen mit Lernschwierigkeiten
oder geistigen Behinderungen werden eher als Haushaltshelferinnen in der Herkunftsfamilie in
Anspruch genommen als Männer.)

• geschlechtertypische Verhaltensweisen (z.B.: Umgangsweisen mit familiären und
gesellschaftlichen Gewalterfahrungen unterliegen einer tendenziellen Geschlechtstypik)

• Unterschiede in der Verteilung von Ressourcen (Zeit, Raum, Geld, Informationen, Bildung,
neue Technologie, Gesundheitsversorgung, Wohnverhältnisse, Mobilität / Kfz,
Freizeitverhalten)

• Überprüfung und ggf. Veränderung der eigenen Angebote in Bezug auf die o.g. Kriterien (z.B.
Wohnen, Unterricht …)

Was bedeutet das für junge Menschen mit Behinderung?

• Auseinandersetzung mit (auch eigenen) geschlechtstypischem Verhalten und Rollenbildern
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• Formulierung eigener vermeintlich geschlechtsuntypischer Lebensgestaltungswünsche
(Arbeit, Freizeit, Partnerschaft etc.) und Engagement für die Möglichkeiten, diese
durchzusetzen
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Handlungsebene, Kriterium:

2.4 Individuelle Lebensplanung durch Entscheidungs- und Wahlmöglichkeiten

Einen Plan für die eigene Zukunft machen – also für den Beruf, das Wohnen und die Freizeit. Dazu
muss man wissen, welche Möglichkeiten es gibt, damit man auswählen kann.

Was bedeutet das konkret?

a) Um eine Entscheidung für einen Beruf treffen zu können, müssen Jugendliche und junge
Erwachsene Berufe / Berufsfelder kennen und erfahren

b) Um eine Entscheidung über einen konkreten Arbeitsplatz treffen zu können, müssen
unterschiedliche Arbeitssituationen und Betriebskonstellationen bekannt und erfahrbar sein (z.B.
Großbetriebe und Kleinbetriebe, Erfahrungen in der Zusammen-arbeit mit KollegInnen)

c) Um eine Entscheidung über Wohn- und Lebensformen treffen zu können, müssen unterschiedliche
Wohn- und Lebensformen bekannt und erfahrbar sein.

d) Um Entscheidungen über die eigene Freizeitgestaltung und das Zusammensein mit Gleichaltrigen
treffen zu können, müssen Möglichkeiten dazu bekannt und erfahrbar sein

Praktische Umsetzung

zu a und b: Lange und kurze Praktika in unterschiedlichen Betrieben und Arbeitsfeldern.

Das Werkstufenkonzept der Gustav-Heinemann-Schule in Pforzheim (Teilprojekt der EP „Keine
Behinderungen trotz Behinderung“) kann hierzu als best-practice-Modell verstanden werden.
Die SchülerInnen machen dort (z.T. bereits in der Oberstufe) vier bis fünf Praktika. In diesem
Prozess kristallisieren sich besondere Fähigkeiten und Interessen in Bezug auf Arbeitsinhalte,
Arbeitsstrukturen, Arbeitssorte, soziale Settings etc. heraus, die eine Bedingung für
Berufswahlmöglichkeiten bilden.
Vergleichbare Konzepte haben manche anderen Schulen für Jugendliche mit geistigen
Behinderungen, selten aber für SchülerInnen mit körperlichen Behinderungen.

zu a und b: Sensibilisierung von Unternehmen / Praktikums- und Arbeitsplatzakquise durch
Professionelle

zu c: Probewohnen (z.B. mehrtägiges eigenverantwortliches Wohnen allein oder in Kleingruppen in
einer institutionseigenen oder angemieteten Wohnung)

zu d: Information über Freizeitangebote, Begleitung im Kennenlernen und Auswählen von
Freizeitangeboten (z. B. als Gruppenveranstaltungen von Schulklassen, Qualifizierungsmaßnahmen
etc.)
zu a, b, c, d: Mobilitätstraining und Einforderung barrierefreier Verkehrsmittel im ÖPNV auf
kommunaler Ebene

Um zwischen verschiedenen Berufen, Arbeitsplätzen, Wohn- und Lebensformen, Freizeitgestaltungen

wählen zu können, muss eine höchst mögliche Erreichbarkeit der damit verbundenen Orte geschaffen werden

zu a, b. c, d: Förderung der Entscheidungsfähigkeit von Jugendlichen / jungen Erwachsenen
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Außer Wahlmöglichkeiten zu haben, geht es auch darum, Wahlmöglichkeiten zu nutzen, d.h. eigene

Bedürfnissen zu entwickeln und zu entdecken und sich für oder gegen etwas entscheiden zu können.

Was bedeutet das für Professionelle?

Siehe oben: Beratung von SchülerInnen und Qualifizierungsmaßnahmeteilnehmer-Innen, Akquise von
Arbeitsplätzen, Begleitung an Arbeits- und Praktikumsplätzen, Realisierung von Wohntraining,
Mobilitätstrainings, Freizeitgestaltung etc.)

Sensibilisierung für die Wünsche und Bedürfnisse der jungen Erwachsenen

Akzeptanz der Wahlen / Entscheidungen

Was bedeutet das für junge Menschen mit Behinderung?

- eigene Entscheidungen treffen / sich möglicherweise aus der Gewohnheit lösen, dass andere
(Eltern, Institutionen) über das eigene Leben entscheiden

- eigene Bedürfnisse entwickeln, wahrnehmen und sich erfüllen

- eigenverantwortlich „wählen“

- Sensibilisierung für die Interessen anderer und die ggf. nicht veränderbaren äußeren Bedingungen
(Die Grenzen der Wählbarkeit liegen z.T. in den Grenzen von anderen Personen, von betrieblichen
oder Arbeitsmarktrealitäten)

Was bedeutet das für Angehörige / Eltern?

„Loslassen“ / eigene Interessen und Vorstellungen zurückstellen und den Kindern die Umsetzung
eigener Entscheidungen zugestehen. „Manchmal denkt man, es ist stark festzuhalten. Doch es ist das
LOSLASSEN, das wahre Stärke zeigt.“
- Vertrauen zu den eigenen Kindern entwickeln
- Bedürfnisse ermitteln
- Interessen fördern
- Fähigkeiten unterstützen
- Entscheidungen akzeptieren
- Partnerbeziehungen tolerieren
- Anerkennung gewähren
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Methodenebene I
3.1 Lebenslanges Lernen

Lernen kann man ein Leben lang. Damit es gelingt, muss es passende Angebote (Kurse, Seminare) geben, an
denen auch Menschen mit Behinderung teilnehmen können. Der nachfolgende Text zeigt, was die deutsche
Regierung dazu denkt.

Das (deutsche) Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gibt unter dem Begriff „Lebenslanges
Lernen“ folgende Richtungsweisungen vor. Diese gilt es mit der Lebensrealität von Menschen mit Behinderung
zu vergleichen.
Aus dem Vergleich ergibt sich ein großer Unterschied (siehe Forderungskatalog). „Was Hänschen nicht lernt,
lernt Hans nimmermehr" hat heute keine Geltung mehr. Lernen hört nach Schule, Ausbildung oder Studium
nicht auf, denn Lernen ist das wesentliche Werkzeug zum Erlangen von Bildung und damit für die Gestaltung
individueller Lebens- und Arbeitschancen.
Lebenslanges Lernen heißt das Schlüsselwort, wenn man auf dem Arbeitsmarkt mithalten, einen Berufs- oder
Schulabschluss nachholen oder sich einfach nur weiterbilden will. Lebenslanges Lernen durchbricht die Grenzen
herkömmlicher Bildungsstrukturen und die Einteilung in strikt aufeinander folgende Abschnitte eines
Bildungsweges, der oft mit dem Schul- oder dem Hochschulabschluss beendet ist.
Vielfach wird Lebenslanges Lernen nur verstanden als die Anpassung von Qualifikationen an neue
Erfordernisse, die im Berufsleben aus dem technischen Fortschritt erwachsen. Dafür gibt es aber lange schon ein
breites Angebot beruflicher Fort- und Weiterbildung oder anderer Zusatzqualifikationen.

Lebenslanges Lernen bedeutet mehr - zum einen, den Wiedereinstieg in Bildungswege zu
ermöglichen, zum anderen die im Beruf erworbenen, aber nicht formal bescheinigten Kompetenzen
zertifizieren zu lassen und dafür neue Lehr- und Lernformen anzubieten.

Darüber hinaus schließt es aber auch mit ein, Bildung als Weg zu mehr Eigenverantwortlichkeit im
Leben anzubieten. Es umfasst also die Gesamtheit allen formalen, nicht-formalen und informellen
Lernens ein Leben lang.

Das Konzept des Lebenslangen Lernens verzahnt die bisher stark segmentierten Bildungsbereiche
und integriert Vorschulbildung, schulische Bildung, Berufsbildung, Hochschulbildung sowie allgemeine
und berufliche Weiterbildung zu einem aufeinander aufbauenden und vor allem durchlässigen
Gesamtsystem.

Lebenslanges Lernen hilft, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken und Ausgrenzung
soweit  wie möglich zu vermeiden. Im Rahmen einer Gesamtstrategie soll das Ziel verfolgt werden,

• die Bildungsteilhabe zu erhöhen,

• allen Menschen mehr Chancen zur persönlichen, ihren Begabungen entsprechenden
gesellschaftlichen und beruflichen Entwicklung zu ermöglichen

Dabei werden insbesondere bildungspolitische Zielsetzungen verfolgt wie Erhöhung der Transparenz,
Verbesserung der Beratung, Sicherung der Qualität aller Bildungsbereiche, Förderung neuer Lehr-
und Lernkulturen, Zertifizierung von Weiterbildungsleistungen und Schaffung eines lernförderlichen
Umfelds für Menschen in speziellen Lebenslagen. Das soll helfen, die Herausforderungen des
gesellschaftlichen und demographischen Wandels zu meistern.
Gleichzeitig wird so die Grundlage für mehr Beschäftigung gelegt. Somit ist Lebenslanges Lernen ein
wichtiger Innovations- und Wettbewerbsfaktor.

Ziele
• Mobilisierung aller Begabungen Erhöhung der Bildungsbeteiligung,

• Entgrenzung, Erhöhung der Durchlässigkeit,

• Gestaltung von Lernprozessen, Erhöhung der Professionalität,

• Qualitätsoffensive, Schaffung eines konsistenten Konzepts
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Maßnahmen
Das BMBF hat 2001 im Aktionsprogramm "Lebensbegleitendes Lernen für alle" konkrete
Handlungsfelder identifiziert und entsprechende Maßnahmen auf den Weg in eine "lernende
Gesellschaft" gebündelt. Mit diesen Aktionen will das BMBF zu einer nachhaltigen Förderung
Lebensbegleitenden Lernens aller Menschen und einer zukunftsorientierten Reform der
Bildungsstrukturen beitragen.

Die Leitgedanken dabei sind:

• Stärkung der Eigenverantwortung sowie Selbststeuerung der Lernenden,

• Abbau der Chancenungleichheiten,

• Kooperation der Bildungsanbieter und Nutzer/-innen sowie 

• Stärkung der Bezüge zwischen allen Bildungsbereichen.

Die Befähigung zum Lebenslangen Lernen wird zukünftig immer stärker der Schlüssel für den
persönlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolg sein. Lebenslanges Lernen muss deshalb
zu einer Selbstverständlichkeit in allen Bildungsbereichen (Kindergarten, Schule, berufliche Bildung,
Hochschule, Weiterbildung) und allen Politikbereichen werden.

Quellenangabe: Auszüge aus der Homepage des Bildungsministeriums www.bmbf.de , Pfad: Bildung
– Weiterbildung – Lebenslanges Lernen

http://www.bmbf.de
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Methodenebene I

3.2 Handlungsorientierung

Handlungsorientierung bedeutet, durch praktisches Tun Aufgaben / Arbeitsaufträge möglichst
selbständig und geplant erfolgreich zu erledigen. Dies erfordert, dass notwendige Kenntnisse
angeeignet werden und Absprachen mit Anderen, z.B. MitschülerInnen, KollegInnen, AnleiterInnen
und LehrerInnen erfolgen.

Was bedeutet das konkret?
Zusammenfassend seien folgende Kriterien genannt, die einem handlungsorientierten Vorgehen
zugrunde liegen sollten (hier am Beispiel Schule):

− Im Zentrum eines Handlungsorientierten Unterricht steht die Hinführung der SchülerInnen zur
Handlungskompetenz durch inhaltlich-fachliches Lernen (Vermittlung von Fachkompetenz),
insbesondere aber durch methodisch-strategisches Lernen (Vermittlung von Methodenkompetenz
bzw. Lern- und Arbeitsstrategien) und sozialkommunikatives Lernen (Vermittlung von
Sozialkompetenz).

− Eine Vermittlung dieser Kompetenzen erfolgt in erster Linie prozessorientiert.

− Wichtig ist die Herstellung von Handlungsprodukten mit konkretem Gebrauchswert, mit denen sich
die SchülerInnen identifizieren können, die ihnen aber auch Gelegenheit zu Auswertung und Kritik
der Unterrichtsarbeit geben.

− Fachübergreifende Inhalte und Aspekte müssen notwendigerweise berücksichtigt werden.

− Die subjektiven Interessen der SchülerInnen sollen zum Bezugspunkt der Unterrichtsarbeit
gemacht werden. Es wird den SchülerInnen aber auch die Gelegenheit gegeben, durch einen
handelnden Umgang mit neuen (aktuellen) Themen und Problemen die eigenen Interessen
weiterzuentwickeln.

− Die SchülerInnen sollen zum selbständigen Handeln ermuntert werden, d.h. sie werden an der
Planung, Durchführung und Auswertung des Unterrichts beteiligt.

− Die LehrerInnen haben eher organisierende, beratende und mitarbeitende Funktion. Daneben ist
ihre wesentliche Aufgabe darin zu sehen, eine zuverlässige Beziehungsebene zu den
SchülerInnen herzustellen.

− Kopf- und Handarbeit, Denken und Handeln, sollen in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander
gebracht werden.

− Die Öffnung der Schule nach „innen“ und „außen“: Nach „innen“ bezeichnet das
Aufeinanderzugehen von SchülerInnen, LehrerInnen, und des übrigen Personals, die Förderung
individueller Lernwege und die Weiterentwicklung des Schullebens. Nach `außen´ meint den
Aufbau eines `Lernort-Netzes´, in dem die SchülerInnen außerhalb des Schulgeländes erkunden
können, was sie für ihre Vorhaben und Projekte wissen müssen.

Zusätzlich zu den genannten Kriterien ist im Zusammenhang mit der Förderung von
lernbeeinträchtigten SchülerInnen der Aspekt des „Zielerreichenden Lernens“ (mastery learning) zu
erwähnen. Es wird davon ausgegangen, dass ein großer Teil der SchülerInnen das gesteckte Lernziel
erreichen kann, wenn ihnen genügend Zeit zur Verfügung gestellt wird:

− Das zu erreichende Lernziel wird so genau wie möglich überprüfbar angegeben (Notwendigkeit
verständlicher Arbeitsanweisungen).
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− Die Arbeitsunterweisung wird in eindeutig voneinander abgrenzbare Teilziele zergliedert
(Notwendigkeit eines übersichtlichen und strukturierten Arbeitsablaufs).

− Jedes Teilziel muß beherrscht werden, bevor das nächste angegangen wird (schrittweises
Vorgehen vom einfachen zum komplizierten Sachverhalt).

− Nach jedem abgeschlossenen Teilziel erfolgt eine Rückmeldung. Bei nicht erreichtem Teilziel
werden individuelle Lernhilfen eingesetzt.

− Jede/r behinderte MitarbeiterIn hat (in Grenzen) genügend Zeit (individuelles Lerntempo).

aus: Barlsen, J.; Bungart, J.; Cárdenas, B; Klinkenbusch, A.: Vorbereitung des Übergangs
körperbehinderter Jugendlicher von der Schule ins Arbeitsleben. Siegen/Münster 1995.
Herausgegeben vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

Praktische Umsetzung

Das Konzept der Handlungsorientierung betrachtet „zielgerichtete Tätigkeiten“, wie sie in schulischen
und beruflichen Bildungsprozessen üblich sind (z.B. innerhalb von Aufgabenstellungen und
Arbeitsprozessen). Zielgerichtete Tätigkeiten sind allgemein durch eine bestimmte Abfolge von
Phasen bzw. Schritten („Modell der vollständigen Tätigkeit“) gekennzeichnet:

7. Orientieren

8. Planen

9. Entscheiden

10. Ausführen

11. Prüfen

12. Auswerten

Das „Modell der vollständigen Tätigkeit“ ist somit geeignet, Bildungsprozesse zu planen, zu
analysieren und auszuwerten. Aufgrund von aufträgen oder aufgabenstellungen sind Ziele
vorgegeben bzw. können (je nach Handlungsspielraum) eigenständig aufgestellt werden, wodurch die
Arbeitstätigkeit als ganzes ausgerichtet wird (zielgerichtete Tätigkeit). Anschließend wird bestimmt
durch welches Vorgehen das gestellte Ziel zu erreichen ist. Dabei ist der Sinngehalt bzw. der nutzen
der Tätigkeit für den Aufbau der Handlungsschritte mitentscheidend und sollte daher anhand der
Aufgabenstellung erkennbar bzw. vermittelbar sein. Aaußerdem wird davon ausgegangen, dass
‚inneres‘ oder lautes Sprechen begleitend zu dem erforderlichen Handeln der Bewusstmachung der
wichtigsten Inhalte dient und damit zu einem tieferen Verständnis von Arbeitsprozessen führt. Inneres
oder lautes Sprechen – z.b. in Form von Fragen oder Beschreibungen - ist daher in allen Phasen
nutzbar.
Im Folgenden werden die Phasenelemente einzeln betrachtet. Dabei ist nicht nur von einer
Wechselwirkungen zwischen den Phasen auszugehen, sondern auch von einer gewissen
Gleichzeitigkeit (z.B. bei neuen Teiltätigkeiten, die sich aus dem aktuellen Handeln heraus
notwendigerweise ergeben) bzw. Verzahnung einzelner oder mehrerer Schritte, in Abhängigkeit von
Art und Umfang der Tätigkeit:

1. Orientieren: Eine Orientierung erfolgt in erster Linie über die Aufgabenstellung (Auftrag), die dabei
zu erzielenden (Zwischen-) Ergebnisse (Ziele) sowie die Ausführungsmöglichkeiten und –
bedingungen. Insgesamt findet somit eine hinreichende Sammlung notwendiger Informationen zur
Ausübung der Tätigkeit statt. Wichtig ist daher eine eindeutige Formulierung der Aufgabe.
Grundlegende Anforderungen in dieser Phase sind z.B. Auffassungs- und Vorstellungsvermögen
sowie das Herstellen des Bezugs zu bereits bekannten Inhalten und bestehenden Kompetenzen.
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Unterstützungen können z.B. bei der Informationsbeschaffung oder zur Vergegenwärtigung von
(Zwischen-) Ergebnissen geleistet werden.

2. Planen: Zentral ist hier die konkrete Ableitung (Vorwegnahme) von (zumindest vorläufigen)
Teilzielen und Handlungsschritten. Der Arbeitsweg ist in seiner (sinnvollen) Abfolge (weitestgehend)
festzulegen, wobei auch andere Möglichkeiten der Ausführung bedacht und bestimmt werden können.
Dabei sind notwendige Arbeitsmittel, zu beachtende Ausführungs- bzw. Bedienungshinweise sowie
erforderliche Absprachen mit Kollegen bzw. Abteilungen oder auch der Zeitaufwand pro Arbeitsschritt
zu berücksichtigen.
Eine wichtige Anforderung in dieser Phase ist - neben dem Vorstellungsvermögen - die Arbeits- bzw.
Handlungsplanung (Problemlösefähigkeit). Zur Unterstützung können u.a. schriftliche (und/oder
bildliche) Arbeitspläne erstellt werden, die z.B. folgendes beinhalten:

Arbeitsplan

Arbeitsschritte Arbeitsmittel Ausführungshinweise Absprachen Zeitaufwand

3. Entscheiden: Nach der Planung ist letztendlich eine Entscheidung über das genaue und
zweckmäßige Vorgehen zu treffen. Sollten hierbei noch wichtige Kenntnislücken bestehen, sind diese
weitestgehend zu schließen. Liegen mehrere Ausführungsmöglichkeiten (je nach
Handlungsspielraum) vor, können als Entscheidungskriterien sowohl das Verhältnis von Aufwand und
Nutzen, als auch von Anforderungen und eigener Leistungsfähigkeit herangezogen werden. Eventuell
ist hier auch eine Abstimmung mit beteiligten Kolleginnen notwendig.
Wichtige Anforderungen sind neben der Fähigkeit zur Bildung und Beachtung von
Entscheidungskriterien somit auch soziale und sprachliche Fähigkeiten (z.B. Kritik geben bzw.
empfangen), die insbesondere bei Gruppen- bzw. Teamarbeit auch im Weiteren relevant sind.
Unterstützungen können z.B. bei der Bildung und Nutzung von Entscheidungskriterien sowie dem
Umgang mit Kritik gegeben werden.

4. Ausführen: Hier geht es um die Umsetzung der geplanten Arbeitsschritte, d.h. erforderlich ist –
neben z.B. handwerklichen Fertigkeiten - insbesondere ein handlungsbegleitender Vergleich zwischen
Planung (Soll-Zustand) und Ausführung (Ist-Zustand). Dies beinhaltet prüfende Prozesse, die somit
nicht ausschließlich in der nächsten Phase, sondern prinzipiell während des gesamten
Handlungsablaufes notwendig sind. Wichtig ist auch der verantwortliche Umgang mit den
eingesetzten Arbeitsmitteln.
Daneben sind bei der praktischen Ausführung insbesondere Sorgfalt bzw. Genauigkeit, Ausdauer und
Zuverlässigkeit gefordert. Unterstützungen können z.B. bei den Soll-Ist-Vergleichen (Aufstellen und
Beachten von Vergleichskriterien) erfolgen.

5. Prüfen: Es wurde bereits erwähnt, dass das Prüfen in Form von Soll-Ist-Vergleichen eine stetige
Anforderung innerhalb des Handlungsablaufes ist und deshalb nicht ausschließlich einer einzelnen
Phase zuzuordnen sei. Hier soll jedoch im engeren Sinne die Prüfung von Zwischen- bzw.
Endergebnissen angesprochen sein. Dabei kann eine Orientierung anhand vorgegebener Maßstäbe
aufgrund der Aufgabenstellung und/oder von in der Planungsphase festgelegten Erfolgskriterien (z.B.
im Rahmen von Zielbestimmungen) stattfinden.
Das Prüfen kann eine Gegenüberstellung von Selbst- und Fremdbewertung beinhalten, so dass eine
vertiefende Sicht auf Beurteilungsformen und -ergebnisse möglich ist. Eine wichtige Anforderung ist
somit das kritische Prüfen von Ergebnissen, wobei Unterstützungen beim Erstellen bzw. Anwenden
von Beurteilungsmaßstäben stattfinden könnten.
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6. Auswerten: Dieser Aspekt ist eng mit der vorangehenden Phase verknüpft. Er erfüllt insofern eine
eigenständige Funktion, da insbesondere die Einarbeitung in neue bzw. ungewohnte Tätigkeiten mit
einer Auswertung des gesamten Handlungsablaufes abgeschlossen werden sollte. Daher ist zu
prüfen, welche Tätigkeitsanteile bereits hinreichend beherrscht werden und welche noch nicht, wobei
in letzterem Fall die Gründe zu erkunden sowie zu klären sind. Auch hier ist eine Gegenüberstellung
von Selbst- und Fremdbeurteilung möglich. Eine Auswertung ist natürlich auch bezogen auf
Teilhandlungen denkbar und u.U. sinnvoll. Wichtige Anforderungen sind wiederum kritisches Prüfen
(gezielte Fehlersuche), sowie soziale und sprachliche Fähigkeiten. Eine Unterstützung könnte durch
eine Veranschaulichung der Beurteilungsformen erfolgen.

aus: Bungart, J.; Putzke, S.: Einarbeitung am Arbeitsplatz und der Prozeß der betrieblichen
Integration. In: Barlsen, J.; Hohmeier, J.: Neue berufliche Chancen für Menschen mit Behinderung.
Düsseldorf 2001, S. 111ff.
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Methodenebene I
3.3 Schlüsselqualifikationen für selbständiges Arbeiten

Schlüsselqualifikationen sind wichtige Fähigkeiten und Fertigkeiten, um Aufgaben oder
Arbeitsaufträge erfolgreich zu erledigen. Dazu gehören:
- fachliches Können und Wissen (z.B. handwerkliches Tun)
- selbständiges Planen, Ausführen und Prüfen
- Zusammenarbeit und Absprachen

Was bedeutet das konkret?

Seinen Ursprung hat der Begriff „Schlüsselqualifikation“ in der beruflichen Bildung. Hintergrund war
die Bestimmung und Vermittlung fachübergreifender Ziele bzw. fachübergreifender Qualifikationen,
welche, unabhängig von Veränderungen spezieller beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten,
überdauernder Art sein sollten.

Ausgangspunkt dieser Überlegungen waren somit pragmatische und wirtschaftliche Interessen. Die
Auszubildenden bzw. Arbeitnehmerinnen sollten befähigt werden, sich an einen (zu erwartenden)
stetigen Wandel in der Arbeitswelt weitgehend selbständig anzupassen.

Oberstes Ziel ist daher das selbständige Handeln, d.h. der Erwerb von Handlungskompetenz. Ein
Katalog von Schlüsselqualifikationen ist immer wieder zu überprüfen, da diese einem zeitbedingten
Wandel unterliegen können. Heute besteht aber noch immer Uneinigkeit darüber, welche einzelnen
Fertigkeiten den Schlüsselqualifikationen zuzuordnen und wie diese zu kategorisieren sind. Dennoch
werden die Schlüsselqualifikationen weitgehend übereinstimmend unterteilt nach:

* Fachkompetenz: Fähigkeit zum Erlernen von Fertigkeiten und Kenntnissen in einzelnen Arbeits-
und Tätigkeitsfeldern; u.a. Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Ausdauer.

* Methodenkompetenz: z.B. Fähigkeit zum selbständigen Planen, Ausführen und Kontrollieren
sowie Aneignen der dazu erforderlichen Informationen; Problemlösefähigkeit.

* Sozialkompetenz: Fähigkeit zur Zusammenarbeit und zum Umgang mit anderen, wie z.B. Team-,
Kooperations-, Kommunikations- und Kritikfähigkeit sowie Flexibilität.

Es ist zu beachten, dass die genannten Kompetenzbereiche nicht nebeneinander bestehen, sondern
hinsichtlich ihrer Zusammenhänge und Wechselwirkungen zu betrachten sind. Erst aus diesem
Zusammenspiel lässt sich Handlungskompetenz entwickeln:

Schlüsselqualifikationen und Handlungskompetenz

nach: BUTSCH, W.; GAIRING, F.; PETERßEN, W. H.; RIEDL, A.:
Ausbildung im Wandel: Konsequenzen für Selbstverständnis und Aufgabe des Ausbilders. Weinheim 1991, S. 41

Praktische Umsetzung

Die praktische Umsetzung erfolgt durch handlungsorientiertes Vorgehen.
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Was bedeutet das für Professionelle?

Für die Ausbildung individueller und situationsgerechter Handlungskompetenz der Jugendlichen ist es
von Bedeutung, dass die Professionellen nicht nur das Besondere bzw. Aufgabenspezifische, sondern
auch das Gemeinsame bzw. Übergeordnete der jeweiligen (Einzel-) Tätigkeiten herausarbeiten.
Die Anforderungsprofile (von Aufgabenstellungen bzw. Arbeitsprozessen) sind deshalb auch daraufhin
zu untersuchen, inwieweit
c) übergeordnete Qualifikationsmerkmale in ihnen enthalten sind bzw.
d) übergeordnete Qualifikationsmerkmale an ihnen erlernt werden können.

Außerdem sind die Fähigkeitsprofile derart zu gestalten, dass sie möglichst differenzierte Aussagen
über die jeweilige Ausprägung verschiedener fachübergreifender Qualifikationen enthalten.
Aufbauend auf einem Profilvergleich ist dann eine gezielte Vermittlung bzw. Aneignung
entsprechender Kompetenzen möglich. Dabei wird davon ausgegangen, dass
Schlüsselqualifikationen wie z.B. selbständiges Planen, Ausführen und Prüfen nicht nur auf
Arbeitsplätzen mit eher hohen Anforderungen, sondern auch bei sogenannten Anlerntätigkeiten, d.h.
in Arbeitssituationen unterschiedlicher Anforderungsgrade, grundsätzlich erforderlich sind.

Eine gewisse Ausnahme hiervon bilden Arbeits(teil-)prozesse, die der einzelne bereits als
Routinetätigkeit ausführen kann und bei denen somit zumindest planerische Elemente nicht (mehr)
direkt notwendig sind.

aus: Bungart, J.; Putzke, S.: Einarbeitung am Arbeitsplatz und der Prozeß der betrieblichen
Integration. In: Barlsen, J.; Hohmeier, J.: Neue berufliche Chancen für Menschen mit Behinderung.
Düsseldorf 2001, S. 111ff.
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Methodenebene I

3.4 Nutzer- und Kundenorientierung

Wenn Menschen mit Behinderungen Hilfe und Unterstützung durch andere Menschen brauchen,
sollen ihre Bedürfnisse und Wünsche beachtet werden.
Sie sollen auch sagen, ob die Hilfe und Unterstützung „gut“ oder „weniger gut“ ist, damit die
HelferInnen und UnterstützerInnen sich danach richten können.

Was bedeutet das konkret?
Die Verwendung des Begriffes „Kunde“ im sozialen Dienstleistungsbereich (hier einschließlich
Schulen) ist umstritten. Ursprünglich aus dem Bereich der gewerblichen Wirtschaft kommend,
bezeichnet der Begriff „Kunde“ ein Verhältnis, das gekennzeichnet ist aus einem Anbieter eines
Produktes oder einer Dienstleistung (z.B. Beratungsdienst) und einem dafür bezahlenden Abnehmer
(„Verbraucher“).

Der Abnehmer hat die Möglichkeit sich auszusuchen, welche Produkte oder Dienstleistungen er
erwerben und nutzen will, und er kann meist zwischen verschiedenen Anbietern auswählen.

Diese Kennzeichen der Kundenrolle existieren im sozialen Bereich in der Regel nicht. Soziale
Dienstleistungen werden oft in einer Dreieckskonstellation erstellt, zu der Nutzer (hier: Menschen mit
Behinderungen), Dienstleistungsanbieter und Leistungsträger („Kosten“-Träger) gehören.

Dabei bezahlt der Nutzer eines Angebotes die Leistungen meist nicht selbst. Daher kann er sich auch
nicht ohne weiteres gegen eine ihm unzureichend erscheinende Qualität der Leistung zur Wehr
setzen, wie dies die Kunden im wirtschaftlichen Sektor, z.B. durch den Verzicht auf den Kauf eines
Produktes, können. Gleichzeitig sind die Wahlmöglichkeiten für die Nutzer im sozialen Bereich aus
verschiedenen Gründen eingeschränkt: So existiert zum Beispiel an einem Ort häufig nur ein Anbieter
einer Dienstleistung und nicht mehrere.46

Die Beibehaltung des Kundenbegriffes im sozialen Bereich kann trotz einiger begrifflicher
Ungenauigkeiten sinnvoll sein, da er die Erfassung der Interessen nicht nur der direkten
Leistungsempfänger (z.B. der Nutzer) ermöglicht, sondern auch die Leistungsträger (z.B.
Integrationsamt und Agentur für Arbeit) sowie interne und externe Kooperationspartner (z.B. Schule,
Werkstatt für behinderte Menschen, Integrationsfachdienst und Berufsbildungswerk) mit einbezieht.

In diesem umfassenden Verständnis bezieht der Begriff „Kunde“ alle diejenigen mit ein, die ein
Dienstleistungsangebot in Anspruch nehmen.

Im engeren Sinne unterstreicht der Kundenbegriff die Wahrnehmung der Nutzer (hier: Menschen mit
Behinderungen) als eigenverantwortliche Individuen, in dem er ihr „kundig sein“ in Hinsicht auf die
eigenen Bedürfnisse betont. In diesem Zusammenhang lassen sich Bezüge zu den Konzepten
„Empowerment“ (vgl. 2.1) und „Selbstbestimmung“ (vgl. 2.2) herstellen.

                                                       
46 Inwieweit die z.B. in Deutschland geplante Umsetzung des persönlichen Budgets hier tatsächlich zu
Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen führt, bleibt abzuwarten (vgl. 4.4).
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Praktische Umsetzung
Die Klärung, was Nutzer- und Kundenorientierung bedeutet und wie sie verwirklicht werden kann, soll
nun beispielhaft anhand des Integrationsfachdienstes (IFD)47 erläutert werden (vergleichbares gilt
dann für andere Dienste).

Die zentralen Kundengruppen der IFD sind die Menschen mit Behinderungen ( = Nutzer) und
Betriebe. Kundenorientierung im engeren Sinne heißt dann, Strukturen und Tätigkeiten der
Fachdienstarbeit so zu planen und zu gestalten, dass die Interessen und Bedürfnisse der Nutzer und
Betriebe angemessen erfüllt werden.

Es soll dabei sichergestellt sein, dass Nutzer und Betriebe auf die Gestaltung des Angebotes des IFD
Einfluss nehmen können (wobei die „Gestaltungsmacht“ der verschiedenen Kundengruppen natürlich
variiert). Einfluss kann dabei auf folgende Arten ausgeübt werden:

3. Durch die Einflussnahme auf die Gestaltung der Leistungen,

4. Durch die Bewertung der erbrachten Leistungen.

Zu 1.: Die Einflussnahme auf die Gestaltung der Leistungen kann z.B. so aussehen, dass Nutzer
darauf drängen, dass der Fachdienst gut zu erreichen ist, dass die Angebote auf ihre spezifische
Behinderung hin angepasst werden oder dass für die Dauer der Begleitung personelle Kontinuität
gewährleistet ist.

Betriebe bestehen beispielsweise darauf, über die Behinderung der einzustellenden Nutzer
umfassend informiert zu werden, verlässliche Ansprechpersonen im IFD zu haben oder in Krisen
umgehend und flexibel Hilfe angeboten zu bekommen.

Will man sicherstellen, dass die beteiligten Kunden auf die Gestaltung der Angebote des Fachdienstes
effektiv Einfluss nehmen können, so setzt dies voraus, dass der Fachdienst Wege zur Erschließung
von Kundeninteressen entwickelt.

Dies kann auf verschiedene Arten erfolgen: Ausgangspunkt ist häufig die gezielte Sammlung von
Kundenerwartungen, die Fachkräfte bei Nutzern und Betrieben beobachten konnten. Einen weiteren
Weg stellt das „Sich-Hinein-Versetzen“ in den Nutzer und den Betriebsvertreter dar. Systematische
Verfahren wären z.B. regelmäßige Auswertungstreffen von Kunden („Kundenbeiräte“) oder allgemein
gesagt, ein Beschwerdemanagement. In diesem Zusammenhang kann auch eine Befragung der
Kunden erfolgen.

Das beispielhafte Ergebnis einer solchen Kundenbefragung (Menschen mit Behinderungen und
Betriebe) in IFD ist dargestellt im Text „Anhang 3.4 Beispielhafte Ergebnisse einer Kundenbefragung
im Bereich Integrationsfachdienste (IFD)“.

Zu 2.: Als weiteres Element von Kundenorientierung kann auch die Bewertung der erbrachten
Leistungen durch Nutzer und Betriebe angesehen werden. Denkbar sind, neben wiederum
Befragungen, Seminare mit Nutzern etc., in denen diese die Möglichkeit bekommen, ihre Erfahrungen
mit der Begleitung, ihrer Zufriedenheit mit den erreichten Erfolgen, der Beziehungsgestaltung
zwischen Fachkräften und Nutzern etc. deutlich zu machen. Diese Seminare müssen auf die
spezifischen Bedürfnisse der unterschiedlichen Behindertengruppen hin konzipiert werden.

Die Auswertungen der verschiedenen Bewertungsverfahren geben schließlich Hinweise auf weitere
Kundenerwartungen.

                                                       
47 IFD sind in Deutschland zuständig für Vermittlung und Begleitung behinderter Menschen in Arbeit.
Der vergleichbare Dienst in Österreich wird als „Arbeitsassistenz“ bezeichnet.
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Der Text ist ein überarbeiteter Auszug aus:

BUNGART, J.; SUPE, V.; WILLEMS, P.: Handbuch zum Qualitätsmanagement in
Integrationsfachdiensten. Düsseldorf, Köln, Münster 2001. Herausgeber: Ministerium für
Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie (masqt) nrw; Landschaftsverband
Rheinland lvr (Integrationsamt) und Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Integrationsamt)
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Anhang 3.4   Beispielhafte Ergebnisse einer Kundenbefragung im
Bereich Integrationsfachdienste (IFD)

Wie im Text 3.4 Nutzer- und Kunden-Orientierung angekündigt, folgt hier als Beispiel  das Ergebnis
einer „Kundenbefragung“: Ein Integrationsfachdienst (IFD) hatte seine Nutzer bzw. Kunden -
Menschen mit Behinderungen und Betriebe - befragt, wie sie sich künftig die Beratungs- und
Unterstützungsleistungen des IFD wünschen. Daraus entwickelte dieser IFD leitende Prinzipien für
seine künftige Arbeit:

Arbeitsleitende Prinzipien für Nutzer
1. Auf die Wahrung und Verwirklichung der Rechte des Nutzers wird geachtet (z.B.

gesellschaftliche Teilhabe, Datenschutz).

2. Entscheidungen werden nur gemeinsam mit dem Nutzer getroffen.

3. Aktuelle Fähigkeiten und spezifische Entwicklungsmöglichkeiten des Nutzers werden
während der Eingliederung laufend berücksichtigt.

4. Unterstützungsangebote werden solange aufrechterhalten, bis eine Klärung über den
weiteren Werdegang erreicht ist oder die Begleitung auf Wunsch des Nutzers  beendet wird.

5. Die Fähigkeit des Nutzers, Situationen wahrzunehmen und einzuschätzen, wird unterstützt.

6. Dem Nutzer wird selbständiges Handeln ermöglicht.

7. Eine Kontinuität der Unterstützung wird für die Dauer der Begleitung angestrebt.

8. Der Fachdienst hat sich mit den Wünschen und Bedürfnissen des Nutzers ernsthaft
auseinanderzusetzen - und zwar auch dann, wenn sie zunächst unrealistisch oder
unverständlich erscheinen sollten.

9. Der Fachdienst meldet dem Nutzer regelmäßig bzw. nach Absprache seine Sicht auf den
Verlauf der Eingliederung zurück.

Arbeitsleitende Prinzipien für Betriebe
10. Der Fachdienst erfragt die Interessen und Wünsche der Betriebe und setzt sich mit diesen

auseinander.

11. Betriebe werden von Anfang an auf zu erwartende Anforderungen, die mit der Einstellung
eines Bewerbers verbunden sein können, hingewiesen.

12. Der Fachdienst sichert dem Betrieb zu, so bald wie möglich Fragen und Probleme im Verlauf
der Eingliederung zu klären.

13. Regelmäßige Gespräche über den Eingliederungsverlauf werden durchgeführt, in denen
unter anderem die Einhaltung von Vereinbarungen und notwendige Veränderungen
hinsichtlich des Anforderungsniveaus besprochen werden.

Der Text ist ein überarbeiteter Auszug aus:

BUNGART, J.; SUPE, V.; WILLEMS, P.: Handbuch zum Qualitätsmanagement in
Integrationsfachdiensten. Düsseldorf, Köln, Münster 2001. Herausgeber: Ministerium für
Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie (masqt) nrw; Landschaftsverband
Rheinland (lvr (Integrationsamt) und Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Integrationsamt)
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Wichtige Schlüsselqualifikationen zur systematischen Förderung selbständigen
Arbeitens

Förderung der Fachkompetenz

• Aneignen von Fertigkeiten und Kenntnissen
• Fachqualifikation entfalten

Förderung der Methodenkompetenz

• Selbständig lernen
• Selbständig planen – durchführen - kontrollieren

Förderung der Sozialkompetenz

• In der Gruppe mitarbeiten
• die Persönlichkeit entfalten

- Systematisches
vorgehen

- Genaues Arbeiten
- Identifikation mit der

Arbeit
- Leistungsbereitschaft
- Verantwortungs-

bewußtsein
- Qualitätsbewußtsein
- Sicherheitsbewußtsei

n
- Selbstkontrolle
- Sauberkeit am

Arbeitsplatz

- Optimieren von
Arbeitsabläufen

- Wirtschaftliches
Denken

- Umweltbewußtes
Denken

- Rationelles Arbeiten
- Zeitgefühl für die

Arbeit
- Ausdauer
- Durchhaltevermögen
- Gefühl für

notwendige
Kontrollen

- Qualitätssicherung
- Vorausschauendes

Denken
- flexibles Disponieren
- Umstellungsfähigkeit
- Entwickeln von

Verbesserungsvor-
schlägen

- Lernwilligkeit
- Lernfähigkeit
- Einsicht der

Notwendigkeit zur
selbständigen
Weiterbildung

- Beherrschen von
Lerntechniken

- Erkennen des
eigenen Lerntyps

- Gedächnistraining
- Konzentration
- Entscheidungsfähigk

eit
- Transferfähigkeit
- Logisches Denken
- Systemdenken
- Problemlösungsfähig

-keit
- Analogieschlüsse

ziehen können
- Decodierungsfähigke

it
- Abstraktionsfähigkeit

- Fremdsprachen
lernen

- Planungsfähigkeit
- Überblick über

auszuführende Arbeit
erlangen

- Erkennen von
Arbeitszielen

- Auffinden von
Informationsquellen

- Selbständiges
Erarbeiten von
Informationen

- Wirtschaftliches
Auswerten von
Informationen

- Wichtiges von
Unwichtigem
unterscheiden lernen

- Ergebnisse
zusammenfassen

- Weitergabe von
Informationen

- Kooperationsfähigkei
t

- Integrationsfähigkeit
- Gruppenverhalten
- Einfühlungsvermöge

n
- Kollegialität
- Soziale

Verantwortung
- Mitverantwortung
- Sachliche

Argumentation
- Mündliches

Ausdrucksvermögen
- Schliftliches

Ausducksvermögen
- Bereitschaft zum

Erfahrungsaustausch
- Offenheit
- Arbeitsteiliges

Verhalten
- Kundengerechtes

Verhalten
- positive Einstellung

zum Beruf

Einzelne Schlüsselqualifikationen sind nicht immer eindeutig einem Kompetenzbereich
zuzuordnen, manche Schlüsselqualifikation sind für mehrere Kompetenz-bereiche bedeutsam.

aus: Koch, J.; Selka, R.: Leittetxte – ein Weg zu selbständigem Lernen. Teilnehmer-Unterlagen.
Berlin, Bonn, 2. völlig überarb. Auflage 1991. Herausgegeben vom Bundesinstitut für Berufsbildung,
Der Generalsekretär
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Methodenebene I, Prinzip:

3.5 Praktische Erprobung

Der Weg zu einer Ausbildungsstelle oder einem Arbeitsplatz führt oft über ein Praktikum.
In einem Praktikum kann man Berufe und Arbeitsfelder kennen lernen.
Man lernt, was man selber kann, was man noch lernen muss und was einen interessiert. Man merkt,
was man nicht schafft, aber man kann auch lernen, was man vielleicht mit Unterstützung schafft (siehe
auch 4.2 „Assistenz und Coaching“).

Die grundsätzliche Relevanz der Betriebspraktika hinsichtlich des Zugangs zum Arbeitsmarkt
belegen verschiedene empirische Untersuchungen. Bei den Berufsvorbereitenden und –
qualifizierenden Maßnahmen der an der transnationalen Equal-Partnerschaft tsw beteiligten
Projekte zeigt sich deutlich, dass die meisten der erreichten betrieblichen Ausbildungs- und
Arbeitsstellen auf dem ersten Arbeitsmarkt auf ein vorher in dem Betrieb absolviertes
Praktikum zurückgehen.

Ø Das Praktikum beinhaltet neben seiner qualifizierenden immer auch eine diagnostische Funktion
und es ermöglicht eine Fähigkeitserprobung unter realistischen Bedingungen.

Ø Sinnvoll erscheint die Unterscheidung zwischen Orientierungs- (eher diagnostische Funktion) und
Vermittlungspraktikum (eher qualifizierende Funktion) zu sein

Ø Eine ganz wesentliche Funktion besteht aber auch darin, den Betrieben die Möglichkeit zu geben,
den Arbeitssuchenden kennenzulernen und sowohl seine arbeitstechnischen Fertigkeiten als auch
seine sozialen Kompetenzen festzustellen.

Ø Das erste Praktikum erfüllt eine zentrale Funktion im Prozess der Passung von betrieblichen
Anforderungen und Fähigkeiten der Bewerber. Es ergänzt und differenziert maßgeblich die im
Vorfeld erstellten Fähigkeits- und Anforderungsprofile.

Ø Es ist festzustellen, dass längere Praktika (durchschnitt 8 Wochen) tendenziell eher zu
Vermittlungserfolgen führten. Der relativ geringe Zusammenhang deutet aber an, dass die
Dauer der Einzelmaßnahme nicht primär entscheidend ist. Im rahmen der Equal-Projekte
von TSW hat sich gezeigt, dass gerade mehrere kürzere Praktika zu Berufsentscheidungen
führen, die mehr auf die Interessen und Wünsche der Betroffenen zurückgehen.

Ø Die präzise Benennung der Zielsetzungen, die mit dem Praktikum verknüpft werden, und das
Ausmaß, inwieweit diese erreicht werden bzw. als erreicht gelten, entscheiden über den weiteren
Integrationsverlauf. Dies spricht für die Relevanz einer fundierten und klaren Zielsetzung zu
Beginn des Praktikums und einer abschließenden Überprüfung der Ergebnisse, sowie
dementsprechend detaillierte Arbeitskonzeptionen.
Daraus folgt: je konkreter die Zielsetzungen und die Inhalte der Praktika bestimmt sind, desto größer sind
die Erfolgsaussichten.

Ø Empirische Ergebnisse lassen vermuten, dass die Art der Probleme, die im Praktikum auftauchen
können, für den Eingliederungserfolg weniger bedeutsam ist. Ausschlaggebend scheint eher zu
sein, dass auftretende Probleme rechtzeitig erkannt und benannt werden. Für den weiteren
Verlauf der betrieblichen Eingliederung offenbar entscheidend ist dann die Gestaltung des
Prozesses der Krisenintervention. Eine enge Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten, d.h. ein
betriebsnaher und lösungsorientierter Ansatz, ist dabei grundlegende Voraussetzung für Erfolge.
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Ø Praktika sensibilisieren Betriebe für die Einstellung von Menschen mit Behinderungen und für die
Offenheit der KollegInnen

z. T. übernommen aus: Barlsen, J.; Bungart, J.; Hohmeier, J.; Mair, H.: Integrationsbegleitung in Arbeit
und Beruf für Schwerbehinderte mit geistigen Beeinträchtigungen. Münster 1999. Herausgegeben
von: Landschaftsverband Westfalen-Lippe/Hauptfürsorgestelle
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 Methodenebene I

3.6 Förderpläne unter Einbezug von Stärken- und Schwächenprofil

Jugendliche und Unterstützungspersonen machen einen Plan. In dem Plan steht, was man gut kann
und was man nicht so gut kann.
In dem Plan steht auch, was man noch lernen sollte, damit man seine Ziele erreichen kann.

Förderplanung ist ein Planungsprozess, der von den Kompetenzen und Interessen der Menschen mit
Behinderung ausgeht. Geprägt von Wertschätzung und Individualisierung werden in kooperativer
Weise Förder- und Unterstützungsangebote sowie Überlegungen zur Gestaltung pädagogischer
Prozesse erarbeitet, die zu einer Verbesserung der Lebensqualität dieses Menschen führen.

Was bedeutet das konkret ? - Praktische Umsetzung:

Förderplanung verfolgt zunächst den Zweck, einen Plan für die gezielte Förderung und Unterstützung
eines bestimmten Kindes, Jugendlichen oder Erwachsenen mit Behinderung zu erarbeiten.

Es stellt sich die Frage, welcher individuelle Förderbedarf für die Betreffenden besteht. Der
Förderplan formuliert Perspektiven und gibt eine Grundlage für pädagogisches Handeln ab.

Eine kurzfristige Förderplanung, die sich mit eng umgrenzten Fragestellungen beschäftigt, spezifische
Lernschwierigkeiten oder ein aktuelles Problemverhalten überwinden möchte, ist wenig geeignet, um
ein vertieftes Verständnis von der Situation behinderter Menschen und ihrer Entwicklungsperspektiven
zu erhalten.

Eine langfristig angelegte, situationsübergreifende Förderplanung setzt an den Anliegen und
subjektiven Bedeutsamkeiten der Menschen mit Behinderung an. Ziel ist es, ein ganzheitliches Bild
der Fähigkeiten und Fertigkeiten der Person zu erhalten. Es wird überlegt, welche
Entwicklungsschritte im Interesse der betreffenden Person initiiert werden sollen.

Die individuellen Lebenszusammenhänge müssen berücksichtigt werden. Förderplanung trägt
somit auch zu einem besseren Verständnis dessen bei, was eine Lebenssituation eines behinderten
Menschen charakterisiert.

Förderplanung benötigt ein theoretisches Selbstverständnis. Grundlegend ist das Menschenbild,
dass wir haben. Behinderung ist nicht zu sehen als Abweichung von einer fiktiven Durchschnittsnorm,
sondern sie zeigt die Vielfalt menschlichen Seins.
Somit kann sich Förderplanung nicht auf die Feststellung von Abweichungen oder Defiziten
konzentrieren und entsprechende ausgleichende Maßnahmen formulieren, sondern sie muss sich für
den jeweiligen Menschen interessieren. Im Zentrum steht die Frage, welche Unterstützung und
Betreuung benötigt die Person, um sein Leben zu bewältigen.

Kompetenzorientierung richtet den Blick vermehrt auf bestehende Fähigkeiten und neu zu
erschließende Ressourcen und nicht auf die Defizite. Das Anknüpfen an Problemen und
Schwierigkeiten verhindert das Entstehen von Selbstvertrauen und das Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten.

Eine prinzipielle Orientierung an individuellen Kompetenzen kann keineswegs bedeuten, individuelle
Schwächen gänzlich aus dem Blick zu verdrängen. Vorhandene Schwächen dürfen nicht durch
Ignorieren oder eine positive Terminologie verwischt werden.

Die Auseinandersetzung mit Fähigkeiten und Fertigkeiten, die im Handlungsrepertoire eines
Menschen nicht oder kaum vorhanden sind, muss, wie auch das Erkennen eigener Grenzen,
Bestandteil der Förderplanung sein. Es können sehr wohl Förderperspektiven in Hinblick auf
vermeintliche Schwächen erarbeitet werden.
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Förderplanung erfolgt nicht für einen Menschen mit Behinderung sondern mit ihm.
Die Perspektive der betroffenen Person wird einbezogen. Der Mensch mit Behinderung wird nicht
länger Objekt von Förderbestrebungen, sondern er wird zum Subjekt.

Die Förderung kann sich nicht nur auf die Person selbst konzentrieren, sondern muss stets auch die
Bedingungen seines Umfeldes (Qualität der Lebens- und Lernbedingungen) mit berücksichtigen.
Diese müssen ebenfalls als veränderungs- und förderungswürdig betrachtet werden.

Förderplanung erfordert individuelle Überlegungen für jeden einzelnen Menschen. Es kann keine
verallgemeinerbaren Förderkonzepte geben.

Individualisierung heißt, so zu fördern, dass jedem das Seine, aber nicht jedem das Gleiche
zukommt.

Förderplanung ist eine gemeinsame, kooperative Planung, in die alle an der Erziehung und Betreuung
eines Menschen mit Behinderung beteiligten Personen einbezogen sind.
Die Zusammenarbeit aller Beteiligten ist unverzichtbar.

In der konkreten Arbeit dient Förderplanung dazu, das pädagogische Vorgehen zu strukturieren.
• Die Formulierung mittel- und längerfristiger Zielperspektiven bringt eine Verbindlichkeit und

Überprüfbarkeit.
• Durch die Förderplanung ist ein Orientierungsrahmen für alle Beteiligten gegeben,

Transparenz ist gewährleistet.
• Um Praktikabilität und Ökonomie zu gewährleisten, ist eine Fokussierung auf einige wenige

Förderziele erforderlich.

Eine ständige Reflexion und Evaluation im Team ist erforderlich. Die Förderpläne müssen flexibel
gehandhabt werden.

Individuelle Entwicklungsplanung ist ein methodischer Weg zur Integration von diagnostischen
Informationen und Grundlage für weitere Berichte und Planungen.

Ein individueller Entwicklungsplan stellt ein Raster für die Einordnung gewonnener Daten und für
die Beschreibung der Stärken und Schwächen einer Person.

Prozesse individueller Förder- -und Hilfeplanung sind besonders dann angezeigt, wenn ein Übergang
von einer Lebensphase in die nächste ansteht, wie z.B. vom Kindergarten in die Schule oder der
Übergang von der Schule ins Arbeitsleben.

Die persönliche Zukunftsplanung als Methode der individuellen Hilfe- und Förderplanung bietet sich
an, um den Übergang in das Erwachsenenleben zu planen.
In dem persönlichen Stärken- und Schwächenprofil werden Informationen über die arbeitsbezogenen
Interessen, Kenntnisse, Fertigkeiten, Erfahrungen und sozialen Kompetenzen dargelegt.

Die Beobachtungen konzentrieren sich auf 3 Kompetenzbereiche:

- Methodenkompetenz: Fähigkeit, neue Dinge zu lernen; selbständig Aufgaben zu lösen;
Lernfähigkeit und Arbeitsorganisation/Problemlöseverhalten

- Sozialkompetenz: Fähigkeit, mit anderen zusammenzuleben und zusammenzuarbeiten;
Kommunikationsfähigkeit, Gruppen- und Teamfähigkeit

- Personale Kompetenz: Fähigkeit, eigenständig zu leben und zu arbeiten

Die verschiedenen Sichtweisen aller Mitglieder des Unterstützerkreises tragen zu einem
differenzierterem Bild bei. Stärken, aber auch Grenzen und Widersprüche werden deutlicher.

Es gilt zu überlegen, wie der/die Jugendliche seine/ihre Kompetenzen, Interessen und Potentiale
entwickeln kann und sie für die Umsetzung persönlicher und beruflicher Perspektiven nutzen kann
und wie er/sie in diesem Prozess durch Fachkräfte unterstützt werden kann.
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Förderplanung ist ein prozesshaftes Geschehen, das sich als Abfolge verschiedener
aufbauender Schritte darstellen lässt.

Ein idealtypischer Verlauf könnte folgendermaßen aussehen, jedoch verlaufen pädagogische
Prozesse oftmals anders, als sie ursprünglich intendiert waren. Deshalb müssen jederzeit Änderungen
möglich sein.

Phasen des Planungsprozesses:

o Bildung eines Teams

o Sammlung und Austausch von Informationen

o Bewertung der Informationen

o Formulierung von Förderzielen

o Identifikation von Hindernissen und Unterstützungsfaktoren

o Überlegungen zur Umsetzung der Förderziele

o Verlauf und Dokumentation des Förderprozesses

o Evaluation
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Methodenebene I

3.7 Qualifiziertes Personal

MitarbeiterInnen im Übergang von der Schule in den Beruf müssen lernen wie sie gut beraten,
begleiten und unterstützen können.

Was bedeutet das konkret?

• Hauptberufliche wie auch ehrenamtliche MitarbeiterInnen im Übergang Schule / Beruf müssen
qualifiziert sein.

• Hauptamtliche erwerben durch Ausbildung oder Studium eine Berufsqualifikation.   Durch
Fortbildungen zu spezifischen Bereichen in ihrem Wirkungsfeld werden sie  ExpertInnen in
ihrem Arbeitsbereich (Seminare, Schulungen, Berufsbegleitende   Ausbildungen…)

• Ehrenamtliche MitarbeiterInnen brauchen Unterstützung, Einarbeitung und Ausbildung von
Seiten der Hauptamtlichen. Es muss ein umfangreiches Schulungs- und Fortbildungsangebot
bereit gestellt werden.

• Ehrenamtliche MitarbeiterInnen sind kein Ersatz für hauptberufliche MitarbeiterInnen aus dem
sozialen Bereich. Ehrenamtliche Tätigkeit ist ein eigenständiges und selbst-bestimmtes
Betätigungsfeld.

• Ehrenamtliche MitarbeiterInnen können eine Einrichtung / Institution bereichern durch andere
Sichtweisen und Erfahrungen. Ebenso können sie Hauptamtliche unterstützen und entlasten.
Sie sind eine unschätzbar wertvolle Ressource für Organisationen und Einrichtungen.

• Ehrenamtliche Tätigkeit schafft neue Perspektiven und Horizonte für das eigene Leben,
Erfahrungen und Zufriedenheit sowie ein Gefühl der Zusammengehörigkeit durch Kontakte
und Geselligkeit.

Praktische Umsetzung?

• Strategien zur Gewinnung von Ehrenamtlichen:
o Zufriedene Ehrenamtliche werben neue Ehrenamtliche

• Stellenausschreibung für ehrenamtliche MitarbeiterInnen mit klarer Stellenbeschreibung
(Wirkungsbereich, Zeitaufwand, Qualifikationen, Ausbildungsmöglichkeiten)

• Öffentlichkeitsarbeit
• Abgestufte Mitmachmöglichkeiten, flexible Zeitmodelle

• Freiwilligenagenturen

• Einführung in das Sachgebiet und bei den anderen ehrenamtlichen KollegInnen

• Möglichkeit der persönlichen Entwicklung, Fortbildung und Qualifizierung geben

Was bedeutet das für die Gesellschaft? - Forderungen:

Die gesellschaftliche Bedeutung des Ehrenamtes reicht weit über die Aspekte der
Kostengünstigkeit und Ergänzungsfunktion des öffentlichen und staatlichen Sozial- und
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Kulturangebotes hinaus, d.h. es darf nicht sein, dass ehrenamtliche MitarbeiterInnen als „billige
Ersatzkräfte“ missbraucht werden, um „einzusparen“!

Leistung und Einsatz der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen müssen nicht nur moralisch anerkannt
werden wie z.B. durch Verdienstnadeln und Urkunden, sondern es müssen Strukturen und
Finanzmittel bereitgestellt werden, damit das persönliche Engagement, die Kraft und die innovative
Kreativität von ehrenamtlichen Engagierten erhalten bleibt (Zahlen von Spesen, Assistenzleistung für
behinderte ExpertInnen, Kinderbetreuung ...)

Was bedeutet es für Professionelle?

- Qualifizierung zum partnerschaftlichen Umgang mit ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
  in der Einrichtung

• veränderte Basis,
• verändertes berufliches Handeln,
• Qualitätsstandards erweitern durch Mitbestimmung der Ehrenamtlichen,
• Kommunikation- und Informationsfluss mit den Ehrenamtlichen gewährleisten,
• Ehrenamtskultur würdigen und wertschätzen

-Vernetztes Arbeiten
• AnsprechpartnerInnen für Ehrenamtliche festlegen bei Fragen und Problemen,
• Koordination von Ehrenamtlichen (Einführung, Ausbildung, Tätigkeitsfeld festlegen,
• Zeiteinteilung, Beratung)

Was bedeutet es für junge Menschen mit Behinderung sowie für betroffene
Eltern und Angehörige?

- Wahlmöglichkeiten zwischen Professioneller / Ehrenamtlicher Dienstleistung

- Qualifizierungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung für ehrenamtliche Arbeit
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Methodenebene I

3.8 Peer Counseling und Peer Support

Diese beiden Begriffe stammen aus den USA und bestehen aus englischen Wörtern. Übersetzt
heißen sie ungefähr: „Beratung und Unterstützung von Betroffenen durch Betroffene“. Also:
Behinderte Menschen tauschen mit anderen behinderten Menschen ihre Erfahrungen aus und
unterstützen sich so gegenseitig. Oder: Eltern tun das mit anderen Eltern.

„Peer“ kommt aus dem Englischen und bezieht sich auf Menschen, die „gleich“ sind / gleiche
Lebensumstände teilen.  Peer kann zum Beispiel sein, wer gleichaltrig ist, wer den selben sozio-
kulturellen Hintergrund hat, wer ähnliche Ausgrenzungserfahrungen gemacht hat.
In unserem Zusammenhang sind „Peers“ solche Menschen, die auf die gemeinsame Lebenserfahrung
zurückgreifen können, mit einer Behinderung in der selben Gesellschaft zu leben.

Die Anfänge des Peer Counseling (bezogen auf Menschen mit Behinderungen) wurden in den 60er
und 70er Jahren von schwerstbehinderten Menschen in den USA gemacht, die den Übergang von
Anstalten ins „normale“ Leben in der Gesellschaft anstrebten.
Im Laufe der Jahre wurde Peer Counseling zu einem äußerst wichtigen Werkzeug zur Befähigung
(Empowerment) behinderter Menschen innerhalb der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung.
Heute gibt es in den USA rund 450 Independent-Living-Centers (CIL), in denen Peer Counseling in
allen Lebens- und Arbeitsbereichen erfolgreich praktiziert wird.

In Deutschland versuchen die „Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben - ISL e.V.“ und ihre
Mitgliedsorganisationen, mehr Akzeptanz und qualifizierte Arbeitsplätze (bezahlte und ehrenamtliche)
für Peer Counselor zu schaffen.

Was bedeutet das konkret?

Peer Counseling in unserem Sinne bedeutet: Behinderte beraten Behinderte - partnerschaftlich,
kompetent, solidarisch und „ermächtigend“ (Empowerment) zu selbstbestimmter Lebensführung.

Die dem Peer Counseling zugrunde liegende Annahme ist, dass jeder Mensch, so er die Gelegenheit
dazu bekommt, die meisten seiner eigenen Probleme des täglichen Lebens selbst lösen kann.

Demnach besteht die Aufgabe des behinderten Beraters bzw. der behinderten Beraterin - des Peer
Counselors - vor allem darin, aufmerksam und akzeptierend zuzuhören und die Fähigkeiten der nach
Unterstützung suchenden Person weiterentwickeln zu helfen, ihre Probleme selbst zu bewältigen.

Das wird dadurch erleichtert, dass der/die Berater/in (Peer Counselor) selbst behindert ist und zu
seinen/ihren körperlichen, geistigen oder seelischen Einschränkungen steht, woraus sich eine
grössere Vertrauensbasis entwickeln kann.

Außerdem kann der/die behinderte Ratsuchende den Peer Counselor in einer Modellrolle
wahrnehmen, die motivierend zur Bewältigung der eigenen Schwierigkeiten wirken kann.

Praktische Umsetzung

Peer Counselor beraten aus einem bestimmten Bewusstsein, aus einer bestimmten Haltung heraus
und mit bestimmten methodischen Ansätzen und Fähigkeiten:

• Orientieren auf Ressourcen, nicht auf Defizite
• Bejahung, nicht Verdrängung, der eigenen körperlichen, geistigen oder seelischen

Einschränkungen
• Selbstbewusster Umgang mit der eigenen Behinderung
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• Erkennen von Prägungen, Abhängigkeiten und Entwickeln von Problemlösungsstrategien
• Selbstverantwortung erkennen und wahrnehmen
• Diskriminierungen erkennen und praktischen Widerstand entwickeln
• Achtung vor der eigenen Persönlichkeit - partnerschaftliches Akzeptieren und Wertschätzen des

Ratsuchenden
• Interesse am Peer, an der Begegnung mit ebenfalls behinderten Menschen
• Empathisches Zuhören
• Nicht-direktive Gesprächsführung und Krisenbewältigung (teilweise beruhend auf klienten-

zentrierter Beratungsmethodik von Carl Rogers)

Was bedeutet das für Professionelle - für junge Menschen mit Behinderung -
für Eltern / Angehörige?

Die meisten Mitarbeiter/innen in Behindertenberatungsstellen sind nichtbehindert. Nichts gegen ihr
Fachwissen und ihr Engagement. Doch den Mut, das Selbstbewußtsein und die Zähigkeit, die
behinderte Menschen oft brauchen, um ihre Rechte durchzukämpfen, all das läßt sich am besten aus
dem Erfahrungsaustausch zwischen Gleich-Betroffenen gewinnen.

Gleichbetroffen, gleichgestellt. Das heißt im englischen „peer“. Und „counseling“ meint das sensible
Zuhören, die solidarische Grundhaltung, die ein behinderter Berater einbringen muß, um den
Ratsuchenden nicht nur Rat zu geben, sondern ihn oder sie zur möglichst eigenständigen
Problemlösung zu „ermächtigen“.

Peer Counselor/innen sind Menschen, die mit ihrer eigenen Behinderung leben gelernt haben, die ihre
persönlichen Schwächen und Stärken kennen. Sie brauchen keinen Schwächeren, um sich stark zu
fühlen.
Das Unglücklichsein anderer ist ihnen nicht egal. Sie müssen deshalb aber auch niemanden „zu
seinem Glück“ überreden.

Peer Counseling ist eine emanzipatorische Beratungsmethode.
Wirkungsweise des Peer Counseling:

• Durch Vorbildrolle  à  Motivation
• Durch einfühlendes Zuhören  à  gespürte Akzeptanz und Wertschätzung
• Unabhängige und Träger-übergreifende Beratung  à  im Mittelpunkt der Ratsuchende
• Orientierung auf Fähigkeiten (nicht Defizite)  à  Selbstachtung
• Nicht-direktive Beratungsmethodik  à  Selbstverantwortung und Eigenaktivität

Besondere Wirkungsmöglichkeiten von Peer Counseling beim Übergang
Schule-Beruf  -  Beratung und Training zu Schwerpunktthemen:

• Selbstbestimmt Leben trotz schwerster Behinderung - wie geht das ?

• Selber "haushalten" und Mittel effektiv einsetzen lernen: Budget-Planung für flexible, individuell am
besten passende Hilfen

• Leben und Arbeiten mit Assistenz - Anleitungs- und Organistionskompetenz für schwerbehinderte
AssistenznehmerInnen

• Bewerbertraining für behinderte Menschen - besonders, um den TeilnehmerInnen Möglichkeiten zu
erschliessen, wie sie mehr Selbstvertrauen bekommen und in Bewerbungssituationen positiv mit
ihrer Behinderung umgehen können.

• Z.B. Die immer noch weit verbreitete Erwartungshaltung von ArbeitgeberInnen - „Behinderte sind
Probleme !“ - im Bewerbungsgespräch überzeugend umdrehen: „Ich bin kein Problem, sondern
ExpertIn im Probleme-Lösen - denn das ist das, was ich tagtäglich sogar mehr als andere tue !“ …
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• Peer Counselor als kompetente PartnerInnen ("behinderte ExpertInnen") für Reha-Träger und
Fachdienste

• Behinderung und Ressourcenorientierung: "Ability-Mainstreaming". Ähnlich wie in der o.g.
Bewerbungssituation auch in Fachgremien, bei Anhörungen, auf Tagungen u.ä. auftreten und
überzeugend werben für den weiteren notwendigen Paradigmen-Wechsel: von der
bevormundenden, fremdbestimmten Fürsorge hin zur selbstbestimmten, selbstverantwortlichen
Teilhabe
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Wie stelle ich mit mein Leben in 5 bis 10
Jahren vor…
Diese Dinge sind mir in der Zukunft
wichtig…
z.B. Wie und wo wohne ich?
       Was und wo arbeite ich?

Methodenebene II
4.1 Zentrales Instrument: Persönliche Zukunftsplanung

In einer Persönlichen Zukunftsplanung kann man mit Verwandten, FreundInnen und Bekannten
seinen weiteren Lebensweg planen. Bei der Umsetzung der Träume und Wünsche kann man sich von
diesen Personen helfen lassen.

Was bedeutet der Begriff konkret in der Umsetzung?

- Orientierung an der planenden Person, sieht diese als einzigartiges Individuum, keine Katego-
risierung nach der Behinderungsart

- Planende Person steht im Mittelpunkt; mit ihr reden nicht über sie
- Stärken, Fähigkeiten und Talente stehen im Vordergrund; Blickrichtung ist nicht auf das

gerichtet, was die Person nicht kann (Defizite und Begrenzungen)
- Auseinandersetzung mit Träumen und Wünschen der planenden Person
- Planungsprozess ist abhängig vom Unterstützerkreis
- Zukunftsplanung ist keine Momentaufnahme, sondern fortlaufender Entwicklungsprozess an

dem mehrere Personen beteiligt sind (Eltern, Freunde, Fachkräfte,…);
- Nutzung verschiedener Blickrichtungen der Beteiligten; Mitsprache und Mitwirkung aller ist

fester Bestandteil; Rückschläge, Um- bzw. Neuorientierungen im Prozess sind nicht
ausgeschlossen

- keine feste Verfahrensweise festgelegt, Richtungweisend ist die planende Person bestimmt
auch das Tempo des Planungsprozesses

Welche Methoden sollten bei der Umsetzung eingesetzt werden?

- Persönliche Zukunftsplanung bietet ein breites Methodenspektrum
- Information und Vorgespräch über Persönliche Zukunftsplanung mit der betreffenden Person
- Unterstützerkreis wird von betreffender Person festgelegt (Wer kennt mich gut? Wer kann mir

bei der Umsetzung meiner Träume und Wünsche helfen? Wer steht mir nahe?...)
- Die planende Person lädt ihren Unterstützerkreis selbst ein
- Methode MAP (Making Action Plan): Sammeln von Informationen über die planende Person

(zu den Themen Geschichte der Person, Träume und Wünsche, Alptraum, Stärken und
Fähigkeiten)

- Methode PATH (siehe unten): Wie schaut dein Leben in 5 Jahren aus? Was ist von dem in
einem Jahr passiert? - und dann einen Aktionsplan erstellen: Wer macht was mit wem bis
wann? Um zu der skizzierten Wunschzukunft zu kommen

Schritt: Nordstern

Zuerst wirft man einen Blick in die ferne Zukunft (5-10 Jahre). Man beschreibt wie man Leben,
Wohnen, Arbeiten möchte.
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Schritt: Was ist in einem Jahr mit  den Wünschen und
Träumen meiner fernen Zukunft passiert?

Der Zeitraum wird von der planenden Person und ihrem Unterstützerkreis
festgelegt.
Kann auch kürzer oder länger sein.
Was habe ich schon realisiert, für was bin ich schon auf dem Weg
dahin…

Schritt: Was tun wir morgen?

Was bedeutet das für

a) Die Gesellschaft
- Beteiligte an der Zukunftsplanung (Unterstützerkreis) und das soziale Umfeld der Person

tragen Mitverantwortung und sind Mitgestalter an der Umsetzung der Ziele
- Veränderte Sichtweise auf Menschen mit Behinderungen (nicht mehr Orientierung an der

Behinderung sondern an Stärken und Fähigkeiten jeder einzelnen Person)
- Paradigmenwechsel in der Behindertenarbeit
- Es reden nicht mehr Fachleute über eine Person, sondern es wird mit der Person

           geredet (ExpertInnen in eigener Sache, Person steht im Mittelpunkt)
- Sensibilisierung in Bezug auf Selbstbestimmung der planenden Person von Seiten  der

Gesellschaft

b) Professionelle
- Persönliche Zukunftsplanung verlangt ein verändertes Rollenverständnis von  Professionellen.

Sie sollten planende Personen unterstützen und befähigen ihre Zukunft mit dem
Unterstützerkreis selbst zu gestalten (Hilfe zur Selbsthilfe)

- Mitbestimmung und Mitwirkung der planenden Person fördern und unterstützen
- Sensibilisierung und Information der Beteiligten
- Neue Strukturen und Wege möglich machen
- Ernst nehmen von Wünschen, Bedürfnissen und Träumen der planenden  Person, auch

wenn sie unrealistisch erscheinen

c) junge Menschen mit Behinderung
- Werden mit ihren Wünschen, Träumen und Bedürfnissen ernst genommen
- Selbstverantwortung für die eigene Zukunft
- Aktive Beteiligung am Planungsprozess ist Grundlage der Zukunftsplanung
- Möglichkeit aus festgefahrenen Strukturen auszubrechen und eigene Wege gehen
- Unterstützerkreis hilft bei der Planung und Umsetzung des Lebenstraumes;
- Planende Person wird nicht alleingelassen mit der Zukunftsplanung

Wer ?

Wer unterstützt mich
bei genauen Ideen
und Plänen?

Was?

Welche Pläne,
welche Ideen,
welche Aufgaben
gibt es zu
erledigen?

Mit wem? Wen wollen wir
mit einbeziehen?

Wer kann mir dabei helfen?
Eine Person oder eine
Einrichtung?

Bis wann?

Wann muss die Aufgabe
gemacht sein?
Bis wann sollte der Plan
umgesetzt werden?
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Welche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen müssten zur optimalen Umsetzung erfüllt
sein?

- Vorhanden sein von Fachkräften die Zukunftsplanungen durchführen (+ Vorbereitung und
Nachbereitung), die die neutrale Moderation und Dokumentation übernehmen

- Bereitschaft von Beteiligten sich auf das Thema einzulassen und sich dafür Zeit nehmen
- Mut und Motivation bei Menschen mit Behinderung sich mit ihrer Zukunft auseinander

zusetzen und eine Zukunftsplanung anzugehen
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Methodenebene II

4.2 Job-Coaching (Arbeitsbegleitung) – in Deutschland

Jemand hilft dir beim Einarbeiten, deine Arbeit selbstständig gut zu machen und dich in einem Betrieb
zurecht zu finden.

Was bedeutet das konkret?

Job-Coaching erhöht die Chancen auf Integration auf den ersten Arbeitsmarkt für Menschen mit
besonderem Unterstützungsbedarf.
Hierfür einige Gründe:

- Ein Job-Coach unterstützt eine/n ArbeitsnehmerIn / PraktikantIn mit Behinderung individuell
an seinem/ihrem Arbeitsplatz im Betrieb

- Job-Coaches erhalten einen Überblick über die Stärken und Schwächen eines / einer
unterstützen ArbeitnehmerIn und können darauf eingehen

- Job Coaches wiederholen Arbeitsvorgänge, geben Hilfen und Tipps für die Ein-arbeitung
des/der unterstützten ArbeitnehmerIn, dies entlastet die MitarbeiterInnen vor Ort

- Job-Coaches helfen bei der Orientierung im Betrieb, dem Kennenlernen der betrieblichen
Infrastruktur und beim Sich-zu-Recht-Finden in der neuen Arbeitsumgebung

- Ein Job-Coach übernimmt die Vermittlerrolle zwischen Betrieb und dem/der unterstützten
ArbeitnehmerIn (Einarbeitung, Arbeitsplatzgestaltung, Sensibilisierung der MitarbeiterInnen
vor Ort, Erstellung von Hilfsmitteln zum selbständigem Arbeiten, Krisenintervention,
Konfliktlösung, etc.)

- Job-Coaches unterstützen die soziale Integration, durch Vorbildfunktion, das Einfinden in die
Betriebskultur (Verhalten am Arbeitsplatz, Regeln und Verbote) und das Herstellen von
Kontakten zu den anderen MitarbeiterInnen

- Job-Coaches suchen eine betriebliche Ansprechperson für den/die Arbeit-nehmerIn und
bleiben in Kontakt mit ihm/ihr für Rückmeldungen und Absprachen

- Der Job-Coach nimmt die Bedürfnisse beider Parteien ernst: die des/der unterstützten
ArbeitnehmerIn wie die des Betriebes

- Stück für Stück zieht sich der Job-Coach zurück, je nach Situation und Selbständigkeit
des/der ArbeitnehmerIn

Praktische Umsetzung

Im Vorfeld:
- Kennenlernen von Job-Coach und dem/der zukünftigen unterstützten ArbeitnehmerIn
- Abklären der Aufgaben des Job-Coaches
- Nähere Infos über Betrieb und Arbeit geben
- Stärken / Schwächen abklären

Vor Ort:
- Handlungsorientiertes Lernen, da viele unterstütze ArbeitnehmerInnen kognitive

Beeinträchtigungen haben
- Ständiges Wiederholen von Arbeitsabläufen üben und durchgehen
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- Organisieren von Hilfsmitteln für reibungslosen Arbeitsablauf
- Rückmeldungen einholen sowohl vom Betrieb, als auch von dem/der unterstützen

ArbeitnehmerIn
- Stärken / Schwächen Profil erstellen - oder abgleichen, wenn schon vorhanden
- Qualifizierungsplan erstellen für konkreten Arbeitsbereich
- Hilfsmittel und Arbeitsmaterialien für den/die TeilnehmerIn organisieren oder ggf. erstellen
- Als Ansprechperson für Betrieb und TeilnehmerIn zur Verfügung stehen in Konflikt- oder

Krisensituationen

Was bedeutet das für die Gesellschaft?

• Bereitschaft von Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes sich auf unterstützte MitarbeiterInnen
einzulassen, diese als MitarbeiterInnen und den Job-Coach in seiner Rolle zu akzeptieren.

• Das gilt auch für die anderen MitarbeiterInnen eines Betriebes.

• Wichtig ist die generelle Wertschätzung der Tätigkeiten eines Job-Coaches. Die Finanzierung für
Job-Coaching muss gewährleistet sein - nicht nur in Modellprojekten, sondern als
Regelfinanzierung.

• Gleiches gilt für die Ausbildungsmöglichkeiten zum Job-Coach.

• Dies setzt natürlich voraus, dass Qualifizierungsmöglichkeiten für Job-Coaches angeboten
werden.

Was bedeutet das für Professionelle?

• Erkennen der Bedeutung einer speziellen Ausbildung oder Fortbildung zum Job-Coach als
Notwendigkeit, wenn man in diesem Bereich tätig sein will.

• Als Job-Coach muss man sich auf die Bedürfnisse beider Seiten einstellen: Die des/der
unterstützten ArbeitnehmerIn und die des Betriebes. Die Vermittlerfunktion fordert
Einfühlungsvermögen in beide Parteien.

• Als Job-Coach sollte man sich der Stärken und Schwächen eines/einer TeilnehmerIn bewusst
sein und sich mit ihnen auseinandersetzen, um ein bestmöglichstes Ergebnis am Arbeitsplatz zu
erreichen.

Was bedeutet das für junge Menschen mit Behinderung?

• Bereitschaft sich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auszuprobieren und eine Anstellung
anzustreben mit Unterstützung durch einen Job-Coach.

• Diesen in seiner Rolle akzeptieren und annehmen ist eine wichtige Vorraussetzung für eine gute
Zusammenarbeit am Arbeitsplatz.
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Methodenebene II

4.3 Clearing, Arbeitsassistenz, Berufsausbildungsassistenz
      und Job-Coaching in Österreich

Diese vier Angebote stehen in Österreich für Jugendliche mit Behinderung, die an der Nahtstelle
Schule-Beruf stehen, zur Verfügung. Sie vernetzen sich untereinander und sorgen somit für einen
möglichst sanften Übergang des Jugendlichen von einer Lebensstation in die nächste.

Damit kommen eine Reihe weiterer - zum Teil auch in einander greifende und sich bedingende -
Instrumente zum Einsatz, deren Elemente jedoch keinesfalls nur in Österreich schon bekannt sind und
auch anderswo intensiv(er), nutzbringend und systematisch genutzt werden könn(t)en.

Inhaltlich und gleichsam zweckmäßig erfolgt dies jedoch bedingt durch unterschiedliche Systeme und
Gesetzesgrundlagen teilweise unter einer jeweils landesspezifisch anderen begrifflichen und
organisatorischen Zuordnung.

So setzt in der österreichischen Praxis beispielsweise die Berufsausbildungsassistenz das Clearing
voraus und die Arbeitsassistenz nutzt mittlerweile die Möglichkeiten des Clearings, um Ressourcen zu
sparen.

In den folgenden Abschnitten werden die jeweiligen Instrumente im Einzelnen kurz erläutert.
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Was ist Clearing?

Clearing ist ein Beratungsangebot für Jugendliche mit Behinderung zwischen dem 13. und dem
vollendeten 24. Lebensjahr, die nicht so genau wissen, wie es beruflich weitergehen soll oder einfach
eine Beratung brauchen.

Es ist ein Angebot für Jugendliche, die
• in der Sonderschule oder Integrationsklasse sind oder waren.
• psychische Probleme haben.
• aufgrund einer Körper- oder Sinnesbehinderung Probleme haben.

Es handelt sich also um ein Verfahren und Prozess zur Abklärung beruflicher
Entwicklungsmöglichkeiten für junge Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

Die Beratung kostet nichts und ist freiwillig.

Wie gestaltet sich die Umsetzung und was sollten auch Angehörige und Mitarbeiter/Innen
wissen?

Das Clearing läuft in sechs Phasen ab: Erstkontakt, Vereinbarung zur Erstellung eines Neigungs- und
Fähigkeitsprofils, Analysephase, Umsetzungsphase, Abschlussphase, Entwicklungsplan.

Clearing erfragt und greift Wünsche und Vorstellungen auf, was Jugendliche in Zukunft gerne machen
würden. Gemeinsam wird versucht, diese Ideen zu sammeln und dann zu schauen, welche
Möglichkeiten es für sie gibt.
Auf diese Weise finden wird ein genau für sie geeigneter Beruf herausgefunden.
Bei diesem Prozess werden sie durch Clearing-Fachleute beraten, betreut, begleitet und auch
getestet.

Zu der gemeinsamen Arbeit gehört:
• heraus finden, was sie/er gerne macht und gut kann.
• eine Liste der Stärken erstellen, aber auch der Dinge, die schwerer fallen.
• feststellen, welche Kurse ihnen noch weiterhelfen können.
•  zu zeigen, welche Berufe überhaupt möglich sind.
• einen Plan machen, der eine Karriere zeigt.
• miteinander erkunden, wie es im Wohnort mit möglichen Arbeitsplätzen aussieht.
• Kontakt mit anderen Stellen herstellen, die auch weiterhelfen.
• Stellen organisieren, wo geschnuppert werden kann.
• wenn nötig, auch medizinische oder psychologische Tests zu ermöglichen.

Die Leistung beinhaltet demnach insbesondere:
• Erstellung eines Neigungs- und Eignungsprofils,
• Durchführung einer Stärken/Schwächen-Analyse,
• Feststellen eines allfälligen Nachschulungsbedarfs,
• Aufzeigen beruflicher Perspektiven,
• darauf aufbauend die Erstellung eines Karriere-/Entwicklungsplans,
• Erschließung des in der Region vorhandenen Qualifizierungs-, Beschäftigungs- und

Unterstützungsangebotes,
• Anbahnung von Kontakten, die für die weitere Integration erforderlich sind

(z. B. Qualifizierung, Arbeitsassistenz …)
• Veranlassung und Organisation von Schnupperarbeitsplätzen,
• Arbeitspsychologische und arbeitsmedizinische Testungen

Gibt es nähere Informationen?

Ja. Im Internet zu finden unter  http://www.clearing-noe.at

http://www.clearing-noe.at
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Was ist Arbeitsassistenz?

Arbeitsassistenz ist die Beratung und Hilfe für Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung.
Es ist für sie nicht leicht, die richtige Arbeit zu finden. Deshalb wird mit ihnen beraten, was sie arbeiten
können und welche Arbeit zu ihnen passt.

Der Arbeitsassistent oder die Arbeitsassistentin überlegt mit ihnen, was geändert werden kann
- zum Beispiel am Arbeitsplatz. Probleme werden gemeinsam mit den Betroffenen gelöst.

Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung haben ein Recht auf besondere Hilfe.
Arbeitsassistentinnen und Arbeitsassistenten sagen ihnen, welche Hilfe es für sie gibt. Sie können zur
Arbeitsassistenz kommen oder die Assistenz kommt zu ihrem Arbeitsplatz. Das geht während der
Arbeitszeit.
NutzerInnen müssen für diese Hilfe nichts bezahlen.

An welche Zielgruppe richtet sich die Arbeitsassistenz?

• Sonder- und Integrationsschüler/Innen
• Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung
• Menschen mit Mehrfachbehinderung
• Arbeitssuchende Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung
• Körperbehinderung

Welche Unterstützungen werden den Kundinnen und Kunden der Arbeitsassistenz angeboten?

Unterstützung und Orientierung
• bei der Berufsfindung
• bei der Arbeitssuche
• bei Vorstellungsgesprächen
• bei Schnupperpraktika
• in der ersten Zeit im Betrieb
• bei Problemen in der Firma
• für den Versuch, die weitere Lebensgestaltung mitzuplanen, wenn die berufliche Reife noch

nicht gegeben ist.

Welche Leistungen werden für Arbeitgeber angeboten?

Information
• über das Dienstleistungsangebot der Arbeitsassistenz, betreffend der Einstellung

beeinträchtigter Menschen
• über deren individuelle Leistung und vielfältige Einsetzbarkeit
• über finanzielle Fördermöglichkeiten

Beratung
• bei der Einstellung von ArbeitnehmerInnen mit besonderem Unterstützungsbedarf
• im Umgang mit ArbeitnehmerInnen mit intellektueller Beeinträchtigung

Unterstützung und Begleitung
• bei Anlaufschwierigkeiten am Arbeitsplatz
• bei Behördenkontakten
• bei Krisensituationen am Arbeitsplatz

Welche Vorraussetzungen müssen gegeben sein, um Unterstützung durch die
Arbeitsassistenz in Anspruch nehmen zu können?
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Der Kunde soll
• arbeitssuchend sein (AMS)
• „Job ready“ sein – das heißt arbeitsfähig und arbeitswillig
• motiviert sein einen Arbeitsplatz zu erlangen
• eine Arbeitsleistung von zumindest 50 % einer durchschnittlichen Arbeitskraft erbringen

können

Welches Ziel verfolgt die Arbeitsassistenz mit ihrer Arbeit?

• Erlangung und Erhaltung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen

Bietet die Arbeitsassistenz auch Unterstützung bei arbeitsrechtlichen Fragen?

• Die Arbeitsassistenz arbeitet mit der Arbeitskammer, Wirtschaftskammer und diversen
Interessensvertretungen zusammen

Wird man bei der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche unterstützt?

• Die Arbeitsassistenz stellt sich auf die Fähigkeiten der Arbeitssuchenden ein und unterstützt
individuell und kompetent

Ist für die Inanspruchnahme der Dienste ein Kostenbeitrag zu leisten?

• Die Dienste der Arbeitsassistenz sind frei zugängig und kostenlos

Wo finden sich nähere Informationen zu diesen Themenbereichen?

Unter http://www.caritas-wien.at/211.htm und  http://www.noe.lebenshilfe.at/info_job.htm

http://www.caritas-wien.at/211.htm
http://www.noe.lebenshilfe.at/info_job.htm
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Was ist die Berufsausbildungsassistenz?

Die MitarbeiterInnen der Berufs-Ausbildungs-Assistenz (BAS) unterstützen Personen in ihrer
Berufsausbildung, und zwar dann, wenn sie benachteiligt sind und ohne Hilfe keine Lehre oder
Berufsausbildung machen könnten. Es handelt sich um Jugendliche mit sozialen Nachteilen,
Lernschwierigkeiten oder körperlicher Behinderung..

Die BAS gibt es in Österreich überall dort, wo sie gebraucht wird.

Für wen gibt es die BAS und was tut sie?

Die BAS ist da für alle Personen, die
• zum Teil wie in der Sonderschule unterrichtet wurden, oder
• im letzten Pflichtschuljahr Unterstützung gebraucht haben, oder
• die Hauptschule nicht erfolgreich abschließen, oder
• eine Behinderung nach dem Behinderten-Einstellungs-Gesetz haben, oder
• aus persönlichen Gründen wahrscheinlich keine Lehrstelle finden werden.

Die BAS
• arbeitet eng mit der Berufsschule, den Betrieben und anderen Einrichtungen der Ausbildung

zusammen.
• berät die Betriebe und Ausbildungs-Einrichtungen zu Förderungs-Möglichkeiten.
• informiert darüber, wie Menschen im Beruf und in der Gemeinschaft gut eingebunden werden.
• bemüht sich, damit alle einen Platz zur Berufsausbildung finden.
• hilft bei amtlichen Wegen.
• unterstützt bei Problemen, die in der Berufs-Ausbildung auftreten können.
• ist behilflich, wenn Probleme auftreten, und versucht dafür Lösungen zu finden.

Die BAS bietet ihre Leistungen den Nutzerinnen und Nutzern übrigens kostenlos an.

Was sollten  Lehrbetriebe, PädagogInnen und Angehörige über die BAS und ihre Grundlagen
wissen?

Auf Basis des § 8b BAG bietet die integrative Berufsausbildung eine neue Möglichkeit für
Jugendliche mit Behinderung. Ausbildende Betriebe werden vom Arbeitsmarktservice und
Bundessozialamt aus den Mitteln der Beschäftigungsoffensive gefördert.

Jugendliche mit besonderem Unterstützungsbedarf können nun

a) die Lehrzeit verlängern, wenn sie in der Lage sind, einen Lehrabschluss zu schaffen, aber
vielleicht länger dafür brauchen.
Die Ausbildung in einem Lehrberuf kann um ein Jahr, in Ausnahmefällen um maximal zwei Jahre
verlängert werden. Es besteht Berufsschulpflicht.

b) eine Teilqualifizierung erlangen, wenn nicht angenommen werden kann, dass sie in der Lage
sind, einen vollen Lehrabschluss zu schaffen. Hier werden Teilbereiche eines Lehrberufes erlernt.
Im Ausbildungsvertrag werden die Fertigkeiten und Kenntnisse, die erlernt werden sollen und die
Ausbildungsdauer (zwischen ein und drei Jahren) festgelegt.

Es gibt im Einvernehmen auch die Umstiegsmöglichkeiten zwischen den Formen der integrativen
Berufsausbildung und der regulären Lehre.
Während der gesamten Dauer der integrativen Berufsausbildung werden die Auszubildenden von der
BAS begleitet und unterstützt.

Voraussetzung dafür ist:

• Clearing  - Abklärung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeit für Jugendliche mit
sonderpädagogischem Förderbedarf zwischen dem 13. und dem vollendeten 24. Lebensjahr
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• Bestätigung des AMS (Arbeitsmarktservice)

Welche Aufgaben haben BerufsausbildungsassistentInnen?

• Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche
• Partner bei Lehr-/Ausbildungsvertragsabschluss
• Unterstützt bei Abwicklung der Förderansuchen für die Betriebe
• Kontakt zu Betrieb und Berufsschule
• Organisation von Lernhilfen während des Berufsschulbesuchs
• Begleitung des Jugendlichen bis zum Ausbildungsabschluss

Wo finden sich nähere Informationen zu diesen Themenbereichen?
Unter http://www.clearing-noe.at

http://www.clearing-noe.at
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Was ist Job-Coaching?

Job-Coaching ist eine begleitende Hilfe für Menschen mit Behinderung, wenn sie eine Tätigkeit in
einem neuen Betrieb beginnen. Sie werden unterstützt, wenn sie neue Arbeiten erlernen müssen oder
Probleme mit Kollegen oder Kelleginnen haben.

Mit einem professionellen Team wird für Menschen mit Behinderung eine berufliche
Integrationsbegleitung angeboten.

Zu Beginn eines Arbeitsverhältnisses oder speziell in der Anfangsphase neuer Aufgabenstellungen -
also ebenso bei Umstrukturierung oder Ausweitung von Tätigkeiten in bestehenden
Arbeitsverhältnissen - werden intensive Unterstützungsleistungen vor Ort angeboten.
Ziel ist es, zur Absicherung des Arbeitsverhältnisses die/den neue/n MitarbeiterIn bestmöglich und auf
schnellstem Wege in ihre/seine neue Tätigkeit einzuschulen.
Die Unterstützung erfolgt unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher und sozialer Aspekte und ist
für ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen kostenlos.

Wer ist die Zielgruppe von Job-Coaching?

• Sonderschulabgänger/Innen
• Integrationsschulabgänger/Innen
• Menschen mit Lernschwierigkeiten
• Menschen mit Mehrfachbehinderung
• Jugendliche, die im Rahmen einer integrativen Lehre durch die Berufsausbildungsassistenz

(BAS) begleitet werden
• Menschen mit Körperbehinderung

In welchen Bereichen wird Job-Coaching z. B. tätig?

• Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
• beim Einstieg ins Berufsleben direkt am Arbeitsplatz,
• in Beratungsgesprächen beim Erlernen neuer Tätigkeiten,
• in Krisen- und Konfliktsituationen im Betrieb,
•  bei Bedarf wird der Weg zur Arbeit und zurück im Rahmen eines Fahrtentrainings trainiert.

• Für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber
• im Umgang mit Arbeitnehmer/Innen mit Lernschwierigkeiten,
• bei der individuellen Integration von Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz,
• bei der Ausbildung und Einschulung in den verschiedensten Tätigkeitsbereichen und

Branchen,
• bei der individuellen Arbeitsplatz- und Ablaufgestaltung,
• bei der Qualifizierung ihrer neuen Mitarbeiter/Innen.

Wer gibt nähere Informationen zum Job-Coaching?

Herr Josef Schönhofer, Kontakt per Email: jschoenhofer@caritas-wien.at

mailto:jschoenhofer@caritas-wien.at
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Methodenebene II

4.4 Trägerübergreifendes Persönliches Budget -
       in Deutschland

Das Persönliche Budget ist ein Geldbetrag, den man selber vom Amt bekommt.
Man kann sich davon die Unterstützung und Hilfe einkaufen, die man braucht und sich wünscht.
Man kann sich auch die Person aussuchen, die einem helfen soll. Mit dieser Person bespricht man,
wobei man Hilfe haben möchte. Nachdem diese Person geholfen hat, bezahlt man sie selber.

Budget bedeutet im Allgemeinen, dass man eine bestimmte Summe zur Verfügung hat. Bekommt ein
Mensch mit Behinderung ein Persönliches Budget, so heißt das, er erhält einen festen Geldbetrag, der
vorher individuell dem Unterstützungsbedarf entsprechend ermittelt wurde. Mit diesem Geldbetrag
kann man sich dann seine Hilfe selbst zusammenstellen.

Persönlich bedeutet in diesem Fall, dass Art und Umfang der Hilfe genau auf den jeweiligen
Menschen mit Behinderung und seine Bedürfnisse abgestimmt werden.

Was bedeutet das konkret?

Wer Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe oder der „Hilfe zur Pflege“ hat, kann diese
Leistungen als Persönliches Budget beantragen.

Die Bezeichnung trägerübergreifend besagt, dass der Mensch mit Behinderung seine
gegebenenfalls verschiedenen (Teil-)Leistungen nicht wie bisher mit verschiedenen Rehabilitations-
bzw. Leistungsträgern verhandeln muss. Er erhält diese Leistungen von einem zuständigen
Leistungsträger, der sie im Namen aller am Persönlichen Budget beteiligten Leistungsträger ausführt.
Die Leistungen erfolgen sozusagen aus einer Hand. Dieser Leistungsträger wird Budgetbeauftragter
genannt und dient als Ansprechpartner für alle Budgetleistungen.

Mögliche Leistungsträger, die ein Budget geben können, sind: alle klassischen Rehabilitationsträger
(Krankenkassen, Bundesagentur für Arbeit, Unfall- und Rentenversicherung, Kriegsopferversorgung
und Kriegsopferfürsorge), außerdem die Pflegekassen, der Sozialhilfeträger mit der
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen und der Hilfe zur Pflege, sowie die
Integrationsfachdienste.

Praktische Umsetzung

Möchte ein Mensch mit Behinderung seinen Unterstützungsbedarf über das Persönliche Budget
finanzieren, so muss er als erstes einen Antrag bei einem der erwähnten möglichen Leistungsträger
stellen. Der Leistungsträger, bei dem dieser Antrag gestellt wird, ist im weiteren Verlauf dann der
Budgetbeauftragte.
Bei welchem Leistungsträger der behinderte Mensch seinen Antrag stellt und wen er somit zum
Budgetbeauftragten bestimmt, liegt in seinem Ermessen. Mit anderen Worten, der behinderte Mensch
kann sich bereits bei der Antragstellung überlegen und selbst entscheiden, mit welchem
Leistungsträger er in Zukunft verhandeln möchte.

Nach der Antragstellung folgt ein Bedarfsfeststellungsverfahren. Daran sind der/die AntragstellerIn
und alle Leistungsträger beteiligt, die eine (Teil-)Leistung erbringen. Hierbei wird einmalig und
individuell der gesamte Unterstützungsbedarf des/der AntragstellerIn festgestellt.

Steht der individuelle Bedarf fest, werden Verhandlungen über eine Zielvereinbarung geführt. Eine
Zielvereinbarung ist ein Vertrag zwischen dem Budgetbeauftragten und der antragstellenden Person.
Darin wird z.B. festgehalten, wie nachgewiesen werden soll, dass der festgestellte individuelle Bedarf
gedeckt oder die Qualität der Unterstützung gesichert wird. Es kann darin ganz genau festgelegt
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werden, welche Maßnahmen für eine Bedarfsdeckung erforderlich sind, wer für die Umsetzung dieser
Maßnahmen verantwortlich ist und wann diese Umsetzung geschehen soll.
Beispielsweise kann geregelt werden, dass der Budgetbeauftragte dem/der AntragstellerIn einmal im
Monat den festgelegten Geldbetrag auf sein/ihr Konto überweist und der Mensch mit Behinderung am
Ende des Monats Quittungen über die Ausgaben von dem Budget einreicht.
Wird diese Zielvereinbarung von einem der Vertragspartner nicht eingehalten, kann die Leistung
gestrichen werden. Von der Behörde kann jedoch keine Rückzahlung gefordert werden.

Ein Budget wird in der Regel für zwei Jahre gewährt und der Bedarf anschließend wieder neu
überprüft.

Gesetzlicher Rahmen

Seit dem 27. Dezember 2003 ist das Trägerübergreifende Persönliche Budget im §57 des deutschen
Sozialgesetzbuches XII gesetzlich verankert. Darin heißt es, dass anspruchsberechtigte behinderte
Menschen Eingliederungshilfe auch als Teil eines Persönlichen Budgets beantragen können. Seit dem
1. Juli 2004 gilt diese Regelung und das Persönliche Budget kann beantragt werden. Allerdings liegt
die Bewilligung eines solchen Antrages bis zum 1. Januar 2008 im Ermessen des Kostenträgers. D.h.
bis dahin kann der Kostenträger entscheiden ob er die Leistungen in Form eines Persönlichen
Budgets bewilligt oder die bisherige Vorgehensweise beibehält. Ab dem 1. Januar 2008 besteht dann
ein rechtlicher Anspruch auf das Persönliche Budget.

Welche Leistungen insgesamt Budget-fähig sind, also in Form eines Persönlichen Budgets finanziert
werden können, wird im § 17 des deutschen Sozialgesetzbuches IX erläutert. Demnach gehören zu
Budget-fähigen Leistungen alle Leistungen, die sich auf alltägliche, regelmäßig wiederkehrende und
regiefähige Bedarfe beziehen und als Geldleistungen oder durch Gutscheine erbracht werden können.

Ebenfalls im SGB IX befindet sich die Budgetverordnung, welche die detaillierteren Regelungen zum
Persönlichen Budget festlegt. Diese gilt auch seit dem 1. Juli 2004. Sie regelt wo der Antrag auf ein
Persönliches Budget gestellt werden kann, welche Voraussetzungen dafür erforderlich sind und wie
der verwaltungsinterne Ablauf aussehen sollte.

Das Persönliche Budget ist eine Möglichkeit, jedoch kein Zwang, d.h. ein Mensch mit Behinderung
kann einen Antrag stellen, muss dies jedoch nicht tun.

Was bedeutet das für Professionelle?

Die Leistungsgewährung durch ein Persönliches Budget - bzw. die weitgehend vom Nutzer selbst
bestimmte Leistungsgestaltung mit seinem Persönlichen Budget - beinhaltet ein verändertes
Rollenverständnis von Professionellen. Der Mensch mit Behinderung wird als Experte in eigener
Sache betrachtet und fungiert als Arbeitgeber.

Dem Menschen mit Behinderung müssen demnach mehr Kompetenzen zugesprochen werden und
somit ist auch ein Wechsel von einer Defizit-Orientierung hin zu einer Ressourcenorientierung
erforderlich.

Außerdem müssen Einrichtungen und Dienste wie z.B. Pflegestationen, Werkstätten für behinderte
Menschen oder Berufsbildungswerke lernen, Menschen mit Behinderungen als zahlende Kunden zu
betrachten.

Was bedeutet das für junge Menschen mit Behinderung?

Das Persönliche Budget ist ein Instrument, das zu mehr Selbstbestimmung und eigenverantwortlicher
Lebensgestaltung für behinderte Menschen beitragen kann. D.h. ein behinderter Mensch, der ein
persönliches Budget bekommt, kann z.B. darüber entscheiden, von wem er die Hilfe haben möchte,
an welchem Ort und wobei er sie braucht, aber auch wie er diese Hilfe bezahlt.
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Beispielsweise kann der Budgetempfänger bestimmen, ob er das Geld einsetzt, um sich einen
Arbeitsplatz in einer Werkstatt für behinderte Menschen mit entsprechender Arbeitsassistenz,
Arbeitsplatzausstattung und Fahrdienst zu finanzieren, oder ob er mit dem gleichen Geld lieber
versucht sich einen Ausbildungsplatz mit Assistenz und anderen erforderlichen Maßnahmen zu
ermöglichen.
Menschen mit Behinderung können durch das persönliche Budget also mehr Wahlmöglichkeiten
erlangen.

Solche Entscheidungen und vor allem der Organisations- und Verwaltungsaufwand können dabei sehr
belastend und manchmal auch überfordernd sein. In diesen Fällen ist theoretisch die
„Budgetassistenz“ als Unterstützung für den/die Budget-empfängerIn vorgesehen. Die
Budgetassistenz kann z.B. bei der Bedarfsplanung, bei der Rechnungslegung oder auch bei der
Assistenzsuche helfen.
Wie die praktische Umsetzung bzw. die Finanzierung dieser Budgetassistenz aussehen kann, wird
gerade in Modellversuchen getestet.

Was bedeutet das für Eltern / Angehörige?

Umfassende Informationen über die Möglichkeiten, Vor- und Nachteile, Voraussetzungen oder
Verfahrensweisen des Persönlichen Budgets können Eltern und Angehörigen dabei helfen, ihre
Kinder dabei zu unterstützen, ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben zu führen.

Gerade bei noch nicht volljährigen Kindern mit Behinderung ist es wichtig, dass sich die Eltern oder
Angehörigen informieren. Sie sind diejenigen, die meistens die Anträge für ihre Kinder stellen müssen.
Sie können ihren Kindern damit möglicherweise andere Wege in ihre Zukunft öffnen und für sich
weniger Sorgen und mehr Optimismus in Bezug auf die Zukunftschancen ihrer Kinder ermöglichen.

Eltern bzw. Angehörige zählen meistens zu den engsten Bezugspersonen ihrer Kinder. Daher ist es
besonders wichtig, dass sie sie zum Erweitern und Austesten neuer Möglichkeiten ermutigen und
dabei unterstützen.
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4.6 NUEVA - „NutzerInnen evaluieren“ - in Österreich

Nueva ist die Abkürzung für „Nutzerinnen und Nutzer evaluieren“. Das heißt: Selbstbetroffene
befragen Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderungen zum Thema Wohnen.
Die Antworten, die sie bekommen, geben sie in den Computer ein und werten sie aus.
So entsteht eine genaue Beschreibung für jedes Wohnangebot.

Was bedeutet das?

Nueva ist ein innovatives Evaluationsverfahren, das die Qualität von betreuten Wohnangeboten misst
und in einem Qualitätsprofil beschreibt.
Das Besondere daran: Nueva wird von Selbst-Betroffenen, also von Menschen mit
Lernschwierigkeiten und Behinderung durchgeführt.

Praktische Umsetzung

Alle diese Beschreibungen werden dann im Nueva Katalog veröffentlicht. Anhand des von Menschen
mit Lernschwierigkeiten und Behinderung entwickelten Nueva - Fragebogens wird das Wohnangebot
erfragt.

Die Nueva Expertinnen und Experten besuchen die Bewohnerinnen und Bewohner zu Hause und
befragen sie in Einzelinterviews. Nach der Befragung werden die Ergebnisse ausgewertet, danach wird
ein Qualitätsprofil erstellt.

Das Qualitätsprofil zeigt, wie es für die Bewohnerinnen und Bewohner jetzt in diesem Wohnangebot
ist. 

Den Abschluss der Evaluierung bilden zwei Präsentationen: eine ausführliche für die Verantwortlichen,
eine leicht verständliche für die Bewohnerinnen und Bewohner.

Was bedeutet das für junge Menschen mit Behinderung?

Das Nueva Verfahren wird aus der Sichtweise der Bewohnerinnen und Bewohner entwickelt.  Die
Kriterien und Fragen von Nueva werden von Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung aus
ihren eigenen Erfahrungen als Nutzerinnen und Nutzer von betreuten Wohnangeboten aufgestellt.
Nicht alle Menschen können in Form eines rein verbalen Interviews befragt werden.
Deshalb gibt es die teilnehmende Beobachtung als Methode für Menschen mit basalen Bedürfnissen.
Außerdem ist jede Frage des Fragebogens, sowie jede Antwortmöglichkeit in Form eines Bildes
dargestellt.
Nueva beschreibt Wohnangebote auch nach der Eignung für Menschen mit speziellen Bedürfnissen:
es gibt Checklisten für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer, für pflegebedürftige Menschen, für
blinde Menschen und für gehörlose Menschen.

Die Ergebnisse der Evaluierung werden kundengerecht angeboten: Für Kundinnen und Kunden
betreuter Wohneinrichtung gibt es den Nueva Katalog. Im Nueva Katalog finden Sie eine genaue
Beschreibung aller Wohnangebote für Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung.

Die Nueva Peer Wohnberaterinnen und Peer Wohnberater beraten Menschen mit Lernschwierigkeiten
und Behinderung zum Thema Wohnen. Mit Hilfe der Nueva Peer Wohnberatung können Menschen
mit Lernschwierigkeiten einen passenden Wohnplatz für sich finden. Im Rahmen eines Interviews
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können Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung sich ihr persönliches Bedürfnisprofil
erstellen lassen und mit den Angebotsprofilen von betreuten Wohnangeboten vergleichen.

Bei Nueva können Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung eine Ausbildung machen.
Nach der Ausbildung können Sie arbeiten und Ihr eigenes Geld verdienen.
Sie sind dann Expertin oder Experte für betreutes Wohnen.

Was bedeutet das für Eltern / Angehörige?

Er ist für Angehörige, Freundinnen und Freunde und Sachwalter von Menschen mit
Lernschwierigkeiten und Behinderungen, damit sie einen geeigneten Wohnplatz für sie suchen
können.

Was bedeutet das für  Professionelle?
Für die Anbieterinnen und Anbieter betreuter Wohneinrichtungen gibt es nicht nur die Ergebnisse der
Evaluierung des eigenen Wohnangebotes, sondern darüber hinaus auch Benchmarking-Daten sowie
die Möglichkeit spezielle Fragestellungen auszuwerten.
So bietet Nueva zahlreiche Möglichkeiten für Anbieterinnen und Anbieter betreuter Wohnangebote zur
Optimierung Ihres Angebots. Vor allem in den Bereichen Qualitätsmanagement und Controlling,
internes und externes Benchmarking, Marketing und Positionierung sowie zielgruppengerechte
Konsumenteninformation.
Die öffentlichen Stellen können die Qualitätsprofile der einzelnen Wohnangebote als Grundlage der
Qualitätskontrolle heranziehen. Durch regionale Vergleiche, Bundesländervergleiche,
Durchschnittswerte etc. in der Auswertung kann Nueva auch die Sozialplanung unterstützen. Auch
Anbieter betreuter Wohnangebote werden von den Nueva Expertinnen und Experten beraten. Wenn
Sie in der Planungsphase für ein neues Wohnprojekt sind, können Sie die Nueva-Expertinnen und
Nueva-Experten als kompetente Fachleute miteinbeziehen.

Was bedeutet das für die Gesellschaft?
Empowerment und Kriterien zur Selbstbestimmung waren ein zentraler Punkt in der Verfahrensentwicklung.
Qualitätsmanagement und Sozialbereich sind ja nun schon lange keine Unbekannten mehr.

In den letzten 10 - 15 Jahren wurde im Behindertenbereich eine Reihe von qualitätsfördernden Maßnahmen und
Schritten gesetzt. Sie sind die Basis dafür, dass Wohnen immer mehr als professionelle Dienstleistung gesehen
wird, die für Kundinnen und Kunden erbracht wird und nicht mehr unbedingt als „schützende Heimstätte oder
als Förderstätte“ für unmündige und unselbständige Behinderte, die ewig zu fördern sind.

Information und Vergleichbarkeit der Angebote muss jetzt beginnen, damit dann, wenn das Wählen
Wirklichkeit wird, auch die dafür notwendigen Entscheidungs-grundlagen da sind.
Diese will Nueva für die potentiellen Kundinnen und Kunden der Zukunft bieten.

Nähere Infos unter: www.atempo.at

http://www.atempo.at
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5. Forderungen zur Durchsetzung der Qualitätsstandards
    im Übergang Schule-Beruf

Damit der Übergang von der Schule in den Beruf für jeden Menschen mit Behinderung gut gelingt,
müssen den Fachleuten, PolitikerInnen und anderen Personen, die etwas entscheiden, gute Beispiele
gezeigt werden.

Damit dies dann an allen Orten auch umgesetzt wird, müssen die Beispiele als Forderungen
aufgestellt werden. Damit sollen sich dann die Fachleute, PolitikerInnen und anderen Personen, die
etwas entscheiden, beschäftigen, damit sie zu guten Ergebnissen kommen.

Damit die Qualitätsstandards tatsächlich umgesetzt werden können, sind verschiedene, zur Zeit
bestehende Strukturen zu ändern und weiterzuentwickeln. Dazu sind Forderungen an die Fachleute
aus Politik, Verwaltung und an die Leistungsanbieter zu richten. Auch die Menschen mit Behinderung,
ihre Eltern und Angehörigen sollten sich damit auseinandersetzen.

Für Änderungs- und Verbesserungsprozesse sind zwei Grundvoraussetzungen zu erfüllen:

3. Unter der Zielsetzung der „Inklusion“ ist die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen
in allen Lebensbreichen zu gewährleisten.

4. Ein stärken- und ressourcenorientiertes Menschenbild ist Grundlage des Handelns aller
am Prozess Beteiligten (Menschen mit Behinderungen, Eltern und Angehörige,
professionelles und ehrenamtliches Personal).

Die folgenden Forderungen basieren auf diesen Grundvoraussetzungen:

Ø Zur Sicherung der Wahlmöglichkeiten sind regional ausreichende Angebote besonders in den
Bereichen Freizeit, Bildung, Beruf und Wohnen bereit zu stellen. Sind noch keine
entsprechenden Angebote (z.B. „Schule für Alle“) vorhanden, sind diese nach und nach
planvoll aufzubauen.

Ø Die Angebote müssen für alle Menschen gleichermaßen, d.h. auch unabhängig von
Behinderung und Geschlecht sowie entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse zugänglich
sein.

Ø Der Zugang zu den Angeboten und deren Nutzung ist barrierefrei (vor allem baulich,
technisch, sprachlich und nicht-sprachlich) zu gestalten.

Ø Die verschiedenen Angebote sind inhaltlich sinnvoll aufeinander abzustimmen und zu
vernetzen.

Ø Eine unabhängige Beratung zu den Angeboten ist sicherzustellen.

Ø Der Wunsch nach Erfahrungsaustausch, Beratung und Unterstützung von Betroffenen durch
Betroffene - „Peer Counseling“ - ist ernst zu nehmen. Entsprechende Austausch- und
Beratungsmöglichkeiten sind sicher zu stellen.

Ø Bei allen Angeboten steht die Person im Mittelpunkt. Angebote sind daher personenorientiert
(und nicht maßnahmenorientiert) zu gestalten.

Ø Die Angebote haben den jeweils aktuellen fachlichen Standards der Qualitätssicherung und -
entwicklung zu entsprechen.

Ø Die Angebote sind finanziell so auszustatten, dass ausreichend sächliche und personelle
Ressourcen zur Verfügung stehen.
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Ø Es ist Personal einzusetzen, welches aufgrund seiner Aus- und Weiterbildung fachlich aktuell
qualifiziert ist.

Ø Menschen mit Behinderungen sind an allen sie betreffenden Prozessen der
Entscheidungsfindung und -umsetzung direkt zu beteiligen (z.B. durch ein persönliches
Budget). Die Entscheidungsträger (Politik, Verwaltung, Leistungsanbieter) müssen
entsprechende Mitbestimmungsstrukturen nachweislich vorhalten.

Ø Ein lebenslanges Lernen ist durch entsprechende Angebote der Aus- und Weiterbildung für
Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten.

Ø Es sind Strukturen zu gewährleisten, dass sich Eltern und Angehörige behinderter Menschen
Kompetenzen in der Vertretung ihrer und der Interessen ihrer Kinder zur umfassenden
Teilhabe in der Gesellschaft aneignen können.
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Anhang 2.2.1

Weitere Stichpunkte zu „Selbstbestimmung“

Nachfolgend einige weiterführende Stichpunkte, die in knapper und informativer Form, aber nicht
notwendig erschöpfend das Thema vertiefen und weiter veranschaulichen. Als Ergebnis gründlicher
Auseinandersetzung der Arbeitsgruppe mit dem Begriff „Selbstbestimmung“ und seine Bedeutung im
Alltag behinderter und nicht behinderter Menschen laden sie als Anreiz und zur Orientierung ein, sich
weiter darüber zu verständigen.

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zur optimalen Umsetzung

Selbstbestimmung

• löst als Begriff spontan allgemeine und programmatische Ideen aus.
(z. B.: • Wünsche • Träume • selbstbestimmt • fremdbestimmt • Recht auf Teilhabe •
Eigenverantwortung • Autonomie • Selbstorganisation • eigene Lebensplanung • ernst
genommen werden • so wenig Unterstützung wie möglich, so viel Unterstützung wie nötig (=
den Mittelweg finden • Selbständigkeit im Rahmen der Behinderung • Selbstbestimmung =
Selbstvertretung • für und mit Klientinnen und Klienten arbeiten • Verantwortung
übernehmen).

• ist direkt und individuell auf verschiedene Akteurinnen und Akteure konkretisiert.
Zum Beispiel bedeutet Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung(en):
• Entscheidungssituationen haben • Einblick in Unterstützungsvarianten und Alternativen
erhalten • Entscheidungen treffen • verschiedene Möglichkeiten kennen • wählen können •
ausprobieren / kennen lernen • zugestandene Rechte wahrnehmen • Kontrolle und Steuerung
selbst in der Hand haben • Arbeitszeit, Arbeitsort und Arbeitsweise - Dauer, Lage und
Verteilung, aber auch das Wo, Wie und Womit - selbst (mit-)bestimmen • Wissen um sozial-
politische und rechtliche Angelegenheiten ausbauen.

• bezieht immer den eigenen Blickwinkel der daran aktiv beteiligten Personen ein.

• weist Bezugspersonen verschiedene Aufgaben und Rollen in unterschiedlichen
Funktionszusammenhängen zu.
Da sind zum Beispiel Erzieher, Sozialarbeiter, Wissenschaftler, Arbeitgeber/Kolleg(inn)en,
Familienangehörige, Freundinnen und Freunde besonders hervor zu heben. So haben Eltern
oder Partner des persönlichen Umfeldes bzw. Professionelle auf pädagogischer und
sozialpolitischer Ebene folgende Aufgaben und Rollen:
• Entscheidungssituationen schaffen • Einblick in Unterstützungsvarianten und Alternativen
geben • Respekt vor Entscheidungen zeigen• für Beratung und Vereinbarung sorgen •
partnerschaftliche Organisation von Hilfen ermöglichen
• Unterstützung bedarfsgerecht gestalten, gewähren oder versagen • Wissen um sozial-
politische und rechtliche Angelegenheiten ausbauen  • Gegenseitige Achtung schaffen – so
haben nicht zuletzt auch Eltern ein Recht auf ihre eigene Selbstbestimmung.

Selbstbestimmung zu verwirklichen ist abhängig von den jeweiligen Ausgangs-standpunkten mit ihren

• Blickwinkeln auf Selbstbestimmung, wie z. B. von der jeweiligen Beziehung zu Menschen mit
Behinderung und von dem jeweiligen Handlungsfeld. Das wird angesprochen zum Beispiel im
betrieblichen Alltag durch Arbeitgeber/Kolleginnen und Kollegen, im Wohnbereich durch
Wohngruppenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, bei Entscheidungen im Familienkreis durch
Eltern.

• Grenzen von Selbstbestimmung: Vorwiegend ein von Professionellen und Eltern
angesprochenes Thema in Bezug auf individuelle, gesetzliche und institutionelle Grenzen und
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Rahmenbedingungen. Besonders auffällig zum Beispiel im Rahmen von
Bildungseinrichtungen, Wohneinrichtungen, WfbM, Arbeitszeitressourcen usw.

• Wünschen und Bedürfnissen, die vor allem von (jungen) Menschen mit Behinderung
thematisiert und in einzelnen Bereichen klar benannt werden. Angeführt werden zum Beispiel
Geld verdienen, Freunde haben, mobil sein usw.

• Normalitätsvorstellungen, als gedankliche Situationen, die mit denen anderer nicht behinderter
Menschen vergleichbar sein und erreicht werden sollen.

• abzuwägenden Vor- und Nachteilen bezüglich alltäglich erfahrbarer Wirklichkeit - zum Beispiel
der von Einrichtungen: Eine enge Anbindung an verschiedene Einrichtungen (z. B. Schulen,
feste Anstalten für weiterführende Bildungsmaßnahmen, Wohnheime, Krankenhäuser, Ämter
usw.) ermöglichen einerseits gezielte (z. B. pädagogische) Unterstützung und spezielle
Entwicklungswege durch Förderung und Training. Jedoch erschweren andererseits oft auch
Vorgaben und Abhängigkeiten von Einrichtungen die Suche nach eigenen Wünschen und
deren Durchsetzung. Extreme Abhängigkeitsverhältnisse entstehen erfahrungsgemäß vor
allem in Werkstätten und Wohneinrichtungen. Selbstbestimmung wird so zum Teil blockiert.

Aufgaben zur Klärung von Chancen und Grenzen, Selbstbestimmung leben zu können, sind
besonders zweckmäßig:

• In der pädagogischen Praxis: • Wahlmöglichkeiten schaffen, • Entscheidungssituationen
herstellen, • Entscheidungen respektieren.

• In der Beratung: • das Verständnis und Aufgaben von Beratung definieren • Konsequenzen
von Entscheidungen mit den Betroffenen zusammen reflektieren.

• Bei der lebenspraktischen Hilfe: • Alltagsorganisation individuell ermöglichen • Grenzen
erkennen und berücksichtigen.

• Einschränkungen ernst nehmen, aber nicht jede vermeintliche Grenze akzeptieren.

• Unabhängige Strukturen und Räume zur Entfaltung schaffen.
• Gefühl für Selbstbestimmung in den Alltag einarbeiten und laufend überprüfen.

• Macht in Beziehungen zwischen Menschen mit Behinderungen und Familienangehörigen /
Professionellen den jeweiligen Möglichkeiten nach angemessen und flexibel einsetzen.
Das familiäre und das professionelle Umfeld haben eher die Macht und die Möglichkeiten,
einerseits auf einen Teil ihrer Selbstbestimmung zu verzichten und andererseits über die
Grenzen der Selbstbestimmung der Menschen mit Behinderung zu bestimmen. Eine
vergleichbare Möglichkeit zum Verzicht und zum Einfordern von Selbstbestimmung haben auf
Assistenz / Unterstützung angewiesene Menschen meist nicht im selben Ausmaß.

• Das Verständnis von Rollen als AssistentInnen, UnterstützerInnen, Eltern,
BeziehungspartnerInnen reflektieren.

• Partnerschaft gleichberechtigt gestalten.

Das beinhaltet Forderungen nach Reflexionsschleifen, in denen alle Beteiligte in ihrer Rolle als
Menschen mit Behinderungen, als Professionelle und als Angehörige einen Gedankengang vertiefen
und Überlegungen - im besten Fall miteinander - vergleichen und prüfen.
Sie fragen sich immer wieder selbst: Wer bestimmt eigentlich wann über wen? Das entwickelt
Sensibilität für Selbstbestimmung und hält sie wach. So wird die Auseinandersetzung um
Selbstbestimmung in den jeweiligen (Arbeits-)Alltag aufgenommen.

Entsprechend zur eingangs erwähnten Begriffsbestimmung ist personenbezogen ein möglichst hohes
Maß an Möglichkeiten der selbständigen Lebensführung und der persönlichen Selbstversorgung
erforderlich.
Anschaulich greifbar und umsetzbar bedeutet das zum Beispiel:
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v • Über Mobilität verfügen • Zugang zu Informationen haben • An Bildung und Ausbildung
teilhaben • Entscheidungskompetenz erhalten und sichern • UnterstützterInnen gewinnen •
Soziale Kontakte entwickeln und ausbauen.

v • Zur eigenen Behinderung stehen und positiv mit ihr umgehen können, sie nicht verstecken,
überspielen, verdrängen müssen. • Sich selbst als ganze Persönlichkeit wahrnehmen, achten
und wertschätzen können, also die Behinderung nicht davon abspalten müssen. • Aus
Selbstachtung Verantwortung übernehmen können.

v • Den besonderen Wert von "Peer Counseling" und "Peer Support" kennen und nutzen. •
Misserfolge, Fehlschläge ertragen und daraus lernen können.

v • Eigene Stärken und Fähigkeiten kennen - „ich weiß, was ich kann und wie es geht“. • Eigene
Schwächen und Grenzen kennen - zu wissen, „was ich noch nicht so gut kann und wo ich
Hilfe brauche“. • Verschiedene Durchsetzungs- und Erfolgsstrategien kennen und passend
einsetzen können (z. B. bitten, Charme einsetzen, hartnäckig sein, flexibel sein, kämpfen ...).

v Weiteres Wissen ist zu schöpfen aus den Fragen:
• Wie kann ich noch stärker und fähiger werden? Welche Ziele habe ich und in welchen
Bereichen will ich sie verwirklichen? • Wo und bei wem finde ich Anregung, wer könnte mir als
Vorbild dienen? • Wo und wie kann ich mir Hilfe und Unterstützung organisieren? • Worauf
muss ich achten, was kann ich tun, damit Helfer/innen und Unterstützer/innen wirklich mir
helfen und mich nicht fremd bestimmen? • Welche Rechte habe ich und wie kann ich sie
durchsetzen? • Welche Pflichten und Verpflichtungen habe ich?

Zusammenfassende Einordnung

Die genannten Punkte sind Grundlage und Teil der erforderlichen Diskussion aller Beteiligten. Sie
dienen als praktische Hilfe zur Annäherung bei der Ermittlung von einzeln und persönlich weiter zu
veranschaulichenden Einflussgrößen für ein von Selbstbestimmung geprägtes, menschengerechtes
Leben mit all den darin eingebetteten Entscheidungsprozessen und Beziehungsgeflechten in seinen
verschiedenen Phasen und Situationen.

Alle am Prozess beteiligten Partnerinnen und Partner können untereinander z. B. weiter klären,
welches Rollenverständnis sie in ihren verschiedenen Positionen und aus ihren unterschiedlichen
Perspektiven haben oder einnehmen wollen. Wann bestimmt wer aus welcher Rolle / Haltung heraus
und mit welchem Standpunkt über wen? Sind die Einstellungen stimmig und notwendig oder
zweckmäßig veränderbar?

Die Phase „Übergang Schule - Beruf“ setzt dabei schon relativ früh im individuellen
Entwicklungsprozess bei Menschen mit Behinderungen an. Wichtige und stabilisierende Strukturen für
handlungsorientierte Zugänge werden herausgebildet, die auch später für andere
Problemlösungsstrategien wieder eingesetzt und weiter ausgebaut werden.
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Anhang 2.2.2

Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf können selbst bestimmen!

Zu diesem Thema ein Text des Geschäftsführers des Vereins „Netzwerk People First Deutschland
e.V.“, Stefan Göthling. Dieser Verein engagiert sich für die Selbstbestimmung von Menschen mit
Lernbehinderung und sogenannter geistiger Behinderung. Er wird von selbst betroffenen Menschen
geleitet, die sich dabei gegebenenfalls der Hilfe von assistierenden Unterstützerinnen und
Unterstützern bedienen.

Jeder Mensch kann selbst bestimmen.
Dabei ist es nicht wichtig, ob die Person Dinge allein tun kann oder nicht. Zum Beispiel kann die
Person ihr Zimmer gelb streichen, wenn eine Assistenzperson es für sie tut.

Jeder Mensch zeigt, wer er ist, wenn er Dinge selber entscheidet und auswählt. Das fängt bei ganz
kleinen Dingen an. Zum Beispiel wenn eine Person lieber Turnschuhe statt Sandalen anziehen will.
Oder wenn jemand lieber ein Nutellabrot statt einem Käsebrot essen will.

Über manche Menschen sagt man, sie könnten auch die einfachsten Dinge nicht selbst entscheiden
oder auswählen. Diese Menschen werden meistens schwerstbehindert oder
schwerstmehrfachbehindert genannt.
Wir beim Netzwerk People First Deutschland e.V. sagen, dass sie Menschen mit höherem
Unterstützungsbedarf sind. Sie brauchen mehr Unterstützung für ihr Leben. Und sie brauchen oft
mehr Unterstützung und Zeit, damit sie mitteilen können, was sie wollen. Man muss lernen, wie sich
Menschen, die schwer oder nicht sagen können, was sie wollen, sich mitteilen (können). Man muss
lernen, wie sie ihre Selbstbestimmung zeigen.

Das Netzwerk People First Deutschland e.V. sagt, dass alle behinderten Menschen ein Recht auf
Selbstbestimmung haben. Wir sagen auch, dass alle behinderten Menschen Dinge in ihrem Leben
selbst bestimmen können.

Es gibt viele Dinge, die man selbst bestimmen kann. Zum Beispiel:

• Wo man lebt.
• Was man arbeitet.
• Was man in der Freizeit macht.
• Welche Kleidung man anziehen will.
• Was man essen will.
• Welche Person einen unterstützt.
• Mit welchen Menschen man gerne zusammen ist.
• Welche Farben man mag.
• Welche Gerüche man mag.
• Wo man in seinem Zimmer sitzen oder mit dem Rollstuhl stehen will. Ob man zum Beispiel aus

dem Fenster blicken will oder lieber ein schönes Bild anschauen.
Alle Menschen können also Dinge für ihr Leben selbst bestimmen.

Selbstbestimmung hat nicht damit zu tun, dass die Entscheidungen große Entscheidungen sind.
Selbstbestimmung hat nur damit zu tun, dass man sich für oder gegen etwas entscheidet. Das kann
jede Person. Und das macht auch jede Person schon, egal wie viel Unterstützung sie sonst in ihrem
Leben braucht.

Es gibt zwei Herausforderungen, wenn es um die Selbstbestimmung von Menschen mit hohem
Unterstützungsbedarf geht:

3. Wie kann man ihre Art der Selbstbestimmung verstehen?

4. Wie schaffen wir es, ihr Umfeld, uns und auch die Gesellschaft davon zu überzeugen, dass sie
Dinge auch selbst entscheiden können?
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Zu 1.  Wie können wir ihre Art der Selbstbestimmung verstehen?

Es gibt immer eine Möglichkeit!

Man muss die Möglichkeiten nur suchen und auch finden wollen. Das braucht oft viel Zeit und Geduld.
Und vor allem braucht es unsere Bereitschaft, für die kleinen Signale offen zu sein, sie zu erkennen
und zu wissen, wie sie zu deuten sind. Dabei können die Menschen, die den Mann oder die Frau gut
kennen, helfen. Aber am wichtigsten ist, dass man von der Person selber lernt.

Diese Dinge sollte man über die Person auf jeden Fall wissen

• Wichtig ist: Wie sagt die Person „ja“und „nein“? Und wie zeigt die Person wie es ihr geht.
• Wichtig ist: Welche Möglichkeiten können wir für die Person finden, „ja“ und „nein“ zu sagen?

Beispiele für Hilfsmittel sind:
o Nicken und Kopf schütteln
o Augen nach oben und Augen nach unten
o Gesichtsmimik
o zustimmende Töne und ablehnende Töne
o Zeichen der Körpersprache beachten

(Puls, Körpertemperatur)
o Daumen rauf und Daumen runter
o Symbolkarten, zum Beispiel mit einem plus und minus, mit Daumen rauf und Daumen

runter, eine grüne Karte und eine rote Karte usw.
o Bildtafeln
o Buchstabiertafeln
o Computerprogramme, Sprachcomputer
o  „Schatzkisten“ / Ordner / Collagen usw.. Damit sind Orte gemeint, an denen die

Person (natürlich auch mit Unterstützung) Bilder, Gegenstände, Kassetten usw.
sammelt, die zeigen, was sie mag und vielleicht auch was sie nicht mag.
So wird das Bild, das es von dieser Person gibt, immer reichhaltiger und umfassender
und die Person selbst dazu beisteuern, in dem sie eben auch Gegenstände hinzufügt
oder weg nimmt.
Andere Personen sollten auch die Möglichkeit haben, etwas zu der „Schatzkiste“
beizusteuern, wobei man hier immer im Kopf behalten sollte, dass es sich dann um
Informationen aus zweiter Hand handelt. Toll ist es natürlich, wenn man mit der
betreffenden Person eine Möglichkeit findet, selbst zu entscheiden, welche
Informationen von anderen in die „Schatzkiste“ rein dürfen und welche nicht.

• Wichtig ist auch, dass eine Person zeigen kann, ob es ihr gut geht, nicht so gut geht oder gar
nicht gut geht.
Beispiele für Hilfsmittel sind:

o siehe oben
o Bälle mit unterschiedlichen Gesichtern

Und natürlich sollte man die eigene Phantasie walten lassen. Wenn man eine Person beobachtet,
fallen einem sicher noch mehr Dinge auf, wie sie einem zeigt, was sie mag und was sie nicht mag
oder wie es ihr geht.

Zum Beispiel: Bewegungen, Verhalten, Dinge, die sie in der Hand hält usw.

Alle diese Dinge können helfen, herauszufinden, was jemand möchte.
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Zu 2. Das können wir tun, damit Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf
Dinge selbst entscheiden können!

Es geht meistens schneller, etwas über den Kopf eines Menschen hinweg zu bestimmen. Das stimmt
besonders für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf.

Das ist aber Fremdbestimmung. Und Fremdbestimmung kann auch bedeuten, dass man den
Menschen unterdrückt und ihm Gewalt antut.

Selbstbestimmung ist ein Recht, das alle Menschen haben. Damit auch Menschen mit hohem
Unterstützungsbedarf ihr Recht auf Selbstbestimmung nutzen, muss man ihre Zeichen sehen wollen.
Man muss wollen, dass der Mensch, der Hilfe braucht, selbst entscheidet. Man muss ihn ernst
nehmen.

Jetzt noch ein paar Tipps und Ideen, was wir tun können, um die Selbstbestimmung von Menschen
mit hohem Unterstützungsbedarf ernst zu nehmen und andere davon zu überzeugen, dass sie es
können:

• Wir müssen immer darauf hinweisen, dass Selbstbestimmung ein Recht aller Menschen ist. Man
kann Selbstbestimmung nicht nur ein paar Menschen „erlauben“. Selbstbestimmung ist kein
Geschenk, das nur manche bekommen.

• Wir müssen den Familien, Fachleuten, Politikerinnen und Politikern, der Gesellschaft klar sagen,
dass Selbstbestimmung viele Formen hat:

o Selbstbestimmung hat nicht nur etwas damit zu tun, dass eine Person klar sagen
kann, was sie will. Sondern Selbstbestimmung hat auch damit zu tun, dass eine
Person uns auf ihre Art zeigt, was sie will oder nicht will und was ihr gut tut oder nicht
gut tut.

o Selbstbestimmung hat nicht nur mit den großen Entscheidungen im Leben zu tun
(zum Beispiel: Arbeit, Wohnen, Freizeit, Freundschaften). Selbstbestimmung habe
auch mit den vielen kleinen Alltäglichkeiten (zum Beispiel ob jemand beim Duschen
mit dem Waschlappen von oben nach unten gewaschen werden will oder von unten
nach oben oder von rechts nach links) zu tun.

• Wir müssen den Familien, Fachleuten, Politikerinnen und Politikern, der Gesellschaft praktische
Beispiele geben, wie sie die Selbstbestimmung von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf
„erkennen“ können (siehe Beispiele oben).

• Wir müssen den Familien, Fachleuten, Politikerinnen und Politikern, der Gesellschaft gute
Beispiele „zeigen“. Das können wir zum Beispiel durch (Bilder)Geschichten, Artikel oder Filme.
Wir müssen Vorbilder sein und Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf wo immer möglich in
unsere Arbeit mit einbeziehen.

Netzwerk People First Deutschland e.V.
Stefan Göthling, Geschäftsführer
Kölnische Str. 99
34119 Kassel
Deutschland

Telefon: (0561) 7 28 85 -55, -54 oder -56
Fax:       (0561) 7 28 85 -58

E-Mail:   info@people1.de

Internet: www.people1.de

mailto:info@people1.de
http://www.people1.de
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6.3  Pracovní skupina Plánování osobní budoucnosti /
Persönliche  Zukunftsplanung

Freerk Steendam

Úvod

Výsledky této pracovní skupiny se vztahují na nástroj vyvinutý a vyzkoušený v Holandsku ke
zlepšení managementu přechodu škola - povolání.

Produkt této pracovní skupiny může proto sloužit na pozadí výsledků a doporučení aktuálních
studií (např. „Übergang von der Schule ins Berufsleben“ European Agency for Development
in Special Needs Education, Brüssel 2002) jako základ pro přezkoušení některých možností
přenosu na jiné země.

V Holandsku existuje od roku 1997 zkušenost  s “Transition“ (přechodem). „Transition“
obsahuje nový způsob, jak připravit žáky s postižením na jejich budoucnost. K tomu byl
vyvinutý nástroj ITP - individueller Transitionsplan (individuální plán přechodu), v jehož
rámci  se zpracovává pro každého žáka /žákyni individuální cesta na trh práce a k tomu
potřebné nástroje.

Transition vede k situacím ve vyučování, ve kterých stojí v popředí mladistvý sám,  jeho
možnosti, přání a sny. Přechod od modelu péče k modelu podpory vyžaduje změnu v myšlení
a konání. Od medicínského způsobu práce (někdo je nemocný, něco nemůže, jaká nabídka se
pro něho hodí?) nastal obrat k podpůrnému způsobu práce (někdo má nějaké přání, jakou
otázku, jaké možnosti má osoba, aby se mu mohla dát odpověď/ mohlo odpovědět ?).
Východiskem je tedy integrace, participace a podpora. Abychom znali otázky mladistvých a
mohli na tyto otázky odpovědět, je potřebné vědět, kam tito mladiství chtějí jít (mohou jít) po
skončení školní docházky. Musí být zřejmé, jaké mají mít dovednosti, aby mohli dobře
fungovat jako žáci, účastníci společnosti a budoucí zaměstnanci (pracovní síla). Také je
důležité vědět, jak funguje trh práce (opatření, možnosti atd.) a tyto poznatky prosazovat v
rámci (předprofesní přípravy ) školní dráhy. Mladiství mají svůj učební proces stále více a
více sami určovat. Proto je nutné, abychom mladistvé naučili , jak se mají učit sami. Učitel se
stává stále více průvodcem mladistvého na jeho cestě k samostatnosti.

Praxe má vypadat následovně:
o Ve věku 15/16 let probíhá první orientace ve vztahu k zájmům, ideám a

možnostem pro budoucnost
o Rozhovor k objasnění situace s mladistvým a jeho rodiči
o Následně jsou přesně analyzovány individuální možnosti a vytyčeny hranice

(Assessment)
o Různí experti ve škole, kteří s mladistvým pracují, jsou zapojeni do procesu
o Veškeré informace jsou zpracovány do individuálního plánu přechodu

(Transitionsplan ITP)
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V ITP (individuálním plánu přechodu) existují dlouhodobé a krátkodobé cíle a časový průběh,
ve kterém jsou popsány konkrétní aktivity, aby se mohly tyto cíle realizovat. Tento ITP (plán)
funguje jako učební a pracovní fáze. ITP (plán) je podepsaný od všech stran (žáci, rodiče a
škola) a jak škola tak také mladistvý se musí držet těchto pevně stanovených bodů. Celý
proces se pravidelně vyhodnocuje (probíhá evaluace), a mezitím probíhají pohovory (diskuze)
o pokroku. To se děje v rámci interdisciplinárního týmu.

Příklad:

Cíle pracovní skupiny

Cíle pracovní skupiny „Zukunftsplanung“ byly:
• Brainstorming a Recherche už používaných nástrojů v rámci

„Zukunftsplanung“ (plánování budoucnosti)
• Společný vývoj individuálního transnacionálního plánu (ITP)
• Výměna zkušeností
• Popis Good Practice – Beispielen (příkladů)
• Implementace ITP (plánu) do „Geschäftsführung“ (průvodce) současnou

školou a dalšími zúčastněnými organizacemi  (Mainstreaming)

ITP s příklady

Dále je uveden vzor individuálního plánu přechodu Transitionsplans na příkladech dvou žáků.
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T R A N S I T I O N S P L A N
ze školy do práce/režim dne/bydlení/volný čas

1 OBECNÉ ÚDAJE O ŽÁKOVI DATUM ZÁZNAMU / DATUM
PŘEZKOUŠENÍ 

Jméno žáka:

Datum narození:

Adresa:

Telefonní číslo, E-Mail:

Číslo sociálního pojištění:

Erwerbsunfähigkeitsversicherung (Získání pojištění pro neschopnost) pro mladé
postižené:

CWI-číslo:

Zdravotní pojišťovna:

Národnost:

Rodiče/Opatrovníci:

Složení rodiny (Familienzusammensetzung):

Rodinný stav:

Mentor (poradce):

MEE-Region/číslo/kontaktní partner:

Jiné:
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2a MEDICÍNSKÉ ÚDAJE        DATUM ZÁZNAMU / DATUM
      PŘEZKOUŠENÍ

Medicínské informace:             - postižení / omezení:
                          - medikace:

      - pomůcky:
                  - pozorování:

Terapeutické informace:                              - důležitá terapeutická data:

Motorické schopnosti:                 - paže/ruce:
                            - stání (stoj):
                            - fyzická zatížitelnost (možnost zátěže):
                            - kondice:
                            - hrubá motorika:
                            - jemná motorika:
                            - transfer:

Intelektové schopnosti:                            - verbální IQ:
                           - výkonnové-IQ:
                           - paměť:
                           - koncentrace:

- řečová úroveň, m. j. čtení: [nabízí málo /
dostatečně / mnoho  vývojových možností]

- početní úroveň: [nabízí málo/dostatečně/mnoho
vývojových možností]

Praktické schopnosti:                - důležitá data z praktických oborů:

Chování a sociální schopnosti: - komunikace:
- chování při (postoj k) práci:
- samostatnost:

Údaje k potřebě péče: - důležité údaje vztahující se k jednání v průběhu
dne:

Údaje k hodnocení práce: - nejdůležitější výsledky:

2b ÚDAJE O VÝVOJI

Údaje o výuce v minulém roce: - důležité údaje:
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Údaje o aktuální výuce:               - důležité údaje:

Údaje o praxi:               - důležité údaje z předešlých praktik (praxe):

 - důležité údaje z aktuálních praktik (praxe):

2c HODNOTA (KVALITA, QUALITÄTEN)

Vlastnosti žáka:                     - Údaje k náladě (Stimmung), k sociálním a odborným
schopnostem

3a ÚDAJE  Z  ROZHOVORU: VOLNÝ ČAS

Představení žáka se zřetelem na budoucí podíl volného času : [např. zájmy, záliby,
vyvíjející se dovednosti, vůle, trávení volného času doma, mimo domov ...]

Představení rodičů se zřetelem na budoucí podíl volného času: [např. záliby rodičů,
možnosti dítěte, „potřeba" volného režimu dne pro jejich dítě doma / mimo domov …]

Představení školy se zřetelem na budoucí podíl volného času: [např. možnosti žáka,
zájmy, možné budoucí koníčky ....]

Společné představení a východiska se zřetelem na budoucí podíl volného času:

Podmínky a těžiště se zřetelem na budoucí podíl volného času: [např. tělesné možnosti,
sociální jednání, zájmy, silné a slabé stránky ...]
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Etapový plán a krátkodobé cíle: [např. způsob práce, dohody, posouzení časových bodů
…]

Etapový plán a dlouhodobé cíle: [např. způsob práce, dohody, posouzení časových bodů
…]

3b ÚDAJE  Z  ROZHOVORU: PRÁCE / REŽIM DNE

Představa žáka se zřetelem na budoucí práci / režim dne: [např. zájmy, záliby, vyvíjející
se dovednosti,  vzdělání, časový okamžik odchodu ze školy …]

Představa rodičů se zřetelem na budoucí práci / režim dne: [např. záliby rodičů,
vyvíjející se dovednosti dítěte, vzdělání dítěte, časový okamžik odchodu ze školy …]

Představa školy se zřetelem na budoucí práci / režim dne: [např. možnosti žáka se
zřetelem na  rychlost, pravidelnost, samostatnost, zapojení, struktura, sociální jednání,
odpovědnost a integrační možnosnosti …]

Představa průvodce praxí (Praktikumsbegleiter) se zřetelem na budoucí práci / režim
dne: [např. možnosti, možná budoucí praktika, intergrační možnosti ...]

Společná představa a východiska se zřetelem na budoucí práci / režim dne:

Představa a těžiště se zřetelem na budoucí práci / režim dne: [např. aktuální možnosti,
silné a slabé stránky, záliby a integrační možnosti …]
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Etapový plán a krátkodobé cíle: [způsob práce, dohody, posouzení časových bodů …]

Etapový plán a dloudobé cíle: [způsob práce, dohody, posouzení časových bodů …]

3c ÚDAJE  Z ROZHOVORU: BYDLENÍ

Představa žáka se zřetelem na budoucí bydlení: [ např. zájmy, záliby, vyvíjející se
dovednosti, údaje k přestěhování do jiné formy bydlení …]

Představa rodičů se zřetelem na budoucí bydlení: [např. záliby rodičů, možnosti Vašich
dítěte, datum přestěhování do jiné formy bydlení ...]

Představa školy se zřetelem na budoucí bydlení: [např. možnosti žáků, možné budoucí
forma bydlení …]

Společná představa a východiska se zřetelem na budoucí bydlení:

Podmínky a těžiště se zřetelem na budoucí bydlení: [např. samostatnost, tělesné
možnosti, sociální jednání, odpovědnost, motivace, jednání ve všedním dnu, silné a slabé
stránky ...]

Etapový plán a krátkodobé cíle: [např. způsob práce, dohody, posouzení časových bodů
…]
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Etapový plán a dlouhodobé cíle: [např. způsob práce, dohody, posouzení časových
bodů…]
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T R A N S I T I O N S P L A N
ZE ŠKOLY DO PRÁCE / REŽIM DNE / BYDLENÍ / VOLNÝ ČAS.

4. SCHVÁLENÍ PLÁNU DATUM  ZÁZNAMU / DATUM  
                               PŘEZKOUŠENÍ

Přečteno a souhlasím:

Žák:

Rodiče:

Škola (spolupracovníci a funkce):

5. SOUHLAS S ITP-ROZDĚLENÍM                 DATUM ZÁZNAMU / DATUM  
                                PŘEZKOUŠENÍ:

Souhlas k rozdělení  ITP (plánu) na externí zařízení v rámci Outplacements (umístění):

Žák:

Rodiče:

Škola (spolupracovníci a funkce):

Případová studie dvou žáků (účastníci  Equal-projektu Transition from School to Work,
NL)
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Účastníci Roy Jaspers a Willemien Hoekstra
Žáci Mytylschule v Eindhoven a Mytylschule Prins Johan Friso v Haren, obě školy jsou pro
děti a mládež s tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 3 do 20 let.

Roy Japsers a Willemien Hoekstra se účastnili od 2002 do 2004  „Equal 1“- projektu
„Empowerment door Transitie". Na začátku projektu byli dotázáni, čeho by chtěli dosáhnout
(sny) a jak chtějí na své budoucnosti pracovat (bydlení, práce a volný čas).

2002:
Roy píše 2002:
Hallo, jsem Roy, je mi 17 let. Dělám toho času praxi v De Watersteeg in Veghel (ein
Altenpflegeheim, pečovatelský dům pro staré), a já si myslím, že mi to jde dobře. Tak dobře,
že jsem dostal tady také práci na víkend. V posledním roce jsem dělal praxi v Eindhoven v
restauraci rehabilitačního centra Rehabilitationszentrum „Blixembosch". Dělal jsem tam dva
dny v týdnu praxi. Nyní je rozšířena na 3 dny: 2 dny v kuchyni a 1 den v restauraci.
Připravuji jídlo pro obyvatele, například: Vla, Garnelencocktail, Rohkost (zeleninová, ovocná,
syrová strava) a tvaroh.
Nyní dělám druhou praxi (praktikum) a naučil jsem se samostatně se ucházet o práci na
víkend a byl jsem přijat. Dostal jsem dobrou péči ve škole a v restauraci.
Ano, hodně jsem se naučil, ale ještě se budu dále učit, snad bych mohl později dělat vzdělání
na pomocníka v kuchyni. Budoucnost vidím velmi pozitivně a chtěl bych samostatně bydlet a
pracovat.

Willemien schreibt 2002:
Jsem Willemien Hoekstra, je mi 17 let a bydlím v Groningen. Jsem ve škole pro tělesně
postižené v Haren.
Navštěvuji ve škole rozmanité vyučovací hodiny, abych se připravila na budoucnost.  Už jsem
dělala praxi a budu nyní také pracovat mimo školu. Ráda bych chtěla pracovat  5 dnů v týdnu,
ale to ještě teď nejde. Momentálně mám praxi ve škole: nalévám taxikářům kávu (co vozí
školáky), dělám obchůzky pro kantinu, plním dózy v automatech, doplňuji  regály a uklízím.
Škola se o mne dobře stará. Ještě bych se chtěla učit, jak lépe vycházet s lidmi. Rád bych
pracovala v supermarketu.
Později bych chtěla sama bydlet, ale z počátku s pečovatelskou službou (Betreuung). Chodím
ráda nakupovat, hodně maluji a také kreslím. Ráda pracuji na počítači a dívám se na televizi.
Později bych se chtěla vdát a mít děti.
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Proces a ITP:

V časovém období 2 let prošli oba mladiství procesem směřujícím do budoucnosti.  Podle
plánu individuálního přechodu se pracovalo na realizaci plánů orientovaných na budoucnost
(Zukunftspläne). Výsledky:

2004:
Roy:
Roy má smlouvu u De Watersteeg v Veghel, pracuje nejen o víkendech, ale také v průběhu
týdne. Pomáhá v kuchyni a někdy v restauraci. Praktikum (praxe) se změnilo na pracovní
místo s celým úvazkem (Vollarbeitsplatz), takže Roy zcela realizoval svoje plány orientované
na budoucnost se zřetelem na svoji práci.
V kuchyni  (velká kuchyň) se připravují a servírují pro všechny obyvatele jídla teplé a studené
kuchyně. Roy pracuje jako pomocník v kuchyni. (Küchenhelfer). Brzy začne se svým dalším
vzděláváním. Roy bydlí ještě doma a pravidelně dochází (geht regelmäßig aus).

Willemien.
Willemien bydlí ještě doma a pravidelně dochází. Vedle toho pracuje Willemien na částečný
úvazek (auf Teilzeitbasis, max. 20 hodin) v supermarketu, kde doplňuje regály a uklízí.
Supermarkt se o ni dobře stará, naučila se některé věci dělat přiměřeně samostatně.
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Ergebnis der Arbeitsgruppe Zukunftplanung
Vorbemerkung:
Die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe beziehen sich auf ein in den Niederlanden entwickeltes
und erprobtes Instrument zur Verbesserung des Schnittstellenmanagements am Übergang
Schule Beruf.

Das Produkt dieses Arbeitskreises kann daher vor dem Hintergrund der Ergebnisse und
Empfehlungen aktueller Studien (z.B. „Übergang von der Schule ins Berufsleben“ European
Agency for Development in Special Needs Education, Brüssel 2002) als Grundlage für die
Überprüfung möglicher Übertragungsmöglichkeiten auf andere Länder dienen

In den Niederlanden gibt es seit dem Jahre 1997 Erfahrung mit “Transition“. „Transition“ umfasst eine
neue Art und Weise, um SchülerInnen mit Behinderungen auf Ihre Zukunft vorzubereiten. Dazu wurde
das Instrument des ITP - individueller Transitionsplan entwickelt, im Rahmen dessen für jede/n
Jugendliche/n ein individueller Weg in den Arbeitsmarkt sowie die dazu notwendigen Instrumente
erarbeitet werden.

Transition führt zu Unterrichtsituationen, in denen der Jugendliche selbst, seine Möglichkeiten,
Wünsche und Träume im Zentrum stehen. Der Übergang vom Pflegemodell zum
Unterstützungsmodell macht eine Änderung in Denken und Tun notwendig. Von der medizinischen
Arbeitsweise (jemand ist krank, kann etwas nicht, welches Angebot passt hierzu?) wird eine
Kehrtwende zu einer unterstützenden Arbeitsweise (jemand hat einen Wunsch, eine Frage, welche
Möglichkeiten hat die Person, um eine Antwort zu geben?) gemacht. Ausgangspunkte sind also
Integration, Partizipation und Unterstützung. Um die Fragen der Jugendlichen zu erfahren und diese
Fragen beantworten zu können, ist es wichtig zu wissen, wohin diese Jugendlichen nach ihrer
Schullaufbahn gehen (können). Es muss deutlich sein, welche Fertigkeiten sie haben müssen, um als
SchülerInnen, TeilnehmerInnen der Gesellschaft und (künftige) Arbeitskraft gut funktionieren zu
können. Auch ist es wichtig zu wissen, wie der Arbeitsmarkt funktioniert (Maßnahmen, Möglichkeiten
usw.) und dieses Wissen im Rahmen der (vorbereitenden) Schullaufbahn umzusetzen. Jugendliche
sollen ihren Lernprozess mehr und mehr selbst bestimmen. Daher ist es notwendig, dass man die
Jugendlichen lehrt, selbständig zu lernen. Der/die LehrerIn wird zunehmend zum/r BegleiterIn des
Jugendlichen  auf seinem Weg in die Selbständigkeit.

Die Praxis soll folgendermaßen aussehen:
o Im Alter von 15/16 Jahren findet die erste Orientierung in Bezug auf Wünsche, Ideen

und Möglichkeiten für die Zukunft statt
o Abklärungsgespräch mit den Jugendlichen und deren Eltern
o Anschließend werden die individuellen Möglichkeiten genau analysiert sowie die

Grenzen abgesteckt (Assessment)
o Verschiedene Sachverständige in der Schule, die mit den Jugendlichen arbeiten,

werden in den Prozess miteinbezogen
o Sämtliche Informationen werden in einen individuellen Transitionsplan (ITP)

eingearbeitet

Im ITP gibt es langfristige und kurzfristige Ziele und einen Zeitablauf, in dem konkrete  Aktivitäten
beschrieben werden, um diese Ziele realisieren zu können. Dieser ITP fungiert als eine Lern- und
Arbeitsphase. Der ITP wird von allen Parteien (SchülerIn, Eltern und Schule) unterschrieben und
sowohl die Schule als auch der Jugendliche sollen sich an die daran festgeschriebenen Punkte halten.
Der gesamte Prozess  wird regelmäßig evaluiert, und zwischenzeitlich finden Besprechungen über
den Fortschritt statt. Dies geschieht im Rahmen eines interdisziplinären Teams.
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Beispiel:

Ziele der Arbeitsgruppe

Die Ziele der Arbeitgruppe „Zukunftsplanung“ waren:
• Brainstorming und Recherche bereits verwendeter Instrumente im Rahmen der

„Zukunftsplanung“
• Gemeinsame Entwicklung eines individuellen Transitionplans (ITP)
• Austausch von Erfahrungen
• Beschreiben von Good Practice - Beispielen
• Implementierung des ITPs in die „Geschäftsführung“ der jeweiligen Schule und

weitere teilnehmende Organisationen (Mainstreaming)

ITP mit Fallbeispielen

Im Folgenden sind ein Muster eines individuellen Transitionsplans sowie die Fallbeispiele zweier
SchülerInnen dargestellt.
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T R A N S I T I O N S P L A N
von der Schule zur Arbeit/Tageseinteilung/Wohnen/Freizeit.

2 ALLGEMEINE DATEN DES SCHÜLERS DATUM DER EINTRAGUNG/DATUM DER 
ÜBERPRÜFUNG:

Name des Schülers:

Geburtsdatum:

Adresse:

Telefonnummer, E-Mail:

Sozialversicherungsnummer:

Erwerbsunfähigkeitsversicherung für junge Behinderte:

CWI-Nummer:

Krankenkasse:

Nationalität:

Eltern/Betreuer:

Familienzusammensetzung:

Familienstand:

Mentor:

MEE-Region/Nummer/Ansprechpartner:

Sonstiges:

2a MEDIZINISCHE DATEN (in Stichworten, Berichte bitte beifügen) DATUM DER EINTRAGUNG/
ÜBERPRÜFUNG
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Medizinische Informationen: - Behinderung/Einschränkung:
                        - Medikation:

- Hilfsmittel:
- Beobachtung:

Therapeutische Informationen: - Wichtige therapeutische Daten:

Motorische Fähigkeiten: - Arme/Hände:
- Stehen:
- physische Belastbarkeit:
- Kondition:
- Grobmotorik:
- Feinmotorik:
- Transfers:

Intellektuelle Fähigkeiten: - verbaler IQ:
- Leistungs-IQ:
- Gedächtnis:
- Konzentration:
- Sprachniveau, u. a. Lesen: [bietet wenig/ausreichend/viele
  Entwicklungsmöglichkeiten]
- Rechenniveau: [bietet wenig/ausreichend/viele Entwicklungsmöglichkeiten]

Praktische Fähigkeiten: - Wichtige Daten aus praktischen Fächern:

Verhalten und soziale Fähigkeiten: - Kommunikation:
- Verhalten bei der Arbeit:
- Selbstständigkeit:

Pflegedaten: - Wichtige Daten in Bezug auf Alltagshandlungen:

Daten zur Arbeitseinschätzung: - Wichtigste Ergebnisse:

2b ENTWICKLUNGSDATEN

Daten der Vorjahres-Lehrer: - Wichtige Daten:

Daten der aktuellen Lehrer: - Wichtige Daten:

Praktikumsdaten: - Wichtige Daten aus vorherigem/-n Praktikum/Praktika:

- Wichtige Daten aktuellem/-n Praktikum/Praktika:

2c QUALITÄTEN

Eigenschaften des Schülers: - Daten zu Stimmung, sozialen und fachlichen Fertigkeiten
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3a           DATEN AUS GESPRÄCHEN: FREIZEIT

Vorstellung des Schülers im Hinblick auf die zukünftige Einteilung der Freizeit: [z. B. Interessen,
Vorlieben, zu entwickelnde Fertigkeiten, der Wille, die Freizeit im Haus, außer Haus zu verbringen ...]

Vorstellung der Eltern im Hinblick auf die zukünftige Einteilung der Freizeit: [z. B. Vorlieben der Eltern,
Möglichkeiten des Kindes, „Notwendigkeit" einer freien Zeiteinteilung für ihr Kind im Haus/außer Haus
…]

Vorstellung der Schule im Hinblick auf die zukünftige Einteilung der Freizeit: [z. B. die Möglichkeiten des
Schülers, Interessen, mögliche zukünftige Hobbys ....]

Gemeinsame Vorstellungen und Ausgangspunkte im Hinblick auf die zukünftige Einteilung der Freizeit:

Bedingungen und Schwerpunkte im Hinblick auf die zukünftige Einteilung der Freizeit: [z. B. körperliche
Möglichkeiten, sozialer Umgang, Interessen, Stärken und Schwachpunkte ...]

Stufenplan und kurzfristige Ziele: [z. B. Arbeitsweise, Vereinbarungen, Beurteilungszeitpunkte …]

Stufenplan und langfristige Ziele: [z. B. Arbeitsweise, Vereinbarungen, Beurteilungszeitpunkte …]

3b           DATEN AUS GESPRÄCHEN: ARBEIT/TAGESEINTEILUNG

Vorstellung des Schülers im Hinblick auf die zukünftige Arbeit/Einteilung des Tages: [z. B. Interessen,
Vorlieben, zu entwickelnde Fertigkeiten, Ausbildung, Zeitpunkt des Abgangs von der Schule …]

Vorstellung der Eltern im Hinblick auf die zukünftige Arbeit/Einteilung des Tages: [z. B. Vorlieben der
Eltern, zu entwickelnde Fertigkeiten des Kindes, Ausbildung des Kindes, Zeitpunkt des Abgangs von der
Schule …]
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Vorstellung der Schule im Hinblick auf die zukünftige Arbeit/Einteilung des Tages: [z. B. Möglichkeiten
des Schülers im Hinblick auf Geschwindigkeit, Regelmäßigkeit, Selbstständigkeit, Einsatz, Konstitution,
sozialen Umgang, Verantwortlichkeit und Integrationsmöglichkeiten …]

Vorstellung der Praktikumsbegleiter im Hinblick auf die zukünftige Arbeit/Einteilung des Tages: [z. B.
Möglichkeiten, mögliche zukünftige Praktika, Integrationsmöglichkeiten ...]

Gemeinsame Vorstellung und Ausgangspunkte im Hinblick auf die zukünftige Arbeit/Einteilung des
Tages:

Vorstellung und Schwerpunkte im Hinblick auf die zukünftige Arbeit/Einteilung des Tages: [z. B. aktuelle
Möglichkeiten, Stärken und Schwachpunkte, Vorlieben und Integrationsmöglichkeiten …]

Stufenplan und kurzfristige Ziele: [Arbeitsweise, Vereinbarungen, Beurteilungszeitpunkte …]

Stufenplan und langfristige Ziele: [Arbeitsweise, Vereinbarungen, Beurteilungszeitpunkte …]

3c            DATEN AUS GESPRÄCHEN: WOHNEN

Vorstellung des Schülers im Hinblick auf das zukünftige Wohnen:  z. B. Interessen, Vorlieben, zu
entwickelnde Fertigkeiten, Datum des Einzugs in eine andere Wohnform …]

Vorstellung der Eltern im Hinblick auf das zukünftige Wohnen: [z. B. Vorlieben der Eltern,
Möglichkeiten Ihres des Kindes, Datum des Einzugs in eine andere Wohnform ...]

Vorstellung der Schule im Hinblick auf das zukünftige Wohnen: [z. B. Möglichkeiten des Schülers,
mögliche zukünftige Wohnform …]

Gemeinsame Vorstellungen und Ausgangspunkte im Hinblick auf das zukünftige Wohnen:
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Bedingungen und Schwerpunkte im Hinblick auf das zukünftige Wohnen: [z. B. Selbstständigkeit,
körperliche Möglichkeiten, sozialer Umgang, Verantwortlichkeit, Motivation, Alltagshandlungen, Stärken
und Schwachpunkte ...]

Stufenplan und kurzfristige Ziele: [z. B. Arbeitsweise, Vereinbarungen, Beurteilungszeitpunkte …]

Stufenplan und langfristige Ziele: [z. B. Arbeitsweise, Vereinbarungen, Beurteilungszeitpunkte…]
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T R A N S I T I O N S P L A N
VON DER SCHULE ZUR ARBEIT/TAGESEINTEILUNG/WOHNEN/FREIZEIT.

6. ZUSTIMMUNG ZUM PLAN DATUM DER EINTRAGUNG/DATUM DER 
ÜBERPRÜFUNG

Gelesen und einverstanden:

Schüler:

Eltern:

Schule (Mitarbeiter und Funktion):

7. ZUSTIMMUNG ZUR ITP-VERTEILUNG                 DATUM DER EINTRAGUNG/DATUM DER 
ÜBERPRÜFUNG:

Zustimmung zur Verteilung des ITPs an eine externe Einrichtung im Rahmen des Outplacements:

Schüler:

Eltern:

Schule (Mitarbeiter und Funktion):
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Fallbeispiel zweier SchülerInnen (TeilnehmerInnen am Equal-Projekt Transition from School to
Work, NL)

TeilnehmerInnen Roy Jaspers und Willemien Hoekstra
SchülerInnen der Mytylschule in Eindhoven und der Mytylschule Prins Johan Friso in Haren, beides
Schulen für körperlich und mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 20 Jahren.

Roy Japsers und Willemien Hoekstra haben von 2002 bis 2004 am „Equal 1“-Projekt „Empowerment
door Transitie" teilgenommen. Zu Beginn dieses Zeitraums wurden sie gefragt, was sie erreichen
möchten (Träume) und wie sie an der Zukunft (Wohnen, Arbeit und Freizeit) arbeiten wollen.

2002:
Roy schreibt 2002:
Hallo, ich bin Roy, ich bin 17 Jahre alt. Ich mache zurzeit ein Praktikum in De Watersteeg in Veghel
(ein Altenpflegeheim), und ich denke, mir geht es da gut. So gut, dass ich da auch am Wochenende
Arbeit bekommen habe.
Ich habe im letzten Jahr ein Praktikum in Eindhoven im Restaurant des Rehabilitationszentrums
„Blixembosch" gemacht. Ich machte dort zwei Tage in der Woche ein Praktikum. Jetzt ist es
ausgeweitet auf 3 Tage: 2 Tage in der Küche und 1 Tag im Restaurant.
Ich bereite das Essen für die Bewohner vor, zum Beispiel: Vla, Garnelencocktail, Rohkost und Quark.
Ich mache jetzt mein zweites Praktikum und habe gelernt, mich selbstständig für einen Wochenendjob
zu bewerben, und wurde angenommen. Ich erhalte eine gute Betreuung in der Schule und im
Restaurant.
Ja, ich habe viel gelernt, aber ich werde noch weiter lernen, vielleicht kann ich später eine Ausbildung
zur Küchenhilfe machen. Ich sehe meine Zukunft sehr positiv und möchte gerne selbstständig wohnen
und arbeiten.

Willemien schreibt 2002:
Ich bin Willemien Hoekstra, bin 17 Jahre alt und wohne in Groningen. Ich bin auf der Schule für
Körperbehinderte in Haren.
Ich besuche in der Schule allerlei Unterrichtsstunden, um mich auf die Zukunft vorzubereiten. Ich habe
bereits ein Schulpraktikum gemacht und werde das jetzt auch außerhalb der Schule tun. Ich möchte
das gerne 5 Tage in der Woche tun, aber das geht jetzt noch nicht. Im Moment mache ich ein
Praktikum in der Schule: Ich schenke den Taxifahrern Kaffee ein, mache Besorgungen für die Kantine,
fülle Dosen in die Automaten, fülle Fächer auf und mache sauber. Von der Schule werde ich gut
betreut. Ich möchte noch lernen, wie ich besser mit Menschen umgehen kann. Ich möchte gerne in
einem Supermarkt arbeiten.
Ich will später selbstständig wohnen, aber erst noch mit Betreuung. Ich gehe gerne einkaufen, male
viel und zeichne auch. Computer und Fernsehgucken finde ich gut, genau wie das Königshaus.
Später möchte ich heiraten und Kinder bekommen.
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Prozess und ITP:

In einem Zeitraum von 2 Jahren haben beide Jugendliche einen zukunftsgerichteten Prozess
durchgemacht. Anhand eines individuellen Übergangsplans wurde an der Realisierung der
Zukunftspläne gearbeitet. Die Ergebnisse:

2004:
Roy:
Roy hat einen Vertrag bei De Watersteeg in Veghel, er arbeitet nicht nur an den Wochenenden,
sondern auch unter der Woche. Er hilft in der Küche und manchmal im Restaurant. Das Praktikum
wurde in einen Vollarbeitsplatz umgewandelt, sodass Roy seine Zukunftspläne im Hinblick auf seine
Arbeit vollständig umgesetzt hat.
In der Küche (Großküche) werden für alle Bewohner kalte und warme Mahlzeiten vorbereitet und
serviert. Roy arbeitet als Küchenhelfer. Darüber hinaus wird er in Kürze mit einer Fortbildung
beginnen. Roy wohnt noch zu Hause und geht regelmäßig aus.

Willemien.
Willemien wohnt auch noch zu Hause und geht auch regelmäßig aus. Daneben arbeitet Willemien auf
Teilzeitbasis (maximal 20 Stunden) in einem Supermarkt, wo sie die Regale auffüllt und reinigt. Der
Supermarkt betreut sie sehr gut, sie hat gelernt, einigermaßen selbstständig zu arbeiten.

Freerk Steendam
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6.4  Pracovní skupina Osobní asistence / Persönliche Assistenz
Pandelis Chatzievgeniou

Osobní asistence ve střední Evropě / Persönliche Assistenz in Mitteleuropa

1. Definice – vymezení pojmu

Osobní asistence
Osobní asistence je organizační forma pomoci pro osoby s postižením, která

• redukuje cizí určování (Fremdbestimmung)
• umožňuje sebeurčení a vlastní odpovědnost.

Provádí se jak v modelu zaměstnavatele (ArbeitgeberInnenmodell), tak jako ambulantní
služby.
Osobní asistence je nástroj, který

• umožňuje rovnost šancí a
• snižuje diskriminaci.

Pojem profesní asistence přísluší pro každý druh osobní pomoci, která umožňuje vést
nezávislý a samostatný život (samostatně určující) ve společnosti. Osobní asistence přivádí
uživatele asistence (osoby s postižením) do situace, aby si utvářeli svůj život podle vlastního
životního stylu.
Obsahuje mimo jiné oblasti osobní asistence na pracovišti, podporu a pomoc při základních
potřebách „basic-needs (Körperpflege, tělesná péče apod.), při vedení domácnosti
(Haushaltsführung),  ve volném čase, na dovolené a pomoc a podporu k udržení zdraví.
Uživatelé asistence určují, kdo jim bude poskytovat asistenci, vedou své asistenty a určují
dobu, místo a průběh asistenčních výkonů.
Osobní asistence znamená přerozdělení moci od institucí k postiženým.

Jen tehdy může být osobní asistence takto označovaná, když nutné následující
kompetence pro sebeurčující život s osobní asistencí spočívají výlučně v rukou uživatelů
asistence:

Kompetence instruktáže (návodu) / Anleitungskompetenz: Uživatelé asistence říkají JAK /
WIE vykonávat osobní asistenci. Sami určují asistenty pro nutné výkony pomoci. Vědí
nejlépe, které asistenční výkony potřebují a v jakém rozsahu. Jsou experty ve vlastní věci.

Kompetence prostoru / Raumkompetenz: Uživatelé asistence určují KDE / WO provádět
osobní asistenci, na jakém místě se bude realizovat (např. ve vlastním bytě, na dovolené, na
pracovišti, při návštěvách u přátel a rodinných příslušníků).

Organizační kompetence / Organisationskompetenz: Uživatelé asistence určují dobu, KDY /
WANN provádět osobní asistenci, plán služeb je rozdělen podle průběhu dne (režimu dne) a
životního stylu uživatele asistence.

Osobní kompetence / Personalkompetenz: Uživatelé asistence určují KDO / WER bude
provádět osobní asistenci, vybírají si asistenty.

Finanční kompetence / Finanzkompetenz: Uživatelé asistence určují modalitu četnosti
(Zahlungs-modalitäten) a kontrolují  používání finančních prostředků, které jim náleží.
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V praxi to znamená pro postižené osoby,  např..: já chci určovat kdy půjdu spát a kdy vstanu,
zda půjdu v doprovodu osoby na toaletu, co a kdy chci jíst atd. Osobní asistence umožňuje
vysokou míru vnímání privátní sféry a dostává postižené osoby do situace, kdy si vytvářejí
vlastní život podle vlastního životního stylu.
Dále uvádíme pojem osobní asistence ("persönliche Assistenz"), když jde o službu, která se
může týkat všech životních oblastí postiženého člověka (jednotný přístup k výkonu).  Při tom
víme velmi dobře, že také osoby s těžkostmi v učení mohou používat v tomto smyslu
osobního asistenta tím, že se rozhodují v rámci svých možností o tom, kde, kdy, jak a od koho
asistenci dostanou.
Ve všech ostatních případech jsou pojmy jako např.. "Coaching", "Training", podporované
zaměstnávání ("Unterstützte Beschäftigung“) nebo popř. také ošetřování ("Betreuung") přesně
vymezeny.

2. Formy asistence:

a) Asistence v pracovním životě
Podle pracovní asistence na pracovním místě je třeba asistenci přesněji popsat. Ostatní formy
se pak přenášejí podle stejného vzoru na jiné životní oblasti.

Osobní asistence na pracovním místě je pravidelná podpora ve formě obohacení rukou
(Handreichungen) během pracovní doby. Používá se k vyrovnání omezených funkcí na
základě postižení. To znamená asistenti pomáhají zaměstnanci při činnostech, které nemohli
dělat sami z důvodu svého postižení.
Někteří zaměstnanci s postižením potřebují podporu jen několik málo hodin týdně, jiní  musí
být doprovázeni asistentem větší část pracovní doby nebo dokonce průběžně.

Důležité jsou především tři věci :
 1. Asistenti jsou pravidelně používáni pro určitou činnost, která nemůže být prováděna
samostatně zaměstnancem. To znamená, že příslušná potřeba podpory je trvalá. Pokud se
něco nezmění na pracovních požadavcích nebo na postižení zaměstnance, nic se nemění také
na potřebě asistence.

2. Osobní asistence na pracovním místě se omezuje na výpomocnou činnost
(Hilfstätigkeiten).  To předpokládá, že hlavní úkoly (hlavní činnost, Kerntätigkeiten), které se
dělají na příslušném pracovním místě, mohou být plněny postiženým zaměstnanec
samostatně. Na pracovním místě nejde u pracovního asistenta o to, doprovázet pracovníka
s postižením v práci a přiblížit mu obsah jeho práce. Než pracovní asistence nastoupí podle
plánu na pracoviště, jsou příslušní pracovníci pro práci plněni kvalifikovaní.

3.  Pomocné činnosti si objednávají postižení zaměstnanci sami.  Ne asistenti nebo
zaměstnavatelé na konec rozhodují o potřebě konkrétní podpory, nýbrž postižení sami.
Pracovníci s postižením jsou odborníci v úzkém smyslu, znají  požadavky na svoje pracovní
místo nejlépe a musí se sami rozhodnout, kde podporu chtějí  a kde ne.

b) Asistence ve vzdělávání (např. škola)
Dá se srovnat s osobní asistencí na pracovišti. Avšak vztahuje se na školu a vzdělávání. Je zde
třeba dbát na to, aby se jednalo u uživatelů asistence např. v základní škole o děti. Proto se
nevyžaduje u asistentů vysoká senzibilita ve vztahu k objednavateli (zákazníkovi).
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c) Pomoc v domácnosti
Obsahuje domácí práce v domácnosti (např. čištění a umývání, vaření, čištění oděvů), které se
realizují zakázkou uživatelů asistence. Provádí se dlouhodobě.

d) Asistence v oblasti základní péče
Zde jde o základní péči uživatele asistence např. umývání, holení, průběh na toaletě a tělesná
péče.

e) Asistence pro postižené rodiče
Přitom jde o praktickou pomoc postiženým rodičům, kteří se dostali do situace, že se mají
starat o své děti. Nejde zde o pomoc při výchově! Je třeba respektovat, že rodiče zůstávají
hlavními osobami pro svoje děti.

f) Asistence pro volný čas a kulturu (účast na životě společnosti)
S asistencí pro volný čas a kulturu se umožňuje postiženým lidem účast na celém spektru
volnočasových aktivit (kino, kulturní akce, čestná činnost v organizacích a svazech, sportovní
činnost, cestování o dovolené nebo jednoduše setkání s přítelem / přítelkyní).

3. Kvalita v asistenci:

Osobní asistence jako model pomoci se rozlišuje od ostatních v kvalitě. Uživatelé asistence
mají kontrolu nad tím, kdo jim kdy, kde a jak asistuje. Přesně vědí, kdo za co jak moc dostane
zaplaceno. Takto individuálně organizovaná služba znamená pro uživatele asistence víc
sebeurčení a vlastní odpovědnosti, vyšší kvalitu života a rovnost šancí.

Když poskytovatel (Anbieter) ručí za službu, musí být dány standardy, aby „na nich spočívala
nejen osobní asistence, nýbrž byly také vnitřními standardy“.

Podstatným faktorem pro to je, když organizace poskytovatele je řízena a poskytována také
samotnými postiženými experty. Jako příklad lze uvést realizaci společenství asistentů ve
Vídni a v Brémách.

Osobní asistence organizovaná ambulantními službami umožňuje zákazníkům, že jejich
kompetence nemusí vždy „fungovat“; je to proto, že chtějí přenést část svých kompetencí,
protože si chtějí ulehčit, nebo když zákazníci nedisponují nutnými kompetencemi pro osobní
asistenci, a proto přinášejí službu. Zde leží podstatný bod k samostatnosti: sebeurčující život
(Selbstbestimmt Leben) neznamená, že musíme všechno sami dělat, nýbrž můžeme sami
rozhodnout, komu přenecháme některé úkoly týkajícího se našeho života.

Sebeurčení znamená ale také sám si organizovat svoji asistenci v rámci modelu
zaměstnavatele (ArbeitgeberInnenmodells). K tomu disponují uživatelé asistence zcela tak
zvanými kompetencemi.

Empowerment a Peer- metoda – důležitý standard kvality (Qualitätsstandard):
• kromě klíčových sil s postižením v ambulantních službách
• Peer-skupiny pro zákazníky a moderováním a návodem od postižených expertů

odborně kvalifikovaných
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• V družstvech  nebo svazech mohou působit výlučně postižení členové.  Se získaným
hlasovacím právem aktivně spoluvytvářejí výkon služeb.

Další standardy kvality:
• Úvodní workshopy pro osobní asistenty. Tématy může být: vznik a historie osobní

asistence, porozumění sobě (Selbstverständnis) a role osobní asistence.
• Doprovod a možnost reflexe pro jednotlivé týmy asistentů s jejich uživateli asistence.
• Pravidelná nabídka dalšího vzdělávání pro zákazníky externími postiženými

instruktory, např. vedení konfliktu
• Pravidelná nabídka dalšího vzdělávání pro osobní asistenty, např. vedení konfliktu,

zvedání, pokládání a pohybování
• Konstruktivní řady dalšího vzdělávání jako např. „Řízení se chci naučit pro

zákazníky“.
Všichni instruktoři jsou postižení experti.

4. Zprostředkování asistence:

a) Současná situace
V některých zemích Střední Evropy byly zřízeny na mnoha místech ambulantní služby.
Služby přebírají pro svoje postižené zákazníky zprostředkování asistentů. Vedle toho existují
postižení zaměstnavatelé, kteří si svoji asistenci sami organizují. Jak poskytlo německé šetření
(výzkum) Parisata gGmbH z Erfurtu, přichází sami zákazníci z ambulantních služeb většinou
neformálním způsobem (cestou) ke svým asistentům. Velmi malou roli při zprostředkování
asistentů hrají dosud běžná zprostředkování práce. Příčinou k tomu může být, že takové úřady
si s pojmem (chápáním) asistence nemohou mnoho počít. Kromě toho existují ale také
zejména zemědělské regiony, kde se možnosti zprostředkování v osobní asistenci velmi těžko
prosazují. Zde má pomoci celostátní  zprostředkování asistence. Protože realizovat takovou
strukturu celoevropsky nemá žádný smysl, má se organizovat v jednotlivých zemích.

b) Přístup k řešení
- Protože pro mnoho uživatelů asistence, ale také uchazečů (zájemců) v osobní asistenci
představuje internet vhodnou komunikační platformu, mělo se vyzkoušet národní
zprostředkování  založené na internetu.
- Internetové stránky vytvořené k tomuto účelu musí být přístupné bezbariérově.

5. Financování asistence:

a) Pro Českou republiku
V současné době je tento výkon (služba) financován Ministerstvem práce a sociálních věcí
(MPSV) ve formě projektů, o které musí žádat obecně prospěšná organizace. MPSV si
stanoví svoje podmínky, jako například nutná finanční spoluúčast uživatelů asistence (cca
1/3, 2/3 pokrývá organizace). Organizace musí každý rok žádat o potřebné dotace, žádost
dokládá počtem uživatelů asistence, pro které čerpá peníze. Přidělené dotace jsou nižší než ty,
o které organizace žádá, zbytek nutných finančních prostředků musí získat jinak, např. od
sponzorů.  Dále záleží jen na příslušné organizaci, na koho se svými požadavky na dotaci
obrátí. Často  existuje podpora také od měst.
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b) Pro Holandsko
V Holandsku je možné, každému od 18 let poskytnout osobní účet (persönliches Budget),
s jehož pomocí si lze koupit výkony pro pomoc pro každodenní činnosti, stejně jako pro
integraci ve škole a na trhu práce. U dětí pod 18 let se účet vyplácí rodičům. Tímto osobním
účtem je umožněno postiženým osobám popř. jejich rodičům, koupit si také výkony asistence
ve jmenovaných třech oblastech. Výšku účtu stanoví nezávislá komise a je odvozená od
postižení. Účet schvaluje sociální ministerstvo (Sozialministerium), ministerstvo pro péči
(Pflegeministerium) a ministerstvo pro vzdělávání (Bildungsministerium). Zatímco výkony na
péči se dávají od čtyř let, existují tyto výkony v oblasti vzdělávání od jednoho roku. Výkony
k integraci do pracovního života existují teprve od roku 2004.

c) Pro Rakousko
Ačkoliv osobní asistence se týká samozřejmě všech životních oblastí, neexistuje v Rakousku
na základě chybějícího zákona o zabezpečení asistence (Assistenzsicherungsgesetzes) přímé
financování osobní asistence.

Ačkoliv financování osobní asistence je dáno v dostatečném měřítku (rozsahu), závisí na tom,
ve které oblasti je potřeba.

Jako spolkový zákon existuje spolkový zákon financování péče (Bundespflegegeldgesetz),
kde peníze na péči (Pflegegeld) jsou vypláceny jako příplatek k náhradě (Abgeltung)
zvýšených potřeb (vydání) podmíněné péčí („pflegebedingter Mehraufwendungen“)
postiženým osobám. Je to přímá platba ve formě paušálního příplatku nezávisle na příjmu a
nezávisle na příčině postižení. Existuje právní nárok na tento výkon a musí se o něj žádat.

Peníze na péči (Pflegegeld) spočívají (jsou dány) na čistě medicínské orientaci a zohledňují
výlučně existenční potřeby jako např. tělesnou péči (Körperpflege).

Podle potřeby péče („Pflegebedarf“) činí peníze na péči měsíčně mezi € 145,- ve skupině péče
1 a € 1.531,- ve skupině péče 7. Protože osoby s vysokou potřebou pomoci s touto částkou
ani nemohou pokrýt svoji potřebu pomoci základních existenčních potřeb, jsou osoby ve
většině spolkových zemích nuceny, především se na to vztahuje na stupeň péče 5-7, bydlet u
své původní rodiny nebo žít v ústavu.

Svaz má rovněž kompetence (příslušnost) pro oblast postižení a zaměstnávání. Tak existuje na
základě 2letého modelového pokusu Vídeňské společnosti k asistenci (WAG – Wiener
Assistenzgenossenschaft) od roku 2004 směrnice pro osobní asistenci na pracovišti (Richtlinie
für Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz  - PAA).

Od 1. ledna 2004 se PAA (shodné s pojmem pracovní asistence v Německu -
Arbeitsassistenz in Deutschland) financuje po celém Rakousku na základě směrnice „k
podpoře osobní asistence na pracovišti“ (Richtlinie „zur Förderung der Persönlichen
Assistenz am Arbeitsplatz“).

V této směrnici (předpisu) se poprvé definuje pracovní asistence ve svém smyslu a  výslovně
se zdůrazňuje změna paradigmat ve věci postižení: v popředí stojí schopnosti postižených
osob, jejich sebeurčení a empowerment (posílení). Medicínskému modelu se dává jasné
odmítnutí.
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PAA obsahuje veškerou pomoc podmíněnou postižením na pracovišti nebo na vzdělávacím
místě (inkluzivní pracovní cesta a např. pomoc na toaletě během práce).

O příslušném rozsahu osobní asistence na pracovišti popř. na vzdělávacím místě se rozhoduje
v rámci porady týkající se asistence. Porada k asistenci se skládá ze zástupců úřadů,
pracoviště k asistenci (Assistenzservicestelle) a příjemců asistence (AssistenznehmerIn).
Potřeba asistence se stanovuje průměrně v hodinách za týden (Stunden/Woche).

Základ pro rozhodování na poradě k asistenci (Assistenzkonferenz) poskytuje zprostředkování
potřeby pomoci (Hilfebedarfsermittlung), kterou realizuje zákazník společně s pracovištěm
asistence. Přitom nezáleží na tom, o jaké postižení se jedná, nýbrž jak moc pomoci je třeba,
aby bylo možné práci vykonávat dobře a efektivně.

Pracoviště asistence (Assistenzservicestellen) se mají budovat na základě směrnice po celém
Rakousku, přitom se získávají ke spolupráci (dává se jim přednost) organizace pro postižené
(Betroffenenorganisationen). Směrnice umožňuje vybudování struktur tím, že na jedné straně
se financuje pracoviště asistence (Assistenzservicestellen) a na druhé straně se rozlišují
(oddělují) hodiny asistence (Assistenzstunden) pro uživatele asistence. Velkým problémem je,
že nasazení hodin pro platy osobních asistentů je hodně nízké. Činí jen 7,42 brutto.

Osobní asistence na pracovišti se může realizovat také jako model zaměstnavatele
(ArbeitgeberInnenmodell). Přičemž zde uživatel asistence dostane jen hodinový tarif
(Stundensatz), avšak nedostane odvedenou režii (Verwaltungskosten).

V protikladu k oblasti práce a profesního vzdělávání, kde existuje spolková směrnice
(Bundesrichtlinie) od roku 2004, spadají ostatní životní oblasti do kompetence 9 spolkových
zemí.

Nehledě na několik málo osob, které si vybojovaly svoji osobní asistenci, často v
komplikovaných konstruktech, financuje se osobní asistence jen v několika spolkových
zemích mimo pracoviště, to znamená, ve většině spolkových zemích chybí příslušná pravidla
a panuje libovůle (Willkür).

d) Pro Německo
Oblast základní péče se financuje prostřednictvím pojištění péče (Pflegeversicherung SG XI).
Osobní asistence na pracovišti se financuje podle SGB IX úřady pro integraci a práci
(Integrations- und Arbeitsämter). Účast ve společnosti se financuje výkony pomoci
v začlenění (Eingliederungshilfe) podle SGB XII. Zavedením SGB XII od ledna 2005 dochází
v této oblasti k restrukturalizaci.  V jiných případech připadají v úvahu výkony nemocniční
pokladny podle SGB V a profesních společností (Berufsgenossenschaften).

6. Politické impulzy:

a) Pro Českou republiku
Je třeba mít vliv na příslušnou legislativu, která se týká osobní asistence a sociální pomoci
obecně, to znamená usilovat o schválení navrženého zákona o sociálních službách, o kterém
se jedná již 13 let. V březnu 2004 měl být vládě předložen věcný záměr (Sachvorhaben)
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navrženého zákona. Nestalo se, v roce 2005 se ale intenzivně pracuje na jeho konečném znění
a možnosti schválení.

b) Pro Holandsko
Protože osobní účet v Holandsku je poskytován různými nositeli výkonů (Kostenträgern),
také zde probíhá zdlouhavý proces od podání žádosti k vypracování posudku (Beantragungs-
und Begutachtungsverfahren). Zde se naléhavě žádá odstranění byrokracie. Požaduje se účet
nezávislý na příjmu (einkommensunabhängiges Budget).

c) Pro Rakousko
S vyhláškou spolkové směrnice pro PAA (Erlass der Bundesrichtlinie für PAA) existuje za
prvé soubor pravidel (Regelwerk), ve kterém se PAA definuje, nezávisle na příjmu
(einkommensunabhängig) a podle potřeb (bedarfsgerecht) pro oblast práce a vzdělávání (slabá
místa viz financování).

Skutečnost dostává spolkové země pod tlak, vypracovat právě taková pravidla pro osobní
asistenci. Proces se vytváří pomalu (ztuha). Zdá se, že změna paradigmat v politice
postižených se prosazuje jen velmi pomalu.
Nejlepším a nejefektivnějším řešením by byl ovšem spolkový zákon o zajištění asistence
(BundesAssistenzsicherungsGesetz) a ne varianty oprav (Patch-work-Variante), kde uživatelé
asistence jsou nuceni si svoje právo na osobní asistenci vymáhat u různých nositelů výkonů
(Kostenträgern) a je nebezpečí, že se stanou hříčkou úřadů.

V diskuzích vykrystalizovaly tyto důležité body pro osobní asistenci v Rakousku:
Osobní asistence jednoduše neznamená jen více peněz, nýbrž také potřebu informovat osoby
s postižením o strukturách ve smyslu sebeurčujícího života a empowermentu (posílení) a učit
je, jak žít s osobní asistencí.

Předpoklady pro osobní asistenci:
- Sebeurčující život mimo zařízení a instituce jako např. domovy (Wohnheimen), chráněné
bydlení (Betreutes Wohnen)
- Nabídka pro uživatele asistence vzdělávání a dalšího vzdělávání jako vstup do osobní
asistence, aby se naučili požadovaným kompetencím a osvojili si je. Tyto nabídky jsou
zajišťovány osobní asistencí stejně jako centry pro sebeurčující život (Selbstbestimmt Leben
Zentren).
- Osobní asistenti musí být sociálně a právně zajištěni.
- Poskytovatelé osobní asistence musí být vedeni podle těch stejných principů jako centra pro
sebeurčující život (Selbstbestimmt Leben Zentren).
Všechna rozhodovací grémia a klíčová pracoviště jsou výlučně obsazována postiženými
osobami.

Rozsah osobní asistence:
Jednotlivé diagnózy a medicínské posudky jsou nedostatečné jako základ pro zprostředkování
individuální potřeby pomoci, proto se postižení posuzuje v kontextu sociálního modelu.
Při zprostředkování individuální potřeby asistence se vychází z individuální osobní životní
situace osoby s postižením.
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Všechny životní oblasti (všechny aktivity během dne včetně vedení domácnosti, práce a volný
čas) se posuzují  uceleně a  jsou zahrnuty do určení potřeby asistence.

Realizace osobní asistence:
Úhrada poskytnutá úřady pro dohodnutý rozsah hodin za týden musí zajistit sociálně právní
zajištění osobní asistence, včetně administrativních nákladů a nákladů na vzdělávání a další
vzdělávání.

Osobní asistence musí bý nezávislá na platu a příjmu na péči (Pflegegeld).

Asistenti musí mít právo na přímou platbu a povinnost prokázat financované hodiny
asistence formou dokladů. Přímé placení musí být schopné převodu (exportierbar sein).

Uživatelé asistence musí mít možnost
- koupit si svoji osobní asistenci u poskytovatele,
- sami si organizovat svoji osobní asistenci jako zaměstnavatelé, přičemž je předpokladem
vzdělávání a dalšího vzdělávání pro požadované kompetence v některém centru pro
sebeurčující život (Selbstbestimmt Leben Centrum) nebo nějakým poskytovatelem nebo
- si organizovat svoji osobní asistenci ve smíšeným systému z obou výše uvedených.

d) Pro Německo
Současná situace v osobní asistenci se vyznačuje tím, že o výkony se musí žádat ve
zdlouhavých procesech u různých nositelů výkonů (Kostenträgern). K tomu ještě přijde, že
jsou z větší části závislí na příjmu (důchodu). Pro uživatele asistence to znamená, že od určité
hranice musí část svého příjmu použít na výkony osobní asistence. Pro mnohé se vyplatí se
s tím nezabývat a musí se proto o ně postarat sociální pomoc (Sozialhilfe) na základě práva
chudých (Armenrecht).
S uvedením přenosného osobního účtu (trägerübergreifenden persönlichen Budgets) byl
učiněn od 01.07.2004 důležitý krok ve směru spolupráce výkonů asistence. U přenosného
osobního účtu se žádají výkony u nositele výkonů (nákladů). Ve stanovených postupech
nositel zprostředkovává v souvislosti s jinými nositeli výkonů a s postiženým sám požadavek,
který má postižená osoba na asistenci. Prostředky pro asistenci se pak vyplácí jako peníze za
výkon přímo. Dlouhodobě se zdůrazňuje zákon o zajištění asistence nezávislý na příjmu, aby
se mohlo zaručit každému postiženému člověku podpora asistence krytá podle potřeby.

7. Požadavky na Evropskou unii:

Osoby s postižením, které potřebují ve svém každodenním životě asistenci jiných, disponují
často nejhorším vzděláním, jsou nejspíš postiženy nezaměstnaností, dostávají nejmenší příjem
a mají nejmenší sociální kontakty. Důvodem pro to nejsou chybějící fyzické nebo
intelektuální schopnosti, nýbrž chybějící přístup k všeobecnému vzdělávání a dalšímu
vzdělávání, chybění bezbariérových bytů, chybějící přístup k veřejným dopravním
prostředkům, chybění bezbariérových pracovních míst, chybění osobní asistence stejně jako
otevřeně ukázané, existující předsudky a diskriminace – okolnosti, které nutí postižené osoby
bydlet v domovech nebo u rodičů, na základě chybějících alternativ jim znemožňují vést
„normální“ život.
Osoby, u kterých došlo k postižení ve velmi nízkém věku, jsou zvláště ohroženy, že zapadnou
do tohoto bludného kruhu.
Jedním z klíčových opatření k přerušení tohoto bludného kruhu je osobní asistence.
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Asi milion postižených lidí je v Evropě umístěno v domovech, jsou vyřazeni a schováni před
veřejností. Pro tyto   „zapomenuté“ osoby je osobní asistence klíčem, aby se dostaly zpátky
do společnosti.
S využitím osobní asistence mohou postižené osoby žít svoje sociální role ve společnosti,
samozřejmě se všemi právy a povinnostmi. S osobní asistencí je mnoha postiženým lidem
umožněno být profesně činnými, založit rodinu a být aktivními občany.
Na druhé straně se vytvoří s osobní asistencí mnoho nových pracovních míst a ulehčí se
rodinným příslušníkům, kteří se mohou vrátit zpět na trh práce.
S požadavkem na osobní asistenci jde především o zajištění kvality života a práva na
rovnocenný život postižených lidí ve společnosti.
Současně mají velký význam ekonomické souvislosti a politické aspekty trhu práce. Je třeba
umožnit všem postiženým občanům s potřebou osobní asistence bydlet a pracovat všude v
EU. Právě v tomto ohledu je třeba, aby osobní asistence a zákonné podmínky pro to
pokročily dopředu na evropské úrovni.
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Persönliche Assistenz in Mitteleuropa

1. Definition – Begrifflichkeiten

Persönliche Assistenz

Persönliche Assistenz ist eine Organisationsform von Hilfen für Menschen mit
Behinderung, die

• Fremdbestimmung reduziert und
• Selbstbestimmung und Selbstverantwortung ermöglicht.

Sie wird sowohl im ArbeitgeberInnenmodell, als auch durch ambulante Dienste geleistet.
Persönliche Assistenz ist ein Instrument, das

• Chancengleichheit ermöglicht und
• Diskriminierung abbaut.

Der Begriff Persönliche Assistenz steht für jede Art der persönlichen Hilfe, die ermöglicht,
ein unabhängiges und Selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft zu führen. Persönliche
Assistenz versetzt die AssistenznutzerInnen (Menschen mit Behinderung) in die Lage, ihr
Leben nach eigenem Lebensstil zu gestalten.

Sie umfasst unter anderem die Bereiche Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz, Unterstützung
und Hilfe bei den „basic-needs (Körperpflege etc.),
bei der Haushaltsführung,
in der Freizeit,  am Urlaubsort sowie
Hilfe und Unterstützung zur Erhaltung der Gesundheit.

AssistenznutzerInnen bestimmen wer ihnen Assistenz leistet, sie leiten ihre AssistentInnen an
und bestimmen Zeit, Ort und Ablauf der Assistenzleistungen.
Persönliche Assistenz bedeutet die Umverteilung der Macht von Institutionen zu den
Betroffenen.

Nur dann kann Persönliche Assistenz als solche bezeichnet werden, wenn die
notwendige folgenden Kompetenzen für ein Selbstbestimmtes Leben mit Persönlicher
Assistenz  AUSSCHLIESSLICH! in den Händen der AssistenznutzerInnen liegen:

Anleitungskompetenz: AssistenznutzerInnen sagen WIE die Persönliche Assistenz zu
verrichten ist. Sie lernen die AssistentInnen selbst für die benötigten Hilfeleistungen an. Sie
wissen am besten, welche Assistenzleistungen sie in welchem Umfang benötigen. Sie sind
ExpertInnen in eigener Sache.

Raumkompetenz: AssistenznutzerInnen bestimmen WO Persönliche Assistenz erfolgt, an
welchem Ort sie erbracht wird (z. B. in der eigenen Wohnung, am Urlaubsort, am
Arbeitsplatz, bei Besuchen bei FreundInnen und Familienangehörigen).

Organisationskompetenz: AssistenznutzerInnen legen Zeiten fest, WANN Persönliche
Assistenz erfolgt, der Dienstplan wird nach dem Tagesablauf und Lebensstil der
AssistenznutzerInnen eingeteilt.



C:\WINDOWS\Plocha\CDpal\text\finalrep.doc

323/380

Personalkompetenz: AssistenznutzerInnen bestimmen WER Persönliche Assistenz leistet, sie
wählen AssistentInnen aus.

Finanzkompetenz: AssistenznutzerInnen bestimmen Zahlungsmodalitäten und kontrollieren
die Verwendung der ihnen zustehenden Finanzmittel.

In der Praxis bedeutet das für einen behinderten Menschen z.B.: ich kann bestimmen wann
ich schlafen gehen will und wann ich aufstehe, ich kann mit einer Person meiner Wahl auf die
Toilette gehen, ich kann essen was und wann ich will etc. Persönliche Assistenz ermöglicht
ein hohes Maß an Wahrung der Privatsphäre und versetzt behinderte Menschen in die Lage,
ihr Leben nach eigenem Lebensstil zu gestalten.

Im Folgenden verwenden wir den Begriff "persönliche Assistenz", wenn es um eine Leistung
geht die alle Lebensbereiche einer behinderten Person betreffen kann (ganzheitlicher Ansatz
der Leistung).  Dabei wissen wir sehr wohl, dass auch Menschen mit Lernschwierigkeiten in
diesem Sinne persönliche AssistentInnen einsetzen können, indem sie im Rahmen ihrer
Möglichkeiten darüber entscheiden wo, wann, wie und von wem sie  Assistenz erhalten.

In allen anderen Fällen sind Begriffe wie z.B. "Coaching", "Training", "Unterstützte
Beschäftigung“ oder gegebenenfalls auch "Betreuung" präziser.

2. Formen der Assistenz:

b) Assistenz im Arbeitsleben
Anhand der persönlichen Assistenz am Arbeitsplatz soll Assistenz genauer beschrieben
werden. Die anderen Formen werden dann nach dem gleichen Muster auf andere
Lebensbereiche übertragen.

Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz ist die regelmäßige Unterstützung in Form von
Handreichungen während der Arbeitszeit. Sie wird zum Ausgleich behinderungsbedingter
Funktionseinschränkungen eingesetzt. D.h. AssistentInnen helfen einer /
einem Beschäftigten bei Tätigkeiten, die von dem / der Beschäftigten aufgrund
einer Behinderung nicht selbständig ausgeübt werden können.
Einige ArbeitnehmerInnen mit Behinderungen brauchen nur wenige Stunden in der Woche
Unterstützung, andere müssen einen Großteil ihrer Arbeitszeit oder sogar durchgängig von
einem / einer AssistentIn begleitet werden.

Wichtig sind vor allem  drei Dinge :
 1. AssistentInnen werden  regelmäßig  für bestimmte Tätigkeiten eingesetzt, die der / die
Beschäftigte nicht selbständig ausüben kann. Das bedeutet, dass der jeweilige  Bedarf an
Unterstützung dauerhaft  ist. Wenn sich weder an den Arbeitsanforderungen noch an der
Behinderung der / des Beschäftigten etwas ändert, ändert sich auch am Assistenzbedarf
nichts.
2. Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz beschränkt sich auf Hilfstätigkeiten.  Das setzt
voraus, dass die  hauptsächlichen  Aufgaben (Kerntätigkeiten), die den jeweiligen
 Arbeitsplatz ausmachen, von dem / der behinderten ArbeitnehmerIn selbständig
 erfüllt werden können. Es geht bei persönlicher Assistenz am Arbeitsplatz also nicht darum,
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 ArbeitnehmerInnen mit Behinderungen in Arbeit zu begleiten und ihnen die
 Inhalte ihrer Arbeit näher zu bringen. Bevor die persönliche Assistenz am Arbeitsplatz  auf
den Plan tritt, sind die betreffenden Beschäftigten für ihre Arbeit vollständig
 qualifiziert.
3.  Die Hilfstätigkeiten werden von dem / der behinderten ArbeitnehmerIn selbst
 in Auftrag gegeben.  Nicht die AssistentInnen oder die ArbeitgeberInnen entscheiden
 letztlich über den konkreten Unterstützungsbedarf, sondern die Betroffenen
 selbst. ArbeitnehmerInnen mit Behinderungen sind Fachleute in eigener Sache,
 sie kennen die Erfordernisse an ihrem Arbeitsplatz am besten und müssen als einzige
entscheiden, wo sie Unterstützung wollen - und wo nicht.

e) Assistenz in der Ausbildung (z.B. Schule)
Sie ist mit der persönlichen Assistenz am Arbeitsplatz zu vergleichen. Jedoch bezieht sie sich
auf Schule und Ausbildung. Zu beachten ist hier, daß es sich bei den AssistenznutzerInnen z.
B in der Grundschule um Kinder handelt. Somit ist bei den AssistentInnen eine hohe
Sensibilität bezüglich der AuftraggeberInnen erforderlich.

c) Haushaltshilfe
Sie umfaßt die Handreichungen im Haushalt (z. B. Putzen, Kochen, Reinigung der Kleider)
die im Auftrag des / der AssistenznutzerIn durchgeführt werden. Sie werden dauerhaft
vollzogen.

d) Assistenz im Bereich der Grundpflege
Hier geht es um die Grundpflege des / der AssistenznutzerIn wie z B. waschen, Rasieren,
Toilettengang und Körperpflege.

e) Assistenz für behinderte Eltern
Dabei geht es um praktische Hilfen, die behinderten Eltern in die Lage versetzen ihre Kinder
zu versorgen. Es geht hierbei nicht um Erziehungshilfen! Zu beachten ist, daß die Eltern die
Hauptbezugspersonen für ihre Kinder bleiben.

f) Assistenz für Freizeit und Kultur (Anteilnahme am Leben der Gemeinschaft)
Mit der Assistenz für Freizeit und Kultur wird behinderten Menschen die Teilnahme am
gesamten Spektrum von Freizeitaktivitäten ermöglicht (Kino, kulturelle Veranstaltungen,
ehrenamtliche Tätigkeiten in Organisationen und Vereinen, sportliche Betätigung,
Urlaubsreisen  oder einfach treffen mit FreundInnen).

3. Qualität in der Assistenz:

Persönliche Assistenz als ein Hilfemodell unterscheidet sich von anderen in der Qualität.
AssistenznutzerInnen haben die Kontrolle darüber, wer ihnen wann, wo und wie assistiert. Sie
wissen genau, wer wofür wie viel bezahlt bekommt. Diese individuell organisierte
Dienstleistung bedeutet für die AssistenznutzerInnen mehr Selbstbestimmung und
Eigenverantwortung, mehr Lebensqualität und Chancengleichheit.
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Wenn Anbieter hinter der Dienstleistung stehen, müssen Standards gegeben sein, damit „nicht
nur Persönliche Assistenz drauf steht, sondern auch drin ist“.
Ein wesentlicher Faktor dafür ist, wenn die Anbieterorganisation auch selbst von behinderten
ExpertInnen geleitet und getragen wird. Als Beispiel hier die Umsetzung der
Assistentgenossenschaften in Wien und Bremen.

Die über ambulante Dienste organisierte Persönliche Assistenz ermöglicht KundInnen, dass
ihre Kompetenzen nicht immer „funktionieren“ müssen; sei es, weil sie Teile ihrer
Kompetenzen abgeben wollen, weil sie entlastet werden wollen, oder wenn KundInnen nicht
über die notwendigen Kompetenzen für Persönliche Assistenz verfügen und sie deshalb den
Diensten übertragen. Hier liegt der wesentliche Punkt zur Selbstbestimmung: Selbstbestimmt
Leben heißt nicht alles selber machen müssen, sondern selbst entscheiden können, wem man
welche Aufgaben sein Leben betreffend überträgt.

Selbstbestimmung bedeutet aber auch seine Assistenz im Rahmen des
ArbeitgeberInnenmodells selber zu organisieren. Hierbei verfügen die AssistenznutzerInnen
vollständig über die genannten Kompetenzen.

Empowerment und Peer-Methode – ein wesentlicher Qualitätsstandard:
• Ausschließlich behinderte Schlüsselkräfte in den ambulanten Diensten
• Peer-Gruppen für KundInnen mit Moderation und Anleitung von fachlich

qualifizierte/r/n behinderter/n ExpertIn
• In Genossenschaften  oder Vereinen können ausschließlich behinderte Menschen

Mitglieder werden.  Mit dem erworbenen Stimmrecht gestalten sie die Dienstleistung
des Dienstes aktiv mit.

Weitere Qualitätsstandards:
• inführungsworkshops für Persönliche AssistentInnen. Themen können sein:

Entstehung und Geschichte von Persönlicher Assistenz, das Selbstverständnis und die
Rolle von Persönlichen AssistentInnen.

• Begleitung und Reflexionsmöglichkeit für die einzelnen Assistententeams mit ihren
AssistenznutzerInnen.

• Regelmäßiges Fortbildungsangebot für KundInnen durch externe behinderte
TrainerInnen z.B. Konfliktmanagement

• Regelmäßiges Fortbildungsangebot für Persönliche AssistentInnen z.B.
Konfliktmanagement, Heben, Legen und Bewegen

• Aufbauende Fortbildungsreihen wie z. B. „Managen will gelernt sein für KundInnen.

Alle TrainerInnen sollen behinderte ExpertInnen sein.
4. Assistenzvermittlung:

a) Die derzeitige Situation
 In einigen Ländern Mitteleuropas  haben sich in vielen Orten ambulante Dienste etabliert.
Diese übernehmen für ihre behinderten KundInnen die Vermittlung von AssistentInnen.
Daneben gibt es behinderte ArbeitgeberInnen, die ihre Assistenz selber organisieren. Wie eine
deutsche Untersuchung von Parisat gGmbH aus Erfurt ergeben hat, kommen selbst
KundInnen von ambulanten Diensten meist auf informellen Wegen zu ihren AssistentInnen.
Eine sehr geringe Rolle bei der Vermittlung von AssistentInnen spielen bisher die üblichen
Arbeitsvermittlungen. Ursache dafür könnte sein, daß solche Behörden mit dem Begriff der
Assistenz nicht viel anfangen können. Desweiteren existieren aber auch insbesondere
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ländliche Regionen, wo sich die Vermittlungsmöglichkeiten in der persönlichen Assistenz als
sehr schwierig erweisen. Eine landesweite Assistenzvermittlung soll hier Abhilfe schaffen. Da
solch eine Struktur europaweit keinen Sinn macht, sollte sie in den einzelnen Ländern
organisiert werden.

b) Lösungsansatz
- Da für viele AssistenznutzerInnen, aber auch BewerberInnen in der persönlichen Assistenz,
das Internet eine geeignete Kommunikationsplattform darstellt, sollte eine nationale
Assistenzvermittlung auf dem Internet basierend erprobt werden.
- Eine zu diesem Zweck erstellte Internetseite muß barrierefrei zugänglich sein.

5. Finanzierung von Assistenz:

a) Für die Tschechische Republik
Derzeit wird diese Dienstleistung vom Ministerium für Arbeit und Sozialwesen (MPSV) in
Form von Projekten finanziert, die gemeinnützige Organisationen beantragen müssen. MPSV
legt ihre eigenen Bedingungen fest, wie zum Beispiel notwendige finanzielle Mitbeteiligung
des / der AssistenznutzerIn (ca. 1/3, 2/3 deckt die Organisation). Die Organisation muss
jedes Jahr die erforderlichen Subventionen beantragen, die sie mit der Anzahl der
AssistenznutzerInnen, für die dieses Geld ausgeschöpft wird, belegt. Die zugewiesenen
Subventionen sind niedriger als jene, die die Organisation beantragt, den Rest des
notwendigen Geldes muss sie also anderswo beantragen, bei Sponsoren etc. Weiter hängt es
nur noch von den jeweiligen Organisationen ab, an wen sie sich mit ihren Anträgen auf
Subventionen wenden. Oft gibt es Förderung auch von den Städten.

b) Für die Niederlande
In den Niederlanden ist es möglich, jedem ab dem 18. Lebensjahr ein persönliches Budget zu
gewähren, mit dem er sich Leistungen für Hilfen im Alltag sowie Integration in der Schule
und auf dem Arbeitsmarkt einkaufen kann. Bei Kindern unter 18 Jahre wird das Budget an die
Eltern ausbezahlt. Mit diesem Persönlichen Budget wird den behinderten Menschen bzw.
deren Eltern ermöglicht, sich auch Assistenzleistungen in den genannten drei Bereichen
einzukaufen. Die Höhe des Budgets wird durch eine unabhängige Begutachtung festgelegt
und ist von der Behinderung abhängig. Bewilligt wird das Budget vom Sozialministerium,
Pflegeministerium und dem Bildungsministerium. Während es die Leistungen für die Pflege
schon seit 4 Jahren gibt, existieren diese im Bildungsbereich seit einem Jahr. Leistungen zur
Integration in das Arbeitsleben gibt es erst seit 2004.

f) Für Österreich
Obwohl Persönliche Assistenz selbstverständlich alle Lebensbereiche betrifft, gibt es in
Österreich aufgrund des fehlenden Assistenzsicherungsgesetzes keine Finanzierung von
Persönlicher Assistenz aus einer Hand.

Ob eine Finanzierung von Persönlicher Assistenz im ausreichenden Masse gegeben ist, hängt
davon ab, in welchem Lebensbereich sie benötigt wird.

Als Bundesgesetz gibt es das Bundespflegegeldgesetz, wo das Pflegegeld als Zuschuss zur
Abgeltung „pflegebedingter Mehraufwendungen“ an behinderte Menschen bezahlt wird. Es
ist eine Direktzahlung in Form eines pauschalierten Betrages unabhängig vom Einkommen
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und unabhängig von der Ursache der Behinderung. Es besteht ein Rechtsanspruch auf diese
Leistung und muss beantragt werden.

Dem Pflegegeld liegt eine rein medizinische Orientierung zugrunde und es werden
ausschließlich existenzielle Bedürfnisse wie z.B. Körperpflege berücksichtigt.

Je nach „Pflegebedarf“ beträgt das Pflegegeld monatlich zwischen € 145,- in der
Pflegegeldstufe 1 und € 1.531,- in der Pflegegeldstufe 7. Da Menschen mit hohem Hilfebedarf
mit diesem Betrag nicht einmal ihren Hilfebedarf bei den existenziellen Grundbedürfnissen
abdecken können, sind in den meisten Bundesländern vor allem Menschen, die
Pflegegeldstufe 5-7 beziehen, gezwungen, bei ihren Ursprungsfamilien zu wohnen oder im
Heim zu leben.

Der Bund hat ebenfalls die Zuständigkeit für den Bereich Behinderung und Beschäftigung. So
gibt es auf der Grundlage eines 2jährigen Modelversuches der WAG – Wiener
Assistenzgenossenschaft seit 2004 eine Richtlinie für Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz
(PAA).

Seit 1. Januar 2004 wird PAA (gleichzusetzen mit dem Begriff Arbeitsassistenz in
Deutschland) Österreichweit auf der Grundlage einer Richtlinie „zur Förderung der
Persönlichen Assistenz am Arbeitsplatz“ finanziert.

In dieser Richtlinie wird erstmals Persönliche Assistenz in ihrem Sinne definiert und
ausdrücklich der Paradigmenwechsel in Sachen Behinderung betont: Im Vordergrund stehen
die Fähigkeiten der behinderten Menschen, ihre Selbstbestimmung und Empowerment. Dem
medizinischen Model wird eine klare Absage erteilt.

PAA beinhaltet alle behinderungsbedingten Hilfen am Arbeitsplatz oder am Ausbildungsort
(inklusive Arbeitsweg und z.B. Hilfe auf der Toilette während der Arbeit).

Über das jeweilige Ausmaß der Persönlichen Assistenz am Arbeitsplatz bzw. am
Ausbildungsort wird im Rahmen einer Assistenzkonferenz entschieden. Die
Assistenzkonferenz setzt sich aus VertreterInnen der Behörde, der Assistenzservicestelle und
der AssistenznehmerIn zusammen. Der Assistenzbedarf wird in durchschnittlichen
Stunden/Woche festgelegt.

Die Grundlage für die Entscheidung in der Assistenzkonferenz bietet die
Hilfebedarfsermittlung, die der / die KundIn gemeinsam mit der Assistenzservicestelle
durchführt. Dabei kommt es nicht darauf an, welche Behinderung vorliegt, sondern wie viel
Hilfe benötigt wird, um die Arbeit gut und effizient machen zu können.

Assistenzservicestellen sollen laut der Richtlinie österreichweit aufgebaut werden, dabei sind
Betroffenenorganisationen vorzuziehen. Die Richtlinie ermöglicht den Aufbau von
Strukturen, indem einerseits die Assistenzservicestellen finanziert werden und andererseits
gesondert die Assistenzstunden für AssistenznutzerInnen. Ein großes Problem ist, dass der
Stundensatz für die Gehälter der Persönlichen AssistentInnen viel zu niedrig ist. Er beträgt
nur 7,42 brutto.
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Die Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz kann auch im ArbeitgeberInnenmodell
durchgeführt werden. Wobei hier AssistenznutzerInnen nur den Stundensatz, jedoch nicht die
Verwaltungskosten abgegolten bekommen.

Im Gegensatz zum Bereich Arbeit und Berufsausbildung, wo es eine Bundesrichtlinie seit
2004 gibt, fallen die übrigen Lebensbereiche in die Zuständigkeit von 9 Bundesländern.

Abgesehen von einigen wenigen Menschen, die sich ihre Persönliche Assistenz, vielfach in
komplizierten Konstrukten, erkämpft haben, wird nur in wenigen Bundesländern Persönliche
Assistenz außerhalb des Arbeitsplatzes finanziert, das heißt, in den meisten Bundesländern
fehlen diesbezügliche Regelungen und es herrscht Willkür.

d) Für Deutschland
Der Bereich der Grundpflege wird durch die Pflegeversicherung SG XI finanziert. Die
persönliche Assistenz am Arbeitsplatz wird nach SGB IX von den Integrations- und
Arbeitsämter finanziert. Die Teilhabe an der Gesellschaft wird durch Leistungen der
Eingliederungshilfe nach SGB XII finanziert. Durch die Einführung des SGB XII ab Januar
2005 werden sich in diesem Bereich Umstrukturierungen ergeben.  In anderen Fällen kommen
Leistungen der Krankenkassen nach SGB V uND DER Berufsgenossenschaften in Frage.

6. Politische Impulse:

a) Für die tschechische Republik
Es ist notwendig, auf jene Legislative, die persönliche Assistenz und allgemein Sozialhilfe
behandelt, Einfluß zu nehmen, d.h. das vorgeschlagene Gesetz über soziale Dienste, über
das seit 13 Jahren verhandelt wird, zu verabschieden. Im März 2004 sollte der Regierung ein
Sachvorhaben des vorgeschlagenen Gesetzes vorgelegt werden. es passiert aber nichts.

b) Für die Niederlande
Da das Persönliche Budget in den Niederlanden von verschiedenen Kostenträgern bewilligt
wird, ist auch hier ein umständliches Beantragungs- und Begutachtungsverfahren zu
durchlaufen. Hier ist eine Entbürokratisierung dringend geboten. Gefordert wird ein
einkommensunabhängiges Budget.

c) Für Österreich
Mit dem Erlass der Bundesrichtlinie für PAA gibt es zum ersten Mal ein Regelwerk, in dem
PA definiert ist, einkommensunabhängig und für den Bereich Arbeit und Ausbildung
bedarfsgerecht (Schwachstellen siehe Finanzierung).
Diese Tatsache setzt die Bundesländer unter Druck, ebenso Regelungen für Persönliche
Assistenz zu erarbeiten. Der Prozess gestaltet sich zäh. Es scheint der Paradigmenwechsel in
der Behindertenpolitik sich nur sehr langsam durchzusetzen.

Die beste und effektivste Lösung wäre allerdings ein BundesAssistenzsicherungsGesetz und
nicht eine Patch-work-Variante, wo Assistenznutzer gezwungen sind, ihr Recht auf
Persönliche Assistenz bei verschiedenen Kostenträgern einzufordern und Gefahr laufen,
Spielball von Behörden zu werden.

In der Diskussion haben sich folgende Eckpunkte für Persönliche Assistenz in Österreich
herauskristallisiert:
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Persönliche Assistenz bedeutet nicht einfach nur mehr Geld, sondern auch die notwendigen
Strukturen im Sinne von Selbstbestimmt Leben und Empowerment, behinderte Menschen zu
informieren und zu schulen, mit Persönlicher Assistenz zu leben.

Voraussetzung für Persönliche Assistenz:
- Ein Selbstbestimmtes Leben außerhalb von Einrichtungen und Institutionen wie z.B.
Wohnheimen, Betreutes Wohnen.

- Ein Angebot für AssistenznutzerInnen von Aus- und Fortbildung als Einstieg in die
Persönliche Assistenz, um die erforderlichen Kompetenzen zu erlernen und auszubauen.
Diese Angebote sind von Anbietern von Persönlicher Assistenz sowie von Selbstbestimmt
Leben Zentren sicherzustellen.

- Persönliche AssistentInnen müssen sozialrechtlich abgesichert sein.

- Anbieter von Persönlicher Assistenz müssen nach denselben Prinzipien wie Selbstbestimmt
Leben Zentren geführt werden.
Alle Entscheidungsgremien sowie Schlüsselstellen sind ausschließlich mit behinderten
Menschen besetzt.

Ausmaß von Persönlicher Assistenz:
Einzelne Diagnosen und medizinische Gutachten sind als Grundlage zur Ermittlung des
individuellen Assistenzbedarfes unzureichend, daher ist Behinderung im Kontext des sozialen
Modells zu betrachten.

Bei der Ermittlung des individuellen Assistenzbedarfes ist von der individuellen persönlichen
Lebenssituation des Menschen mit Behinderung auszugehen.

Alle Lebensbereiche (alle Alltagsaktivitäten einschließlich Haushaltsführung, Arbeit und Freizeit) sind
ganzheitlich zu betrachten und in die Ermittlung des Assistenzbedarfes einzuschließen.

Umsetzung der Persönlichen Assistenz:
Die von der Behörde geleistete Zahlung für das vereinbarte Stundenausmaß pro Woche muss
eine sozialrechtliche Absicherung der Persönlichen AssistentInnen sicherstellen sowie die
administrativen Kosten und die Kosten für Aus- und Fortbildung einschließen.

Persönliche Assistenz muß einkommensunabhängig sein und den Bezug von Pflegegeld
ersetzten.

Die AssistenznutzerInnen müssen das Recht auf Direktzahlung und die Pflicht des
Nachweises der finanzierten Assistenzstunden durch Belege haben. Die Direktzahlungen
müssen exportierbar sein.

Die AssistenznutzerInnen müssen die Möglichkeit haben
- ihre Persönliche Assistenz bei einem Anbieter einzukaufen,
- ihre Persönliche Assistenz selbst als ArbeitgeberIn zu organisieren, wobei die Aus- und
Fortbildung für die erforderliche Kompetenzen bei einem Selbstbestimmt Leben Zentrum
oder einem Anbieter Voraussetzung ist, oder
- ihre Persönliche Assistenz in einem Mischsystem aus beiden zu organisieren.
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d) Für Deutschland
Die derzeitige Situation in der persönlichen Assistenz zeichnet sich dadurch aus, daß die
Leistungen in einem umständlichen Verfahren bei verschiedenen Kostenträgern beantragt
werden müssen. Hinzu kommt, daß sie zum großen Teil einkommensabhängig sind. Für die
AssistenznutzerInnen bedeutet dies, daß sie ab einer bestimmten Grenze einen Teil ihres
Einkommens für die Assistenzleistungen einsetzen müssen. Für viele lohnt es sich somit nicht
einer Beschäftigung nachzugehen und müssen somit vom Armenrecht der Sozialhilfe versorgt
werden.

Mit der Einführung des trägerübergreifenden persönlichen Budgets wurde ab 01.07.2004 ein
wichtiger Schritt in Richtung einer Zusammenfassung von Assistenzleistungen getan. Beim
trägerübergreifenden persönlichen Budget werden die Leistungen bei einem Kostenträger
beantragt. In einem Festellungsverfahren ermittelt dieser in Zusammenarbeit mit den anderen
Kostenträgern und dem Betroffenen selber den Bedarf, den eine behinderte Person an
Assistenz hat. Die Mittel für die Assistenz werden dann als Geldleistung aus einer Hand
ausbezahlt. Langfristig benötigen wir ein einkommensunabhängiges
Assistenzsicherungsgesetz, damit jedem behinderten Menschen eine bedarfsdeckende
Förderung der Assistenz garantiert werden kann.

7. Forderungen an die Europäische Union:

Menschen mit Behinderung, die in ihrem alltäglichen Leben die Assistenz anderer benötigen,
verfügen oftmals über die schlechteste Ausbildung, sind am ehesten von Arbeitslosigkeit
betroffen, beziehen das geringste Einkommen und haben die wenigsten sozialen Kontakte.
Der Grund hierfür sind nicht fehlende physische oder intellektuelle Fähigkeiten, sondern der
fehlende Zugang zu Allgemeiner Aus- und Fortbildung, das Fehlen barrierefreier
Wohnungen, fehlender Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln, das Fehlen barrierefreier
Arbeitsplätze, fehlende Persönliche Assistenz sowie die offen gezeigten, bestehenden
Vorurteile und Diskriminierungen – Umstände, die behinderte Menschen zwingen in Heimen
oder im Elternhaus zu wohnen, aufgrund fehlender Alternativen, ein „normales“ Leben
unmöglich machen.
Menschen, die ihre Behinderung in sehr jungen Jahren bekommen haben, sind besonders
gefährdet, in diesem Teufelskreislauf unterzugehen.
Einer der Schlüssel diesen zu durchbrechen ist Persönliche Assistenz.

Etwa eine Million behinderte Menschen sind in Europa in Heimen untergebracht, ausgegrenzt
und versteckt. Für diese „vergessenen“ Menschen ist Persönliche Assistenz der Schlüssel, um
in die Gemeinschaft zurückzugelangen.

Mit dem Einsatz von Persönlicher Assistenz können behinderte Menschen ihre sozialen
Rollen einer Gesellschaft leben, selbstbestimmt mit allen Rechten und Pflichten. Mit
Persönlicher Assistenz ist es vielen behinderten Menschen möglich, berufstätig zu sein,
Familien zu gründen und aktive Bürger und Bürgerinnen zu sein.

Auf der anderen Seite werden mit Persönlicher Assistenz viele neue Arbeitsplätze geschaffen
und Angehörige entlastet, die selbst wiederum in den Arbeitsmarkt einsteigen können.
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Mit der Forderung nach Persönlicher Assistenz geht es vor allem um die Sicherstellung von
Lebensqualität und dem Recht auf ein chancengleiches Leben behinderter Menschen in einer
Gemeinschaft.

Gleichzeitig sind dabei volkswirtschaftliche Zusammenhänge und arbeitsmarktpolitische
Aspekte von großer Bedeutung. Es muss auch behinderten BürgerInnen mit Assistenzbedarf
möglich sein, überall in der EU zu wohnen und zu arbeiten. Gerade in dieser Hinsicht muss
auch auf europäischer Ebene Persönliche Assistenz und ein gesetzlicher Rahmen dafür
vorangetrieben werden.
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7 Analýza a komparace modelu poradenského pracovníka
pro přechod škola – povolání v rámci RP ČR a TCA

Miroslava Bartoňová, Jarmila Pipeková, Marie Vítková

Úvod
1  Východiska transnacionálního partnerství „Transition from School to Work – TSW
2  Činnost tématických pracovních skupin TSW
3  Vstupní charakteristiky jednotlivých rozvojových partnerství (RP)
4  Analýza činnosti RP ČR se zřetelem na aktivity poradenského pracovníka
5  Hledání možností komparace přístupů k řešení přechodu škola – povolání v RP
Závěr

Úvod

Česká republika je první přístupovou zemí EU, která se v červnu 2001 připojila k
prvnímu kolu společenské iniciativy EQUAL, více než o rok později než členské země EU.
Byla ustanovena základní programová struktura zahrnující řídící orgán (Ministerstvo práce a
sociálních věcí, monitorovací výbor, Národní kancelář EQUAL a hodnotící komisi). EQUAL
je v ČR spolufinancován z prostředků státního rozpočtu a programu PHARE.  Ze 76 návrhů
projektů, které byly v polovině roku 2002 podány, vybrala hodnotící komise 10 nejlepších pro
Akci 2. Těchto 10 projektů pokrývá 6 z 9 vypsaných tématických priorit EQUAL (A, B, C, E,
F, G). Žadatelé českých projektů pocházejí z pěti regionů České republiky - Severní Moravy a
Slezska, Prahy, Brna a regionu Zlín.

Region Brno představil projekt „Integrované poradenství pro osoby s postižením na
trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce“, jehož nositelem je Masarykova
univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky. Cílem projektu je
podpořit integraci postižených osob trhu práce a zvýšit možnosti absolventů speciálních /
zvláštních škol (škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podle nového
školského zákona č. 561/2004 Sb.) k získání profese.

Kromě národních partnerů jsou do transnacionálního partnerství Transition from
School to Work  - TSW zapojeni transnacionální partneři, a to jeden z Rakouska (INTequal),
dva z Německa (Open Doors, Keine Behinderungen trozt Behinderung) a jeden z Holandska
(Empowerment door Transitie). Projekty partnerů společného TCA jsou rovněž orientovány
na téma přechod ze školy do povolání handicapovaných, i když každé rozvojové partnerství
řeší sledovanou problematiku z různých úhlů pohledu, neboť také vychází z různé základny a
z různého stavu poznatků zkoumané problematiky ve své zemi.

7.1 Východiska TSW „Transition from School to Work
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Východisko transnacionálního partnerství „Transition from School to Work - TSW“48

je dáno očekáváním a schopnostmi cílové skupiny zúčastněných rozvojových partnerství,
která se skládají z mladých osob s postižením, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
končících školu a ze sociálně a emocionálně handicapovaných mladých osob. Tuto cílovou
skupinu je třeba individuálně připravovat, kvalifikovat a doprovázet při trvalé integraci na
trhu práce, přičemž je zároveň třeba brát zřetel na vývoj na trhu práce, v pracovním světě i v
sociální společnosti. Společná práce je omezena dobou trvání společenské iniciativy EUQAL
(začátek v září 2002 – konec je rozdílný podle vývojových partnerství, nejpozději v srpnu
2005).

Jak vzniklo naše transnacionální partnerství?
Podle ustanovení EQUAL se transnacionální partnerství skládají nejméně ze dvou

rozvojových partnerů minimálně ze dvou členských států Evropské unie, kteří pracují na
stejném tématu. Ti si stanoví pro transnacionální kooperaci společný cíl, zpracují pracovní
plán a uzavřou dohodu o transnacionální spolupráci (TCA-Dokument49).

K tomuto účelu se v rámci EQUAL- Aktion 1 hledali partneři především mezi už
zúčastněnými v TSW, kteří sledují ve svých projektech podobné otázky a cíle a prosazují
srovnatelné metodické přístupy. Nejdříve existovaly kontakty mezi partnery Open Doors
(Německo), INTequal (Rakousko) a Integrative Guidance (Česká republika), kteří se dohodli,
že budou na základě této konstelace spolupracovat v jednom transnacionálním partnerství.
Dále se sešli partneři Keine Behinderungen trotz Behinderung (Německo), Empowerment
door transitie (Holandsko) a INTequal, kteří rovněž využili svých společných zájmů jako
základ pro spolupráci. V průběhu jednání k ustanovení obou TCA-dokumentů se ukázalo, že
na základě podobnosti všech pěti vývojových partnerství může přinést spojení ve velké
transnacionální partnerství hodně předností pro všech pět zúčastněných partnerů a tak lze
pozitivně působit na budoucí obsahovou práci. Toto zdařilé složení nynějšího partnerství
TSW proto také umožňuje zaměření na výsledky, které daleko přesahují pouhou výměnu
informací a zkušeností.

Úkoly transnacionálního partnerství
Transnacionální kooperace tvoří ústřední téma EQUAL programu. Na jedné straně

urychlí know-how-transfer mezi zúčastněnými zeměmi a na druhé straně zajistí, že budou
vývojové procesy, metody a výstupy v důsledku vzájemných učebních procesů a společných
diskuzí optimální.

Zkušenosti z průběhu programů ukázaly, že partnerství může profitovat z
transnacionální spolupráce na více úrovních. Získaná nadhodnota může spočívat v tom, že se
mohou modely, metody a produkty vyvážet a dovážet, že se mohou moduly společně vyvíjet
a/nebo, že se mohou procesy a metody srovnávat.

Spolupráce transnacionálních partnerů
Organizace spolupráce probíhá na jedné straně přes tzv. TCA-Sekretariat50, který

funguje jako informační točna a podpůrná struktura a na druhé straně přes transnacionální
koordinátory (za každé vývojové partnerství jedna osoba). Úkoly obsahují v podstatě
spolupráci a asistenci pro vědecký doprovodný výzkum, národní organizaci a koordinaci
                                                       
48 Pracovní název: Integration Jugendlicher mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt aus transnationaler Sicht

49 TCA=Transnational Cooperation Agreement, v této dohodě jsou obsaženy všechny cíle, plánované výsledky a
konkrétní metody, s kterými se má dosáhnout cíl, odsouhlaseny všemi partnery, rovněž jako jsou potvrzeny další
postupy a schváleny příslušnými národními úřady.
50 Instituce transnacionálního sekretariátu je po celou dobu projektu jednoho ze zúčastněných partnera. Pro TSW
plní tuto úlohu INTequal.
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termínů a setkání, stejně jako spolupráci a výměnu s transnacionálními koordinátory s
ostatními vývojovými partnery.

V rámci těchto oblastí úkolů má IKT (informační a komunikační technologie) velkou
podpůrnou hodnotu.

Cíle „Transition from School to Work – TSW“
V rámci transnacionální dohody (TCA-Dokument) byly stanoveny tyto cíle pro

transnacionální spolupráci:
Ø Podpora integrace na trhu práce
Ø Zlepšení managementu v oblasti přechodu škola/povolání (vytváření kritérií kvality)
Ø Požadování individualizace integrativních nabídek pro mladé osoby s postižením
Ø Zkouška přenosu (best practice policy): U nejlepších příkladů (best practice) abude

přezkoušena jejich využitelnost v účastnických zemích
Ø Evaluace spolupráce: procesy transnacionálního partnerství budou podrobeny

hodnocení

Plánované výstupy z projektu „Transition from School to Work – TSW“
K transnacionální dohodě o požadovaných výsledcích popř. produktech TSW patří:

Ø Vývoj hlavních myšlenek, orientačních standardů a kritérií kvality na přechodu škola
– povolání

Ø Vývoj struktur a postupů ke zlepšení managementu na přechodu škola – povolání s
ohledem na efektivitu a účinnost

Ø Zesílení poradenských nabídek k posílení jednacích kompetencí a sebeurčení cílové
skupiny, především s ohledem na mezní úlohy v rámci EQUAL, jako jsou
„empowerment“ a „gender mainstreaming“

Ø Vytvoření popř. posílení efektivních a účinných poradenských struktur a struktur
určených k propojení pro mládež s postižením k profesní integraci

Pracovní plán a dosažení cíle
K dosažení stanovených cílů popř. k vytvoření plánovaných produktů sestavilo

transnacionální partnerství pracovní plán a zpracovalo katalog metod a aktivit.
Konkrétní způsob práce zahrnuje transnacionální setkání dvakrát až třikrát za rok,

kterých se účastní všichni zúčastnění partneři. V rámci těchto setkání se diskutují vedle
běžných organizačních záležitostí také dílčí výsledky a vyhodnocují dosavadní zkušenosti.
Pevným bodem každého transnacionálního setkání je návštěva nějaké instituce, která pracuje
s cílovou skupinou, aby tak byla poskytnuta příležitost seznámit se s metodami daných zemí
všech ostatních partnerství zabývajících se přechodem škola – povolání. Celkem se konalo pět
setkání: Tillburg (31.08.-03.09. 2002), Berlín (26.02.-02.03. 2003), Brno (04.09.-06.09.
2003), Vídeň (22.04.-24.04. 2004) a Hamburk (22.09.-24.09. 2004)., šesté a závěrečné setkání
se plánuje do Vídně (18.05-20.5. 2005).

Setkání v Brně se konalo v rámci Mezinárodní konference u příležitosti Evropského
roku osob s postižením. Tuto konferenci organizovali čeští partneři a konference oslovila
široké odborné publikum z různých zemí.

K prezentaci navenek a k zajištění kontinuální výměny, jsou v pracovním plánu
zakotveny společné publikace, společné webové stránky s adresami národních rozvojových
partnerů a čtvrtletně vycházející informační leták (Newsletter).

K zajištění optimální a cíleně orientované práce za účasti operativních partnerů
v jednotlivých zemích bylo zřízeno v rámci TSW celkem sedm transnacionálních tématických
pracovních skupin, jejichž pracovní plány jsou odvozeny z cílů TSW a přispívají k jejich
dosažení. Každá z těchto pracovních skupin uspořádala vlastní akci na počátek činnosti.
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Společná setkání se konají podle potřeby. Dílčí výsledky se prezentují a diskutují v rámci
transnacionálních setkáních.

7.2   Činnost tématických pracovních skupin TSW

V sedmi pracovních skupinách pracují řešitelé jednotlivých rozvojových partnerství
(RP) na konkrétních (dílčích) výstupech zástupci TSW zúčastněných partnerů, kteří berou na
sebe praktickou práci v jednotlivých zemích a partnerstvích popř. podporují společné cíle
TSW.

• Pracovní skupina 1 kurikulum (Curriculum) sleduje existující podpůrné cesty na
přechodu škola – povolání v zúčastněných zemích, zjišťuje, které tyto cesty jsou
podporované kurikulem, popř. v čem spočívají důvody, že popřípadě žádná kurikula
neexistují. Metodicky postupuje tato pracovní skupina na základě analýzy kurikulí.
Vedle doporučení na úrovni TCA se usiluje o angažování národních politiků
zúčastněných zemí (výstup CD ROM v němčině a češtině, resumé v angličtině a
holandštině).

• Pracovní skupina 2/3 vytváření sítě škola – povolání a kritérií kvality (Netzwerk
Schule-Beruf a Qualitätskriterien) velmi úzce spolupracují na základě možného
využití synergie. Na základě zachycování best practice modelů mají zpracovat základy
pro optimální vytvoření sítě (tzn. optimální propojení zúčastněných aktérů na
přechodu škola – povolání). V pozadí se vyskytují aspekty jako sebeurčení, orientace
na zákazníka – osobní rozpočet a práce na přelomu škola – povolání a její význam pro
práci odborníků v této oblasti (výstup CD ROM v němčině resumé v angličtině a
holandštině).

• Pracovní skupina 4 senzibilizace podniků (Sensibilisierung der Unternehmen) usiluje
o produkty jak pomocí argumentace a příručkou pro podniky zohlednit jak potřeby
osob s postižením, tak požadavky podniků. Dále se zpracovává návod (příručka) popř.
best practice modely s ohledem na jednání při akcích senzibilizace.

• Pracovní skupina 5 plánování osobní budoucnosti (Persönliche Zukunftsplanung) se
věnuje individuálním možnostem přechodu ze školy k povolání. Přitom se budou
doprovázet a analyzovat stávající koncepty plánování osobní budoucnosti – jako např.
již v Holandsku používaný koncept „Individuellen Transitions Plans“ (ITP)
(individuální plán přechodu) – stejně jako se bude diskutovat o možných společných
zájmech pro partnerství TSW.

• Pracovní plán skupiny 6 asistence (Assistenz) předpokládá vedle výměny všeobecných
informací o možnostech prosazení osobní asistence také konkrétní práci na internetu –
zprostředkování podporované asistence pro krátkodobou potřebu asistence a
zpracování kurikula ke kvalifikaci příjemců asistence stejně jako asistentů a asistentek.

• Téma pracovní skupiny 7 trvalost (Nachhaltigkeit) zaujímá zvláštní postavení v rámci
společenské iniciativy EQUAL. Příslušná pracovní skupina má proto za úkol
zpracovat konečné výstupy (produkty) transnacionálního partnerství a cílenými
aktivitami podporovat jejich rozšíření i na období po skončení projektu.
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Pracovní skupiny pracovaly zpočátku na meziproduktech (výstupech), které se
v závislosti na rámcových podmínkách a zdrojích různě rozšířily. První prezentace
dosažených výstupů na transnacionálním setkání v Brně ukázala, že vybrané metody
kontinuální práce v pracovních skupinách představují koncept zaměřený na cíl a využití
zdrojů, s jehož pomocí se dá dosáhnout co možná nejlepších výsledků. Od společné práce a
plodné diskuse uvnitř transnacionálního partnerství „Transition from School to Work“ se dají
očekávat konstruktivní vzájemné podněty stejně jako odpovídající výměna zkušeností.
Závěrečná prezentace výsledků (produktů) se uskuteční ve Vídni ve dnech 18.5. – 20.5. 2005
na závěrečném setkání transnacionálních partnerů TSW.

7.3  Vstupní charakteristiky jednotlivých rozvojových partnerství (RP)

Transnacionální partner 1 – INTequal, Rakousko, Dolní Rakousko
Výchozí problematika

Při uskutečňování společensko-politické podpory integrace mladých osob s postižením
do všech společenských oblastí se realizovala celá řada opatření. Jedná se o rozšíření počtu
integrativních tříd v oblasti základního školství, úřad práce financuje projekty zabývající se
poradenství na přechodu ze školy do povolání, sociální odbor spolkové země Dolní Rakousko
poskytuje poradenství a rozhoduje především o přijetí do denních stacionářů. Všechna tato
zařízení však nejsou propojena a zkoordinována. Neexistuje ústřední kontaktní osoba pro
žáky od 7. ročníku. Postižení absolventi nejsou často bez přípravných a/nebo dodatečných
opatření schopni nalézt pracovní místo na trhu práce nebo projít učením. Stále se mění
očekávání podniků, která kladou na své zaměstnanců.

Pokud vycházíme z očekávání a schopností mladých postižených osob, absolventů
škol se speciálními vzdělávacími potřebami stejně jako emocionálně a sociálně
handicapovaných osob do věku 25 let a z vývoje na trhu práce, v pracovním světě i v
sociálním společenství, dojdeme k závěru, že pokud chceme tyto mladé osoby trvale
integrovat na volném trhu práce, je třeba je individuálně připravit, poskytnout jim kvalifikaci
a doprovod.

Dosažení cíle vyžaduje nejen práci s postiženými lidmi, nýbrž je třeba zapojit
iniciovat a zapojit chybějící struktury v závodech, v malých regionálních svazech na úrovni
obcí a v neposlední řadě často také v rodině a blízkém sociálním prostředí. Vycházíme-li ze
základního cíle profesní integrace, je hlavním cílem vytvořit  integrativní společné soužití v
regionu (integrační pól), ze kterého budou všichni profitovat.

Předložený design pro moduly akce 2 a 3 (Aktion 2, 3) vychází z myšlenky integrace.
Přitom je třeba popsat existující zařízení a podpůrné možnosti, stejně jako poukázat na
existující nedostatky. Podle potřeb je třeba dosáhnout rozšíření např. v nabídkách kvalifikace
nebo v sociálním a regionálním kontextu a podporovat propojení všech těchto zařízení. V
součinnosti s vědeckým doprovodem a ve spolupráci s odpovídajícími experty je v průběhu
akce 2 třeba přepracovat nebo vyvinout odpovídající nástroje.

Všechny moduly projektu INTequal vyvíjejí vlastní inovační formy k integraci osob s
postižením na přechodu škola a povolání. Příkladem mohou být nové, do budoucna
orientované oblasti k profesnímu uplatnění. V rámci transnacionálního srovnání je pak třeba
úspěšné inovační formy analyzovat a vyzkoušet, zda je lze použít i v dalších zemích.

Transnacionální partner 2 – Open doors, Německo, Berlín
Výchozí problematika

V rámci Evropské unie platí již několik let právo na volný výběr pracovního místa.
Osobám s těžkým postižením však bývá toto právo v mnohých oblastech odpíráno. Pro
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postižené osoby existují stejně jako dříve četné, často nepřekonatelné bariéry. Po celé Evropě
je přístup k pracovním místům pro postižené osoby značně omezen již při možnostech
osvojení základního vzdělávání.

U postižených dětí a mládeže představuje integrativní vzdělávání spíše výjimku,
zpravidla se tito žáci vzdělávají ve speciálních školách a školských zařízeních. Zažitá
závislost na institucionální pomoci je pak připravuje spíše na život a pracovní uplatnění ve
speciálních zařízeních, než na schopnost integrovat se a uplatnit se na trhu práce.

Na přechodu mezi školou a povoláním vznikají nesmírné potíže, které se pak jako
červená nit táhnou také v oblastech vzdělávání dospělých.

Dalším cíleným rozvojem ověřených a nových metod je třeba odbourat deficity v
sektoru vzdělávání a profesního vzdělávání. To platí jak pro odstranění vnějších mobilních a
komunikačních bariér, tak pro otevření nabídek všeobecného a profesního vzdělání a trhu
práce, dále pro vývoj a ověření klíčových kvalifikací pro individuální plánování profesní cesty
postižených osob a k tomu potřebné mobility a flexibility.

Stále ještě velmi rozšířená fixace na institucionální pomoc vedla v Německu a v
některých dalších evropských státech k vybudování speciálních institucí, které, jak se v
posledních letech zřetelně ukázalo, mají sotva co do činění s dynamickými požadavky
všeobecného  trhu práce a vzdělávání.

Aby se mohli handicapovaní jedinci sami pohybovat, orientovat a flexibilně působit v
pracovním životě mimo vymezené speciální cesty, potřebují k tomu získat individuální
prostředky, které budou sami řídit, včetně integračních nástrojů jako je asistence – a osvojit si
schopnost tyto prostředky efektivně používat. Tuto způsobilost musí získat co nejdříve, aby
mohla působit proti vnějším překážkám (zažití institucionální závislosti, péče, opatrování), a
aby bylo možné prakticky vyzkoušet a realizovat nárok na rovnost šancí a spoluúčast.

Do potřebného tzv. empowermentu (posilovacího procesu) je důležité zahrnout
referenční osoby (rodiče, učitele, asistenty, profesní poradce aj.) a jedince odpovědné za
vytváření vnějších rámcových podmínek, aby se sami podíleli na změně perspektiv a rolí (od
pečovatele k asistentovi – podporovateli), a tím aby aktivně přispěli k úspěchu, odpovídající
přeměně a k dalšímu vývoji rámcových podmínek (deinstitucionalizace, flexibilita).

Open doors usiluje se svými národními partnery o cílevědomé působení na trh práce a
na vzdělávací sektor, aby bylo možné úspěšně podpořit kvalifikaci postižených lidí. Zvláštní
pozornost je přitom zaměřena na přechod mezi základním a dalším vzděláváním ve
speciálních školách a školských zařízeních a mezi trhem práce.

Transnacionální partner 3 – Integrative Guidance for Handicapped People on the Jobmarket
– Česká republika, MU Brno
Výchozí problematika

Integrační trendy, které probíhají v našem školství od roku 1991, přesahují oblast
resortu školství a zasahují do sféry zaměstnanosti, sociálních služeb, zdravotní péče včetně
etiky společenského soužití a cíleně vedou k inkluzi, časné socializaci znevýhodněných osob
a následně ke zvýšení tolerance společnosti k osobám z minoritních skupin.

Součástí přípravy budoucích integrativních (speciálních) pedagogů je příprava učitelů
na vytváření podpory při řešení profesní orientace žáků primárních a sekundárních speciálních
škol, odborná podpora žákům a jejich rodičům při volbě povolání a při přechodu žáků na
střední školy. V poradenském systému však chybí erudovaní odborní pracovníci, kteří by se
cíleně této problematice věnovali, zaměřili se na ni a řešili ji komplexně. Úplně chybí
odborný pracovník / kontaktní osoba, která by se zabývala problematikou absolventů
jednotlivých speciálních středních škol a pomáhala jim řešit problematiku přechodu ze školy
na trh práce.
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Projekt má rovněž řešit propojení a uplatnění nových metod diagnostiky z oblasti
zdravotnictví, např. zařazením ergodiagnostiky do poradenského systému. V součinnosti se
sociálními službami a se zřetelem na zlepšení diagnostiky a následného uplatnění na trhu
práce je třeba posílit integrovaný poradenský systém v oblasti školství cíleně připravenými
odbornými pracovníky (kontaktními osobami, odbornými poradci) pro potřeby profesní
orientace. Zčásti tuto problematiku již řeší navrhovaný zákon o ucelené rehabilitaci, který by
měl být tímto projektem podpořen a částečně ověřen.

Hlavním cílem projektu je vytvoření efektivní, monitorovací skupiny podle principu
partnerství. Tato skupina má dosáhnout propojení poradenských institucí (integrovaný
poradenský systém) z oblasti školství, zdravotnictví a orgánů sociální péče. Jde při tom o
podporu zaměstnanosti osob se zdravotním postižením na trhu práce. Výsledky projektu mají
být zpřístupněny mezinárodnímu srovnání.

Realizace dílčích cílů:
7. Do školského poradenského systému bude začleněn odborný poradce, který se

soustředí komplexně na profesní orientaci. Součástí jeho práce bude koordinace týmu
odborných pracovníků. Má pomáhat žákům jak při prvních problémech, ke kterým
dochází po nepříznivé volbě povolání, tak při změně školy. Má se stát také příslušným
partnerem při řešení sociálních problémů žáka – studenta.

8. Vytvoření náplně práce nového poradce. Začlenění do struktur školského
poradenského systému. Zpracování kompetencí tohoto nového poradenského
pracovníka ve vztahu k ostatním organizacím, které se podílejí na profesní podpoře.

9. Nové metodické materiály pro pregraduální a postgraduální vzdělávání odborného
poradce.

10. Podle modelů na vybraných speciálních školách se má prokázat, jak dalece může
poradce ovlivnit správný výběr povolání u žáků speciálních škol. Na středních
školách má řešit stávající problémy při nevhodné volbě oboru a pomáhat žákům při
problémech.

11. Týmová práce při zřizování pracovišť pro ergodiagnostiku (v projektu realizováno
jako model v Ústavu sociální péče Kociánka). Toto modelové pracoviště poskytne
pak metodiku ergodiagnostiky i dalším zařízením.

12. Cílená spolupráce s úřadem práce, konzultace, podpora nových spolupracovníků v
poradenském systému, pomoc při zpracování metodických materiálů a další
vzdělávání poradců. Členové týmu z katedry speciální pedagogiky zpracují metodiku
pro hodnocení výsledků projektu tak, aby je bylo možno srovnat s výsledky projektů
zahraničních partnerů. Závěrečná zpráva pak má sloužit jako zpráva základní a
současně také jako metodika pro rozšíření integrativního poradenského systému v
České republice.

Transnacionální partner 4 – Keine Behinderungen trotz Behinderung – Německo, Hamburk
Výchozí problematika

Rozvojové partnerství se zaměřuje na vytváření nosných struktur k propojování a na
vytváření efektivních konceptů pro osoby s postižením, na jejich vyzkoušení a evaluaci. V
neposlední řadě také na definování dnes deficitních mezníků ve smyslu individuálního
úspěšného přechodu mezi školou a povoláním, které by obsahovalo praktická podpůrná
opatření a ustanovení relevantních a přenosných kritérií kvality.

Nehledě na různé příkladné projekty a iniciativy zůstává postiženým osobám až
dodnes přístup na trh práce zpravidla uzavřen. V Německu existují značně nerovné šance k
profesní kvalifikaci a začlenění postižených osob. Také Evropská komise konstatovala ve
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svém prohlášení k roku 2003 - Evropskému roku osob s postižením, že pro postižené osoby
existují omezení, která jim zabraňují k rovnoprávné účasti na každodenním životě.

Požaduje se národní, regionální a lokální odpovědnost za odstranění bariér. Cílené
vedení ke světu práce a příprava na život ve společenství má svůj základní význam už ve
školách. Příklady, stále však ještě ojedinělé, jsou některé projekty, které byly v minulých
letech realizovány. Podle obecného a veřejného zjištění stále ještě chybí rozšíření a hlubší
rozpracování nových forem. Kromě toho chybí k přímému vstupu do profesního života
vzdělávání a práce spolehlivé rozhodující elementy, které by přispěly k přemostění dané
propasti. Vzhledem k délce nezaměstnanosti mladých lidí s postižením po skončení školy se
rozmanité bariéry zhoršují a často je nelze překonat po celý život.

K realizaci nových forem je proto zapotřebí rozmanitost partnerů, která je v tomto
rozvojovém partnerství složena z pracovníků škol, integračních odborných služeb, zástupců
zájmových skupin, podniků a politických institucí na spolkové i zemské úrovni.

Transnacionální partner 5 – Empowerment door Transitie, Holandsko
Výchozí problematika

Rozvojové partnerství je vytvořeno pro ty sektory, které jsou pro problematiku tělesně
postižených mladých lidí relevantní: vzdělávání (VMT a Ministerstvo školství, kultury a
vědy), zájmové skupiny (CG RAAD) a celá oblast sociálního zabezpečení a práva (LISV).

Pouze malý počet mladých tělesně postižených osob najde uplatnění na trhu práce.
Navzdory nedostatku pracovníků na trhu práce získávají mladí postižení uplatnění většinou
jen na chráněném pracovišti. Během několika posledních let byly podniknuty kroky vedoucí
ke zlepšení stávající situace. Oblasti, ve které byly zaznamenány nedostatky, se týkají
substantního měření a účinných metodologických postupů, které by stimulovaly trh práce
k tomu, aby integroval tyto mladé lidi v rámci trhu práce. Problémem vyskytujících se jevů v
celé sledované oblasti je řízení, jenž vyžaduje přímé zapojení samotných mladých osob
s postižením.

Předmětem rozvojového partnerství je shrnutí pracovního programu a stručný popis
aktivit, které jsou v současné době realizovány.
RP chce realizovat následující cíle:
• Kvantitativně: zdvojnásobit zapojení mladých lidí, kteří přichází ze středního školství,

mezi výdělečně činné osoby ze současných 9% na minimálně 18%.
• Kvalitativně: organizovat, sledovat a měřit šedesát oblastí trhu práce, rozvíjet produkty a

nástroje ke zlepšení přístupu k zaměstnání, aplikovat a implementovat uplatnění
metodologie přechodu šesti zúčastněných škol, transfer a distribuce výsledků na ostatní
školy, partnery TCA a ostatní.

Mladí lidé se budou muset naučit klást otázky nezávisle na druhých, dokázat přímý
kontakt a přijímat vlastní rozhodnutí. Školy změní svoji organizaci od vybavení směrem
k myšlení, od zastupování mladých lidí ke kontaktu s lidmi, od mluvení k naslouchání.
Prostředí (zaměstnanci atd.) musí učit mladé lidi vidět své možnosti a ne svá omezení.

Mladí lidé determinují svá přání a svoji budoucnost a mohou optimálně využívat
služeb, které jsou jim v rámci projektu poskytovány. Jejich přání jsou rovněž prezentována a
interpretována prostřednictvím CG Raad. Navíc bude pokračovat komunikace s mladými
lidmi (start, postup, hodnocení), mladí lidé a jejich přátelé si povedou deník, kde budou
všechny rozhovory autenticky zaznamenány.

Pro školy je toto téma šancí k postupu od vybavení směrem k požadavku myšlení a
akce, což je rovněž jedním z problémů, kterým se rozvojové partnerství zabývá jako možností
implementace výsledků do hlavního vzdělávacího proudu.
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Shrnutí představení jednotlivých partnerů jako společného přístupu a východisku pro
transnacionální spolupráci

Na základě výše popsaných východisek v oblasti integrace postižené mládeže na trhu
práce je přednostním zájmem všech zemí transnacionálního partnerství (TP):

• Podporovat integrační cesty - asistence při vstupu na trh práce
• Podpořit zlepšování managementu tohoto mezníku přechod škola-povolání (vývoj

kvalitativních kritérií)
• Zpracovat popř. implantovat koncept „ability mainstreaming“ (zpracování společných

strategií pro mladé lidi s postižením) se zřetelem na princip normalizace
• Přenosnost (Best Practice Policy) – výměna  koncepčních základů k profesní integraci

v zúčastněných institucích (pilotní projekty a moduly příslušných transnacionálních
partnerů) a ověření přenosnosti konceptů popř. základních kamenů koncepce

• Transdisciplinární přístupy – podstatným obsahem při tom je např. formulace
požadovaných kritérií pro další vzdělávání na místě přechodu škola – povolání stejně
jako podpora transdisciplinární spolupráce

• Transfer zkušeností a informací vědeckého doprovodu (evaluace procesu) – transfer
postupů a výsledků národního procesu evaluace má jako průřezové téma umožnit
srovnání popř. pokud to má smysl, také harmonizaci mezi zúčastněnými zeměmi.
Současně jsou procesy transnacionálního partnerství podrobeny hodnocení.

Společné cíle rozvojových partnerství v rámci transnacionální spolupráce
• Úspěšné inovační formy k profesní integraci postižených osob na přechodu škola –

povolání se mají v transnacionálním srovnání vyzvednout a přezkoušet možnosti jejich
přenosnosti v transnacionálním kontextu: určení relevantních kritérií úspěšnosti a
mezinárodní výměna vzhledem k přezkoušení úspěšnosti kritérií týkajících se shod a
rozdílů mezi zúčastněnými zeměmi.

• Přenosnost a trvalost získaných zkušeností i po dokončení projektu (best practice
policy) – výměna koncepčních základů k profesní integraci v zúčastněných institucích
(pilotní projekty a moduly příslušných transnacionálních partnerů) a přezkoušení
přenosnosti konceptů popř. základních kamenů koncepcí

• Rozvoj kvality se zřetelem na sebeurčující život, k podpoře a dosažení profesní
integrace – transnacionální spolupráce má být víc než pouhá výměna zkušeností, má
spíše poskytovat prostor pro rozšíření horizontu profesionálů. O strategiích a
způsobech řešení se má diskutovat i nad rámec vlastního pole působnosti à zlepšení
managementu v oblasti škola - povolání

• Koncept „ability mainstreaming“ – zpracování společných strategií pro mladé lidi s
postižením) se zřetelem na princip normalizace

• Změna perspektiv v pregraduálním a postgraduálním vzdělávání, v sociální správě a
v politice týkající se postižených (požadovaná kritéria pro další vzdělávání na
přechodu škola – povolání; podpora transdisciplinární spolupráce)

• Zapojením zájmů a znalostí osob s postižením a jejich rodinných příslušníků -
dojde k dalšímu vývoji podpůrných opatření podle celostního hlediska a
k pokračování svébytného života

Hodnota a výsledky
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• Vedoucí linie/orientační standardy – dochází k transdisciplinárnímu, regionálnímu a
sektorálnímu propojení à rozdílné profesní oblasti formulují společné otázky ve
vztahu k oblasti jednání a pracují společně na strategiích (možnosti k
transcendentnosti popř. “změna perspektiv“ různých působících profesních skupin a
míst)

• Vliv na politiku – z aktivit konaných v rámci transnacionálního partnerství vyplývá
možnost vlivu na integrační politická jednání zdola (postup bottom-up). V centru
zájmu transnacionálního partnerství jsou především možnosti identifikace (srov.
Evropa regionů – klíčové slovo: Evropské perspektivy s regionálním propojením –
Europäische Perspektive mit regionaler Verbindlichkeit).

• Nízkoprahové vstupní možnosti do světa práce a profesní kvalifikace – trvale
budou posilovány individuální kompetence k jednání postižené mládeže. Orientací na
individuální potřeby mladistvých stejně jako na potřeby (regionálního) trhu práce
popř. závodů přispívají aktivity a výsledky transnacionálního partnerství v neposlední
řadě také k otevření cest ke kvalifikaci na konkrétní pracovní místa.

• Ke zvýšení (růstu) pochopení pospolitosti a rozmanitosti s ohledem k příslušnému
socio-kulturnímu prostředí může dojít prostřednictvím výrazné orientace na obce a
uznáním „expertství“ (znalostí) postižených osob a jejich rodinných příslušníků.

• Efektivita a účinnost v transnacionalitě přispívá ke zlepšení transnacionálního
transferu zkušeností a forem popř. koncepcí.

Pracovní program a metody
7) Individualizace integrativního doprovodu/opatření – v oblasti osobní asistence (v

Německu zahrnuje v určitém stupni také okruhy úkolů pracovní asistence, jak existuje v
Rakousku) má dojít ke srovnávacímu výzkumu. Rozdílné formy doprovodné osobní
pomoci (asistence) dovolují individuální koordinaci (sladění) podpůrných opatření podle
požadavků a potřeb osob s postižením. Vyjdeme-li ze skutečnosti, že nabídka pracovní
asistence v tradičním pojetí není pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením k
dispozici, popř. nemůže být využívána, je zapotřebí, aby v transnacionální spolupráci
došlo ke transferu zkušeností a poznatků, jak by bylo možné modely individualizovaného
doprovodu (asistence) přenést, zvláště pak na přechodu škola – povolání. Přitom je třeba
brát ohled jak na rámcové sociální podmínky a politiku týkající se postižených (např.
zákonné změny), tak na příslušné regionální struktury systému (Individuální profesní
cesty (plánování kariéry) – clearing, integrativní doprovodné služby).

8) Peer counseling (poradenství postižených prostřednictvím postižených podle určité
techniky poradenství vyvinuté na základě filozofie autonomie-život-hnutí). Peer
counceling je podle výpovědi amerického hnutí nezávislý život (Independent-Living-
Bewegung) vzhledem ke svému podpůrnému působení jedním z nejmocnějších nástrojů
ucelené integrace postižených osob. V rámci konkrétní spolupráce by měly být kromě
transferu zkušeností a poznatků (kompetence k jednání, empowerment, trvalost)
zpracovány i vědecky podpořené poznatky o aktuálním stavu a  požadované rámcové
podmínky, vzdělání, kvalifikace a kvalitativní standardy pro úspěšnou implementaci peer
counceling v příslušném regionálním kontextu (s ohledem a s cílem posílení kompetencí
k jednání postižených popř. podpůrných systémů v privátní oblasti). Zkušenosti a
kompetence partnerů umožňují práci na zajištění a rozvoji kvality ve smyslu zvýšení
kompetencí k jednání osob s postižení už během povinné školní docházky popř. na
přechodu škola/povolání.

9) Vnitřní logika v integrační oblasti (přechod škola – povolání): (klíčová slova: změna
perspektiv, vytvoření sebevědomí, veřejná práce). Práce na vnitřním sladění systému má
redukovat, popř. zamezit zlomům v integrativní oblasti. Nabídek integrativních opatření
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stále přibývá, vnitřní zlomy (poškození) však většinou zůstávají. V rámci transnacionální
spolupráce se mají tato místa zlomu lokalizovat a vyhodnotit. Na základě zpracování
transdisciplinárních a vícedimensionálních strategií (standardů) je třeba vyvinout
přenosné koncepty, které mohou podpořit sladění všech integrativních opatření na
přechodu škola/povolání (např. individuální integrační cesta).

10) Evaluace – doprovodná evaluace opatření partnerství je důležitou součástí
transnacionální spolupráce. Srovnávací proces doprovázející pozorování analýzy a
hodnocení dílčích výsledků v příslušných pilotních projektech/modulech jednotlivých
transnacionálních partnerů na více úrovních: vědecký doprovod, otevřenost procesu.

11) Best practice a rovnost šancí – příklady (best practice) vytvořené na národní úrovni je
třeba prověřit v transnacionálním kontextu. K tomu dochází podle principu přenosu -
transferu, např. pozorováním a vyhodnocením systému prostředí v regionálním, lokálním
a individuálním kontextu. Zde je třeba věnovat zvláštní pozornost tématu - komplex
rovnosti šancí. To platí jak ve vztahu k specifickým otázkám týkající se problematiky
pohlaví, tak se zřetelem na rovnoprávnou spoluúčast postižených a zahraničních
účastníků a účastnic na opatřeních rozvojového partnerství.

12) Evropský rok postižených 2003 – důrazně je třeba v evropském roce postižených 2003
zviditelnit a zveřejnit evropské myšlenky, modely, struktury a inovační formy z
transnacionálního partnerství. Plánuje se realizace mezinárodní konference na téma
"Transition from School to Work" v Brně (Česká republika), kterou zorganizuje český
partner v září 2003. Kromě toho se připravuje internetová stránka jako centrální medium
k představení veřejnosti. K co nejširšímu rozšíření výsledků zde budou odkazy na
vícenásobně využívané webové stránky.

Internetové adresy transnacionálních partnerů – TSW Transition from School to Work
(přechod ze školy do práce)
Česká republika: www.ped.muni.cz/wsedu/mu/EQUAL/equal.cz.htm
Holandsko: www.vmtscholen.nl
Německo – Open doors: www.opwn-doors.info
Německo – KBTB: www.equal-jobstart.de
Rakousko – INTequal: www.intequal.at
TSW: www.tsw-equal.info

http://www.ped.muni.cz/wsedu/mu/EQUAL/equal.cz.htm
http://www.vmtscholen.nl
http://www.opwn-doors.info
http://www.equal-jobstart.de
http://www.intequal.at
http://www.tsw-equal.info
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7.4  Analýza činnosti RP ČR se zřetelem na aktivity
poradenského  pracovníka

Projekt Integrované poradenství pro osoby s postižením na trhu práce v kontextu
národní a evropské spolupráce“, jehož nositelem je Masarykova univerzita v Brně,
Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, spočívá v prosazení podpůrných opatření
pro integraci postižených osob na první (otevřený) trh práce. To se děje vývojem podmínek
pro přístup na trh práce pro osoby, které mají těžkosti při integraci a reintegraci na trh práce.
Strategická opatření vycházejí z dnešní situace handicapovaných osob na trhu práce v České
republice. Jedná se především o skupinu absolventů ze speciálních základních a středních škol
(školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, srov. zákon č. 561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon).

Hlavním cílem projektu je vytvoření efektivní monitorovací skupiny, která je zřízena
na principu rozvojového partnerství, a která sleduje cíl propojit poradenské instituce z oblasti
školství, zdravotnictví a ze sociální oblasti při prosazování profesního poradenství v účinný
systém. Poradenský systém je základní podmínkou pro úspěšnou integraci / inkluzi
handicapovaných osob ve společnosti. V České republice je třeba posílit předprofesní a
profesní přípravu v poradenském systému cílenými pracovními metodami a formami.
Všechna opatření a průběžná opatření v projektu vedou k cíli zlepšit podmínky pro přechod
absolventů ze speciálních škol na trh práce a podpořit je na začátku jejich profesní dráhy.

Realizace projektu začala v listopadu 2002 po podpisu smlouvy s Ministerstvem práce
a  sociálních věcí ČR. Ve spolupráci s rozvojovými partnery jsme vyvinuli v průběhu jednoho
roku podmínky a podporu pro poradce (poradenské pracovníky), kteří poskytují žákům ve
všech speciálních školách v městě Brně poradenství v oblasti přechodu ze školy do povolání.
Úkolem poradce v jednotlivých školách je vytvořit podmínky pro individuální podporu
každého žáka ve vztahu k výběru povolání a pro bezproblémový přechod na trh práce.
Součástí této činnosti je spolupráce s úřady práce, zaměstnavateli, s rodiči žáků a jinými
státními a nestátními institucemi. Pro zlepšení poradenských služeb byla zřízena dvě centra.

Tato centra koordinují, podporují a kontrolují problematiku, která se řeší na
jednotlivých pracovištích se zřetelem na stupeň školy a věk žáků nebo studentů. Jednou za
měsíc se setkávají poradci ze speciálních škol a poradenských center s projektovými partnery.
Při těchto setkáních se řeší organizační i obsahové problémy, které vznikají v průběhu řešení
projektu. Pro posílení kompetencí poradců se konalo tříměsíční doškolování v rámci dalšího
vzdělávání, které organizovalo Centrum dalšího vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně
pod vedením PhDr. Jana Berana, Ph.D. Součástí podpory poradců je vydání publikací se
speciálně pedagogickou problematikou s názvem „Integrativní školní (speciální) pedagogika“
a „Otázky  speciálně pedagogického poradenství”, které jsou k dispozici i dalším
poradenským pracovníkům (speciálně pedagogickým centrům) v České republice.

Pro zlepšení kvality v diagnostice pracovních schopností žáků a studentů speciálních
škol bylo otrevřeno v Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou nládež v Brně (Kociánka)
nově koncipované ergodiagnostické centrum. Tým odborníků, kteří zde poskytují klientům z
celého regionu poradenské služby v oblasti ergodiagnostiky se skládá z psychologa, sociální
pracovnice, lékaře a ergoterapeuta. Cílem ergodiagnostiky je určit poruchu funkcí, stanovit
zachované funkční schopnosti, které umožňují kompenzaci poruch a stanovit předpoklady pro
výcvik vhodného povolání. Kromě návrhu pro profesní začlenění určuje vyšetření míru
samostatnosti v každodenním životě a nutnou pomoc ze strany okolí klienta. Základními
metodami diagnostiky jsou v centru lékařské vstupní  vyšetření, psychologické vyšetření a
modelové činnosti. Závěrečné zprávy obsahují následující těžiště: společenské  -  návrhy na
optimální výběr profese a obsah práce pro  klienty; medicínské – obsahují specializovaná
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vyšetření aktuálního zdravotního stavu s kvalifikovanou prognózou pro další vývoj z pohledu
medicínského; psychologické – obsahují vyšetření osobnosti s cílem srovnání schopností s
nabídkami pro profesní začlenění; pedagogické – navrhují metodiku profesní přípravy pro
jednotlivá povolání se zřetelem na individualitu každého klienta; psychohygienické –
vymezují komplexní péči jednotlivých klientů ve vztahu na odstranění překážek a
traumatických momentů, které komplikují nebo mohli by narušit proces profesní rehabilitace.
Centrum bylo vybaveno komplexním systémem dynamometrie PC SDT 2 pro kvalitativní
ergodiagnostiku klientů.

V září 2003 jsme uspořádali se zahraničními rozvojovými partnery v rámci realizace
projektu první konferenci s mezinárodní účastí na téma „Osoby s postižením na trhu práce v
kontextu národní a mezinárodní spolupráce“. Cílem konference byla analýza fáze přechodu
žáků na vyšší stupeň středních škol a následně přechod na trh práce v mezinárodním kontextu.
Zohledněn byl jak zřetel na státní, tak nestátní organizace, které se podílejí na řešení
problematiky společenského a profesního začlenění absolventů speciálních škol. V rámci
šíření dobrých výstupů z projektu byla v prosinci 2003 uskutečněna regionální konference na
téma „Profesní příprava postižených a jejich uplatnění na trhu práce”. Se svými zkušenostmi
se s účastníky konference podělili i profesní poradci působící na speciálních školách v rámci
projektu EQUAL. Mezinárodní konference  na téma „Profesní poradenství ve speciálně
pedagogické teorii a praxi” proběhla na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v září
2004. Součástí konference byly doprovodné akce, které organizovali poradenští pracovníci z
jednotlivých škol a kolegové, kteří pracují na jednotlivých aktivitách projektu Iniciativy
EQUAL Akce 3.

Poradci působící na jednotlivých speciálních školách v Brně prošli od počátku svého
působení nejednou problémovou situací, kterou museli řešit. Nejtěžší pro ně asi bylo na
začátku jejich činnosti na školách získat důvěru pedagogických spolupracovníků a přesvědčit
je o potřebnosti a důležitosti individuální podpory žáků v oblasti poradenství. Navazování
kontaktu s žáky vybraných škol zvládali poradci velmi dobře. Kladli důraz na získání  důvěry
žáků ve svou osobu. Pro zlepšení postavení úlohy profesní problematiky na jednotlivých
školách zpracovali poradci její  základní okruhy a včlenili je do jednotlivých předmětů, které
se na škole vyučují. Na některých školách je tato problematika řešena v odpoledních
volnočasových aktivitách. Problematická se v profesním poradenství jeví skupina žáků a
studentů s kombinovaným postižením. V minulosti byla tato skupina s těžšími stupni
kombinovaného postižení vyčleňována i z povinného vzdělávání, proto nyní když jsou
povinně vzdělávány všichni žáci se zdravotním postižením, nastávají v této skupině problémy
jak orientovat profesní poradenství, když společnost nevytváří pracovní místa pro tuto
skupinu absolventů speciálních škol. Chráněných dílen a pracovišť je velmi málo a nové
formy jako je podporované zaměstnávání je velmi omezené k počtu osob s těžším  zdravotním
postižením, které by měli o tuto formu pomoci při zaměstnávání zájem.

Poradenští pracovníci při své práci se žáky preferovali exkurze na jednotlivé střední
školy, kde se žáci měli možnost velmi podrobně seznámit s učebními a studijními programy.
Velmi intenzívně probíhala spolupráce s Informačním a poradenským střediskem úřadu práce.
Pro absolventy středních speciálních škol poradenští pracovníci vyhledávali zaměstnavatele,
kteří vytváří podmínky pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Práce poradenských
pracovníků na jednotlivých speciálních školách je velmi individuální, musí ve své poradenské
činnosti zohledňovat mnoho kritérií, zejména druh a stupeň postižení jednotlivých žáků.
Poradce musí s každým žákem pracovat samostatně a navázat s ním velmi úzký kontakt.

Pracovní náplň poradenských pracovníků je velmi různorodá od individuálních
rozhovorů s jednotlivými žáky a jejich rodiči, přípravu vlastních aktivit cílených na profesní
poradenství na škole, informační servis pro učitele, spolupráci s vedením školy a třídními
učiteli, navázání kontaktů s úřady práce a dalšími státními i nestátními organizacemi,
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zabývající se problematikoui zřizování chráněných dílen a nových forem zaměstnávání.
Velmi obtížné je získávání kontaktů se zaměstnavateli, kteří jsou ochotni zaměstnávat osoby
se zdravotním postižením. Za velmi komplikované se jeví z pohledu všech poradenských
pracovníků navázání spolupráce s rodiči žáků. Formy práce v této oblasti jsou členěny na
skupinovou, individuální podporu a návštěvy poradenských pracovníků v rodině žáka.

Profesní poradenství pro speciální školy zastřešují dvě nově vzniklá poradenská
centra, která pracují ve složení psycholog a speciální pedagog. Metodiky práce jsou dány
standardizovanými psychologickými testy a speciálně pedagogickými metodami, které se
používají při profesní diagnostice s ohledem na druh a stupeň postižení vyšetřovaného žáka,
problematiku, která je žákem popsána, popřípadě přáním rodičů, kteří své dítě k vyšetření
doprovází.

Pracovníci, kteří se podílí na řešení projektu, usilují o šíření výsledků a osvědčených
praktik pomocí organizování konferencí a publikování  článků v  odborných peroidicích a
denním tisku pro širší odbornou a laickou veřejnost. Jsou to zejména úkoly, které se plní v
rámci Iniciativy Akce 3 projektu EQUAL, která byla zahájena v dubnu 2004.

Projekt Iniciativy EQUAL - Akce 3 pod názvem „Integrace/inkluze integrovaného
poradenství do systému služeb v České republice“ se podílí se na plnění aktivit vyplývajících
z problematiky zaměstnávání osob se sociálním znevýhodněním na trh práce. Zvolené aktivity
projektu Iniciativy EQUAL - Akce 3 plynule navazují na Iniciativu EQUAL - Akce 2 v těchto
aktivitách:

• opakující se cyklus dalšího vzdělávání poradenských pracovníků,
• prezentace a informování o řešení, metodách a dílčích výsledcích projektu několika

formami,
• semináře a konference se zahraniční účastí našich partnerů na téma přechod

škola/povolání,
• diskuse s rozvojovými partnery v České republice a na evropské úrovni,
• evaluace.

Na plnění  úkolů, které byly v projektu naplánovány, spolupracují poradenští
pracovníci z jednotlivých škol s dalšími subjekty, jako jsou média na regionální úrovni,
pracovníci státní správy a politici. Informace o průběhu řešení projektu jsou zveřejňovány na
internetových stránkách, které byly vytvořeny za účelem zvýšení informovanosti o řešených
úkolech a poslání  projektu. V rámci Iniciativy EQUAL – Akce 3 se vytvářely podmínky pro
spolupráci s členy Národních tématických sítí. Součástí projektu je informovat, ovlivňovat a
měnit politiku na trhu práce a zaměstnanosti.

Jedním ze specifických cílů projektu bylo zaměřit se zvolenými aktivitami na
odbornou a laickou veřejnost, informovat o problematice přechodu škola/povolání a o
možnostech rozšířeného poradenského systému pro volbu povolání.

První cílovou skupinu tvoří odborníci pracující v poradenských službách pro podporu
zaměstnanosti v rámci školství, zdravotnictví a sociálních věcí. Působí na pracovištích
zajišťující poradenské služby žákům a studentům speciálních škol (speciálně pedagogická
centra). Pracují s klienty, kteří využívají jejich služby v oblasti předprofesní a profesní
přípravy.

Druhou skupinu tvoří odborníci pracující v těchto resortech mimo poradenské
služby, ale mohou nepřímo ovlivňovat pohled žáků, studentů, rodičů i laické veřejnosti na
problematiku zaměstnanosti. Učitelé na všech stupních speciálních škol, školní a kliničtí
psychologové, lékaři, sociální pracovníci, poradci pro volbu a změnu povolání (úřady práce),
střední zdravotní personál. Účastní se zvolených aktivit projektu jako konference, semináře se
zahraničními účastníky projektu či diskusního kulatého stolu.
           Třetí skupinu tvoří specificky odborná veřejnost, která může přímo či nepřímo svým
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hodnocením a postojem ovlivňovat pohled na možnosti, výsledky, funkčnost poradenského
systému pro profesní problematiku. Skupina, která může ovlivňovat řešení posílení
poradenského systému o profesní problematiku. Tato skupina je tvořena vysokoškolskými
učiteli, žurnalisty, sociology, pracovníky médií. V rámci projektu se účastnili konference,
diskusí o odborných článcích v rámci odborných časopisů a médií. Obě tyto skupiny (druhá,
třetí) ovlivňují velmi výrazně pohled na problematiku profesního poradenství a mohou svými
názory posílit její postavení ve stávajícím poradenském systému. Ovlivnění těchto skupin
aktivitami projektu je velmi důležité z důvodu široké působnosti těchto odborníků napříč
systémy služeb (zdravotnictví, školství, sociální oblast).

Čtvrtá skupina je tvořena z regionálních a ústředních pracovníků státní správy a
samosprávy. Skupina pracovníků státní správy a samosprávy má kompetence v oblasti návrhů
a tvorby legislativních norem, možnosti politických rozhodování. Je nejdůležitější skupinou
pro zajištění podpory výsledků projektu v oblasti úpravy legislativní normy a posílení
poradenského systému o poradce se zaměřením na profesní problematiku.

Pátou skupinu tvoří laická veřejnost, která by měla být informována o možnostech
profesního poradenství. Měla by být seznámena s řešením svých vlastních problémů týkající
se zejména jejich dětí, a i jejich kariérního celoživotního profilování. Je skupinou
nejpočetnější a nejméně informovanou o problematice profesního poradenství. Úkolem je
působit na nejširší vrstvy obyvatelstva a implantovat základní informace o daném o řešené
problematice.

Zpětnou vazbu od jednotlivých cílových skupin, které jsou v projektu zařazeny,
získávají řešitelé projektu pomocí cílených šetření. Byla již zpracována anketa, která byla
určena pro všechny žáky speciálních škol, kteří se účastní projektu. Další část připravovaného
dotazníkového šetření je zaměřena na vedoucí pracovníky škol a rodiče žáků a studentů.
Výsledky všech šetření budou publikovány v závěrečné zprávě projektu s dalšími splněnými
výstupy, které jak doufají řešitelé projektu a jejich spolupracovníci ovlivní celkový pohled na
problematiku profesního poradenství na školách pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami (dříve speciálních školách) dle znění nového školského zákona č. 561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a příslušných
vyhlášek (2005).
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7. 5  Hledání možností komparace přístupů k řešení přechodu škola –
povolání v RP

Transnacionální partner 1. INTequal, Rakousko, Dolní Rakousko

Rozvojové partnerství INTequal51 nabízí ve spolkové zemi Dolní Rakousko (NÖ)
vytvoření sítě a zřízení nových profesních integrativních opatření pro mládež s postižením na
přechodu mezi školou a povoláním. Východiskem pro založení rozvojového partnerství byla
iniciativa Spolkového úřadu pro sociální věci a pro záležitosti postižených v Dolním
Rakousku (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen NÖ52), která otevřela mládeži ve
věku 15-25 let na přechodu škola – povolání nové podpůrné možnosti. Cílem rozvojového
partnerství53, které následně vzniklo, je zlepšení do té doby nedostatečné nabídky zvláště pro
mládež s těžkým (kognitivním) postižením pro přípravná opatření k získání pracovního místa
na trhu nebo v učebním oboru a prodloužení vzdělání a kvalifikace, aby měl jedinec dostatek
času se rozvíjet. Zásadním prvkem pro vytvoření modulu je princip sebeurčení v životě a plné
společenské účasti ve všech oblastech života a životních fázích.

                                                       
51 Podporováno Spolkovým úřadem (BASB NÖ) v rámci ofenzívy pro zaměstnávání, Evropským sociálním fondem a zemí Dolní
Rakousko. (www.intequal.at)

52 Spolkové úřady, které jsou odpovědné za správu tzv. fondů k vyrovnávání, které se zaměřují na podporu projektů k
poradenství, kvalifikaci a zaměstnávání osob s postižením, posuzují stupně snížení způsobilosti, jsou odpovědné za ochranu
před výpovědí ve prospěch postižených stejně jako za správu pěti zákonů o zabezpečení obětí a.d.
53 V tomto partnerství figuruje Spolkový sociální úřad spolkové země Dolní Rakousko jako partner odpovědný za financování a
obsah, pracovní a hospodářská komora jako sociální partner stejně jako úřad práce, zemská školní rada Dolního Rakouska a
speciálně pedagogické centrum Korneuburg jako kooptující partner, kteří podporují poradenskou činností rozvojové partnerství.
Prosazením modulu na operativní úrovni se zabývají různé organizace: Behindertenhilfe Korneuburg, biv integrativ, Caritas
Wien, Ibis acam, Integration Niederösterreich, Integrativer Freizeitklub Korneuburg, Lebenshilfe NÖ, Sozialökonomische
Forschungsstelle, Verein „Arbeitgeber & Arbeitnehmer“.

http://www.ped.muni.cz/wsedu/mu/EQUAL/equal.cz.htm
http://www.intequal.at)
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Nabídka rozvojového partnerství se v podstatě soustředila na dva regiony ve spolkové
zemi Dolního Rakouska, ve které se usiluje o dosažení kvalitativního prohloubení a propojení
nabídek ke kvalifikaci, rozšíření kvalifikace, práce obcí a poskytování informací.

Kvalifikační opatření
V regionu projektu INTequal byly vyzkoušeny různé organizační formy profesní

kvalifikace pro mládež s těžkým (vývojovým) postižením.
V regionu Baden dochází ke kvalifikaci mládeže ze spolku Lebenshilfe NÖ pro oblast

gastronomie. Vedle teoretického a praktického vyučování absolvují mladí lidé výuku
v oblastech sociální kompetence a práce na počítači. Aby bylo mládeži umožněno získat
praktické zkušenosti, je v provozu54 kavárna v divadle – „Theater am Steg“ – zde obsluhují
tito mladí lidé a jejich instruktoři. Teoretické vzdělání se provádí v kooperaci s běžnou školou
pro cestovní ruch, jejíž žáci rovněž mohou vykonat praxi v divadelní kavárně. V tomto dílčím
projektu může získat kvalifikace šest až dvanáct účastníků, kvalifikace trvá – podle potřeby –
dva až tři roky. Ke zprostředkování na regulérní trh práce dochází ve spolupráci s
regionálními integrativními odbornými službami.

V regionu Korneuburg dochází v projektu „Triangel“ (Behindertenhilfe Korneuburg)
ke kvalifikaci až deseti mladých lidí k (pomocným) kancelářským činnostem. Těžiště
přípravy spočívá v získání schopností a dovedností k osvojení typických pomocných
kancelářských činností. Výcvik se uskutečňuje v interním kancelářském provozu (dílna) a po
jedenácti měsících interního zaškolení jsou žádoucí provozní praktika ve veřejných
institucích, školách a partnerských závodech s odborným doprovodem. Vstup na trh práce se
má realizovat přes firemní praktika s podporou a zprostředkováním přes integrativní odborné
služby pro osoby s postižením v učení. Na podzim 2003 se rozjelo už druhé kolo tohoto
vzdělání.

Další forma kvalifikace podle modelu skupinové integrace (šest mladých lidí) se koná
v zahradnictví v okresu Mistelbach – projekt „Bequa“. Majitel a spolupracovník projektu
(Caritas Wien) převzali praktickou a teoretickou přípravu kvalifikovaných pomocných
pracovníků v oblasti zahradnictví. Vzdělání probíhá podle učebního plánu pro zahradníky a
trvá dva roky (existuje možnost učení regulérně ukončit). V posledních třech měsících se
zvětšuje možnost investovat čas do hledání pracovního místa. Zprostředkování se může konat
již dříve, pokud mladí lidí už svými schopnostmi dosáhli odpovídající kompetence.

Dodatečná kvalifikační opatření
Výcvik pro kancelářské práce a pro oblast gastronomie spolupracují s dalšími dvěma

dílčími projekty (moduly) „Connect Baden“ popř. „Connect Korneuburg“ (Ibis acam).
Vedle týdenního vyučování práce na počítači pro účastníky gastronomického vzdělání
„Theater am Steg“ se nabízejí v Badenu půlroční učební kurzy (kancelář popř. Call-Center)
nebo roční příprava na vstup na trh práce (trénink sociálních a emocionálních kompetencí,
trénink v podávání žádostí o místo, trénink mobility, práce na počítači). V těchto přechodných
učebních kurzech existuje možnost doprovodu při praxi popř. na začátku pracovního poměru
pracovním instruktorem (job coaches).

V Korneuburgu nabízí institut přípravu na trh práce a trénink práce na počítači pro
účastníky oboru pro kancelářskou práci „Triangel“ jako i pro další mladé lidi z clearing55.
V rámci různých školských zařízení existuje také trénink mobility.

Ve smyslu konceptu „nejprve nalézt pracovní místo, pak získat kvalifikaci“- projekt
„Plaqua“ probíhá v rámci INTequalu ve všech oblastech regionech Weinviertel pracovní
                                                       
54 Kavárna je otevřená 4x týdně od 16:00-20:00, při akcích o víkendech déle.
55 Clearingová místa jsou v Dolním Rakousku plošně rozmístěna a mají za úkol doprovázet mládež s postižením na přechodu
škola / povolání (profesní orientace, kariérové plánování, doprovodná praktika firem atd.).
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trénink doprovázený pracovním doprovodem (job coaches) (zajišťuje Caritas Wien). V úzké
kooperaci s jinými integrativními doprovodnými službami existuje nyní v této části Dolního
Rakouska možnost, nechat se při zaškolení (zácviku) popř. při získávání kvalifikace
doprovázet na pracovním místě odbornými pracovníky. Tento doprovod může trvat až šest
měsíců. V přípravné fázi navrhuje job coach kurikulum a provede zaškolení (zácvik).

Dodatečná opatření v obci
Ve smyslu vytvoření sítě a vybudování nových doplňkových popř. podpůrných

integrativních opatření se ve všech oblastech projektu rozvíjí práce s rodiči a asistence pro
volný čas (Integration: NÖ). Cílovou skupinou jsou rodiny s postiženými mladistvými, kteří
se nacházejí na přechodu škola – povolání. K cílové skupině patří však také ty osoby, které
pracují s mládeží: clearing, pracovní asistenti a asistentky, pracovníci v zařízeních, vedoucí
podniků, pracovníci AMS (úřadů práce) atd. V oblasti práce s rodiči se zaměřuje především
ta témata, která úzce souvisí s procesem řešení problémů ve věku mladistvých:
škola/povolání, puberta, rozdílné perspektivy pečovatelů, volnočasové možnosti, sociální
kontakty, integrace do společnosti. Tato témata se probírají při večerech s rodiči, které se v
každém okrese konají dvakrát ročně a na každé jednotlivé téma jsou také zváni experti. K těm
tématům, které se jeví rodičům jako zvlášť významné, se pořádají jednou ročně v každém
okrese informační dny pro všechny, kterých se to týká (tedy i pečovatelé, veřejná místa atd.).
Navíc existuje možnost využít bezplatné psychologické poradenství určené pro rodiče, pro
postiženou mládež, ale také pro sourozence handicapovaného žáka.

V modulu asistence pro volný čas se s pomocí asistentů pro volný čas usiluje
(zpočátku bezplatně) o podporou procesu uvolnění a podporou sociální integrace mládeže při
sebeurčujícím vytváření volného času pro mládež. Při tom se může jednat o doprovod při
sportovních aktivitách, stejně jako na úřadech nebo při vzdělávání. Mládež se má mezi sebou
o aktivitách dohodnout a usilovat o určité volnočasové aktivity v regionu, k čemuž lze získat i
podporu různých svazů nebo dobrovolných organizací.

Dalším modulem v řadě opatření určených k vytváření trvalé integrace je modul
„Forum Leitfaden“ (Integrativer Freizeitklub Korneuburg), který najdeme ve Weinviertel v
okrese Korneuburg. Působí zde skupina expertů a měsíčně se zde pořádají tzv. kulaté stoly.
Společně s experty ze sociálních zařízení poskytujících služby, s podporou projektů stejně
jako ve spolupráci s postiženými se vyvinula myšlenka, jak by se dala získat veřejnost, stejně
jako hospodářství a politika pro podporu integraci lidí s postižením. Třikrát do roka se konají
tyto kulaté (diskusní) stoly na různá témata s rozšířeným okruhem pozvaných (osoby z oblasti
hospodářství, politiky, z veřejného života, ze sociálních zařízeních poskytujících služby).

Ve smyslu veřejné práce a práce obcí byla v dalším modulu (biv-integrativ) vytvořena
brožura s nabídkami a nutnými informacemi na téma “Přechod škola/povolání“ k integraci
osob s postižením.

Pro vědecký doprovod rozvojového partnerství INTequal (provádí Sozialökonische
Forschungsstelle) jsou zajímavé zvláště různé formy kvalifikace a význam místních opatření
pro sociální a profesní integraci. Na začátku činnosti rozvojového partnerství stála v popředí
především otázka doprovodu projektu (struktura projektu, monitorování, zajištění kvality,
dokumentace), obsahová diskuse a koordinace s ohledem na programové cíle EQUAL. V této
souvislosti má zvláště význam pracovní skupina vedoucích modulů a vědeckého doprovodu
k zahájení a ukončení výzkumného šetření. Na jedné straně se diskutovalo o obsahu různých
cílových rovin, na druhé straně došlo k pokusu o spojení těchto cílových rovin56 do vstupního
a závěrečného výzkumného šetření pro různé cílové skupiny modulu. Hlavní pozornost
                                                       
56 Hodnocení je pomocí různých instrumentů vývoj popř. pokroky na politické cíle ve vztahu k trhu práce
(Instrument MELBA), sociálně politické cíle, postoje (např. gender); integrace, empowerment, administrativa
(výdaje-příjmy). Kvalifikace bude chápána i nadále v tomto smyslu ve vztahu na osobní vývoj a vzdělání.
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spočívá v zapojení účastníků (mládeže/rodičů) stejně jako v podmínkách popř. ve změnách,
ke kterým v obcích došlo. Další část práce vědeckého doprovodu se vztahuje na podporu při
vytváření vzdělávacího kurikula a zpráv o modulech. Usiluje se o sjednocení (standardizaci),
která obsahuje také po ukončení činnosti tohoto rozvojového partnerství předání výsledků na
další vzdělávání v jiných regionech. Nyní po více než dvouleté činnosti jsou analyzovány
silné a slabé stránky činnosti na modulech a rozvojového partnerství (včetně rámcových
podmínek, regionálních podmínek, analýzy trhu práce), konala se moderovaná panelová
diskuse s koordinátory modulů a uskutečnilo se kolo rozhovorů i s partnery, kteří se aktivit na
modulech ani činnosti v rozvojovém partnerství neúčastní. Výsledky se vrací jako feedback
zpátky do rozvojového partnerství, aby se podpořila úspěšná práce na modulech a v
rozvojového partnerství.

Vytvoření národní sítě
V souladu s programem Equal dochází v Rakousku k vytváření národní sítě s

tematicky podobným rozvojovým partnerstvím ve dvou dalších rakouských spolkových
zemích. Práce se prováděla v národních pracovních skupinách částečná kvalifikace v učebním
oboru, jiné kvalifikační modely, asistent pro volný čas, práce s rodiči, práce s daty. V těchto
tématických kruzích se zvláště usiluje o koordinaci ve směru kritérií kvality. Samo vytvoření
sítě se spolkovými zeměmi se dá považovat za podstatnou nadhodnotu ve vztahu k transferu
informací.

Možnosti podpory a doprovodu zvlášť u mladých lidí s postižením v Rakousku

Clearing
V rámci tzv. „Behindertenmilliarde“– Iniciativy rakouské spolkové vlády k

zaměstnanosti, ze které jsou financovány četné podpůrné nabídky pro postižené jedince –
byly vytvořeny různé možnosti podpory pro mladé lidi s postižením. Clearing je jednou z
nich.

Clearing je službou, která má za cíl: naznačit postiženým mladým lidem jejich
perspektivy vzhledem k jejich budoucímu profesnímu životu a připravit rozhodující podklady
pro další reálné kroky, které by mířili k jejich integraci do pracovního života. Pracovníci
clearingu navážou přes školu kontakt s mladými lidmi v posledním příp. v předposledním
školním roce, tedy před ukončením návštĕvy škol. Jejich úkolem je určit předpoklady, sklony
a schopnosti mladého člověka s postižením a poskytnout pomoc ve formě informací,
poradenství, péče a doprovodu. Provádí se analýza silných a slabých stránek a zjišťuje se,
jestli tento mladý člověk nepotřebuje nejdříve dohnat určité nedostatky ze školy. Poté se
vytváří vývojový plán.

Důležité jsou kontakty ke všem osobám, které dotyčného mladého člověka znají a
jsou pro tento proces důležití (rodiče, učitelé, pečovatelé a další57). Dále se navazují kontakty
s různými relevantními institucemi, úřady a zařízeními (úřad práce, úřady mládeže, sociální
úřady, magistráty, školy, zařízení s nabídkami pro mládež s postižením apod.), které jsou pro
další integraci nezbytné.

Clearing se pokouší domluvit pro mladistvé různá poznávací praktika, aby si mohli
vyzkoušet pracovní situaci ve „skutečném životě“ a nahlédli tak krátce do svĕta práce. Na

                                                       
57 Za účelem lepšího přehledu a čitelnosti jsou v textu použita pouze mužská označení, samozřejmě to zahrnuje i ženskou
populaci
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závěr se všechny výsledky tohoto procesu shrnou a vytvoří se individuální plán kariéry, ze
kterého vyplývají další kroky.

Clearing mohou využívat všichni mladí lidé s postižením příp. speciálně vzdělávacími
potřebami mezi 13. a dokončeným 24. rokem, kteří musí při začleňování do pracovního
života počítat s určitými těžkostmi či obtížemi.

Clearing byl v roce 2001 zřízen v několika rakouských spolkových zemích jako
doplňující opatření ke strukturám, které již existovaly. Mezitím se toto opatření rozšířilo v
různých formách do celého Rakouska, kde jeho realizaci zajišťují různé organizace (Charita,
Lebenshilfe, Behindertenhilfe, Pro mente apod.).

Pracovní asistence
Pracovní asistence je nástrojem aktivní politiky pracovního trhu a svou prací je

pověřena Spolkovým sociálním úřadem (BSB). Má dva hlavní cíle: získání a udržení
pracovních míst pro postižené jedince.

„Pracovní asistenti poskytují pomoc a poradenství nejen postiženým jedincům
samotným, ale jsou svými odbornými vědomostmi k dispozici i zaměstnavatelům a mají
pomáhat odbourávat veškeré předsudky zaměstnavatelů, obzvláště vzhledem k postiženým
lidem“ (srov. Ernst/Haller 2000, s.73).

Pracovní asistenti podporují postiženého člověka při hledání vhodného pracovního
místa, předtím ale také při osvojování dovedností příp. při ujasňování vlastních potřeb. Mají
a vyhledávají kontakty k zaměstnavatelům, pokoušejí se oslovit veřejnost a podpořit
spolupráci. Pomáhají při vyjasňování všech problémů, které by mohly vést k (předčasnému)
ukončení pracovního poměru. K poradenské činnosti patří také objasňování finanční pomoci
a individuálních situací. Tato druhá oblast, práce se zamĕstnavateli, zabírá velkou část práce
pracovních asistentů. Asistenti se vĕnují nejen zamĕstnavatelům, se kterými byly kontakt a
spolupráce již navázány (zde jde především o poskytování potřebných informací a pomoc při
nejasnostech či krizových situacích), nýbrž velké úsilí investují do navazování nových
kontaktů. Oslovují zamĕstnavatele, informují je o možnostech, které existují, hovoří i o
úskalích, ke kterým může dojít a o možnostech, jak je překonat, snaží se zamĕstnavatelům
naznačit, že zamĕstnávání jedinců s postižením s sebou nepřináší jen tĕžkosti a rizika. Snaží
se odbourat jejich obavy, které z velké části vznikají z nedostatečné informovanosti.

V průběhu doby se ukázalo, že pracovní asistence vyžaduje schopnosti a dovednosti v
mnoha oblastech. Týmy musí mít tedy široký přehled v oblasti psychologie, sociální práce a
sociálního pojištění, práce na veřejnosti, v oblasti pracovního trhu a práva, v provozu
podniku atd.

Job coaching
Job coaching patří k opatřením, která mají podpořit jedince s postižením při integraci

do zaměstnání. Zkušenosti ukázaly, že ke zprostředkování na pracovní místo často nedojde
z důvodu, že je nového pracovníka (v tomto případĕ človĕka s postižením) nejdříve potřeba
zaškolit, ten se musí zapracovat a nĕkdy je potřeba i úprava pracovního prostředí. Pracovní
asistenti tuto činnost pokrýt nemohou, a proto zde nastupuje job coaching.

Pojem job coaching označuje všechna opatření, která slouží k zapracování popř. k
zaškolení zaměstnance přímo na pracovišti. Tato podpora přichází tedy po škole v době, kdy
již existuje pracovní dohoda s firmou či podnikem. Pracovníci této služby, tzv. „job coaches“
mohou doprovázet i při praxích. Je možné je tedy brát jako doplněk pracovní asistence.

Úkolem „job coachů“ je objasnit s vedením firmy konkrétní činnosti nového
pracovníka a toho pak přímo na pracovišti zaškolit. Pracovní úkony se nacvičují krok za
krokem, aby mohly být poté vykonávány k plné spokojenosti vedení. Intenzita doprovodu
závisí na přání zaměstnance a zaměstnavatele a na stupni postižení. Výhodou pro podnik:
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nemusí na zaškolování nových pracovníků uvolňovat další pracovníky – tento úkol převezme
„job coach“. Vzhledem k tomu, že není předem stanoveno, ve které oblasti bude podpora job
coachů potřeba, je od nich vyžadována určitá flexibilita.
Úkoly „job coachů“ lze rozdělit do tří skupin:

• Pracovně-technická opatření ke kvalifikaci
Úkoly k zaškolování a zapracování
Pomoc při pracovních příkazech
Trénování pracovních kroků
Zlepšení rámcových podmínek

• Sociální integrace
Poradenství vzhledem k sociálním kompetencím zaměstnance
Podpora při jednání s kolegy nebo zaměstnavatelem

• Poradenství v krizových situacích – „job coach“ podporuje i při snaze o udržení
pracovního místa. Kvůli změnám ve strukturách nebo z jiných důvodů ztrácí
pracovníci často svou zažitou rutinu, což vede k tomu, že jim pak hrozí ztráta jejich
práce. Přitom často potřebuji pouze malou podporu, aby mohli opět podávat obvyklé
výkony.

Ve spolkové zemi Dolní Rakousko byla tato možnost podpory zavedena v roce 2002
v rámci projektu INTequal, který je zamĕřen na podporu mladých lidí s postižením v Dolním
Rakousku. Job coaches působili v okresech Korneuburg, Mistelbach, Gänserndorf a
Hollabrunn. V rámci hodnocení této nabídky byla provedena telefonická interview se
zamĕstnavateli, kteří zamĕstnali mladého človĕka s postižením či mu umožnili praxi a přitom
využili služeb job coachů. Celkem bylo provedeno 13 telefonických rozhovorů, ve kterých
šlo o práci tří job coachů, kteří v té dobĕ podporovali 16 mladých lidí s postižením. Nyní
krátce představím pouze nejdůležitĕjší výsledky či výroky z tohoto šetření, které vypovídají o
úspĕšnosti tohoto druhu podpory.

Důvody pro zaměstnání člověka s postižením byly především osobní zkušenosti
(postižený člověk v rodině, zkušenosti z dřívějšího zaměstnání člověka s postižením, dobré
zkušenosti z praxe) či snaha o to, dát těmto lidem šanci („...všichni lidé si zaslouží dostat
šanci...“). Dvě firmy dokonce odpověděli, že v podstatě žádné nové pracovníky
nepotřebovali, ale že chtěli dotyčnému postiženému dát šanci. Více než čtvrtina
zaměstnavatelů přiznala, že důvodem byla kromě jiného i podpora (finanční), kterou závod
při zaměstnání postiženého člověka dostává.

Zaměstnaly by dotázané firmy postiženého člověka i bez doprovodu job coache? Tato
otázka byla důležitá jak pro zhodnocení smysluplnosti této služby, tak – a to především – při
rozhodování, zda v této nabídce pokračovat. Někteří zaměstnavatelé by byli ochotni,
zaměstnat člověka s postižením, přesto zdůrazňují, že je v každém případě výhodou, když se
jim dostane i podpory job coachů. Určitá část dotázaných je toho názoru, že záleží i na druhu
postižení. Někteří lidé by svou práci zvládli i bez podpory, u některých by to byl problém a
v některých závodech by to nebylo vůbec možné. Víc jak třetina se shodla na tom, že by
v jejich závodě bez podpory job coache člověka s postižením zaměstnat nemohli.

Všichni zaměstnavatelé byli s nabídkou velmi spokojeni a považují ji za výbornou
podporu a pomoc jak pro postiženého člověka tak i pro zaměstnavatele. Job coachové jsou
však v případě potřeby k dispozici i dalším pracovníkům závodu, obzvláště na začátku, kdy
je potřeba je připravit na novou situaci (nový kolega s postižením). Velmi důležitý je i
přístup job coachů, zaměstnavatelé obdivovali jejich trpělivost a nasazení a vážili si jejich
příkladného přístupu k postiženým lidem a ochoty pomoci a podpořit i tam, kde nejde přímo
o pracovní záležitost.
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Závěrem lze říci, že tato nabídka splnila svůj účel. Zaměstnavatelé byli spokojeni,
ještě důležitější je pak začlenění do pracovního procesu. Sedm mladých lidí získalo
v průběhu projektu pracovní místo ve firmĕ, ve které se kvalifikovali, u tří jedinců došlo díky
intenzivnímu přístupu k udržení ohroženého pracovního místa
Po úspĕšném zhodnocení tohoto projektu bylo zdůrazněn význam tohoto druhu podpory
v daném regionu a proto se Spolkový sociální úřad Dolního Rakouska rozhodl, že bude tuto
službu nadále podporovat.

Závěr
V oblasti pracovní rehabilitace či integrace do pracovního života se v Rakousku

obzvláště v posledních letech mnohé udělalo. Každý rok probíhá řada projektů, které se snaží
podpořit jedince s postiženími na přechodu mezi školou a povoláním, ale i v jiných životních
údobích. Bylo by potřeba, aby byly tyto snahy podporovány dlouhodobě a aby nezůstaly více
či méně úspěšnými projekty, nýbrž aby „žily dál“ i po ukončení projektu.

K tomu je ale potřeba, aby byly služby, kterém zde byly představeny, ale i všechny
ostatní byly k dispozici všem, aby pokrývaly celé území a nebyly umístěné pouze ve velkých
centrech. Nedostatečná je však informovanost zaměstnavatelů, ale i postižených jedinců a
jejich rodin o možnostech podpory. Zvlášť důležitá je tedy spolupráce mezi institucemi,
postiženými, rodiči, školou ale i hospodářstvím atd.

Na prvním místě musí být především snaha najít regulérní pracovní místo. Přiměřené
zaplacení tzn. adekvátní mzda za vykonanou práci, pojištění, placená dovolená by měly být
samozřejmostí. Všem lidem by mělo být umožněno navazovat sociální kontakty, účastnit se
společných sociálních akcí, rozvíjet se. Člověk je tvor společenský, nikdo by tedy neměl být
ať už z jakéhokoliv důvodu vyčleňován.

Vysvětlení pojmů

Clearing – podporuje mladistvé se speciálními vzdělávacími potřebami při vyjasňování
možností profesního vývoje na přechodu mezi školou a povoláním.

Pracovní asistence (Arbeitsassistenz) – nabízí poradenství a podporu při hledání práce, při
vstupu do zaměstnání stejně jako při krizových situacích a problémech na pracovišti.
Pracovní asistenci mohou využívat jak (budoucí) zaměstnanci tak i zaměstnavatelé.

Job Coaching – „job coach“ (také pracovní trenér) podporuje při zaškolení příp. při
problémech na pracovišti. Doprovází na pracoviště, do vzdělávacího zařízení nebo na
praktikum.

„Miliarda pro postižené“ („Behindertenmilliarde“) – pracovní ofenzíva pro postižené
jedince, kterou na základě těžké situace lidí s postižením na pracovním trhu v roce 2001
odstartovala rakouská spolková vláda. Jejím cílem je zlepšení situace postižených jedinců.
Cílovou skupinou této ofenzívy jsou především:

• postižení mladiství (se speciálními vzdělávacími potřebami) bezprostředně před nebo
na přechodu ze školy do pracovního života,

• postižení jedinci vyššího věku k zachování jejich stávajících pracovních míst, která
jsou kvůli narůstajícím zdravotním omezením (např. psychické onemocnění)
ohrožena, stejně jako

• postižení jedinci se zvláštními těžkostmi na pracovním trhu (především psychicky,
mentálně a smyslově postižení lidé).
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Vyrovnávací taxa (Ausgleichstaxe) – Podle zákona o zaměstnávání postižených jsou v
zásadě všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají ve spolkové oblasti 25 a více
zaměstnanců, povinni, na každých 25 zaměstnanců přijmout jednoho zvýhodněného
postiženého člověka. Pokud tuto zaměstnávací povinnost nedodrží, jsou povinni zaplatit
určitou částku – tzv. vyrovnávací taxu. Tato částka jde do fondu, který byl založen za
účelem, aby vypomáhal při spolufinancování projektů ve prospěch postižených jedinců.

Literatura
ERNST, K., HALLER, A. Behinderteneinstellungsgesetz (Gesetze und Kommentare 149).
Wien: Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH, 2000.
Procházková, L. Doprovod a poradenství na přechodu mezi školou a povoláním v Rakousku.
In PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu
národní a evropské spolupráce. Sborník z mezinárodní konference. Brno,  Paido: 2003.
ISBN 80-7315-048-4.
Sigot, M. Zum Konzept der Arbeitsassistenz: Probleme und Perspektiven. In HOVORKA, H.
Integration durch regionale Arbeitsassistenz in NÖ. Studie im Auftrag des
Bundessozialamtes für Wien, NÖ und BGLD. (2000/2001). Endbericht. Wien, 2001.
SCHMID, T., HOVORKA, H. Acht Thesen zur Arbeitsassistenz. In HOVORKA, H.
Integration durch regionale Arbeitsassistenz in NÖ. Studie im Auftrag des
Bundessozialamtes für Wien, NÖ und BGLD. (2000/2001). Endbericht. Wien. 2001.
www.wegweiser.bmsg.gv.at
Bundesministeriums für Soziale Sicherheit und Generation:
www.bmsg.gv.at/bmsg/relaunch/behinderung/content/behindertenmilliarde.htm
Bundessozialamt. Hilfe und Beratung für Menschen mit Behinderung: www.basb.bmsg.gv.at

Transnationální partner 2. Open Doors, Německo, Berlín

Empowerment a mobilita vedoucí k sebeurčení
V současné době existuje v Německu hodně projektů, které se zabývají problematikou

přechodu škola – povolání stejně jako podpůrných nabídek pro postižené osoby. Přesto je
cesta postižených žáků, pokud nezačnou dále studovat, při vstupu do profesního života
většinou předurčena. Nastupují do (i po úspěšné školní integraci) chráněných dílen pro
postižené občany nebo jsou přijati do center profesní přípravy.

Proč je tomu tak?
Trh podpůrných nabídek je nepřehledný, uživatel a nabídky mají problém se dostat k

sobě. Ve svém příspěvku bych ráda představila projekt rozvojového partnerství „OPEN
DOORS“ (www.open-doors.info), který tuto výchozí situaci chápe jako výzvu lépe připravit
žákyně a žáky s postižením na přechod škola – povolání. V tomto případě se jedná o Berlínské
centrum pro sebeurčující život osob s postižením (Berliner Zentrum für selbstbestimmtes
Leben behinderter Menschen e. V., BZSL, www.bzsl.de), které společně s integrativně
kooperativní školou v Birkenwerder (spolková republika Brandenbursko) vypracovalo pro
předposlední a závěrečné ročníky s postiženými žáky klíčové kvalifikace jako jsou mobilita,
vytváření sítě, flexibilita a celoživotní učení. Všichni trenéři a poradci v BZSL jsou sami
postižení a žáci tak mají možnost zažít a vnímat spolupracovníky nikoli jako učitele, ale jako
sobě rovné (peer).

Proč je to tak důležité?

http://www.wegweiser.bmsg.gv.at
http://www.bmsg.gv.at/bmsg/relaunch/behinderung/content/behindertenmilliarde.htm
http://www.basb.bmsg.gv.at
http://www.open-doors.info
http://www.bzsl.de
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Postižení experti mají snadnější přístup k postiženým klientům a jejich rodičům,
protože jejich život a svět zkušeností jsou podobné. Vlastní zkušenost s diskriminací,
zkušenost s vyřazováním a každodenní snaha o život ne pro, ne proti, ale sebevědomě s
postižením jsou předpokladem pro dobré poradenství ve smyslu tzv. „peer counseling“.

Vedle tohoto tzv. „peer efektu“ vnímají žáci naše spolupracovníky jako vzor, jako
model pro smysluplný, sebeurčující život – postižené osoby, které jsou postižené a přitom
profesně úspěšné.

Naším prostřednictvím zažívají – v podstatě na „živém příkladu“ – jak zacházet s
pomocí a prostředky pomoci: např. osobní asistence, mobilita v soukromých a veřejných
dopravních prostředcích.

A jako postižení experti a poradenští profesionálové disponují naši spolupracovníci
také četnými znalostmi z nejrůznějších oblastí práva jako jsou sociální pomoc, zdravotní
pojištění, pečovatelské příspěvky atd.

Aby se profesní příprava úspěšně a trvale rozvíjela, jsou k základní kvalifikaci
zapotřebí i další osobnostní předpoklady:
v pedagogické schopnosti, neboť např. zacházení s asistencí je učební proces, k jehož

zprostředkování dochází v našem projektu v rámci tréninkového programu.
Postižení žáci a žákyně vyrůstají ve velmi chráněném prostředí, je jim stále věnovaná
velká péče. Jejich nepostižená učitelka nebo učitel, který nemá s postižením zkušenost,
nemá často ani odvahu připustit, aby se postižení žáci dostali do situace, ve které
dospívající už neví jak dál a musí požádat o pomoc. Pokud ale nikdy nezažiji neúspěch (s
doprovodem), nemohu také posoudit, v čem spočívá moje potřeba asistence.
Trénink přijetí asistence v našem projektu cvičí také komunikativní schopnosti žáků.
Postižená mládež se nejdříve při hrách, při kterých přebírají určité role, a následně v
reálné situaci (zájezd třídy nebo podniková praktika) učí adekvátně formulovat svá přání.
V rámci individuálních možností každého žáka rozvíjíme s každým mladistvým
kompetence zaměstnavatele popř. sociální kompetence, které jsou nezbytné při kontaktu s
asistencí: schopnost kompromisu, zdvořilost, efektivní organizování času, kompetence
zácviku, tzv. gender-kompetence, organizační kompetence.

Praktické zkušenosti z ekonomické oblasti
Podporujeme postižené žáky při přípravě podkladů, které potřebují pokud se uchází o

nějaké místo. K tomu patří otázky jako: Musím vždy uvést své postižení? Kolik bych měl
vědět o podpůrných možnostech pro zaměstnavatele? Kdo mne může kromě jiného podpořit
při hledání práce (např. integrační odborné služby)? Jaké jsou dobré metody ucházet se o
práci, pokud jde člověk s postižením (např. osobní dodání podkladů nebo ústní žádost o místo
na kazetě)?

V rámci tohoto tréninku zaujímá cvičení sebevnímání a vnímání druhých centrální
význam. Z mé mezitím již desetileté poradenské praxe vím, že postižené osoby mají sklon k
nadmíru ochranitelským či přetěžujícím extrémům v sebevnímání: přeceňují se nebo se
podceňují, přičemž svoje vlastní potřeby neberou příliš vážně. To mě přivádí k další mezníku
naší práce.

v Postižený člověk v centru pozornosti
Školní profesní příprava vyžaduje propojení všech zúčastněných:
Ø kontinuální vtahování rodičů (večery s rodiči, dopisy rodičům, schůzky rodičů a

informační schůzky, např. o právních otázkách, při podpůrných výborech) –
informovanost je jednou ze strategií řešení, aby se zabránilo neuspokojivé situaci
popsané na začátku textu a žákům se otevřely šance a možnosti volby
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Ø nejen sporadické zásahy psychologů; školní sociální práce; vychovatelů v domově
(internátě) a pomoc ve vyučování

Ø pravidelné kontakty k úřadu práce nejpozději od 8. třídy
Ø vytvoření učitelského týmu k profesní přípravě

Náš projekt má v této oblasti dvojitou funkci: propojování profesionálů např. při
vytváření individuálních plánů přechodu pro každého žáka a posilování postižených žáků, aby
vytvářeli své vlastní podpůrné skupiny.

Jednou metodou, která vede k tomu, aby si jedinec uvědomil vlastní přání a potřeby a
dokázal je realizovat, je osobní plánování budoucnosti, na jejichž konci bývají tzv.
„konference“ tedy povídání o budoucnosti za účasti vybrané podpůrné skupiny.

Na závěr ještě zmíním několik zcela konkrétních zásadních bodů, které činí profesní
přípravu prakticky zvládnutelnou a užitečnou:

v Pro žákyně a žáky: vyučovací jednotka v pracovním vyučení např. k sestavení profilu
schopností, trénink ucházení se místo a navazující individuální poradenství; praktika
pokud možno v běžném podniku nebo firmě na volném trhu práce (a ne v podniku
rodičů), pokud si to člověk přeje, může mít i doprovod těchto praktik

v Trénink asistence při zájezdech třídy a při praxi, což má jak pro učitele tak pro postižené a
nepostižené spolužáky učební efekt. Náklady na asistenci jak při pracovní asistenci, tak
při soukromé asistenci pro mobilitu jsou hrazeny z projektu.

v Podpora při organizování exkurzí – také to je forma tréninku mobility: Jak se dostanu z
místa A do místa B? Využití mezinárodních veletrhů nebo evropských dnů učí žáky jak
sebeorganizaci a sebeodpovědnosti, tak schopnosti samostatně si opatřit informace o místě
a navázat spojení.

v Výhledově jsme naplánovali trénink bydlení, aby se žáci připravili na samostatné bydlení,
za které jsou sami zodpovědní.

v Pro žáky, rodiče a učitele: týdenní individuální poradenství
v Zpracování informačních materiálů k období ukončení školy nebo pro rodiče
v Nabídky pro učitele: další vzdělávání, např. na téma „Učení pro život – šance a překážky v

systému školy“.

Transnationální partner 4. Keine Behinderung trotz Behinderung Německo, Hamburg

Perspektivy, jednání a rozhodování různých aktérů v procesech  přechodu ze školy do
pracovního života

Přechod ze školy do povolání mladých osob s postižením je určován i jednáním a
rozhodováním různých osob a institucí, které se tohoto procesu účastní. Vedle samotných
mladých lidí jsou to např. rodiče, sourozenci a další blízké osoby, učitelé, sociální
pedagogové pracující v různých oblastech života, pracovníci na úřadu práce, integrované
odborné služby a jiné instituce či nositelé politických rozhodnutí.

V rámci evaluace německého Equal-rozvojového partnerství „Keine Behinderung trotz
Behinderung“ jsme prováděli rozhovory s různými osobami, které měly v těchto procesech
přechodu důležitý význam. Byli to žáci školy pro mentálně postižené a účastníci profesních
kvalifikačních opatření, jejich rodiče, učitelé a sociální pedagogové, pracující profesionálové,
stejně jako zaměstnavatelé a učitelé, kteří vedou praxi. Různé perspektivy, subjektivní
zkušenosti, rozhodující prostředí, možnosti a způsoby jednání těchto účastníků procesu, které
vyplynuly z analýz těchto rozhovorů, jsou uvedeny dále v textu: za prvé jako srovnání
různých skupin účastníků rozhovorů ve vztahu k vybraným otázkám, za druhé dokumentace
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příkladu krátkých sekvencí rozhovoru ze čtyř rozhovorů jako srovnání různých způsobů
pohledu, jednání a zkušeností v rámci integrativního procesu.

Evaluační design Equal-rozvojového partnerství „Keine Behinderung trotz Behinderung“
Equal-rozvojové partnerství „Keine Behinderung trotz Behinderung“ si dalo za cíl,

optimalizovat přechody mládeže s postižením ze školy do povolání a vytvářet je cíleně se
zaměřením na potřeby. Vybudováním sítí aktérů a institucí podílejících se na profesních
integrativních procesech má dojít k vytvoření nové kvality a struktury pro mladé osoby s
postižením na přechodu škola – povolání. V rámci rozvojového partnerství bylo zpracováno
m.j. pět projektů zaměřených na praxi, které se různým způsobem podílí na přechodu škola /
povolání, na spolupráci a propojení na nadregionální úrovni.

Cílem evaluace rozvojového partnerství je stanovení podpůrných a brzdících faktorů
v procesu profesní a sociální integrace mládeže a mladých dospělých. Zvláštní ohled je při
tom třeba brán na cíle sebeurčení a společenské účasti, které jsou ustanoveny v Deváté knize
sociálních zákonů o „Rehabilitaci a podílu postižených“ (Sozialgesetzbuch IX zur
„Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen“). To znamená, že se sleduje otázka, co
konkrétně znamená opatření o sebeurčení a o spoluúčasti z perspektivy žáků a účastníků a jak
dochází k realizaci a jaké jsou s tím zkušenosti v profesních integračních procesech popř.
v rámci práce podporovaných projektů. V souladu s programem a ustanovenými cíly
společenské iniciativy EQUAL spočívá další perspektiva evaluace ve strukturách a v praxi
propojení na úrovních všech rozvojových partnerství, příslušných dílčích projektů v jejich
regionálních strukturách a v jednotlivých integračních procesech se zřetelem na osoby.

Otázka se týká nutnosti, která vychází z praxe, propojené práce, propojených institucí
a osob a konkrétní realizace a tím vzniklých úspěchů propojení na různých úrovních. Další
perspektivy evaluace určují mezníky ve vztahu k gender mainstreaming58 a srovnání mezi
starými a novými spolkovými zeměmi Německa.

Podstatnou částí vědeckého doprovodu tohoto rozvojového partnerství je realizace a
analýza narativních rozhovorů (interview) s aktéry, kteří se účastní příslušných integrativních
procesů. Podkladem pro dosavadní analýzu rozhovorů je 44 interview, které byly vedeny se
zástupci jedenácti různých profesních integrativních procesů a byly analyzovány zcela nebo
ve vybraných částech. To znamená, že byly provedeny rozhovory s jedenácti účastníky
opatření popř. s žáky a všemi osobami z jeho blízkého sociálního okolí (většinou rodiče),
minimálně s jednou významnou osobou ze sociálně pedagogického prostředí a se
zaměstnavatelem nebo učitelem praxe. S partnerem rozhovoru byly vedeny narativně
koncipované rozhovory, které byly soustředěny na právě probíhající profesní integrativní
proces.59 To znamená, že v úvodní otázce týkající se současné zkušenosti s hlavní osobou
procesu – s mladým člověkem – byly příslušní partneři rozhovoru požádáni, aby vyprávěli, co
se jim samotným zdálo v daném kontextu důležité.60 Výsledkem bylo delší nebo kratší
vyprávění, která bylo doplněno dalšími otázkami týkající se vyprávění a otázkami vztahující
                                                       
58 „Gender mainstreaming znamená, na předním místě a pravidelně brát při všech společenských úkolech ohled
na různé životní situace a zájmy žen a mužů, protože neexistuije žádná skutečnost neutrální podle pohlaví.“
(Definice spolkové vlády, srov. www.gender-mainstreaming.net) Na situaci v profesní integraci vztažené
v rámci evaluace na otázky týkající se např. existence nestejných podmínek a zkušeností žen a mužů (biografické
zkušenosti životních a pracovních podmínek, přidělování zdrojů, normy typické pro pohlaví, hodnoty a role a j.);
nedostatku výzkumů na téma specifických pro pohlaví, srov. Orthmann 2000.
59 K metodě narrativních rozhovorů srov. Schütze 1987; k zaměření biograficko-narativního rozhovoru srov.
Hanses 2002.
60 Diferenciace metodických rozdílů mezi rozhovory s různými skupinami osob, které se účastnily rozhovorů
není třeba na tomto místě uvádět a nejsou třeba k pochopení následující.

http://www.gender-mainstreaming.net)
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se k tématu. Interpretace line-by-line61 centrálního místa prvního rozhovoru a srovnání
případu pomocí kontrastu různých rozhovorů umožňuje dvě perspektivy analýzy různým
způsobem a z různého pohledu různých aktérů zúčastněných na procesu přechodu. Za prvé
jsou zřetelné zkušenosti, způsoby jednání a rozhodnutí různých účastníků určité
situace/integrativního procesu, za druhé lze vypracovat specifika ve způsobech jednání a
rozhodování skupin osob, se kterými byl veden rozhovor (účastníci/žáci, rodiče, sociální
pedagogové/učitelé a zaměstnavatelé/vedoucí praktik).

Závěr

Souhrnem měla vyniknout ve velkém měřítku rozmanitost perspektiv, zkušeností,
prostoru k jednání a způsobu rozhodování různých aktérů v procesech profesní integrace. Při
jejich analýze nejde v první řadě o to, co se skutečně stalo, nýbrž o to, jak různí účastníci
tento proces rekonstruují ve svých vyprávěních a ze svého pohledu. Aby bylo společné
vytváření propojení profesních integračních procesů úspěšné, je nutné zahrnout nejen různé
zkušenosti, nýbrž také subjektivní výklad a interpretaci zkušeností a prostoru k jednání. To se
ukazuje na ukázce z organizace praxe Inmy Jiménez, stejně jako v představené syntéze
různých zkušeností způsobů jednání různých skupin aktérů.
Konkrétní výstupy:

• Pro profesionály v oblasti sociálně pedagogických a vzdělávacích institucí platí, vzít
jako základ profesního jednání přání a motivaci žáků nebo účastníků opatření. Když
jde o to, aby se prohloubily např. ve vyučování určité schopnosti a znalosti, má to
úspěch teprve tehdy, když mladí lidé sami vidí v učebních procesech smysl. Jestliže se
ale chápe návštěva vyučování jako povinnost bez možnosti spolurozhodování, potom
se probíhající učební procesy jako cizí učební program těžko adaptují.

• Naplnění smyslu práce jako ústředního elementu pro spokojenost na pracovním místě,
jak popisuje Inma Jiménez, se ukazuje také v jiných rozhovorech s praktikanty a hraje
podstatnou roli při doprovodu profesních integračních procesů. Ve vyučování
doprovázeném praxi by se o tomto tématu mělo více mluvit.62

• Rodinnou situaci a zaměření rodičů, kteří zčásti silně ovlivňují profesní integrační
procesy, je třeba zohlednit v profesionální práci.

• Rozhovory s účastníky procesu dodávají četné příklady pro nutnost vzájemného
chápání zkušeností, motivace a výkladů. A poskytují vysvětlení potřebných
příslušných způsobů jednání zúčastněných v kontextu profesních integračních procesů.
K jejich zdaru se přidružuje propojení zúčastněných aktérů a zahrnutí jejich
mnohostranných kompetencí v rámci jejich personálního a/nebo profesionálního
akčního radia jako rozhodující kritérium úspěchu.

                                                       
61 „line-by-line“ označuje interpretační způsob postupu při analýze textu. Text se řádek po řádku analyzuje;
vyvíjí se varianty k rekonstrukčnímu vrstvení vyprávění, subjektivnímu výkladu (interpretaci) a argumentaci,
která pokračující analýzou buď zesílí nebo se prokáží spíše jako nevýznamná.
62 Otázka o naplnění smyslu bude zkoumána v dalším rozhovoru, také se budeme zabývat rozdílem mezi
sociálním a materiálním smyslem, který odráží různé způsoby výkladu mezi dotazovanými ženami a muži.
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Transnationaler Partner 5. Empowerment door Transitie, Holandsko

Plánování osobní budoucnosti u žáků s tělesným postižením
Vzhledem k nárůstu problematiky se ukazuje, že existující nabídka škol pro tělesně

postižené se už nevztahuje na stále přibývající skupinu žáků. Pro tyto žáky platí, že jsou stále
méně schopni využívat svých kognitivních schopností. Stále méně se podporují praktické a
sociální dovednosti, aby si věděli ve společnosti rady nebo aby nalezli práci.

V   Equal projektu: Empowerment durch Transition, je hlavním cílem  uvedení do
práce. Aby se tento cíl mohl realizovat, používá se vypracování školního vzdělávacího plánu
– kurikula. Běžný učební plán žáka ve škole pro tělesně postižené vychází z více teoretického
způsobu práce, se všeobecně vzdělávacími předměty. Stále více se zkouší nové cesty,
pracovní cesty. V této pracovní cestě, která má mnoho podobného s praktickým vyučováním,
stojí přirozeně na prvním místě žák, ale hned vedle něho je praxe.

Jak si musí umět poradit žák v praxi?  Jak musíme žáky na tuto budoucnost připravit?
To děláme formou vyučování přizpůsobeného žákovi (kdo jsem, co umím, jak to dělám), ve
formě cílů se vyučování orientuje na schopnost sebepomoci, sociální dovednosti a technické
dovednosti, které se nabízí podle oboru (podle rámcového plánu praktického vyučování, na
čemž se zakládá praktická cesta školy pro tělesně postižené).

Poslání  a pohled na praktickou cestu ve vyučování tělesně postižených
Východiskem praktické cesty  školy pro tělesně postižené je, že žáci jsou akceptováni

a respktováni ve své jednotě a se všemi individuálními vlastnostmi. To znamená, že
budoucnost každého žáka  bude vypadat jinak. Je to úkol školy starat se o to,  aby cíle, které
škola pro žáka formuluje, navazovaly na  individuální doprovod žáka.

Skupina cílů
Cílová skupina praktické cesty školy pro tělesně postižené je odvozena od skupiny cílů

praktického vyučování:
• Žáci jsou často opožděni v učení v různých oblastech o několik let (v počtech,

čtení s porozuměním, v technice čtení a  slabikování)
• IQ mezi 55 a 70;
Vyučovací nabídka a doprovod se mají zakládat na  konkrétním postižení co se týče

možností učení, plnění různých příkazů a sociálního fungování žáka:
• Omezené přijímání a zpracování informací
• Omezené možnosti tranferu a generalizace naučeného
• Slabá schopnost abstrakce
• Motivace a koncentrace je krátkodobá
• Nedostatečná samosatnost
• Postižení v sociálních funkcích

Škola pro tělesně postižené věnuje také mnoho pozornosti vývoji vlastního sebeobrazu
žáka. Nereálné sebeobraz žáků (ať už pozitivní nebo negativní) může být školou podpořen
směrem k realističtiějším očekáváním o sobě samém a své budoucnosti.

Škola chce oslovit žáky také v jejich vlastní zodpovědnosti a na jejich úrovni. To má
důsledky pro vybudování zaměření žáka, kvalitu vyučování a doprovodu, inovační schopnost
a schopnost adaptace na školu.
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Hlavním úkolem praktické dráhy je dát takovým způsobem formu a obsah vyučování,
že:

• se zlepší situace žáků s obtížemi v učení na trhu práce
• vytvoří se šance pro mládež
• se mládež naučí plně využívat svůj potenciál
• se zvýší blaho mládeže ve škole a ve společnosti.

Škola a tým mají mít pozitivní postoj ve vztahu ke kvalitám a možnostem mládeže. Z
tohoto základního postoje by chtěla škola zlepšit kvalitu a zvýšit blaho mládeže. Cílem je
stimulovat osobní vývoj mladého člověka, přičemž důraz spočívá na setkání volby a moci se
samostatně rozhodnout ve vztahu k bydlení, práci, volnému času, dnešku i k budoucnosti.

Tento vývoj probíhíá zhruba ve třech fázích, kterými mladistvý prochází vlastním
tempem a s přibývající samostatností.
První fáze (asi dva roky) se vyznačuje možností široké orientace:

• vyučovací nabídka se orientuje na základní, všeobecné, praktické, sociální a
komunikativní schopnosti

• na pozornost na osobní životní dráhu a doprovod
• na možnost interních praktik
• eventuální  assessment.

Druhá fáze poskytuje poskytuje širší orientaci na osobní zájmy a osobní kapacity a přístup
mlasistvého:

• automatizace základních praktických, sociálních a komunikativních schopností s
cílem setkat se s volbou pro závěrečnou individuální učební dráhu

• možnost k pracovní přípravě na externí praxi.
Třetí fáze povede k pracovnímu místu na trhu práce:

• specifické praktické, sociální a komunikativní schopnosti ve prospěch počáteční
praxe a směřující k pracovní smlouvě v blízké budoucnosti.

Tato péče je poslední fází školy. Během této fáze je mladý člověk ještě podporován na
pracovním místě a zadavatel smlouvy je ještě doprovázen a je s ním dohodnuta další životní
dráha mladistvého v závodě. Potud je síť školy ještě aktivní.

Politika
Jak se mají tato východiska začlenit do vyučování pro tělesně postižené? Jak se má

realizovat vazba s přechodem (Transition)? Znaky:
• Diferencovaná nabídka ve vyučování, která se flexibilně přizpůsobuje možnostem

žáka, a která je zohledněna pomůckami, vybavením a zařízením budovy.
• Pro každého žáka je popsán plán individuálního přechodu týkající se vyučování,

doprovodu a praktik, který je začleněn do systému podpory žáka ve škole.
• Vyučování je zaměřeno podle možností žáka, učí se prostřednictvím činnosti. To

se odráží v použitých pomůckách a je stanoveno v dokladech žáka nebo v
portfoliu.

• Kromě pozornosti k všeobecným a praktickým schopnostem se věnuje pozornost
také citovému vývoji a komunikativním a sociálním schopnostem žáka, což je
samostatně zakotveno ve vzdělávacím programu.

• Každý žák je podporován v pokud možná co největší samostatnosti v oblasti
týkající se schopnosti k sebepomoci a práci.

• Celá životní dráha ve vyučování se vyznačuje vedením do práce a k samostatnému
fungování žáka.
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• Také potom, co žák opustí školu je školou doprovázen, tento druh ,monitorování
se také používá pro adaptaci doprovodu (podpory).

• Flexibilní organizace vyučování. Poskytuje se malý vyučovací tým vzhledem k
jistotě žáka, přizpůsobené rozvrhy hodina upravené třídy, vše k podpoře žáka.

• Učitelé se podporují vzájemně, radí se a učí od sebe navzájem.
• Intenzivně jsou podporování rodiče v životní dráze jejich dítěte.

Specifické hlavní cíle cílové skupiny a vyučování vxyžaduje od učitelů, aby vyšli z:
• adaptovaného vyučování
• doporovodu k akceptovatelnému sebeobrazu
• principu učit žáky odpovědnosti a odpovědnost snášet
• optimalizace schopnosti samostatně jednat a učit se.

Aby toho učitelé byli schopni, musí zvládnout:
• vytvořit provokující a realistické prostředí k učení
• společně jako tým být odpovědný za celou třídu
• učit se od druhých , kolegiální poradenství
• využívat odborných poznatků druhých
• vzdělávací možnosti ve vztahu k samostatnosti a praktickým schopnostem žáků
• jasná a realistická politika úkolů školy.

Závěrečné shrnutí

K řešení projektu EQUAL „Transition from School to Work“ se sešlo pět rozvojových
partnerství ze čtyř zemí (Česká republika, Rakousko, Německo a Holandsko). Všichni
partneři se zabývali po dobu tří let ve svých dílčích projektech tématem přechodu ze školy do
povolání handicapovaných mladých lidí.

Transnacionální partner 1-INTequal, Rakousko se zaměřil ve svých dílčích projektech
na skupinu mládeže zejména s lehkou mentální retardací, a to ve věku od 13 let do 25 let. Ve
východiscích k projektu řešitelé konstatují, že školy, školská a další zařízení určená pro
jedince se speciálními vzdělávacími potřebami nejsou mezi sebou propojená a zkoordinovaná.
Dále ve svých pilotních šetření konstatují, že neexistuje ústřední kontaktní osoba pro žáky od
7. ročníku, která by jim pomohla zvládat přechod ze školy do povolání. Výsledkem je, že
postižení absolventi základní školy nejsou často schopni bez přípravných a/nebo dodatečných
opatření projít vyučením nebo si nalézt pracovní místo na trhu práce.

Rozvojové partnerství INTequal nabízí ve spolkové zemi Dolní Rakousko vytvoření
sítě a zřízení nových profesních integrativních opatření pro mládež s postižením na
přechodu mezi školou a povoláním. V průběhu řešení projektu byly vyzkoušeny různé
organizační formy profesní kvalifikace pro mládež s vývojovým postižením (např. Theater am
Steg v Badenu, Triangel v Korneuburgu, Bequa v Mistelbachu ad.).

 K možnosti podpory  a doprovodu mladých lidí s postiženém patří další opatření:
clearing – podporuje mladistvé se speciálními vzdělávacími potřebami při vyjasňování
možností profesního vývoje na přechodu mezi školou a povoláním,  pracovní asistence –
nabízí poradenství a podporu při hledání práce, při vstupu do zaměstnání, a při krizových
situacích a problémech na pracovišti, job coaching – pracovní trenér, podporuje mladistvé při
zaškolení, při problémech na pracovišti, doprovází na pracoviště, do vzdělávacího zařízení
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nebo do praxe. Všechny tyto organizační formy jsou iniciovány a podporovány spolkovým
ministerstvem sociálních věcí.

Transnacionální partner 2 – Open Doors, Německo, Berlin  představil svůj dílčí
projekt zaměřený na lepší přípravu žákyň a žáků s postižením na přechod škola – povolání.

Zabývá se využitím možností empowerment, doslovně přeloženo znamená
empowerment „zmocnění, uschopnění“. Empowerment se opírá o nové životní chování, které
znamená, že každý člověk má sílu se změnit a mít vliv na podmínky, které ho obklopují, aby
zažil více svobody, odpovědnosti a radosti ze života. Problémy jsou považovány za provokace
s poznatky, které jsou řešitelné. Lidé rozvíjejí částečně nečekaně vlastní motivací a
schopnosti. Lidé chtějí a mohou převzít sami odpovědnost za své učení a sebe samotné.
Základní chování orientované na silné stránky a zdroje ohraničuje (uzavírá) vypořádání se s
vlastním postižením a s objektivním omezením vlastních možností jednání.

Praktickou realizaci lze uvést na příkladu Berlínského centra pro sebeurčující život
osob s postižením (Berliner Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen e. V.,
BZSL, www.bzsl.de), které společně s integrativní kooperativní školou v Birkenwerder
(spolková republika Brandenbursko) vypracovalo pro předposlední a závěrečné ročníky s
postiženými žáky klíčové kvalifikace jako jsou mobilita, vytváření sítě, flexibilita a
celoživotní učení. Všichni trenéři a poradci v BZSL jsou sami postižení a žáci tak mají
možnost zažít a vnímat spolupracovníky nikoli jako učitele, ale jako sobě rovné (peer).

Postižení experti mají snadnější přístup k postiženým klientům a jejich rodičům,
protože jejich život a svět zkušeností jsou podobné. Vlastní zkušenost s diskriminací,
zkušenost s vyřazováním a každodenní snaha o život ne pro, ne proti, ale sebevědomě s
postižením jsou předpokladem pro dobré poradenství ve smyslu tzv. „peer counseling“.
Vedle tohoto tzv. „peer efektu“ vnímají žáci naše spolupracovníky jako vzor, jako model pro
smysluplný, sebeurčující život – postižené osoby, které jsou postižené a přitom profesně
úspěšné.

Transnacionální partner 4 - Keine Behinderung trotz Behinderung Německo,
Hamburg si vybral ke zpracování dílčího projektu na téma přechodu ze školy do povolání u
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (konkrétně s mentálním postižením), a to na
základě analýzy přístupů všech zúčastněných osob - vedle samotných mladých lidí, jsou to
rodiče, sourozenci a další blízké osoby, učitelé, sociální pedagogové pracující v různých
oblastech života, pracovníci na úřadu práce, integrované odborné služby a jiné instituce či
nositelé politických rozhodnutí. Řešitelé projektu provedli s výše uvedenými skupinami sérii
rozhovorů, které dále analyzovali, aby zjistili různý pohled aktérů na zkoumané téma a mohli
navrhnout další opatření na řešení tohoto problému. Velký význam všichni zúčastnění přičítali
vhodnému výběru praxe, která může postupně přerůst až v uzavření pracovního poměru
s mladým handicapovaným.

Transnacionální partner 5 - Empowerment door Transitie, Holandsko si vybral jako
hlavní cíl projektu  uvedení mladých postižených do práce. K realizaci cíle si vybrali
vypracování školního vzdělávacího plánu – kurikula u žáků středních škol s tělesným
postižením. Na rozdíl od běžného učebního plánu žáka ve škole pro tělesně postižené, který
vychází z více teoretického způsobu práce, ze všeobecně vzdělávacími předměty, navržený
model zkouší nové cesty s orientací na  pracovní cestu. V této pracovní cestě, která má
mnoho podobného s praktickým vyučováním, stojí přirozeně na prvním místě žák, ale hned
vedle něho je praxe. Zkoumají se otázky typu: Jak si musí umět poradit žák v praxi?  Jak
musíme žáky na tuto budoucnost připravit? Realizace probíhá formou vyučování

http://www.bzsl.de
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přizpůsobeného žákovi (kdo jsem, co umím, jak to dělám), ve formě cílů se vyučování
orientuje na schopnost sebepomoci, sociální dovednosti a technické dovednosti, které se
nabízí podle oboru (podle rámcového plánu praktického vyučování, na čemž se zakládá
praktická cesta školy pro tělesně postižené).

Jak však můžeme sledovat ve vstupních charakteristikách jednotlivých rozvojových
partnerství i v jejich výstupech vystupují při analýze do popředí různá východiska a různé
priority, které určují směr k řešení projektu. Je sice obtížné hledat srovnání pro konkrétní
případ českého rozvojového partnerství, které vypracovalo pro řešení přechodu ze školy do
povolání u žáků s handicapem model poradenského pracovníka implantovaného do
poradenského systému přímo na škole. Ale možnosti komparace lze najít v dílčích výstupech,
zejména v použitých metodách práce, které se dají implantovat i do našeho modelu odborného
poradce.

Řešitelé projektu v Rakousku hledali na začátku projektu rovněž kontaktní osobu a
možnost propojení působení jednotlivých organizací ve prospěch zlepšení managmentu
přechodu škola / povolání handicapovaných. Vypracovali a vyzkoušeli pro to řadu
organizačních forem, které se jim v praxi osvědčili. Jsou však ve svých snahách podporováni
Spolkovým ministerstvem sociálních věcí. Do školy tedy vstupují zvenčí. Některé nové formy
zejména vzdělávací jsou využitelné i pro naši potřebu (např. nová kurikula učebních oborů,
částečné vyučení apod.).

Řešitelé projektu v Německu Open Doors se zabývali problémem využití
empowerment (žáci střední školy s tělesným postižením). Do našeho projektu jsme
implantovali celou řadu prvků, např. hledání svých silných stránek (zpracované dotazníky,
rolové hry týkající se přípravy na vstup do zaměstnání,  organizace praxe apod.).

Řešitelé projektu v Německu Keine Behinderung trotz Behinderung se zabývali rovněž
managmentem přechodu škola / povolání ve smyslu analýzy praxí z pohledu různých aktérů.
Konečným cílem praktik je uzavření pracovní smlouvy pro žáky s mentálním postižením na
trhu práce. I tyto prvky jsou zařazeny do našeho projektu.

Řešitelé projektu v Holandsku Empowerment door Transitie zpracovali velmi
podrobně manuál pro školní vzdělávací plán – curiculum, opět se začleněním dobře
promyšlených praktik směřujících k cíli uzavření pracovní smlouvy pro žáky s tělesným
postižením (střední škola) na trhu práce.
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8  Evaluace rozvojového partnerství Integrative Guidance
Miroslava Bartoňová, Jarmila Pipeková, Pavel Mühlpachr

8.1  výsledky anketního šetření mezi žáky a studenty speciálních škol
v brněnské aglomeraci v rámci řešení projektu Equal

Základní soubor tvoří žáci a studenti speciálních škol v brněnské městské aglomeraci
výběrový soubor tvoří 401 žáků a studentů těchto škol, výběr proveden podle kritéria –
poradenský pracovník je spolupracovníkem v rámci řešení grantu equal zaměřeného na
problematiku přechodu škola – povolání. Výzkumného šetření se zúčastnilo 401 žáků a

studentů, z toho 255 chlapců (64%) a 146 dívek (36%).

Na otázku zda využívají služeb poradenského pracovníka ve své škole uvedli, že
92% respondentů těchto služeb využívá (370 žáků a studentů) a 31 nikoliv (8%). V této
skupině respondentů, kteří nevyužívají služeb poradenského pracovníka dominují chlapci a
studenti středních speciálních škol.

Struktura souboru respondentů dle pohlaví
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Žáci a studenti SŠ a OU pro zrakově postižené – 38 studentů – jsou v počtu 17
chlapců a 21 dívek. Využívají v téměř absolutním počtu poradenských služeb – 37
studentů, jeden student – chlapec nikoli. Mezi dominantní činnosti poradenského
pracovníka patří konzultace a návštěvy Úřadu práce, realizace praxe a vyhledávání
zaměstnání. Respondenti rovněž uvedli, že aktivity spojené s internetem jsou velmi
častými aktivitami.

Speciální škola pro sluchově postižené prezentuje výsledky následovně: 10 chlapců
a 9 dívek, všichni využívají služeb poradenského pracovníka, a to především výběr školy
pro další studium. Je zajímavé, že většina respondentů uvedla, že mezi poradenské aktivity
patří návštěva divadla, BVV, muzeum, pantomima, exkurze a výstavy, tlumočení do
znakové řeči, práce s internetem, PC a chatování. Tyto aktivity jsou orientovány do oblastí
spojené se sociálním začleňováním.

Žáci praktické a pomocné školy uvedli, že problematika chráněných dílen, různé
exkurze, poradenství při výběru školy, návštěva veletrhů, prohlídka videí a informace o
neziskových organizacích patří mezi nejdůležitější aktivity poradenského pracovníka vůči
nim samotným. Těchto respondentů bylo pouze 8, a to 3 chlapci a 5 dívek, všichni uvedli,
že služeb poradenského pracovníka využívají.

Studenti střední speciální školy pro sluchově postižené se ankety zúčastnili v počtu
71 studentů. 14 studentů převážně chlapců služeb nevyužívá a 80% těchto studentů ano.
Výzkumný soubor tvořilo 38 dívek a 33 chlapců. Mezi dominantní aktivity poradenských
pracovníků patří dle vyjádření studentů v 52 případech aktivity typu: exkurze, konzultace
k problematice dalšího studia a profesního zařazení, organizace kroužků. Dále následují,
realizace testů se studenty – 43, aktivity návštěva úřadu práce – 30, individuální pohovory
– 25, pomoc s autoškolou – 16.  Vyskytují se i aktivity návštěva psychologa, pomoc
s učením při nemoci, individuální podpora romských studentů, pomoc při přestupu,
spolupráce s rodiči.

Speciální školy pro mentálně postižené byly analyzovány ve třech výzkumných
skupinách. V první z nich je 9 respondentů, 3 chlapci a 6 dívek, všichni využívají služeb
poradce. Šest z nich uvedlo, že nejčastěji je jim pomoženo právě při volbě povolání, dále
psychotesty, práce s inzeráty, konzultace s rodinou žáka, návštěva úřadu práce,
kontaktování zaměstnavatele. Dalšími aktivitami jsou psaní životopisu, psaní přihlášek, jak
se chovat, pomoc s přijímacím řízením, pomoc v rámci partnerství. Žáci oceňují i možnost
konzultovat svoje osobní problémy a tuto činnost označili jako „povídání o mně“.

Druhá skupina žáků s mentálním postižením jsou žáky zvláštní školy, kterých je
celkem 49. 37 chlapců a 12 dívek, pouze dva z nich nevyužívají služeb poradenského
pracovníka. Mezi dominující aktivity patří návštěva úřadu práce, organizace exkurze,
praxe a diskuse o vlastní budoucnosti. Polovina z nich – 24 oceňuje pomoc poradenského
pracovníka, informace o povoláních a o různých pracovních činnostech.

Třetí skupina je tvořena 16 respondenty, 11 chlapců a 5 dívek. Všichni využívají
služeb poradenského pracovníka. Mezi poradenské aktivity patří výběr oboru, brigády a
exkurze. Rovněž práce s internetem je oceňována.

Jako zvláštní výzkumnou skupinu tvořili žáci odborného učiliště a praktické školy
(mentální postižení). Bylo jich celkem 108, z toho 11  dívek a 97 chlapců. Mezi aktivity
patří informace o volných místech, vyhledávání míst na internetu, schůzka se
zaměstnavatelem, doučování a rozhovory s rodiči.
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Střední škola pro tělesně postižené je ve výzkumném šetření zastoupena dvaceti
respondenty. Čtyři chlapci a 16 dívek. Všichni využívají služeb poradenského pracovníka,a
to především v oblasti odborných exkurzí, vytváření individuálního plánu pro žáky,
v oblasti výběru další školy ke studiu a návštěv úřadu práce. Rovněž individuální pohovory
a besedy jsou často zastoupeny. Mezi ojedinělé aktivity patří vyplňování dotazníků,
zajišťování brigád a zahraničních pobytů jakož i osobní asistence.

Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež je zastoupen podsouborem o
velikosti 63 respondentů. Do něho patří celkem 40 chlapců a 23 dívek. 49 těchto
respondentů využívá služeb poradenského pracovníka a 14 z nich nikoli. Jedná se opět o
chlapce střední školy. V několika ohledech se jeví tato skupina jako těžko ovlivnitelná pro
práci poradenského pracovníka – často se opakuje chlapec speciální střední školy. Mezi
aktivity poradenského pracovníka byly prezentovány exkurze, návštěvy úřadu práce a
pomoc při hledání zaměstnání.

Závěry šetření:
Anketa byla zpracována univariční analýzou, tedy tříděním prvního stupně.

Obsahovala velmi jednoduché otázky, aby validita a reliabilita výpovědí byla zachována
v nejvyšší možné míře metodologicky únosné.

Výzkumný soubor byl tvořen 401 respondenty, což je z metodologického hlediska
poměrně dostatečný počet respondentů.
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Zpracování výsledků naznačilo, že poradenský pracovník má své opodstatnění ve
speciálně pedagogickém zařízení a zároveň v systému speciálně pedagogických zařízení.
Anketa prokázala vysoký podíl žáků a studentů, kteří poradenského pracovníka považují za
koordinátora profesních a osobnostních dimenzí jejich života. V rámci analýzy výsledků se
neobjevila ani jediná negativní připomínka, která by směrovala výsledné úvahy k zásadním
změnám. Je vhodné pouze rozvíjet nastavenou poradenskou cestu a snad zvážit
intenzivnější zapojení rodičů do tohoto systému.

Vyplněné ankety jsou uloženy u hlavních realizátorů projektu EQUAL na Katedře
speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
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8.2   Evaluace projektu EQUAL

V rámci jedné z etap evaluace projektu EQUAL Přechod: škola – povolání bylo
provedeno statistické šetření za pomoci techniky dotazníku a ten byl zpracován univariační
analýzou – tříděním prvního stupně. Vzhledem ke středně velkému počtu respondentů –
rodičů žáků speciálních škol – bylo upuštěno od počítačového zpracování a od bivariační
analýzy. Výzkumný soubor tvořilo N = 56 rodičů žáků a studentů speciálních škol v Brně.

Výzkumného šetření se zúčastnily následující školy:
• Speciální školy Brno, Ibsenova 1 – 5 rodičů
• Odborné učiliště Brno, Lomená 44 – 9 rodičů
• SOŠ a RŠ Gemini Brno – 5 rodičů
• ÚSP Kociánky, Brno – 5 rodičů
• SPŠ oděvní a SOU pro sluchově postiženou mládež Brno, Kellnerova – 15 rodičů
• Speciální základní škola Palackého 68/70, Brno – 6 rodičů
• Speciální školy pro sluchově postižené Brno – 8 rodičů
• Speciální škola Lidická, Brno – 3 rodiče.

• Služeb poradenského pracovníka využívá ve škole 46 rodičů,  pouze 2 ne. To svědčí o
zcela jednoznačném využívání odborného poradenství.

• Rodiče hodnotili přínos poradenského pracovníka takto: 13 z nich velmi pozitivně, 38
spíše pozitivně, 5 neutrálně a negativní hodnocení přínosu se v anketě neobjevilo.

Struktura souboru respondentů (N rodičů)
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• Dostupnost poradenského pracovníka ve škole hodnotili rodiče jednoznačně kladně –
56 kladných odpovědí.

• Spokojenost s prací poradenského pracovníka byla rovněž hodnocena velmi kladně –
55 rodičů, pouze jeden hodnotil negativně.

• Na otázku v čem spatřujete přínos poradenského pracovníka ve škole odpověděli
respondenti v následujícím pořadí od nejčetnějších odpovědí: poskytnutí pomoci 23,
pomoc při řešení problémů – 18, informovat o pracovních místech – 18, získáme větší
přehled v problematice – 17, profesionální přístup – 11, pomoc s uplatněním – 5, víme
na koho se obrátit – 3, víme kam se obrátit – 2, důvěra v pracovníka – 2, ohleduplnost
vůči nám – 2, tolerance – 1, mimoškolní aktivity – 1.

• Na otázku jak hodnotíte spolupráci ve vztahu rodič – poradenský pracovník
odpověděli respondenti ve 28 případech velmi pozitivně, ve 27 případech pozitivně.
Negativní hodnocení se neobjevilo.

• Co považujete za přínos v této spolupráci? Umět poradit – 30, individuální přístup –
28, poskytnutí informací – 18, pomáhat v každé situaci – 6, ochota – 3, vstřícnost – 2,
konkrétní intervence – 2, objektivnost – 1 a dostupnost – 1.

• Hodnocení vztahu poradenský pracovník a ostatní učitelé ve škole vyznívá rovněž
velmi pozitivně. 19 respondentů tuto spolupráci hodnotí velmi pozitivně a 32
respondentů spíše pozitivně.  Negativní hodnocení se neobjevilo.

• Přínos v této oblasti spolupráce (poradenský pracovník – učitel) je prezentován ve
vzájemné spolupráci, a to účast na třídnických hodinách a třídních schůzkách – 15,
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nabídka pracovních míst společně řešených – 11, společné řešení problémů – 9,
individuální přístup – 3 a volba vhodných metod jednání s rodiči – 1.

• Celkové hodnocení práce poradenského pracovníka vyjádřili rodiče na čtyřbodové
škále, a to velmi pozitivně ve 33 případech a spíše pozitivně v 7 případech. Negativní
hodnocení se neobjevilo.

• 38 rodičů se domnívá, že poradenský pracovník má osobnostní předpoklady pro výkon
své profese, negativní hodnocení se neobjevilo.

• 37 rodičů se domnívá, že poradenský pracovník má odborné předpoklady pro výkon
své profese, jeden rodič se domnívá, že nikoliv.

• Dominantní způsob práce s rodiči a žákem ze strany poradenského pracovníka je
individuální přístup. Ten uvedlo celkem 25 rodičů. Ve dvou případech dominovalo
vyzdvižení pomoci kontaktovat budoucího zaměstnavatele.

• Formy spolupráce rodičů a poradenského pracovníka hodnotí velmi pozitivně 24
respondentů, spíše pozitivně 26 respondentů a 2 respondenti neutrálně. Negativní
hodnocení se neobjevilo.

• V kontrolní otázce na hodnocení spolupráce rodiče a poradenského pracovníka
odpovídali rodiče následovně: individuální přístup – 18, pomoc v náročné situaci – 12,
být k dispozici – 9, nabídnout volná pracovní místa – 4, prokázat se odbornými
znalostmi – 2, pracovat rychle – 1, být diskrétní – 1, být rozhodný – 1, být ochotný –
1, mít dobrý vztah k dětem – 1. Kritické hlasy se neozvaly.

Hodnocení spolupráce rodiče a poradenského pracovníka
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• Na otázku, kdo Vám ještě pomáhal v profesním uplatnění Vašeho dítěte odpovědělo
25 rodičů že nikdo a 28 rodičů uvedlo, že pomoc hledali ještě u: příbuzných – 11,
kamarádů – 10, psychologa – 4, výchovného poradce – 3, organizace sluchově
postižených – 3, sdružení pro pomoc mentálně postižených – 2, úřadu práce – 2,
třídního učitele – 1. speciálního pedagoga – 1. Polovina těchto respondentů hledala
pomoc ještě u jiných subjektů, tedy poradenství se stává multidisciplinární záležitostí
a intervenci v těchto ohledech poskytuje i řada jiných subjektů. Jsou však vnímány
doplňkově k funkci poradenského pracovníka.

• V závěru se tři čtvrtiny respondentů vyjádřily pro nutnost udržení poradenského
pracovníka  na speciální škole. Jeho přínos hodnotí velmi pozitivně.
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8.3    Evaluace projektu EQUAL–analýza ankety ředitelů speciálních škol
v Brně

Výzkumného šetření se zúčastnilo 13 ředitelů speciálních škol v brněnské městské
aglomeraci. Jedná se o ředitele následujících speciálních škol:

• SPŠ oděvní, OU Brno a SOU Brno, Gellnerova 1
• Speciální základní škola Palackého 68, Brno
• Gymnázium, Obchodní akademie a Speciální střední školy pro tělesně postiženou mládež

Brno, Kociánka 2
•  Speciální školy pro tělesně postižené, Kociánka 6, Brno
• Speciální školy pro sluchově postižené, Novoměstská 21, Brno
• Speciální školy, Štolcova 16, Brno
• Zvláštní škola, Lidická 6, Brno
• Speciální školy pro zrakově postižené, Hlinky 156, Brno
• Speciální školy, Ibsenova 1, Brno
• Střední odborná škola a SOU pro tělesně postiženou mládež Gemini, Vaculíkova 14, Brno
• SSŠ a OU pro zrakově postižené, Kamenomlýnská 2, Brno
• Speciální školy a Dětský domov, Vídeňská 26/28, Brno
• Odborné učiliště a Praktická škola, Lomená 44, Brno.

Závěry kvalitativního šetření naznačují, že ředitelé se shodují na velmi pozitivním
hodnocení přínosu poradenského pracovníka, a to jak ředitelé s kratší praxí tak s delší. Praxe
ředitelů dotazovaných v šetření se pohybuje v pedagogické praxi od 11 roků až do 42 roků
praxe a ve vedoucí funkci od jednoho roku po 28 roků praxe.

Přínos poradenského pracovníka je spatřován v rozvoji forem práce, ve zvýšení
možnosti individuální práce se žákem, ve vyhledávání zaměstnavatelů, pomoc výchovnému
poradci. Jeden z anketovaných to vystihl slovy „Nový člověk“ ve škole….

Rovněž velmi pozitivně jsou řediteli škol hodnoceny vztahy mezi vedením školy a
poradenským pracovníkem. Ten je vedením školy akceptován, ředitelé škol prezentují řadu
pozitiv v souvislosti s existencí poradenského pracovníka ve škole a vyjadřují obavy o jeho
další existenci, o zachování tohoto pracovního místa, a ve svých výpovědích neuvedli žádné
kritické připomínky (snad kromě časové náročnosti práce a v té souvislosti dva z nich uvedli,
že práce je spojena s časovým deficitem).

Pozitivní ocenění je dominující i u hodnotících soudů vztahujících se k problematice
vzájemné spolupráce poradenských pracovníků a členů pedagogického sboru ve zmíněných
speciálních školách. Rovněž postavení poradenského pracovníka je hodnoceno učiteli školy
pozitivně.

Vyjádření ředitelů k osobnosti poradenského pracovníka vyznělo jednoznačně
pozitivně, všichni se shodli na konstatování, že poradenský pracovník má příslušné
osobnostní kompetence. Co se týče kompetencí odborných 12 ředitelů se vyjádřilo k těmto
profesním kompetencím pozitivně, jeden negativně.

Vzhledem k tomu, že se jedná o malý výzkumný vzorek lze souhrnně konstatovat
jednoznačné pozitivní soudy k položeným otázkám, které se týkají forem práce poradenského
pracovníka, reakcí rodičů na zřízení funkce poradenského pracovníka a hodnocení rodičů
prostřednictvím ředitelů speciálních škol. Rodiče velmi pozitivně oceňují vznik tohoto
profesního místa, hodnotí pomoc poradenského pracovníka jako velmi přínosnou.
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Z pohledu samotných rodičů je prezentován problém, který ukazuje na nefunkčnost
spolupráce s jinými odbornými pracovníky, především se objevuje problém v profesní
skupině psychologů, kteří jsou specifickou skupinou, razí svůj návrh řešení před diagnostiku a
sami psychologové hůře akceptují skutečnost, že intervenčních řešení u jedinců se
specifickými potřebami je více. Dobrá spolupráce je vnímána s úřadem práce a sociálními
odbory úřadů.

Nutnost existence a hlubší rozvoj  včetně hlubších analýz spojených s existencí
poradenského pracovníka je nejčastějším návrhem pro budoucnost speciálně pedagogické
teorie i praxe.
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8.4 Projekt  EUQUAL - Integrace/inkluze integrovaného poradenství
do systému služeb v České republice

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra speciální pedagogiky Brně byla
zapojena do dvou projektů v rámci „ Iniciativy EQUAL – Akce 2 a Akce 3“. Oba projekty
jsou zaměřené na řešení problematiky podpory integrace zdravotně postižených na otevřený
trh práce. Projekt Iniciativy EQUAL - Akce 3 pod názvem „Integrace/inkluze integrovaného
poradenství do systému služeb v České republice“ se podílí se na plnění aktivit vyplývajících
z problematiky zaměstnávání osob se sociálním znevýhodněním na trh práce. Zvolené aktivity
projektu Iniciativy EQUAL - Akce 3 navazují na Iniciativu EQUAL - Akce 2 plynule v těchto
aktivitách:

• opakující se cyklus dalšího vzdělávání poradenských pracovníků,
• prezentace a informování o řešení, metodách a dílčích výsledcích projektu několika

formami,
• semináře a konference se zahraniční účastí našich partnerů na téma přechod

škola/povolání,
• diskuse s rozvojovými partnery v České republice a na evropské úrovni,
• evaluace.

Projekt „Integrace/inkluze integrovaného poradenství do systému služeb v České
republice“  vycházel ze základních priorit národní politiky zaměstnanosti České republiky
v návaznosti na situaci, která se objevuje ve všech regionech České republiky v oblasti
zaměstnanosti osob se zdravotním znevýhodněním.

Cílem projektu bylo vytvářet efektivní rozvojová partnerství, spolupracovat
s Národními tématickými sítěmi, popřípadě s Evropskými tématickými skupinami na
rozšiřovaní informací o poradenských službách, které jsou řešeny a rozvíjeny v rámci
Iniciativy EQUAL – Akce 2 v projektu „Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby
na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce“, ovlivňovat a měnit politiku práce
a zaměstnanosti prostřednictvím činností v oblasti networkingu, diseminace dobrých příkladů
a osvědčených praxí a mainstreamingu .

Globálním cílem projektu bylo rozvíjet hlavní principy Iniciativy EQUAL – jednalo
se především o rozvíjení rozvojových partnerství, zapojování partnerů a cílových skupin do
implementace projektu, využívání výměny zkušeností se zahraničními partnery. 

Jedním ze specifických cílů projektu bylo zaměřit se zvolenými aktivitami na
odbornou a laickou veřejnost, informovat o problematice přechodu škola/povolání a o
možnostech rozšířeného poradenského systému pro volbu povolání.

První cílovou skupinu tvořili odborníci pracující v poradenských službách pro
podporu zaměstnanosti v rámci školství, zdravotnictví a sociálních věcí. působí na
pracovištích zajišťující poradenské služby žákům a studentům speciálních škol (speciálně
pedagogická centra).
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Druhou skupinu tvořili odborníci pracující v těchto resortech mimo poradenské
služby, ale mohou nepřímo ovlivňovat pohled žáků, studentů, rodičů i laické veřejnosti na
problematiku zaměstnanosti. Učitelé na všech stupních speciálních škol, školní a kliničtí
psychologové, lékaři, sociální pracovníci, poradci pro volbu a změnu povolání (úřady práce),
střední zdravotní personál.

Třetí skupinu tvořila specificky odborná veřejnost, která může přímo či nepřímo
svým hodnocením a postojem ovlivňovat pohled na možnosti, výsledky, funkčnost
poradenského systému pro profesní problematiku. Skupina, která může ovlivňovat řešení
posílení poradenského systému o profesní problematiku. Tato skupina je tvořena
vysokoškolskými učiteli, žurnalisty, sociology, pracovníky médií.

Čtvrtá skupina byla tvořena z regionálních a ústředních pracovníků státní správy a
samosprávy. Skupina pracovníků státní správy a samosprávy má kompetence v oblasti návrhů
a tvorby legislativních norem, možnosti politických rozhodování. Je nejdůležitější skupinou
pro zajištění podpory výsledků projektu v oblasti úpravy legislativní normy a posílení
poradenského systému o poradce se zaměřením na profesní problematiku.

Pátou skupinu tvořila laická veřejnost, která by měla být informována o možnostech
profesního poradenství. Měla by být seznámena s řešením svých vlastních problémů týkající
se zejména jejich dětí, a i jejich kariérního celoživotního profilování.

Do projektu byli zapojeni níže jmenovaní partneři. Každý z těchto partnerů se podílel
na přípravě a organizování všech aktivit rozvojového partnerství. Dále pak v projektu
odpovídal za plnění jemu určených aktivit.

Složení rozvojového partnerství:

• IMPS a.s. Brno, Hudcova 78 - poskytuje komplexní vzdělávací služby, realizuje
vzdělávací a rozvojové aktivity pro konkrétní firmy a instituce.

• Odborné učiliště a Praktická škola Brno, Lomená 44 - tým pracovníků školy se
zaměřuje na zlepšení podmínek při zaměstnávání svých absolventů na volném trhu
práce, je schopen týmové spolupráce při řešení problémových situací.

• Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, městská organizace Brno, Helfertova
7c - cíleně se věnuje poradenství pro své členy v oblasti školské, zdravotní, sociální a
profesní. Spolupracuje při své činnosti s obdobnými partnery ze zahraničí, od kterých
získává velké množství nových podnětů pro svou další činnost.

• Úřad práce Brno – město, Křenová 25/27 - poskytuje poradenské služby spojené
s zprostředkováním zaměstnání s volbou nebo změnou zaměstnání, informují o
aktuálním stavu na trhu práce, zajišťují rekvalifikace pro osoby se zdravotním
znevýhodněním.

• Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Brno, Kociánka 2 -zajišťuje
komplexní služby svým klientům, neustále je inovuje a zlepšuje podle zahraničních
trendů.

• Speciální školy Brno, Sekaninova 1 - spolupracují s poradenskými zařízeními
v rámci celého regionu, odborní pracovníci se dále vzdělávají, podílejí se na řešení
projektu pro podporu sociokulturně znevýhodněných žáků.
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• Zvláštní škola Brno, Lidická 6 - vstupuje velmi aktivně do řešení  zvolených aktivit
v rámci rozvojového partnerství-

Pro splnění cílů projektu byly zvoleny jednotlivé aktivity:
• Byl vytvořen CD ROM cílovým skupinám o problematice profesního  poradenství

v České republice  a v evropských zemích (Rakousko, Německo, Nizozemí – partneři
našeho rozvojového partnerství na evropské úrovni). Rozvojoví partneři projektu se
svými evropskými kolegy vytvořili materiál týkající se problematiky profesního
poradenství z různých úhlů pohledu, dle své odbornosti. Součástí materiálů je i pohled
přímých cílových skupin – z Iniciativy EQUAL - Akce 2 (žáků a studentů speciálních
škol, kteří mají již zkušenosti s individuálním profesním poradenstvím z Brna a
výpověď stejných cílových skupin z evropských zemí).

• Ve spolupráci s odborníky ergodiagnostického centra byla natočena informační a
výuková videokazeta o ergodiagnostickém centru. Kazeta seznamuje s možnostmi
diagnostického zařízení, jeho vybavení a metodami práce.

• Další aktivitou byla výstava fotografií a výtvarných prací žáků speciálních škol pod
názvem „Potřebují nás“. Vznikla pod odborným vedením  brněnského fotografa Petra
Barana za spolupráce studentů Katedry speciální pedagogiky PdF MU. Výstava byla
zahájena v prostorách foyjé u příležitosti konání mezinárodní konference
k problematice profesního poradenství.

• Průběžně ve spolupráci se všemi rozvojovými partnery jsme publikovali články
s tématy týkající se problematiky řešeného projektu a jeho výsledků v regionálním
tisku. Byly  určeny jak pro laickou, tak i pro odbornou veřejnost. Byly zaslány např.
do časopisů Speciální pedagogika, Komenský, Učitelské noviny.

•  Získané a ověřené výstupy z projektu včetně závěrečné zprávy jsou umísťovány na
webové stránce.

• Jedna z aktivit, která probíhala průběžně v rámci řešení projektu byla snaha
informovat veřejnost o výstupech a výsledcích projektu pomocí médií - regionálním
vysílání  Českého rozhlasu ve městě Brně.

• V září proběhla mezinárodní konference za účasti našich partnerů ze zahraničí a
odborné veřejnosti z České republiky. Mezinárodní konference řešila průřezová
témata týkající se problematiky vzdělávání znevýhodněných žáků a studentů v oblasti
kariérní profilace, zaměstnávání a nových forem podpory a služeb pro znevýhodněné
osoby z národního a evropského pohledu. Jednání proběhlo v plénu a sekcích,
vytypovaných dle zájmu účastníků konference.

• V měsíci lednu byl ukončen cyklus seminářů dalšího vzdělávání pro nové poradenské
pracovníky pro profesního poradenství. Organizace a příprava cyklu dalšího
vzdělávání byla realizována dle modelu vytvořeného v Iniciativa EQUAL – Akce - 2.
Toto vzdělávání oslovilo další okruh vytypovaných poradenských pracovníků
z regionu Jižní Morava pro pokrytí služeb profesního poradenství u žáků a studentů
speciálních škol.

• V měsíci prosinci byl při příležitosti výstavy Rehaprotex v prostorách Výstaviště Brno
uspořádán diskusní kulatý stůl na regionální úrovni s představiteli a zástupci státní
správy a samosprávy regionu a města Brna. Dále se akce zúčastnili též odborníci a
představitelé nestátních neziskových organizací, řešitelé projektu a zástupci cílových
skupin.

• Průběžně proběhly semináře zahraničních a našich odborníků o výsledcích a
komparaci dílčích výsledků projektů na mezinárodní úrovni. Obsahem tří plánovaných
seminářů bylo profesní poradenství zaměřené na komparaci systému v jednotlivých
evropských zemích našich partnerů – Německo, Nizozemí a Rakousko.
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• Další aktivitou byla rozesílka odborných publikací týkající se problematiky žáků a
studentů speciálních škol v oblasti profesního poradenství ve spolupráci s MŠMT ČR.
Ústřední rozesílka odborných publikací (publikace jsou výstupy z Akce 2)
poradenským zařízením resortu školství v České republice týkající se problematiky
profesního poradenství (ve spolupráci s MŠMT ČR).

• Dále proběhlo setkání naší pracovní skupiny se skupinami rozvojových partnerství
v místě jejich působení, jednání již proběhlo s občanským sdružením Rytmus – Praha
a setkání s Charitou Opava. Cílem těchto setkání byly diskuse s rozvojovými partnery,
předávání zkušeností s možností rozšíření konkrétních informací, které jsou důležité
pro vytváření pohledů na problematiku.

Projekt byl ukončen 28. dubna 2005.

Závěrem shrnutí jsou konkrétních výstupů projektu:

CD-ROM o problematice profesního poradenství v ČR a evropských zemích našich partnerů,
informační a výuková videokazeta, výstava, články do novin a časopisů, webové stránky,
televizní a rozhlasové šoty, mezinárodní konference, cyklus dalšího vzdělávání, semináře se
zahraničními partnery, publikace a zpracované metodiky práce.
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