5 Pr ehled cinnosti transnacionalnıch partneru
5.1 Transnacionalnı partner 1. INTequal, Rakousko, Dolnı Rakousko
5.1.1 Rozvojove partnerstvı v ramci spolecenske iniciativy EQUAL
“ Integrace mlady ch osob s postizenı
m v Dolnı
m Rakousku–
Doris Rath
Rozvojove partnerstvı INTequal1 nabızı ve spolkove zemi Dolnı Rakousko (NO)
vytvorenı sıtý a zrızenı novy ch profesnıch integrativnıch opatrenı pro mla dez s postizenım na
prechodu mezi skolou as povola nım. Vy chodiskem pro zalozenı rozvojove ho partnerstvı byla
iniciativa Spolkove ho uradu pro socia lnı výci a pro za lezitosti postizeny ch v Dolnım
Rakousku (Bundesamt f–r Soziales und Behindertenwesen NO2), ktera otevrela mla dezi ve
výku 15-25 let na prechodu skola ů povola nı nove podp˚rne moznosti. Cılem rozvojove ho
partnerstvı3, ktere na sledný vzniklo, je zlepsenı do te doby nedostatec ne nabıdky zvla stý pro
mla dez s týzky m (kognitivnım) postizenım pro prıpravna opatrenı k zıska nı pracovnıho mısta
na trhu nebo v uc ebnım oboru a prodlouzenı vzdýla nı a kvalifikace, aby mýl jedinec dostatek
c asu se rozvıjet. Za sadnım prvkem pro vytvorenı modulu je princip sebeurc enı v zivotý a plne
spolec enske uc asti ve vsech oblastech zivota a zivotnıch fa zıch.
Nabıdka rozvojove ho partnerstvı se v podstatý soustredı na dva regiony ve spolkove
zemi Dolnıho Rakouska, ve ktere se usiluje o dosazenı kvalitativnıho prohloubenı a propojenı
nabıdek ke kvalifikaci, rozsırenı kvalifikace, pra ce obcı a poskytova nı informacı.
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Podporova no Spolkovym uradem (BASB NO ) v ra mci ofenzıvy pro zame stna va nı, Evropskym socia lnım fondem a zemı Dolnı
Rakousko. (www.intequal.at)

Spolkovů urady, kterů jsou odpove dnů za spra vu tzv. fond˚ k vyrovna va nı, kterů se zame r ujı na podporu projekt˚ k
poradenstvı, kvalifikaci a zame stna va nı osob s postizenım, posuzujı stupne snızenı zp˚sobilosti, jsou odpove dnů za ochranu
pr ed vypove dı ve prospe ch postizenych stejne jako za spra vu pe ti za kon˚ o zabezpecenı obe tı a.d.
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V tomto partnerstvı figuruje Spolkovy socia lnı urad spolkovů zeme Dolnı Rakousko jako partner odpove dny za financova nı a
obsah, pracovnı a hospoda r ska komora jako socia lnı partner stejne jako urad pra ce, zemska skolnı rada Dolnıho Rakouska a
specia lne pedagogicků centrum Korneuburg jako kooptujıcı partner, kter ı podporujı poradenskou cinnostı rozvojovů partnerstvı.
Prosazenım modulu na operativnı urovni se zabyvajı r˚znů organizace: Behindertenhilfe Korneuburg, biv integrativ, Caritas
Wien, Ibis acam, Integration Niedero sterreich, Integrativer Freizeitklub Korneuburg, Lebenshilfe NO , Sozialo konomische
Forschungsstelle, Verein “Arbeitgeber & Arbeitnehmer .

Obr.1: Prehled region˚ v Dolnım Rakousku, ktere se uc astnıaktivit projektu INTequal

Kvalifikacnı opatr enı
V regionu projektu INTequal byly vyzkouseny r˚zne organizac nı formy profesnı
kvalifikace pro mla dez s týzky m (vy vojovy m) postizenım.
V regionu Baden docha zı ke kvalifikaci mla deze ze spolku Lebenshilfe NO pro oblast
gastronomie. Vedle teoreticke ho a prakticke ho vyuc ova nı absolvujı mladı lide vy uku
v oblastech socia lnı kompetence a pra ce na poc ıtac i. Aby bylo mla dezi umoznýno zıskat
prakticke zkusenosti, je v provozu4 kava rna v divadle ů “ Theater am Steg– ů zde obsluhujı
tito mladı lide a jejich instruktori. Teoreticke vzdýla nı se prova dı v kooperaci s býznou skolou
pro cestovnı ruch, jejız za ci rovnýz mohou vykonat praxi v divadelnı kava rný. V tomto dılc ım
projektu m˚ze zıskat kvalifikace sest az dvana ct uc astnık˚, kvalifikace trva ů podle potreby ů
dva az tri roky. Ke zprostredkova nı na regulernı trh pra ce docha zı ve spolupra ci s
regiona lnımi integrativnımi odborny mi sluzbami.
V regionu Korneuburg docha zı v projektu “Triangelň (Behindertenhilfe Korneuburg)
ke kvalifikaci az deseti mlady ch lidı k (pomocny m) kancela rsky m c innostem. Týzistý
prıpravy spoc ıva v zıska nı schopnostı a dovednostı k osvojenı typicky ch pomocny ch
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Kava rna je otevrena 4x ty dný od 16:00-20:00, pri akcıch o vıkendech de le.

kancela rsky ch c innostı. Vy cvik se uskutec nuje v internım kancela rske m provozu (dılna) a po
jedena cti mýsıcıch internıho zaskolenı jsou za doucı provoznı praktika ve verejny ch
institucıch, skola ch a partnersky ch za vodech s odborny m doprovodem. Vstup na trh pra ce se
ma realizovat pres firemnı praktika s podporou a zprostredkova nım pres integrativnı odborne
sluzby pro osoby s postizenım v uc enı. Na podzim 2003 se rozjelo uz druhe kolo tohoto
vzdýla nı.
Dalsı forma kvalifikace podle modelu skupinove integrace (sest mlady ch lidı) se kona
v zahradnictvı v okresu Mistelbach ý projekt “ Bequa–. Majitel a spolupracovnık projektu
(Caritas Wien) prevzali praktickou a teoretickou prıpravu kvalifikovany ch pomocy ch
pracovnık˚ v oblasti zahradnictvı. Vzdýla nı probıha podle uc ebnıho pla nu pro zahradnıky a
trva dva roky (existuje moznost uc enı regule rný ukonc it). V poslednıch trech mýsıcıch se
zvýtsuje moznost investovat c as do hleda nı pracovnıho mısta. Zprostredkova nı se m˚ze konat
jiz drıve, pokud mladı lidı uz svy mi schopnostmi dosa hli odpovıdajıcı kompetence.
Dodatecnakvalifikacnı opatr enı
Vy cvik pro kancela rske pra ce a pro oblast gastronomie spolupracujı s dalsımi dvýma
dılc ımi projekty (moduly) “Connect Baden– popr. “ Connect Korneuburgň (Ibis acam).
Vedle ty dennıho vyuc ova nı pra ce na poc ıtac i pro uc astnıky gastronomicke ho vzdýla nı
“Theater am Stegň se nabızejı v Badenu p˚lroc nı uc ebnı kurzy (kancela r popr. Call-Center)
nebo roc nı prıprava na vstup na trh pra ce (tre nink socia lnıch a emociona lnıch kompetencı,
tre nink v poda va nı za dostı o mısto, tre nink mobility, pra ce na poc ıtac i). V týchto prechodny ch
uc ebnıch kurzech existuje moznost doprovodu pri praxi popr. na zac a tku pracovnıho pomýru
pracovnım instruktorem (job coaches).
V Korneuburgu nabızı institut prıpravu na trh pra ce a tre nink pra ce na poc ıtac i pro
uc astnıky oboru pro kancela rskou pra ci “Triangelé jako i pro dalsı mlade lidi z clearing5.
V ra mci r˚zny ch skolsky ch zarızenı existuje take tre nink mobility.
Ve smyslu konceptu “nejprve nalezt pracovnı mısto, pak zıskat kvalifikaciň- projekt
“Plaquaň probıha v ra mci INTequalu ve vsech oblastech regionech Weinviertel pracovnı
tre nink doprova zeny pracovnım doprovodem (job coaches) (zajisöuje Caritas Wien). V uzke
kooperaci s jiny mi integrativnımi doprovodny mi sluzbami existuje nynı v te to c a sti Dolnıho
Rakouska moznost, nechat se pri zaskolenı (za cviku) popr. pri zıska va nı kvalifikace
doprova zet na pracovnım mıstý odborny mi pracovnıky. Tento doprovod m˚ze trvat az sest
mýsıc˚. V prıpravne fa zi navrhuje job coach kurikulum a provede zaskolenı (za cvik).
Dodatecnaopatr enı v obci
Ve smyslu vytvorenı sıtý a vybudova nı novy ch doplnkovy ch popr. podp˚rny ch
integrativnıch opatrenı se ve vsech oblastech projektu rozvıjı pra ce s rodic i a asistence pro
volny c as (Integration: NO). Cılovou skupinou jsou rodiny s postizeny mi mladistvy mi, kterı
se nacha zejı na prechodu skola ů povola nı. K cılove skupiný patrı vsak take ty osoby, ktere
pracujı s mla dezı: clearing, pracovnı asistenti a asistentky, pracovnıci v zarızenıch, vedoucı
podnik˚, pracovnıci AMS (urad˚ pra ce) atd. V oblasti prace s rodici6 se zamýruje predevsım
ta te mata, ktera uzce souvisı s procesem resenı proble m˚ ve výku mladistvy ch:
skola/povola nı, puberta, rozdılne perspektivy pec ovatel˚, volnoc asove moznosti, socia lnı
kontakty, integrace do spolec nosti. Tato te mata se probırajı pri vec erech s rodic i, ktere se v
kazde m okrese konajı dvakra t roc ný a na kazde jednotlive te ma jsou take zva ni experti. K tým
te mat˚m, ktere se jevı rodic ˚m jako zvla sövy znamne , se pora dajı jednou roc ný v kazde m
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Clearingova mısta jsou v Dolnım Rakousku plosne rozmıste na a majı za ukol doprova zet mla dez s postizenım na pr echodu
skola / povola nı (profesnı orientace, kariůrovů pla nova nı, doprovodna praktika firem atd.).
6
srov. cla nek Kurz a Belcher-Do ller

okrese informac nı dny pro vsechny, ktery ch se to ty ka (tedy i pec ovatele , verejna mısta atd.).
Navıc existuje moznost vyuzıt bezplatne psychologicke poradenstvı urc ene pro rodic e, pro
postizenou mla dez, ale take pro sourozence handicapovane ho za ka.
V modulu asistence pro volny cas se s pomocı asistent˚ pro volny c as usiluje
(zpoc a tku bezplatný) o podporou procesu uvolnýnı a podporou socia lnı integrace mla deze pri
sebeurc ujıcım vytva renı volne ho c asu pro mla dez. Pri tom se m˚ze jednat o doprovod pri
sportovnıch aktivita ch, stejný jako na uradech nebo pri vzdýla va nı. Mla dez se ma mezi sebou
o aktivita ch dohodnout a usilovat o urc ite volnoc asove aktivity v regionu, k c emuz lze zıskat i
podporu r˚zny ch svaz˚ nebo dobrovolny ch organizacı.
Dalsım modulem v radý opatrenı urc eny ch k vytva renı trvale integrace je modul
“Forum Leitfadenň (Integrativer Freizeitklub Korneuburg), ktery najdeme ve Weinviertel v
okrese Korneuburg. P˚sobı zde skupina expert˚ a mýsıc ný se zde pora dajı tzv. kulate stoly.
Spolec ný s experty ze socia lnıch zarızenı poskytujıcıch sluzby, s podporou projekt˚ stejný
jako ve spolupra ci s postizeny mi se vyvinula myslenka, jak by se dala zıskat verejnost, stejný
jako hospoda rstvı a politika pro podporu integraci lidı s postizenım. Trikra t do roka se konajı
tyto kulate (diskusnı) stoly na r˚zna te mata s rozsıreny m okruhem pozvany ch (osoby z oblasti
hospoda rstvı, politiky, z verejne ho zivota, ze socia lnıch zarızenıch poskytujıcıch sluzby).
Ve smyslu verejne pra ce a pra ce obcı byla v dalsım modulu (biv-integrativ) vytvorena
brozura s nabıdkami a nutny mi informacemi na te ma ňPrechod skola/povola nıň k integraci
osob s postizenım.
Pro výdecky doprovod rozvojove ho partnerstvı INTequal (prova dı Sozialokonische
Forschungsstelle) jsou zajımave zvla stý r˚zne formy kvalifikace a vy znam mıstnıch opatrenı
pro socia lnı a profesnı integraci. Na zac a tku c innosti rozvojove ho partnerstvı sta la v popredı
predvsım ota zka doprovodu projektu (struktura projektu, monitorova nı, zajistýnı kvality,
dokumentace), obsahova diskuse a koordinace s ohledem na programove cıle EQUAL. V te to
souvislosti ma zvla stý vy znam pracovnı skupina vedoucıch modul˚ a výdecke ho doprovodu
k zaha jenı a ukonc enı vy zkumne ho setrenı. Na jedne straný se diskutovalo o obsahu r˚zny ch
cılovy ch rovin, na druhe straný doslo k pokusu o spojenı týchto cılovy ch rovin7 do vstupnıho
a za výrec ne ho vy zkumne ho setrenı pro r˚zne cılove skupiny modulu. Hlavnı pozornost
spoc ıva v zapojenı uc astnık˚ (mla deze/rodic ˚) stejný jako v podmınka ch popr. ve zmýna ch,
ke ktery m v obcıch doslo. Dalsı c a st pra ce výdecke ho doprovodu se vztahuje na podporu pri
vytva renı vzdýla vacıho kurikula a zpra v o modulech. Usiluje se o sjednocenı (standardizaci),
ktera obsahuje take po ukonc enı c innosti tohoto rozvojove ho partnerstvı preda nı vy sledk˚ na
dalsı vzdýla va nı v jiny ch regionech. Nynı po vıce nez dvoulete c innosti jsou analyzova ny
silne a slabe stra nky c innosti na modulech a rozvojove ho partnerstvı (vc etný ra mcovy ch
podmınek, regiona lnıch podmınek, analy zy trhu pra ce), konala se moderovana panelova
diskuse s koordina tory modul˚ a uskutec nilo se kolo rozhovor˚ i s partnery, kterı se aktivit na
modulech ani c innosti v rozvojove m partnerstvı neuc astnı. Vy sledky se vracı jako feedback
zpa tky do rozvojove ho partnerstvı, aby se podporila uspýsna pra ce na modulech a v
rozvojove ho partnerstvı.
Vytvor enı narodnı sıtĕ
V souladu s programem Equal docha zı v Rakousku k vytva renı na rodnı sıtý s
tematicky podobny m rozvojovy m partnerstvım ve dvou dalsıch rakousky ch spolkovy ch
zemıch. Pra ce se prova dýla v na rodnıch pracovnıch skupina ch c a stec na kvalifikace v uc ebnım
oboru, jinekvalifikac nı modely, asistent pro volny c as, pra ce s rodic i, pra ce s daty. V týchto
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Hodnocene je pomocır˚zny ch instrument˚ vy voj popr. pokroky na politicke cıle ve vztahu k trhu pra ce
(Instrument MELBA), socia lný politicke cıle, postoje (napr. gender); integrace, empowerment, administrativa
(vy daje-prıjmy). Kvalifikace bude cha pa na i nada le v tomto smyslu ve vztahu na osobnıvy voj a vzdýla nı.

te maticky ch kruzıch se zvla stý usiluje o koordinaci ve smýru krite riı kvality. Samo vytvorenı
sıtý se spolkovy mi zemými se da povazovat za podstatnou nadhodnotu ve vztahu k transferu
informacı.

5.1.2 Podpora a doprovod lidı s postizenım pr i integraci
do zam˘stnanı v Rakousku
Lucie Procha zkova
Zivot c lov˘ka je napln˘n celou radou meznık˚, prechod˚ a zm˘n. Jedna se o celou
radu zm˘n souvisejıcıch se skolou, zam˘stna nım, partnersky m c i rodinny m zivotem. Kazda
takova to situace c lov˘ka ovlivnuje, vyzy va a nutı ho k c innosti, k aktivit˘, m˘nı ho a
obohacuje o dalsızkusenosti a schopnosti.
Jednu takovou zmýnu, ktera je pro dalsı zivot c lov˘ka velmi d˚lezita , predstavuje
prechod ze skoly do pracovnıho zivota. V te to chvıli je treba mnohe promyslet, napla novat a
rozhodnout, ale take prekonat. Nenı vzdy jednoduche se spra vný rozhodnout a prosadit sve
predstavy a pra nı. Jest˘ t˘zsıto pak je, kdyz to neumoznujı ra mcove podmınky.
Pro jedince s postizenım je sta le týzsı, zvla dnout vstup popr. opýtovny vstup do
profesnıho zivota bez doprovodne pomoci (srov. Hovorka 2001). Pokud se vsak majı lide s
postizenımi plný integrovat do spolec nosti a do vsech oblastı zivota, pak k tomu bezpochyby
patrıi oblast pracovnı.
Pra ce predstavuje velmi vy znamny za kladnı ka men k socia lnımu uzna nı a k moznosti,
ve st sebeurc ujıcı, rovnopra vny zivot ve spolec nosti (srov. Sigot 2001, s.7). Je proto d˚lezite ,
aby tu byl i po skole, pri prechodu ze skoly do povola nı popr. pri hleda nı vhodne ho
pracovnıho mısta nýkdo, kdo poradı, doprovodı nebo pom˚ze a kdo prispýje k tomu, aby se
zlepsily sance obzvla stý mlady ch lidı s postizenım k plne mu zac lenýnı do spolec nosti.
V na sledujıcım prısp˘vku budou predstaveny moznosti podpory a doprovodu zvla st˘
mlady ch lidı s postizenım v Rakousku, ktere jsou (nejen) jim k dispozici pri hleda nı
(vhodne ho) zam˘stna nı a vstupu do n˘j, ale take pri jeho udrzenı.
Clearing
V ra mci tzv. “Behindertenmilliardeé (viz nıze) ů Iniciativy rakouske spolkove vla dy
k zamýstnanosti, ze ktere jsou financova ny c etne podp˚rne nabıdky pro postizene jedince ů
byly vytvoreny r˚zne moznosti podpory pro mlade lidi s postizenım. Clearing je jednou z
nich.
Clearing je sluzbou, ktera ma za cıl: naznac it postizeny m mlady m lidem jejich
perspektivy vzhledem k jejich budoucımu profesnımu zivotu a pripravit rozhodujıcı podklady
pro dalsı rea lne kroky, ktere by mırili k jejich integraci do pracovnıho zivota. Pracovnıci
clearingu nava zou pres skolu kontakt s mlady mi lidmi v poslednım prıp. v predposlednım
skolnım roce, tedy pred ukonc enım na vst˘vy skol. Jejich ukolem je urc it predpoklady, sklony
a schopnosti mlade ho c lovýka s postizenım a poskytnout pomoc ve formý informacı,
poradenstvı, pe c e a doprovodu. Prova dı se analy za silny ch a slaby ch stra nek a zjisöuje se,
jestli tento mlady c lovýk nepotrebuje nejdrıve dohnat urc ite nedostatky ze skoly. Pote se
vytva rıvy vojovy pla n.
D˚lezite jsou kontakty ke vsem osoba m, ktere dotyc ne ho mlade ho c lovýka znajı a
jsou pro tento proces d˚lezitı (rodic e, uc itele , pec ovatele a dalsı8). Da le se navazujı kontakty
s r˚zny mi relevantnımi institucemi, urady a zarızenımi (urad pra ce, urady mla deze, socia lnı
urady, magistra ty, skoly, zarızenı s nabıdkami pro mla dez s postizenım apod.), ktere jsou pro
dalsı integraci nezbytne .
Clearing se pokousı domluvit pro mladistve r˚zna pozna vacı praktika, aby si mohli
vyzkouset pracovnı situaci ve “skutec nem zivotůň a nahle dli tak kra tce do sv˘ta pra ce. Na
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za výr se vsechny vy sledky tohoto procesu shrnou a vytvorı se individua lnı pla n karie ry, ze
ktere ho vyply vajı dalsıkroky.
Clearing mohou vyuzıvat vsichni mladı lide s postizenım prıp. specia lný vzdýla vacımi
potrebami mezi 13. a dokonc eny m 24. rokem, kterı musı pri zac lenova nı do pracovnıho
zivota poc ıtat s urc ity mi týzkostmi c i obtızemi.
Clearing byl v roce 2001 zrızen v nýkolika rakousky ch spolkovy ch zemıch jako
doplnujıcı opatrenı ke struktura m, ktere jiz existovaly. Mezitım se toto opatrenı rozsırilo v
r˚zny ch forma ch do cele ho Rakouska, kde jeho realizaci zajisöujı r˚zne organizace (Charita,
Lebenshilfe, Behindertenhilfe, Pro mente apod.).
Pracovnı asistence
Pracovnı asistence je na strojem aktivnı politiky pracovnıho trhu a svou pracı je
povýrena Spolkovy m socia lnım uradem (BSB). Ma dva hlavnı cıle: zıska nı a udrzenı
pracovnıch mıst pro postizene jedince.
“Pracovnı asistenti poskytujı pomoc a poradenstvı nejen postizeny m jedincum
samotny m, ale jsou svy mi odborny mi vůdomostmi k dispozici i zamůstnavatelum a majı
poma hat odboura vat veskere predsudky zamůstnavatelu, obzvla stů vzhledem k postizeny m
lidemé(srov. Ernst/Haller 2000, s.73).
Pracovnı asistenti podporujı postizene ho c lovýka pri hleda nı vhodne ho pracovnıho
mısta, predtım ale take pri osvojova nı dovednostı prıp. pri ujasnova nı vlastnıch potreb. Majı
a vyhleda vajı kontakty k zamýstnavatel˚m, pokousejı se oslovit verejnost a podporit
spolupra ci. Poma hajı pri vyjasnova nı vsech proble m˚, ktere by mohly ve st k (predc asne mu)
ukonc enı pracovnıho pomýru. K poradenske c innosti patrı take objasnova nı financ nı pomoci
a individua lnıch situacı. Tato druha oblast, pra ce se zam˘stnavateli, zabıra velkou c a st pra ce
pracovnıch asistent˚. Asistenti se v˘nujı nejen zam˘stnavatel˚m, se ktery mi byly kontakt a
spolupra ce jiz nava za ny (zde jde predevsım o poskytova nı potrebny ch informacı a pomoc pri
nejasnostech c i krizovy ch situacıch), ny brz velke usilı investujı do navazova nı novy ch
kontakt˚. Oslovujı zam˘stnavatele, informujı je o moznostech, ktere existujı, hovorı i o
uskalıch, ke ktery m m˚ze dojıt a o moznostech, jak je prekonat, snazı se zam˘stnavatel˚m
naznac it, ze zam˘stna va nı jedinc˚ s postizenım s sebou neprina sı jen t˘zkosti a rizika. Snazı
se odbourat jejich obavy, ktere z velke c a sti vznikajı z nedostatec ne informovanosti.
V pr˚býhu doby se uka zalo, ze pracovnı asistence vyzaduje schopnosti a dovednosti v
mnoha oblastech. Ty my musı mıt tedy siroky prehled v oblasti psychologie, socia lnı pra ce a
socia lnıho pojistýnı, pra ce na verejnosti, v oblasti pracovnıho trhu a pra va, v provozu
podniku atd.
Job coaching
I job coaching patrı k opatrenım, ktera majı podporit jedince s postizenım pri
integraci do zamýstna nı. Zkusenosti uka zaly, ze ke zprostredkova nı na pracovnı mısto c asto
nedojde z d˚vodu, ze je nove ho pracovnıka (v tomto prıpad˘ c lov˘ka s postizenım) nejdrıve
potreba zaskolit, ten se musı zapracovat a n˘kdy je potreba i uprava pracovnıho prostredı.
Pracovnıasistenti tuto c innost pokry t nemohou, a proto zde nastupuje job coaching.
Pojem job coaching oznac uje vsechna opatrenı, ktera slouzı k zapracova nı popr. k
zaskolenı zamýstnance prımo na pracovisti. Tato podpora pricha zı tedy po skole v dobý, kdy
jiz existuje pracovnı dohoda s firmou c i podnikem. Pracovnıci te to sluzby, tzv. “job coachesň
mohou doprova zet i pri praxıch. Je mozne je tedy bra t jako doplnýk pracovnı asistence.
Ukolem “job coach˚ň je objasnit s vedenım firmy konkre tnı c innosti nove ho
pracovnıka a toho pak prımo na pracovisti zaskolit. Pracovnı ukony se nacvic ujı krok za
krokem, aby mohly by t pote vykona va ny k plne spokojenosti vedenı. Intenzita doprovodu
za visı na pra nı zamýstnance a zamýstnavatele a na stupni postizenı. Vy hodou pro podnik:

nemusı na zaskolova nı novy ch pracovnık˚ uvolnovat dalsı pracovnıky ů tento ukol prevezme
“job coachň. Vzhledem k tomu, ze nenı predem stanoveno, ve ktere oblasti bude podpora job
coach˚ potreba, je od nich vyzadova na urc ita flexibilita.
Ukoly “job coachuň lze rozdýlit do trıskupin:
• Pracovnĕ-technickaopatr enı ke kvalifikaci
Ukoly k zaskolova nı a zapracova nı
Pomoc pri pracovnıch prıkazech
Tre nova nı pracovnıch krok˚
Zlepsenı ra mcovy ch podmınek
• Socialnı integrace
Poradenstvı vzhledem k socia lnım kompetencım zamýstnance
Podpora pri jedna nı s kolegy nebo zamýstnavatelem
• Poradenstvı v krizovych situacıch ů “job coachň podporuje i pri snaze o udrzenı
pracovnıho mısta. Kv˚li zmýna m ve struktura ch nebo z jiny ch d˚vod˚ ztra cı
pracovnıci c asto svou zazitou rutinu, coz vede k tomu, ze jim pak hrozı ztra ta jejich
pra ce. Pritom c asto potrebuji pouze malou podporu, aby mohli opýt poda vat obvykle
vy kony.
Ve spolkove zemi Dolnı Rakousko byla tato moznost podpory zavedena v roce 2002
v ra mci projektu INTequal (viz prısp˘vek D. Rath), ktery je zam˘ren na podporu mlady ch
lidı s postizenım v Dolnım Rakousku. Job coaches p˚sobili v okresech Korneuburg,
Mistelbach, GŠ nserndorf a Hollabrunn. V ra mci hodnocenı te to nabıdky byl proveden
telefonicky interview se zam˘stnavateli, kterızam˘stnali mlade ho c lov˘ka s postizenım c i mu
umoznili praxi a pritom vyuzili sluzeb job coach˚. Celkem bylo provedeno 13 telefonicky ch
rozhovor˚, ve ktery ch slo o pra ci trı job coach˚, kterı v te dob˘ podporovali 16 mlady ch lidı
s postizenım. Nynı kra tce predstavım pouze nejd˚lezit˘jsı vy sledky c i vy roky z tohoto
setrenı, ktere vypovıdajı o usp˘snosti tohoto druhu podpory.
D˚vody pro zamýstna nı c lovýka s postizenım byly predevsım osobnı zkusenosti
(postizeny c lovýk v rodiný, zkusenosti z drıvýjsıho zamýstna nı c lovýka s postizenım, dobre
zkusenosti z praxe) c i snaha o to, da t týmto lidem sanci (Ö...vsichni lide si zaslouzı dostat
sanci...é). Dvý firmy dokonce odpovýdýli, ze v podstatý za dne nove pracovnıky
nepotrebovali, ale ze chtýli dotyc ne mu postizene mu da t sanci. Vıce nez c tvrtina
zamýstnavatel˚ priznala, ze d˚vodem byla kromý jine ho i podpora (financ nı), kterou za vod
pri zamýstna nı postizene ho c lovýka dosta va .
Zamýstnaly by dota zane firmy postizene ho c lovýka i bez doprovodu job coache? Tato
ota zka byla d˚lezita jak pro zhodnocenı smysluplnosti te to sluzby, tak ů a to predevsım ů pri
rozhodova nı, zda v te to nabıdce pokrac ovat. Nýkterı zamýstnavatele by byli ochotni,
zamýstnat c lovýka s postizenım, presto zd˚raznujı, ze je v kazde m prıpadý vy hodou, kdyz se
jim dostane i podpory job coach˚. Urc ita c a st dota zany ch je toho na zoru, ze za lezı i na druhu
postizenı. Nýkterı lide by svou pra ci zvla dli i bez podpory, u nýktery ch by to byl proble m a
v nýktery ch za vodech by to nebylo v˚bec mozne . Vıc jak tretina se shodla na tom, ze by
v jejich za vodý bez podpory job coache c lovýka s postizenım zamýstnat nemohli.
Vsichni zamýstnavatele byli s nabıdkou velmi spokojeni a povazujı ji za vy bornou
podporu a pomoc jak pro postizene ho c lovýka tak i pro zamýstnavatele. Job coachove jsou
vsak v prıpadý potreby k dispozici i dalsım pracovnk˚m za vodu, obzvla stý na zac a tku, kdy je
potreba je pripravit na novou situaci (novy kolega s postizenım). Velmi d˚lezity je i prıstup
job coach˚, zamýstnavatele obdivovali jejich trpýlivost a nasazenı a va zili si jejich
prıkladne ho prıstupu k postizeny m lidem a ochoty pomoci a podporit i tam, kde nejde prımo
o pracovnıza lezitost.

Za výrem lze rıci, ze tato nabıdka splnila sv˚j uc el. Zamýstnavatele byli spokojeni,
jestý d˚lezitýjsı je pak zac lenýnı do pracovnıho procesu. Sedm mlady ch lidı zıskalo
v pr˚býhu projektu pracovnı mısto ve firm˘, ve ktere se kvalifikovali, u trı jedinc˚ doslo dıky
intenzıvnımu prıstupu k udrzenı ohrozene ho pracovnıho mısta
Po usp˘sne m zhodnocenı tohoto projektu bylo zd˚raznýn vy znam tohoto druhu podpory
v dane m regionu a proto se Spolkovy socia lnı urad Dolnıho Rakouska rozhodl, ze bude tuto
sluzbu nada le podporovat.
Cena Home r
“ Pracovat pro mĕ znamenadychat
a kdyz nemohu pracovat,
nemohu dychat.–
(Pablo Picasso)
Tento uvodnı, velmi vhodný zvoleny cita t mluvı za vse. Jde o pra ci a o d˚lezitost
pra ce v lidske m zivotý. U lidı, ktery m nenı umoznýno pracovat, to m˚ze mıt dopad a
na sledky na cely zivot. Predevsım pak pro lidi, kterı jsou uz predem znevy hodnova ni, ktery m
je pra vo na pra ci odpıra no anbeo je jejich prıstup k pra ci velmi slozity .
Home r, tak se nazy va cena, ktera se v Hornım Rakousku od roku 2001 udýluje za
inovativnı prıstup k integraci lidı s postizenım do pracovnıho zivota. Existuje mnoho
podnik˚, ktere se v oblasti pracovnı integrace angazujı a ktere by mohly by t prıkladem pro
ostatnı. Cılem tohoto ocenýnı je vzbudit u lidı za jem o problematiku “integrace lidı s
postizenım do pracovnıho zivotaň, zaby vat se jı a ocenovat ty podniky, ktere pracovnı
integraci lidı s postizenım podporujı a uka zat je jako prıklad otevrene spolec nosti pro
postizene jedince.
Existujı r˚zne kategorie (podle poc tu pracovnık˚) a nýkolik krite riı. Uva dı se
naprıklad jaka konkre tnı opatrenı a zmýny musely by t provedeny, aby bylo vytvoreno
pracovnı prostredı, ktere by odpovıdalo potreba m postizene ho c lovýka, druh c innosti c i
prıprava pracovnık˚ na spolupra ci s postizeny m kolegou.
Slavnostnı preda va nı cen pak nata c ı a vysıla rakouska televize (ORF).
Hornı Rakousy a S ty rsko patrı k tým rakousky m spolkovy m zemım, ktere jsou v
oblasti integrace do pracovnıho zivota oznac ova ny za predjezdce. Majı vyssı procentua lnı
podıl integrace s nızkou vyrovna vacı taxou (c a stka, kterou musı zamýstnavatele zaplatit,
pokud nezamýstna vajı za dne jedince s postizenım, coz je pri urc ite m poc tu zamýstnanc˚
povinnostı).
Za
vĕr

V oblasti pracovnı rehabilitace c i integrace do pracovnıho zivota se v Rakousku
obzvla stý v poslednıch letech mnohe udýlalo. Kazdy rok probıha spousta projekt˚, ktere se
snazı podporit jedince s postizenımi na prechodu mezi skolou a povola nım, ale i v jiny ch
zivotnıch udobıch. Bylo by potreba, aby byly tyto snahy podporova ny dlouhodobý a aby
nez˚staly vıce c i me ný uspýsny mi projekty, ny brz aby “zily da lň i po ukonc enı projektu.
K tomu je ale potreba, aby byly sluzby, ktere m zde byly predstaveny, ale i vsechny
ostatnı k dispozici vsem, musı pokry vat cele uzemı a nesmı by t umıstýne pouze ve velky ch
centrech, aby se k nim bylo mozne dostat i pri nedostatec ne dopravnı sıti. Nedostatec na je
vsak i informovanost zamýstnavatel˚, ale i postizeny ch jedinc˚ a jejich rodin o moznostech
podpory. Zvla söd˚lezita je tedy spolupra ce mezi institucemi, postizeny mi, rodic i, skolou ale
i hospoda rstvım atd.
Na prvnım mıstý musı by t predevsım snaha najıt regule rnı pracovnı mısto. Primýrene
zaplacenı tzn. adekva tnı mzda za vykonanou pra ci, pojistýnı, placena dovolena by mýly by t
samozrejmostı. Vsem lidem by mýlo by t umoznýno navazovat socia lnı kontakty, uc astnit se

spolec ny ch socia lnıch akcı, rozvıjet se. Clovýk je tvor spolec ensky , nikdo by tedy nemýl by t
aöuz z jake hokoliv d˚vodu vyc lenova n.
Vysvĕtlenı pojmu
Clearing ý podporuje mladistve se specia lnımi vzdýla vacımi potrebami pri vyjasnova nı
moznostıprofesnıho vy voje na prechodu mezi skolou a povola nım.
Pracovnı asistence (Arbeitsassistenz) ý nabızı poradenstvı a podporu pri hleda nı pra ce, pri
vstupu do zamýstna nı stejný jako pri krizovy ch situacıch a proble mech na pracovisti.
Pracovnıasistenci mohou vyuzıvat jak (budoucı) zamýstnanci tak i zamýstnavatele .
Job Coaching ů “job coachň (take pracovnı trene r) podporuje pri zaskolenı prıp. pri
proble mech na pracovisti. Doprova zı na pracovistý, do vzdýla vacıho zarızenı nebo na
praktikum.
“ Miliarda pro postizene – (“ Behindertenmilliarde–) ý pracovnı ofenzıva pro postizene
jedince, kterou na za kladý týzke situace lidı s postizenım na pracovnım trhu v roce 2001
odstartovala rakouska spolkova vla da. Jejım cılem je zlepsenı situace postizeny ch jedinc˚.
Cılovou skupinou te to ofenzıvy jsou predevsım:
• postizenı mladistvı (se specia lnımi vzdýla vacımi potrebami) bezprostredný pred nebo
na prechodu ze skoly do pracovnıho zivota,
• postizenı jedinci vyssıho výku k zachova nı jejich sta vajıcıch pracovnıch mıst, ktera
jsou kv˚li nar˚stajıcım zdravotnım omezenım (napr. psychicke onemocnýnı)
ohrozena, stejný jako
• postizenı jedinci se zvla stnımi týzkostmi na pracovnım trhu (predevsım psychicky,
menta lný a smyslový postizenı lide ).
Vyrovnavacı taxa (Ausgleichstaxe) ý Podle za kona o zamýstna va nı postizeny ch jsou v
za sadý vsichni zamýstnavatele , kterı zamýstna vajı ve spolkove oblasti 25 a vıce
zamýstnanc˚, povinni, na kazdy ch 25 zamýstnanc˚ prijmout jednoho zvy hodnýne ho
postizene ho c lovýka. Pokud tuto zamýstna vacı povinnost nedodrzı, jsou povinni zaplatit
urc itou c a stku ů tzv. vyrovna vacı taxu. Tato c a stka jde do fondu, ktery byl zalozen za
uc elem, aby vypoma hal pri spolufinancova nı projekt˚ ve prospých postizeny ch jedinc˚.
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5.2 Transnacionalnı partner 2. Open Doors, Nĕmecko, Berlın
5.2.1 Ramcove podmınky a situace v asistenci v Nĕmecku
Uwe Frewert
U vod
Ve sve m prıspývku chci nabıdnout prehled o d˚lezity ch te matech, ktera se vyskytujı
v souvislosti s osobnı asistencı (osobnı pomoc). Predevsım chci vysvýtlit, co je osobnı
asistence a jak je v Nýmecku organizovana .
Sta le vıce postizeny ch osob usiluje o výtsı vliv na druh a formu pomoci, kterou
dosta vajı. Za konoda rce to poznal a v ra mci Deva te knihy socia lnıch za kon˚
(Sozialgesetzbuch Neuntes Buch, SGB IX) posılil moznost postizeny ch obc an˚ k výtsımu
sebeurc enı. V extre mnım protikladu k te to hlavnı myslence je obraz c lovýka v ra mci zajistýnı
pe c e (SGB XI). Patrne je to u osobnı asistence. Pritom se jedna o praktickou podporu
v oblastech zivota, ve ktery ch se postizenı obc ane prirozený nacha zejı. Osobnı asistence je
celistvy (komplexnı) princip pomoci v ambulantnı oblasti pro zakladnı pe ci, domacnost,
volny cas, vzdĕlanı a povola
nı stejnĕ jako pro postizene rodice atd.
Vsichni postizenı lide , kterıjsou pri vedenı sve ho zivota odka za ni na takovou
praktickou pomoc, kterıvsak jestý nemusı by t predmýtem pe c e, jsou potenciona lnımi prıjemci
osobnıasistence.
Za poslednıch dvacet let, kdy se lide pokouseli ve st sebeurc ujıcı zivot s osobnı pomocı,
se vytvorily c tyri kompetence, podle ktery ch se urc ovalo, zda lze v te to souvislosti hovorit o
sebeurc enınebo ne:
• Organizac nı kompetence: kde, kdy, jak a kym je pomoc vykona va na urc ujı postizenı
lide sami.
• Persona lnı kompetence: kter ı asistenti konkre tný majı prevzıt pe c i urc ujı prıjemci
pomoci.
• Operac nı kompetence: Jak je konkre tnı pomoc provedena, se rıdı podle pokynu
postizene osoby, ktera jako expert ve vlastnı za lezitosti nejle pe zna svoje potreby.
• Financ nı kompetence: postizenaosoba sama kontroluje financova nı a stara se tak o
hospoda rske zacha zenı s financ nımi prostredky.
Prevzetı odpovýdnosti za zachova nı asistence je elementa rnı souc a stı sebeurc ujıcıho
vedenı zivota c lovýka s postizenım. Asistence je jen tehdy zajistýna, kdyz jsou kompetence,
na jejichz za kladý je zalozena smluvnı dohoda, preneseny na postizenou osobu. Co nejvýtsı
samostatnosti se da dosa hnout tehdy, kdyz postizene osoby samy vystupujı jako
zamýstnavatele asistentek a asistent˚. Princip samostatne volby pomoci odpovıda na rok˚m
“ucelenepec e dustojnec lovůkaé.
Je treba se jestý zmınit o tom, ze je nutne posılit event. umoznit prevzetı vy se
jmenovany ch kompetencı postizeny mi prıjemci realizacı odpovıdajıcıho skolenı nebo
tre ninku. Zivot v za vislosti na osobnı pomoci znamena , ze je treba pravidelný prijımat nove
asistenty. To platı i pro osoby, ktere asistenci sami organizujı, stejný jako pro pomoc formou
pec ovatelske sluzby. Je to sama postizena osoba, ktera zna svoji doma cnost a sve týlo a musı
tedy vıce c i me ný zprostredkovat sve konkre tnı potreby.
Kvalita zivota postizene osoby je bezprostredný za visla na uspýsne m resenır˚zny ch
ukol˚, ktere se vyskytujı pri vedenı asistent˚. Sem patrı napr. vy býr vhodny ch asistent˚,
zapracova nı a konstruktivnı prıstup k chybne mu vy konu. Proto si musı vsechny postizene
osoby, ktere jsou za visle na osobnı pomoci, osvojit za kladnı poznatky o vedenı persona lu, aby
mohly ve st samostatny (sebeurc ujıcı) zivot.

Pecovatelske sluzby
Od roku 1995 existujı da vky c i ukony spadajıcı do tzv. socialnıho zajistĕnı pe ce
(pojistĕnı pro pr ıpad pe ce), Jedena cta kniha socia lnıch za kon˚ (SGB XI). Jedna se pritom o
le karsky zamýrene vůcneňkony, tzn. pres pec ovatelskesluzby jsou organizova ny pec ovatelske
sıly (osobnı pomoc) pro oblasti za kladnı pe c e a doma cnost. V Nýmecku jsou pec ovatelske
sluzby dıky zmınýne mu za konu nabızeny te mýr plosný.
Tuto c innost m˚ze persona l poskytovat pouze Öpod sta ly m dohledem (odpovůdnostı)
kvalifikovane pec ovatelske sılyé. Sluzby podle hajı provoznımu povolenı zdravotnıch
pojisöoven. Provedenı je va za no na bydlistý postizene osoby. Vy jimku tvorı situace, pri
ktery ch se jevı pe c e o postizenou osobu nezbytna . Sem patrı na vstýva le kare, terapie nebo
na vstýva urad˚. Pojistýnı pro prıpad pe c e ma tedy charakter poloinstituciona lnıho zajistýnı,
podobný jako to zna me z Holandska c i Nýmecka (servisnı domy).
V ď 14 odst. 4 SGB XI je osobnı pomoc popsa na jako obvykla a pravidelný se
opakujıcıpra ce:
1.
V oblasti pe ce o tĕlo ů mytı, sprchova nı, koupa nı, zubnı hygiena, c esa nı,
holenı, vyprazdnova nı
2.
V oblasti stravovanı ů prıprava nebo prijıma nı potravy podle potreb jedince
3.
V oblasti mobility ů samostatne vstanı z postele a ukla da nı do postele,
oble ka nı a svle ka nı, ch˚ze, sta nı, ch˚ze po schodech nebo opoustýnı a
opýtny na vrat dom˚
4.
V oblasti obstaravanı domacnosti ů na kup, varenı, uklid bytu, umy va nı,
vy mýna a pranı pra dla a oblec enı nebo topenı.
Uzna va se take uvedenı (dohled), pokud si postizena osoba m˚ze vzhledem k fyzicke stra nce
udýlat jednotlive pra ce sama, nenı toho ale bez na vodne instrukce (podnýtu) samostatný
schopna .
Popsana pra ce se da le uva dı v maly ch komplexech s c asovy m rozsahem. Postizenı lide proto
mluvıo minutove pe c i, napr. komplex c . 6:2
Pomoc pr i vyprazdnovanı (lze vyuc tovat pouze tehdy, nenı-li tato jednotka obsazena
v ra mci komplexu pe c e 3, 4, 5 nebo 7)
Obsahuje napr.:
6a) zabezpec enı pri inkontinenci
6b) doprovod na toaletu
6c) premıstýnı na zidli s noc nıkem a zpýt v noci
6d) pomoc pri vymýsova nı (mısa, la hev na moc )
6e) intimnı pe c e
Doba: 15 min.za kladnı pe c e
Postizenıprıjemci ukon˚ jsou rozdýleni do maxima lný c tyr stupn˚ pe c e. Pritom musı by t
v oblasti za kladnı pe c e a doma cnosti proka za na minima lnı potreba te to pomoci:
• Stupen I ů od 1 hodiny
384 Euro s minima lnı 45 minutami za kladnı pe c e
• Stupen II ů od 3 hodin
921 Euro s minima lnı 2 hodinami za kladnı pe c e
• Stupen III ů od 5 hodin
1432 Euro s minima lnı 4 hodinami za kladnı pe c e
• Stupen IV ů od 8 hodin
1918 Euro s minima lnı 7 hodinami za kladnı pe c e
Pri stupni III a IV musı by t proka za na potreba pe c e i v noci (po cely ch dvacetc tyri hodin).
Pro pokrytı skutec ny ch potreb vycha zı za konoda rce z toho, ze je treba vyuzıt dalsıch
zdroj˚, protoze pojistůnı pro prıpad pec e financuje jen 50% vy kon˚ v oblasti za kladnı pe c e a
v doma cnosti. Zde se poc ıta predevsım se c leny doma cnosti, jsou to predevsım zeny, napr.
dcera nebo matka. Pri pravidelne potrebý pe c e vıce nez tri hodiny denný jsou prıslusnıci
rodiny c asto pretızeni a to jak fyzicky, tak i ve svy ch financ nıch moznostech.

Zp˚sob, ktery m pojistýnı pro prıpad pe c e v za konne praxi odra zi situaci
“nemohoucıchň, nema
nic spolec ne ho s pozadavkem pra va postizeny ch na
sebeurc enı. Pec ovatelska sluzba sama ma pra vo rozhodovat o tom, kdo, kdy, jake vy kony a
kde vykona ! Pojistýnı pro prıpad pe c e je preregulova no a nepripoustı za dnou lidskou
individualitu.
Pojistůnı pro prıpad pec e nesplnuje pozadavek na kvalifikovanou pomoc. Osobnı
znalosti, ktere majı postizenı sami o sobý a z toho pramenıcı individua lnı dovednosti, se
nemohou nauc it pri vzdýla va nı v oblasti pe c e o nemocne a stare , ktera jsou zamýrena
preva zný le karsky. Postizenı nenı le karsky m proble mem, ny brz proble mem nerovnomýrne ho
pomýru moci.
Hodnocenı (klasifikace)
pozitivnı: + te mýr plosne rozdýlenı po Nýmecku
+ lze se odvolat na medicınske standardnı vy kony
negativnı: - z bytu se sta va nemocnice
- nema nic spolec ne ho se sebeurc ujıcım zivotem
- pomoc d˚stojna c lovýku je sotva mozna
- syste m zajistýnı pe c e je preregulova n
- ukon nelze oznac it jako ekonomicky vy kon
- jen c a stec ne financova nı
Ambulantnı sluzby
V 80-ty ch letech byly dıky moznosti nasazenı pracovnık˚ civilnı sluzby zalozeny
mnohe ambulantnı sluzby. K tomu doslo za spoluuc asti politicky aktivnıch postizeny ch osob,
predevsım v blızkosti velky ch institucı, ktere se samy zaby vajı pomocı postizeny m (napr.
Behindertenhilfe) nebo v blızkosti univerzit, na ktery ch postizene osoby studovaly.
Podkladem za kona k financova nı osobnı pomoci byl a pro výtsinu postizeny ch lidı
v Nýmecku je Spolkovy za kon o socia lnı pomoci (Bundessozialhilfegesetz, BSHG).
Pritom je dnes pro spra vu socia lnı pomoci za vazne seskupenı pe c e podle stupn˚ pe c e a
tım zprostredkovana minutova potreba v oblasti za kladnı pe c e a v doma cnosti. Podle ď 69b
BSHG, “pomocı k pec iň mohou by t stanovene hodiny doplnýny tak, aby pokry valy potrebu
jedince. Hodiny financovane pod stupným I lze vyuzivat pouze na pomoc v doma cnosti.
V c la nku BSHG socia lnı pomoc podle poradı je uvedeno, ze musı by t prvný
vyc erpa ny vsechny moznosti, nez nastoupı financova nı podle pomoci k pec i. Sem patrı napr.
prıjem a majetek doma cıho spolec enstvı. Hranice prıjmu, aby c lovýk mýl na rok na pomoc k
pec i pro postizene osoby se blızı hranici bıdy v Nýmecku. Ohranic ena moznost zatızenı
fyzicky ch a financ nıch zdroj˚ doma cnosti omezuje postizene c leny v rodiný v jejich osobnım
vy voji. Pomoc za visla na prıjmu BSHG c asto nedovoluje za dnou samostatnost postizeny ch
lidı.
Podle ď 39 BSHG c la nku “pomoci pri zac lenova nıň docha zı k financova nı osobnı
pomoci k podılu na zivotý ve spolec nosti. K tomu obecný patrı podpora setkavanı a styku
s nepostizenymi jedinci. Patrı sem rovnýz doprovod postizeny ch dýtı pri na vstývý býzne
skoly. Ac koliv podle vy kladu smýrnice je doprovod do skoly neza visly na prıjmu rodic ˚, jsou
postizene dýti v Nýmecku odka zova ny na specia lnı skoly, protoze tam plyne vıce penýz
z prıslusny ch spolkovy ch zemı (zrizovatel skoly).
Ambulantnı sluzby poskytujı individua lnı ucelenou osobnı pomoc. Pritom dnes
uzna vajı take pojistůnı pro prıpad pec e. Mohou pokry vat vsechny oblasti jako za kladnı pe c i,
doma cnost, pomoc pro postizene rodic e, vzdýla nı, volny c as atd. Pro jednotlive oblasti je
treba jednat s r˚zny mi poskytovali financı.

V ra mci “smlouvy o pec iň (viz SGB XI) lze uznat prenos kompetencı, napr. vy býr a
instrukta z postizeny ch lidı a tım jim umoznit vedenı samostatne ho zivota. Praktik˚m vsak
zpravidla chybı v˚le, ktera je spojena s posunem moci rozhodovat.
Hodnocenı
pozitivnı: +
+
negativnı: -

ucelena pomoc
dlouholeta zkusenost v pomoci postizeny m
rodic e a dýti jsou v ra mci BSHG vtazeni do financova nı pomoci
osobnı pomoc nenı poskytova na v zahranic ı
individua lný zapracovanı asistenti nejsou v nemocnicıch financova ni

Podpora osob s lehkou mentalnı retardacı
Jak vypada podpora lidı s potızemi v uc enı (lehkou menta lnı retardacı) vzhledem k osobnı
asistenci? Podpora prevysuje ukoly osobnı asistence.
Osoby, ktere vyuzıvajı potreb osobnı asistence, jsou schopni instruovat. To znamena , ze
oni urc ujı, jak ma vypadat konkre tnı pomoc, kterou potrebujı. Pritom lze rozlisit dvý formy
podpory:
Ø Praktickapodpora (podobna asistence):
Pri prakticke podpore rıka postizena osoba, co si preje nebo co nem˚ze. Zde jde o to
by t “rukama, nohama nebo hlavou postizeneosobyň, napr.:
• predc ıta nı
• zapisova nı
• vyhleda va nı informacı
• nabıdnutı dopravy
Ø Obsahovapodpora:
Pri obsahove podpore ma podporovana osoba aktivnýjsı roli. Zde jde o to, poskytnout i
“znalostié, napr.:
• by t zdrojem informacı
• podporovat obdobı prıpravy aktivit a jejich zpracova nı
• neutra lný reflektovat aktivity
• zajisöovat jistotu v pozadı
• strukturovat komplexnı pr˚býh
• pripomınat termıny
• pta t se, jaka pomoc je zapotrebı
• poskytova nı rad a na pad˚
Je d˚lezite , aby o vsem, co se bude dýlat, rozhodovala v za sadý postizena osoba. Na
rozdıl od asistence spoc ıva aktivnı c a st podpory v prıpravý a ve zpracova nı aktivit. Býhem
vlastnıch aktivit z˚sta va osoba poskytujıcı podporu v pozadı.
O dobre podpore lze mluvit tehdy, kdyz podporovana osoba zna na sledujıcı tri role a
vı, jakou roli ma kdy prijmout:
• poma hajıcı osoba, ktera ma výtsı aktivnı podıl.
• podporujıcı osoba, ktera je v blızkosti a podle okolnostı poskytne pomoc.
• poradensky pracovnık, ktery je v pozadı jako kontaktnı osoba.
Cılem podpory je dosazenı co mozna nejvýtsıho sebeurc enı, výtsı sebeodpovýdnosti a
samostatnosti. (3c “Wir vertreten uns selbstň - ISL e.V., Kolnische Str. 99, D-34119 Kassel).

Asistence na pracovisti
V Deva te knize socia lnıch za kon˚ (SGB IX, ď 102 odst. 4) se poprve podarilo
zformulovat pra vnı na rok na prevzetı na klad˚ za potrebnou osobnı pomoc (pracovnı
asistence). Za kon tım umoznuje realizaci vysoke ho stupný sebeurc enı postizeny ch
pracovnık˚.
V za sadý je mozna jaka koliv forma organizova nı asistence. Asistenci na pracovisti tak
zajistı buÜ ambulantnı sluzby anebo si ji postizena osoba jako zamýstnavatel zajistı sama.
V praxi poskytne osobnı asistenci c asto zamýstnavatel postizene osoby.
V predbýzny ch doporuc enıch nýmecke Arbeitsgemeinschaft der deutschen
Hauptf–rsorgestellen (AG-HFSt, pozn. Pracovnı spolec enstvı nýmecke ho hlavnıho uradu
socia lnıpe c e), dnes integrativnıch urad˚, byly stanoveny pevne c a stky, ktere se vsak neopırajı
o za dny konec ny za konny podklad. V mnoha prıpadech nestac ı k pokrytı individua lnı potreby
podpory postizene osoby na pracovisti ani nejvyssı c a stka 1022,58 eur. Zamýstnavatele
postizeny ch osob jsou c a stec ný ochotni na klady na mzdu doplatit. Tım vsak zıska vajı
zamýstnavatele pra vo rozhodova nı a ne postizena osoba.
Hodnocenı (klasifikace)
pozitivnı: + vysoky stupen svobody pri utva renı
negativnı: - integrativnı urady chtýjı urc ovat pevne c a stky jako hornı hranici
- postizene osoby zamýstna vajıcı asistenty nemohou prakticky prevzıt
financ nı vyrovna nı
Postizenı jako zamĕstnavatele asistentu
Prevzetım rozsa hle odpovýdnosti za individua lnı potrebnou osobnı pomoc se
postizeny c lovýk sta va zamýstnavatelem. Prijıma nı, instruova nı, vedenı a spra va persona lu
vykona va sama postizena osoba. Postizenı zamýstnavatele zajisöujı placenı danı a socia lnıho
pojistýnı.
Jake jsou prednosti toho, kdyz si c lovýk zajisöuje asistenci sa m? Mezi zvla stnıznaky patrı:
• Asistence je poskytova na neza visle na mıstý, take v maly ch mýstech, ve ktery ch
neexistuje za dna ambulantnı c i pec ovatelska sluzba.
• Vyuzitı asistence si postizeny zamýstnavatel zajisöuje sa m s ohledem na sve
individua lnı potreby. Pritom lze pokry t vsechny potrebne oblasti (za kladnı pe c e,
doma cnost, pomoc pro postizene rodic e, vzdýla nı a povola nı, volny c as).
• Osobnı asistence je financ ný vy hodna , protoze zde nenastupujı za dne poplatky a
na klady jako prona jem kancela re, poplatky za telefon, jızdne ad.
• Financ ný vy hodna jsou take opatrenı na skolenı a za cvik pro potenciona lnı postizene
zamýstnavatele, protoze se jedna o c asový omezenou pomoc a tım o jednora zovou
investici, protoze se vycha zı z toho, ze bude mıt postizena osoba tyto dovednosti i
nada le. Na rozdıl od toho je u ambulantnıch sluzeb treba sta le skolit nove sıly.
Zamýstnanecky pomýr v soukrome doma cnosti umoznuje flexibilnýjsı organizaci
asistence, protoze se zde jedna o pracovnı mısta vztahujıcı se ke konkre tnım osoba m.
Tım vznikajı pracovnı sıly, ktere ambulantnı sluzby k dispozici nemajı.
• Osobnı asistence je garancı pro pomoc ve smyslu postizeny ch osob. Protoze si sama
rıdı na stroje zajistýnı kvality, jedna se o mimora dný vy konnou a ekonomickou
nabıdku jakou nem˚ze poskytnout za dna pec ovatelska sluzba (4 srov. ď 72 odst. 3
SGB XI: Zulassung zur Pflege durch Versorgungsvertrag).
Pro postizene osoby, kterısi prejı vlastnı organizaci nası osobnı pomoci, vznikajı nove
ukoly a pozadavky. Postizeny zamýstnanec totiz musı by t schopen plnit povinnosti socia lnı
pe c e vzhledem k zamýstnany m asistent˚m. Pritom jde o za kladnı slozky persona lnıho

vedenı, komunikace a skolenı o financ ný technicky ch ukolech jako napr. vedenı knihy
mezd.
Dıky pojistýnım pro pe c e docha zı k financ nımu uprednostnova nı sluzba:
• Pri pouzitı pec ovatelske sluzby je mýsıc ný poskytova no az 1432,- eur (popr. 1918,eur), avsak pri zamýstna nı asistenta v doma cnosti maxima lný jen 665,- eur. 5 pro
“nemohoucıhoň popr. nositele socia lnı pe c e to znamena mýsıc ný o 179,- eur vıce.
• 511,- eur, 767,- eur popr. pri resenı va znýjsıch prıpad˚ (stupen IV) az k 1.253,- eur,
pokud se platı rea lny plat pro zamýstnane asistenty v doma cnosti.
• 5 tzn. jen podpora pri pe c i pro dobrovolne (neplacene ) pec ovatele.
Ale v ď 2 SGB XI se rıka : “Vy kony pojistůnı pec e majı pomoci nemohoucım osoba m, aby
mohly i pres svou potrebu pomoci vest pokud mozno samostatny a sebeurc ujıcı zivot, ktery by
odpovıdal hodnotů c lovůka. Pomoc je zamůrena na obnovenı c i zachova nı tůlesne, dusevnı a
psychickesıly nemohoucıch osob.é
Aby bylo mozne vyhovýt te to ma lo uzna vane za dosti pojistýnı pe c e, musı podniky
asistent˚ v doma cnosti postizene ho zamýstnavatele kooperovat se schva leny mi
pec ovatelsky mi sluzbami (SGB XI). Vzhledem k ra mcovy m smlouva m prispıva kooperace k
doplnýnıa rozsırenı vy kon˚.
Rozsırenı vy konnosti je blıze popsa no v ď 9 odst. 2 a odst. 3 ve spolec ny ch
doporuc enıch podle ď 75 odst. 5 SGB XI k obsahu ra mcove smlouvy v ambulantnı pe c i:
pec ovatelske sluzby, ktere vykona vajı pra ci v kooperaci s jiny mi zarızenımi, uzavırajı se
svy m partnerem smlouvu o kooperaci. Ty je treba predlozit prıslusny m zemsky m svaz˚m
pec ovatelske pokladny.
Odborna odpovýdnost za vy kon postizene ho kooperac nıho partnera prebırajı v˚c i
pec ovatelsky ch pokladna ch povolene pec ovatelske sluzby. Sem patrı take vy kony postizene ho
partnera placene pres pec ovatelskou pokladnu. Pra vý tak je zpravidla treba predlozit
dokumentaci o asistenci. V za sadý je take podnik˚m postizeny ch zamýstnavatel˚
v doma cnosti povoleno uzavırat takove kooperac nı smlouvy s povoleny mi ambulantnımi
pomocny mi sluzbami. Výtsinou jsou to ambulantnı sluzby prıslusne pojisöovny, ktere se
ztotoznujıs myslenkami hnutı pro sebeurc ujıcı zivota (Selbstbestimmt-Leben-Bewegung).

Hodnocenı
pozitivnı: + sebeurc ujıcı pomoc (pomoc, kterou si postizena osoba sama urc uje)
+ c lovýk je ve se m domý svy m vlastnım pa nem
negativnı: - odpovýdnost sama za sebe m˚ze zatýzovat
- nedostatec ne vedenı osoby m˚ze ve st k chybova nı asistence
- zamýstnavatele jsou zpravidla jen osoby s vysokou potrebou pomoci
Zavĕr
Moznosti volby jsou vlastnım klıc em k sebeurc ujıcımu zivotu postizeny ch, aby bylo
mozno dosa hnout optima lnı kompenzace. V ra mci zajistýnı asistence je mozna kombinace
mezi pracovnım modelem samostatný zvoleny m zamýstnavatelem a mezi pomocı
poskytnutou prostrednictvım ambulantnıch sluzeb. Vy býrem bohate nabıdky asistence lze
c asto teprve pak uspokojit rozmanite potreby v zivotý c lovýka.

Za lezı na tom, da t vsem sance na spoluuc ast a zivotnı perspektivy (podle schopnostı a
moznostı), nez se spokojit s tım, ze z postizeny ch osob vytvorıme objekty pec ovatelsky ch
sluzeb. Po na se pozaduje navra cenı vlastnı odpovýdnosti. ÖSocia lnı trznı hospoda rstvı je
historicky a svůtovů jednım z nejňspůsnůjsıch modelu, jak da t dohromady spravedlnost a
efektivitu.é

Komise expertu z povĕr enı Nĕmecke konference biskupu
Posılenı zamýstnanecky ch vztah˚ v soukromy ch doma cnostech znamena pro postizene
zamýstnavatele vıce humanity a socia lnı spravedlnosti. Soutýz s ambulantnımi sluzbami tak
zıska mravnı kvalitu, protoze dojde k obohacenı pro vsechny zuc astnýne strany. Je nesmyslne
podporovat vzdýla va nı “pec ovatelsky ch silé, aby bylo mozno poskytnout kvalitativný
“dobrou pec iň.
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5.2.2 Empowerment a mobilita vedoucı k sebeurcenı
Ulrike Pohl

Klıcovakvalifikace pro tĕzce postizenou mladez
V souc asne dobý existuje v Nýmecku hodný projekt˚, ktere se zaby vajı problematikou
prechodu skola ů povola nı stejný jako podp˚rny ch nabıdek pro postizene osoby. Presto je
cesta postizeny ch za k˚, pokud nezac nou da le studovat, pri vstupu do profesnıho zivota
výtsinou predurc ena. Nastupujı do (i po uspýsne skolnı integraci) chra nýny ch dılen pro
postizene obc any nebo jsou prijati do center profesnı prıpravy.
Proc je tomu tak?
Trh podp˚rny ch nabıdek je neprehledny , uzivatel a nabıdky majı proble m se dostat k
sobý. Ve sve m prıspývku bych ra da predstavila projekt rozvojove ho partnerstvı “OPEN
DOORSň (www.open-doors.info), ktery tuto vy chozı situaci cha pe jako vy zvu le pe pripravit
za kyný a za ky s postizenım na prechod skola ů povola nı. V tomo prıpadý se jedna o Berlınske
centrum pro sebeurc ujıcı zivot osob s postizenım (Berliner Zentrum f–r selbstbestimmtes
Leben behinderter Menschen e. V., BZSL, www.bzsl.de), ktere spolec ný s integrativný
kooperativnı skolou v Birkenwerder (spolkova republika Brandenbursko) vypracovalo pro
predposlednı a za výrec ne roc nıky s postizeny mi za ky klıc ove kvalifikace jako jsou mobilita,
vytva renı sıtý, flexibilita a celozivotnı uc enı. Vsichni trene ri a poradci v BZSL jsou sami
postizenı a za ci tak majı moznost zazıt a vnımat spolupracovnıky nikoli jako uc itele, ale jako
sobý rovne (peer).
Proc je to tak dulezite ?
Postizenı experti majı snadnýjsı prıstup k postizeny m klient˚m a jejich rodic ˚m,
protoze jejich zivot a svýt zkusenostı jsou podobne . Vlastnı zkusenost s diskriminacı,
zkusenost s vyrazova nım a kazdodennı snaha o zivot ne pro, ne proti, ale sebevýdomý s
postizenım jsou predpokladem pro dobre poradenstvı ve smyslu tzv. “peer counselingň.
Vedle tohoto tzv “peer efektuň vnımajı za ci nase spolupracovnıky jako vzor, jako
model pro smysluplny , sebeurc ujıcı zivot ů postizene osoby, ktere jsou postizene a pritom
profesný uspýsne .
Nasım prostrednictvım zazıvajı ů v podstatý na “zivem prıkladuň ů jak zacha zet s
pomocı a prostredky pomoci: napr. osobnı asistence, mobilita v soukromy ch a verejny ch
dopravnıch prostredcıch.
A jako postizenı experti a poradenstı profesiona love disponujı nasi spolupracovnıci
take c etny mi znalostmi z nejr˚znýjsıch oblastı pra va jako jsou socia lnı pomoc, zdravotnı
pojistýnı, pec ovatelske prıspývky atd.
Aby se profesnı prıprava uspýsný a trvale rozvıjela, jsou k za kladnı kvalifikaci
zapotrebıi dalsıosobnostnı predpoklady:
v pedagogicke schopnosti, neboönapr. zacha zenı s asistencı je uc ebnı proces, k jehoz
zprostredkova nı docha zı v nasem projektu v ra mci tre ninkove ho programu.
Postizenı za ci a za kyný vyr˚stajı velmi chra nýni a opec ova va ni. Jejich nepostizena uc itelka
nebo uc itel, ktery nema s postizenım zkusenost, nema c asto ani odvahu pripustit, aby se
postizenı za ci dostali do situace, ve ktere dospıvajıcı uz nevı jak da l a musı poza dat o
pomoc. Pokud ale nikdy nezaziji neuspých (s doprovodem), nemohu take posoudit, v c em
spoc ıva moje potreba asistence.

Tre nink prijetı asistence v nasem projektu cvic ı take komunikativnı schopnosti za k˚.
Postizena mla dez se nejdrıve pri hra ch, pri ktery ch prebırajı urc ite role, a na sledný v rea lne
situaci (za jezd trıdy nebo podnikova praktika) uc ı adekva tný formulovat sva pra nı. V ra mci
inidividua lnıch moznostı kazde ho za ka rozvıjıme s kazdy m mladistvy m kompetence
zamýstnavatele popr. socia lnı kompetence, ktere jsou nezbytne pri kontaktu s asistencı:
schopnost kompromisu, zdvorilost, efektivnı organizova nı c asu, kompetence za cviku, tzv.
gender-kompetence, organizac nı kompetence.
v Prakticke zkusenosti z ekonomicke oblasti
Podporujeme postizene za ky pri prıpravý podklad˚, ktere potrebujı pokud se ucha zı o
nýjake mısto. K tomu patrı ota zky jako: Musım vzdy uve st sve postizenı? Kolik bych mýl
výdýt o podp˚rny ch moznostech pro zamýstnavatele? Kdo mne m˚ze kromý jine ho
podporit pri hleda nı pra ce (napr. integrac nı odborne sluzby)? Jake jsou dobre metody
ucha zet se o pra ci, pokud jde c lovýk s postizenım (napr. osobnı doda nı podklad˚ nebo
ustnıza dost o mısto na kazetý)?
V ra mci tohoto tre ninku zaujıma cvic enı sebevnıma nı a vnıma nı druhy ch centra lnı
vy znam. Z me mezitım jiz desetilete poradenske praxe vım, ze postizene osoby majı sklon
k nadmıru ochranitelsky m c i pretýzujıcım extre m˚m v sebevnıma nı: precenujı se nebo se
podcenujı, pric emz svoje vlastnı potreby neberou prılis va zný.
To mý priva dı k dalsımeznıku nası pra ce.
v Postizeny clovĕk v centru pozornosti
S kolnıprofesnı prıprava vyzaduje propojenı vsech zuc astnýny ch:
Ø kontinua lnı vtahova nı rodic ˚ (vec ery s rodic i, dopisy rodic ˚m, sch˚zky rodic ˚ a
informac nı sch˚zky, napr. o pra vnıch ota zka ch, pri podp˚rny ch vy borech) ů
informovanost je jednou ze strategiı resenı, aby se zabra nilo neuspokojive situaci
popsane na zac a tku textu a za k˚m se otevrely sance a moznosti volby
Ø nejen sporadicke za sahy psycholog˚; skolnı socia lnı pra ce; vychovatel˚ v domový
(interna tý) a pomoc ve vyuc ova nı
Ø pravidelne kontakty k uradu pra ce nejpozdýji od 8. trıdy
Ø vytvorenı uc itelske ho ty mu k profesnı prıpravý
Na s projekt ma v te to oblasti dvojitou funkci: propojova nı profesiona l˚ napr. pri
vytva renıindividua lnıch pla n˚ prechodu pro kazde ho za ka a posilova nı postizeny ch za k˚, aby
vytva reli sve vlastnı podp˚rne skupiny.
Jednou metodou, ktera vede k tomu, aby si jedinec uvýdomil vlastnı pra nı a potreby a
doka zal je realizovat, je osobnı pla nova nı budoucnosti, na jejichz konci by vajı tzv.
“konferenceň tedy povıda nı o budoucnosti za uc asti vybrane podp˚rne skupiny.
Na za výr jestý zmınım nýkolik zcela konkre tnıch za sadnıch bod˚, ktere c inı profesnı
prıpravu prakticky zvla dnutelnou a uzitec nou:
v Pro za kyný a za ky: vyuc ovacı jednotka v pracovnım vyuc enı napr. k sestavenı profilu
schopnostı, tre nink ucha zenı se mısto a navazujıcı individua lnı poradenstvı; praktika
pokud mozno v býzne m podniku nebo firmý na volne m trhu pra ce (a ne v podniku
rodic ˚), pokud si to c lovýk preje, m˚ze mıt i doprovod týchto praktik
v Tre nink asistence pri za jezdech trıdy a pri praxi, coz ma jak pro uc itele tak pro postizene a
nepostizene spoluza ky uc ebnı efekt. Na klady na asistenci jak pri pracovnı asistenci, tak
pri soukrome asistenci pro mobilitu jsou hrazeny z projektu.

v Podpora pri organizova nı exkurzı ů take to je forma tre ninku mobility: Jak se dostanu z
mısta A do mısta B? Vyuzitı mezina rodnıch veletrh˚ nebo evropsky ch dn˚ uc ı za ky jak
sebeorganizaci a sebeodpovýdnosti, tak schopnosti samostatný si opatrit informace o mıstý
a nava zat spojenı.
v Vy hledový jsme napla novali tre nink bydlenı, aby se za ci pripravili na samostatne bydlenı,
za ktere jsou sami zodpovýdnı.
v Pro za ky, rodic e a uc itele: ty dennı individua lnı poradenstvı
v Zpracova nı informac nıch materia l˚ k obdobı ukonc enı skoly nebo pro rodic e
v Nabıdky pro uc itele: dalsıvzdýla va nı, napr. na te ma “Uc enı pro zivot … sance a preka zky v
systemu skolyň.
Doufa m, ze jsem Va m poskytla na hled do toho, jake klıc ove kvalifikace zıska vajı s pomocı
naseho projektu postizenı za ky, aby se le pe pripravili na pracovnı zivot.
S koly majı pripravovat pro zivot. Take na zivot s postizenım. S koly mohou v urc ite m
ra mci samostatný disponovat persona lnımi prostredky. Proc by teÜ nemýli skoly zamýstnat
lidi, kterı presný toto dýlajı: pripravujı postizene za kyný a za ky pripravujı na sebeurc ujıcı,
sebeodpovýdny a smysluplny zivot s kompetencemi, ktere jsou stejný d˚lezite jako c tenı a
poc ıta nı?

Pr edprofesnı pr ıprava ý tre nink zaku …co umım… a …co chci…
Prıklad pra ce se za kynými a za ky ze specia lnı skoly pro týlesný postizene v Berlıný,
Nýmecko.
Tr i “ Coé -otazky, ktere mi pomohou dal
Tri ota zky, ktere mi pomohou pri vlastnım sebehodnocenı pri volbý povola nı:
1. Jaky jsem clovĕk?
2. Co umım?
3. Co chci?
Tyto ota zky majı pomoci k pochopenı, ktere umoznuje zıskat d˚lezite poznatky a naby t
sebejistotu, a sice v profesnıch relevantnıch oblastech o vlastnı osobý, kompetencıch,
stejný jako o predstavý budoucı profese (cılove predstavý).
Tre nink uchazece
1. Jaky jsem clovĕk ?
Jmenujte býhem jedne minuty sponta nný tri prıdavna jme na, ktere vy stizný popisujı
d˚lezite znaky Vasıosobnosti.
Jsem:
1) ” ” ” ” ” ” ” ” .
2) ” ” ” ” ” ” ” ” .
3) ” ” ” ” ” ” ” ” .
Tohle nenı v˚bec jednoduche . ” Jste se svou volbou spokojeni? Popisujı tato prıdavna
jme na skutec ný hlavnı vlastnosti Vası osobnosti? Souhlasily by osoby, ktere dobre zna te,
s touto volbou?
Znaky osobnosti:
Pro sebehodnocenı jsme sestavili rozsa hly seznam znak˚ osobnosti. Uvýdomte si, ze
pri tomto sebehodnocenı (vlastnı charakteristice) nemusıte za kazdou cenu chtıt dobre obsta t a
v˚c i nýkomu se ospravedlnovat. Jde predevsım o Va s osobnı pohled.
Poproste ve druhe m kroku jednu nebo vıce osob, ktery m d˚výrujete, aby stra nku se
znaky rovnýz vyplnily. Srovna nı obou vy sledk˚ Va m poskytne zajımave vysvýtlenı o
mozny ch rozdılech vnıma nı sebe sama nebo vnıma nı Vası osoby druhy m c lovýkem.
Nynı ale k vlastnımu posouzenı: Abyste mohli le pe odhadnout vy raz pro jednotlive
vlastnosti, existuje pro kazde prıdavne jme no ska la od +3 (silný vyhranýne , vyhranýne ,
vy razne ) do -3 (sotva pripadajıcı v uvahu).

Jak se hodnotıte? Zakrızkujte u kazde vlastnosti, jak vy razne je Vase mınýnı.
Tre nink uchazece
sympaticky
d˚výryhodny
ochotny se uc it
d˚výrivy
orientovany na vy kon
pec livy
otevreny (prıstupny , vnımavy )
zatızitelny
vytrvaly
spokojeny
agresivnı
spravedlivy
spolehlivy
cılevýdomy
trpýlivy
zpomaleny
romanticky (citlivy )
na roc ny
impulzivnı
schopny se prosadit
ba zlivy (plachy , boja cny )
ochotny (ochoten pomoci)
zdvorily (uctivy )
výdomy si povinnostı
spolehlivy
pra telsky
sebekriticky
trpýlivy (klidny )
milujıcıpora dek
c estny
schopny se nadchnout
tvrdohlavy (palic aty , umınýny )
rozhodny
sponta nnı
prakticky
ochotny ne st riziko
sebejisty
empaticky (schopny se vcıtit)
samostatny
otevreny
ned˚výrivy (podezıravy )
se silnou v˚lı
nekomplikovany
presvýdc ivy
majıcıporozumýnı
schopny kontaktu
duchaprıtomny (pohotovy )
d˚kladny
vyrovnany
kreativnı(tvorivy )
adaptabilnı
se smyslem pro humoru
preciznı
va zny (zamysleny )
výdomy si proble mu
schopny pracovat v ty mu

+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3

+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2

-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3

2. Co umım?
Zde jde o objasnýnı Vasich profesnıch a mimoprofesnıch schopnostı a dovednostı:
•
•
•
•

Jake jsou Vase nejd˚lezitýjsıschopnosti pro povola nı, o ktere usilujete?
Ve ktere oblasti se domnıva te, ze jsou Vase slabe stra nky?
Ktery m aktivita m, popr. konıc k˚m, se výnujete ve sve m volne m c ase?
Ve ktery ch oblastech byste se mohli zlepsit?

Co umım dobr e...
...pri pra ci

...s lidmi

...ve volne m c ase

...s lidmi

...ve volne m c ase

1
2
3

Co neumım tak dobr eŽ
...pri pra ci
1
2
3

Co vsechno umım, co bych chtĕl(a) umĕt a kde potr ebuji pomocŽ
Prosım, zakrızkujte na prilozenem listů odpovıdajıcı c ısla nebo symboly
Toto umım”
•

‚

ƒ

J

L

S velkou
pomocı

S trochou
pomoci

Bez pomoci

To umım dobre
(s/bez pomoci)

To pro mne nenı
d˚lezite

To bych
se chtýl(a)
nauc it/umýtle pe

Vyberu si spra vne oblec enı ke spra vne prılezitosti
Udrzuji svoje oblec enıv dobre m stavu
Prekontroluji v zrcadle, jak vypada m
Ma m dobre na vyky ve stolova nı
Vım, kdyz jsem nemocen (nemocna )
Nahla sım u zamýstnavatele (ve skole),
ze jsem nemocen (nemocna )

•
•
•
•
•

‚
‚
‚
‚
‚

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

J
J
J
J
J

L
L
L
L
L

-

•

‚

ƒ

J

L

-

Dba m na zdrave stravova nıa pohyb
Z˚sta va m u jednoho ukolu, dokud nenı hotov
Snazım se a nevzda va m se
Zac ına m ukoly sa m od sebe
Pozna m chyby
Umım pracovat podle pracovnıho pla nu,
c asove ho harmonogramu

•
•
•
•
•

‚
‚
‚
‚
‚

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

J
J
J
J
J

L
L
L
L
L

-

•

‚

ƒ

J

L

-

Koriguji svoje chyby, nebo si reknu o pomoc

•

‚

ƒ

J

L

-

Pracuji rychle
Stara m se o povola nı(pra ci, profesi)
Pısu za dost o mısto
Ma m rozhovor o konkursu
Jsem pra telsky (a ) a zdvorily (a ) k jiny m lidem
Beru v uvahu na vrhy nebo vstrıcnou kritiku
Dodrzım umluvu (termın)
Vyjadruji se jasný a srozumitelný
Jsem ochotny (a ) uc it se nove výci
Pla nuji sv˚j den
Umım rıci, co je zvla söd˚lezite
na me m umyslu (za výru)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

-

•

‚

ƒ

J

L

-

Snesu (unesu) odpovýdnost
Vykona m rozhodnutı
Umım s jiny mi dobre spolupracovat
Umım na sledovat pokyny vedoucıch
Vyda va m to nejlepsı
Mohu si na sve ukoly znovu vzpomenout
pote , co jsem byl(a) vyrusen(a)

•
•
•
•
•

‚
‚
‚
‚
‚

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

J
J
J
J
J

L
L
L
L
L

-

•

‚

ƒ

J

L

-

Umım se prizp˚sobit na novou situace
Umım si vsimnout pokyn˚ (prıkaz˚, instrukcı)
Zna m sve silne stra nky
Zna m sve slabe stra nky
Chodım do pra ce, do skoly nebo na sch˚zku vc as

•
•
•
•
•

‚
‚
‚
‚
‚

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

J
J
J
J
J

L
L
L
L
L

-

3. Co chci?
Výnujte zodpovýzenı týchto ota zek dostatek c asu. Na prvnı pohled se odpovýÜ zda lehka .
Pri hlubsım premy slenı ale zjistıte, ze spıse vıme vıc o tom, co nechceme, nez ze m˚zeme
pozitivný formulovat to, co si prejeme.
Na sledujıcıtabulka Va m ma nabıdnout prvnı za chytne body:
ØPracovat uvnitr?
ØUkoly se nauc it sa m (sama)?
ØPotrebujes pokazde pomoci?
ØMaly podnik?
ØS pısemny mi ukoly?
ØPracovat sa m (sama)?
ØStejnou pra ci?
ØPotka vat se s novy mi lidmi?
ØNa r˚zny ch mıstech?
ØRadýji jistotu?
ØStejnou c innost po cely den?
ØDýlat nýco, co umım?
ØRychle se rozhodovat?
ØPracovnıuniforma/pracovnı saty?
ØBy t vnımavy (a ), pozorny (a )?
ØNeumazat se?
ØPracovat rychle?
ØPevna pracovnıdoba?
ØPlna pracovnıdoba?
ØPres den?

ØPracovat venku?
ØChtýl(a) bys pomoci pri uc enı?
ØPo celou dobu?
ØJenom poprve ?
ØVelky podnik?
ØBez pısemny ch ukol˚?
ØPracovat s druhy mi?
ØR˚znou pra ci?
ØPracovat s dobre zna my mi lidmi?
ØSta le na stejne m mıstý?
ØJıt take do rizika?
ØR˚zne c innosti pres den?
ØVyzkouset nýco nove ho?
ØMıt c as o výci premy slet?
ØSa m se rozhodnout, co nosım?
ØRadýji ne tolik pozornosti?
ØUmazat se - o.k. (nevadı)?
ØPracovat podle sve ho tempa?
ØFlexibilnıpracovnıdoba?
ØCa stec na pracovnıdoba?
ØVec er?

ØJe to jedno
ØJe to jedno
ØJe to jedno
ØJe to jedno
ØJe to jedno
ØJe to jedno
ØJe to jedno
ØJe to jedno
ØJe to jedno
ØJe to jedno
ØJe to jedno
ØJe to jedno
ØJe to jedno
ØJe to jedno
ØJe to jedno
ØJe to jedno
ØJe to jedno
ØJe to jedno
ØJe to jedno
ØJe to jedno

Adresa uchazec e
Adresa podniku
Datum
Va s inzera t v Berlınsky ch novina ch ze dne ”
Va zeny pane”
Ve vy se jmenovane m inzera tu popisujete pracovnı oblast, ktera mne velmi zajıma a rovnýz
plný odpovıda my m schopnostem a sklon˚m.
Kra tce k me osobý:
Jsem vyuc ena prodavac ka pr˚myslove ho zbozı a uspýsný jsem absolvovala dalsı vzdýla nı
v oblasti informac nıho managementu. Dlouholete rozsa hle zkusenosti v administrativý
(kancela ri) a na roc ne , samostatne odborne zpracova nı pısemnostı v oblasti chemie doplnujı
m˚j profil c innostı.
Aktua lný navstývuji rekvalifikac nı kurzy podporovane pracovnım uradem a mohu Va m by t ve
velmi kra tke dobý k dispozici.
Týsım se na pozva nı k prijımacımu pohovoru.
S pozdravem...
Prılohy

Hlavic kovy papır
Na bor ve výci (reklama, propagace)

Zadost o mısto
ü Va s dopis ukazuje zamýstnavateli c erný na bıle m, jak budete pozdýji pracovat: zda jste
pec livınebo nedbalı, organizac ný zdatnı, nebo jedna te chaoticky, zmatený c i logicky.
ü Vlastnı za dost o mısto vyzaduje c as. Sedýt nad napsa nım za dosti osm hodin nenı nic
zvla stnıho.
ü Profesiona love vymyslı (sepısı) tri r˚zne za dosti o mısto, ktere pak predlozı svy m
pra tel˚m nebo zna my m. Na za kladý pripomınek lze za dost c asto zlepsit.
ü Myslete na to, ze jde o prvnı dobry dojem, ktery po sebý zanecha te.
ü Predstavte si vsechny argumenty, ktere jste shroma zdili, ve struc ne podobý (formý).
ü Struc nost ma prednost (vtip je v jednoduchosti). Nejlepsı je za dost jednostra nkova
(optima lný: ne vıce nez pýt, sest výt).

Hlavic kovy papır
Nejdulezitĕjsı rady na pr edstavenı

Pri psanı za dosti berte na zretel text inzera tu. Pokuste se vysvýtlit, proc jste pro toto
mısto nejvhodnýjsı uchazec (za jemce). Zodpovýzte na sledujıcı ota zky: Proc se o mısto
ucha zıte, co dýla te teÜ a jake jsou Vase cıle (pla ny)? Napiste c tyri, maxima lný pýt výt ne
vıce nez na jednu stranu.
Oslovenı
ČVa zeneda my a pa noveČ ů pouzijte jen v prıpadý, ze z inzera tu nevyply va jme no za dne
konkre tnı osoby, ktera tuto za lezitost vyrizuje.
U vodem
ProbuÜte v prıjemci Vaseho dopisu zvýdavost na Vasi za dost.
Mozne zaha jenı:
Ve Vasem inzera tu ze dne ” .hleda te”
Popisujete profesnı ňkol, ktery mne zvla stů zajıma ”
Odvola va m se na Va mi popsanou pozici”
S velky m za jmem jsem si prec etl Va sinzera t a chtůl bych se Va m predstavit”
Hleda te”
Jsem” . a c etl jsem s velky m za jmem”
Va mi popsana pozice(ňkol)”
Predstavuji se jako” a ma m velky za jem”
Str ednı cast
Kra tce a vy stizný se predstavit, uve st, proc si poda va te za dost a proc jste ten spra vny
uchazec .
Zavĕr
Jestý jednou na sebe a Vasi za dost upozornýte. UveÜte aspekt, ktery Va m doda navıc plus
body.
Nýktere za výrec ne výty:
Jestlize jsem vzbudil svou za dostı za jem, bude se tůsit na pozva nı k prijımacımu pohovoru.
Jestlize Va m moje za dost vyhovuje (zamlouva se), jsem Va m ra d k dispozici k prijımacımu
pohovoru.
Jestlize si po prohlıdce my ch podkladu k za dosti prejete dalsı informace nebo prijımacı
pohovor, jsem Va m ra d k dispozici.
Budu se tůsit, jestlize mne po prozkouma nı my ch podkladu k za dosti pozvete na prijımacı
pohovor. Zde muzeme prohovorit (probrat) dalsı detaily (napr. termın na stupu, plat).
Na pozva nı na prijımacı pohovor se budu tůsit.
Jsem Va m plnů k dispozici k osobnımu pohovoru ty kajıcımu se vsech informacı

5.3 Transnaciona
lnı partner 3. Integrative Guidance for Handicapped
People on the Jobmarket, Ceskarepublika
5.3.1 Integrovane poradenstvı pro znevyhodnĕne osoby na trhu prace
v kontextu narodnı a evropske spoluprace
Marie Vıtkova , Jarmila Pipekova

Predkladatel projektu: Pedagogicka fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Zamýstnatelnost a te maticka priorita A ý Zlepsova nı prıstupu a na vratu na na otevreny trh
pra ce pro osoby obtıznů integrovatelne
Hlavnı cıle projektu:
• podporit integraci postizeny ch osob na trh pra ce
• vytvorit efektivnı monitorovacı skupiny zalozene na principu rozvojove ho partnerstvı,
ktere by byly schopne propojit poradenske instituce skolske ho syste mu se zdravotnımi
a socia lnımi sluzbami
• zvy sit moznosti absolvent˚ specia lnıch (zvla stnıch) skol na zıska nı zamýstna nı
Cılove
•
•
•
•
•

skupiny:
za ci specia lnıch (zvla stnıch) skol, kterınemajı za jem pokrac ovat ve vzdýla va nı
studenti specia lnıch gymna ziı
absolventi specia lnıch (zvla stnıch) skol
romska mla dez vzdýlana ve zvla stnıch skola ch v regionu Brno
rodiny týchto za k˚

Aktivity:
• poskytova nı komplexnıch poradensky ch sluzeb cılove skupiný ve spojenı s procesem
vzdýla va nı a testova nı cılovy ch skupin, obzvla stý v oblasti znalostı, schopnostı a
na vyk˚ vyuzıvany ch v pracovnım procesu
• testova nı dalsıch schopnostı d˚lezity ch pro prıstup student˚ na pracovnı trh (jako napr.
komunikace) a schopnosti ovlivnujıcı pracovnı proces, prıprava na tento proces
• porovna nı prıstup˚ a vy sledk˚ nadna rodnıch partner˚
• prıprava novy ch metodicky ch materia l˚
• rozsırenı vzdýla vacıch program˚ specia lnıch skol vedoucıch ke zjednodusenı prıstupu
na pracovnı trh
• monitorova nı rodin
• zalozenı ergoterapeuticke ho centra
Vystupy:
• metody integrovane ho syste mu poradenstvı
• rozsırenı integrovane ho poradenske ho syste mu
• kvalitativnı krite ria pro instituce z oblasti pracovnı integrace
• zdokonaleny syste m rızenı prechodu ze skoly na pracovnı trh
• srovna vacı vy zkum v Ceske republice, Rakousku a Nýmecku s te matem “Integrace
postizeny ch osob na trhu pra ceé
• ekonomicke a socia lnı vyhodnocenı inovativnıho zp˚sobu integrovane ho
poradenske ho syste mu v kontextu aktivnı politiky zamýstnanosti v Ceske republice

Rozvojove partnerstvı (8 partner˚):
• vzdýla vacı instituce
• specia lnı (zvla stnı) skoly
• uc ilistý
• urad pra ce
• NNO poma hajıcı menta lný postizeny m
• Ustav socia lnı pe c e pro týlesný postizenou mla dez
TCA c . 1709, na zev: Transition from School to Work, TSW
Sekretaria t:
INTEQUAL, Integration Jugendlicher mit Behinderung NO, Rakousko
Dalsıpartneri:
OPEN DOORS ů Schl–sselqualifikation und Chanzengleichheit f–r behinderte Menschen
Keine Behinderungen trotz Behinderung, Nýmecko
Emporwement door Transitie, Nizozemı

5.3.2 Prubĕzne sledovanı a analyza vysledku prace poradcu
v ramci projektu EQUAL
Jarmila Pipekova
Ceska republika je prvnı prıstupovou zemı EU, ktera se v c ervnu 2001 pripojila k
prvnımu kolu spolec enske iniciativy EQUAL, vıce nez o rok pozdýji nec c lenske zemý EU.
Byla ustanovena za kladnı programova struktura zahrnujıcı rıdıcı orga n (Ministerstvo pra ce a
socia lnıch výcı, monitorovacı vy bor, Na rodnı kancela r EQUAL a hodnotıcı komisi). EQUAL
je v CR spolufinancova n z prostredk˚ sta tnıho rozpoc tu a programu PHARE. Ze 76 na vrh˚
projekt˚, ktere byly v poloviný roku 2002 poda ny, vybrala hodnotıcı komise 10 nejlepsıch pro
Akci 2. Týchto 10 projekt˚ pokry va 6 z 9 vypsany ch te maticky ch priorit EQUAL (A, B, C, E,
F, G). Zadatele c esky ch projekt˚ pocha zejı z pýti region˚ Ceske republiky - Severnı Moravy a
Slezska, Prahy, Brna a regionu Zlın.
Region Brno predstavil projekt “ Integrovane poradenstvı pro osoby s postizenım
na trhu prace v kontextu narodnı a evropske spoluprace–, jehoz nositelem je Masarykova
univerzita v Brný, Pedagogicka fakulta, katedra specia lnı pedagogiky.
Projekt spoc ıva v prosazenı podp˚rny ch opatrenı pro integraci postizeny ch osob na
prvnı (otevreny ) trh pra ce. To se dýje vy vojem podmınek pro prıstup na trh pra ce pro osoby,
ktere majı týzkosti pri integraci a reintegraci na trh pra ce. Strategicka opatrenı vycha zejı
z dnesnı situace handicapovany ch osob na trhu pra ce v Ceske republice. Jedna se predevsım o
skupinu absolvent˚ ze specia lnıch za kladnıch a strednıch skol (skoly pro za ky se specia lnımi
vzdýla vacımi potrebami, srov. za kon c . 561/2004 Sb. o predskolnım, za kladnım, strednım,
vyssım odborne m a jine m vzdýla va nı, skolsky za kon).
Hlavnım cılem projektu je vytvorenı efektivnı monitorovacı skupiny, ktera je zrızena
na principu rozvojove ho partnerstvı, a ktera sleduje cıl propojit poradenske instituce z oblasti
skolstvı, zdravotnictvı a ze socia lnı oblasti pri prosazova nı profesnıho poradenstvı v uc inny
syste m. Poradensky syste m je za kladnı podmınkou pro uspýsnou integraci / inkluzi
handicapovany ch osob ve spolec nosti. V Ceske republice je treba posılit predprofesnı a
profesnı prıpravu v poradenske m syste mu cıleny mi pracovnımi metodami a formami.
Vsechna opatrenı a pr˚býzna opatrenı v projektu vedou k cıli zlepsit podmınky pro prechod
absolvent˚ ze specia lnıch skol na trh pra ce a podporit je na zac a tku jejich profesnı dra hy.
Realizace projektu zac ala v listopadu 2002 po podpisu smlouvy s Ministerstvem pra ce
a socia lnıch výcı CR. Ve spolupra ci s rozvojovy mi partnery jsme vyvinuli v pr˚býhu jednoho
roku podmınky a podporu pro poradce (poradenske pracovnıky), kterı poskytujı za k˚m ve
vsech specia lnıch skola ch v mýstý Brný poradenstvı v oblasti prechodu ze skoly do povola nı.
Ukolem poradce v jednotlivy ch skola ch je vytvorit podmınky pro individua lnı podporu
kazde ho za ka ve vztahu k vy býru povola nı a pro bezproble movy prechod na trh pra ce.
Souc a stı te to c innosti je spolupra ce s urady pra ce, zamýstnavateli, s rodic i za k˚ a jiny mi
sta tnımi a nesta tnımi institucemi. Pro zlepsenı poradensky ch sluzeb byla zrızena dvý centra.
Tato centra koordinujı, podporujı a kontrolujı problematiku, ktera se resı na jednotlivy ch
pracovistıch se zretelem na stupen skoly a výk za k˚ nebo student˚. Jednou za mýsıc se
setka vajı poradci ze specia lnıch skol a poradensky ch center s projektovy mi partnery. Pri
týchto setka nıch se resı organizac nı i obsahove proble my, ktere vznikajı v pr˚býhu resenı
projektu. Pro posılenı kompetencı poradc˚ se konalo trımýsıc nı doskolova nı v ra mci dalsıho
vzdýla va nı, ktere organizovalo Centrum dalsıho vzdýla va nı Masarykovy univerzity v Brný
pod vedenım PhDr. Jana Berana, Ph.D. Souc a stı podpory poradc˚ je vyda nı publikacı se
specia lný pedagogickou problematikou s na zvem “Integrativnı skolnı (specia lnı) pedagogikaň

a “Ota zky specia lnů pedagogickeho poradenstvıó, ktere jsou k dispozici i dalsım
poradensky m pracovnık˚m (specia lný pedagogicky m centr˚m) v Ceske republice.
Pro zlepsenı kvality v diagnostice pracovnıch schopnostı za k˚ a student˚ specia lnıch
skol bylo otrevreno v Ustavu socia lnı pe c e pro týlesný postizenou nla dez v Brný (Kocia nka)
nový koncipovane ergodiagnosticke centrum. Ty m odbornık˚, kterı zde poskytujı klient˚m z
cele ho regionu poradenske sluzby v oblasti ergodiagnostiky se skla da z psychologa, socia lnı
pracovnice, le kare a ergoterapeuta. Cılem ergodiagnostiky je urc it poruchu funkcı, stanovit
zachovane funkc nı schopnosti, ktere umoznujı kompenzaci poruch a stanovit predpoklady pro
vy cvik vhodne ho povola nı. Kromý na vrhu pro profesnı zac lenýnı urc uje vysetrenı mıru
samostatnosti v kazdodennım zivotý a nutnou pomoc ze strany okolı klienta. Za kladnımi
metodami diagnostiky jsou v centru le karske vstupnı vysetrenı, psychologicke vysetrenı a
modelove c innosti. Za výrec ne zpra vy obsahujı na sledujıcı týzistý: spolec enske - na vrhy na
optima lnı vy býr profese a obsah pra ce pro klienty; medicınske ů obsahujı specializovana
vysetrenı aktua lnıho zdravotnıho stavu s kvalifikovanou prognŇzou pro dalsı vy voj z pohledu
medicınske ho; psychologicke ů obsahujı vysetrenı osobnosti s cılem srovna nı schopnostı s
nabıdkami pro profesnı zac lenýnı; pedagogicke ů navrhujı metodiku profesnı prıpravy pro
jednotliva povola nı se zretelem na individualitu kazde ho klienta; psychohygienicke ů
vymezujı komplexnı pe c i jednotlivy ch klient˚ ve vztahu na odstranýnı preka zek a
traumaticky ch moment˚, ktere komplikujı nebo mohli by narusit proces profesnı rehabilitace.
Centrum bylo vybaveno komplexnım syste mem dynamometrie PC SDT 2 pro kvalitativnı
ergodiagnostiku klient˚.
V za rı 2003 jsme uspora dali se zahranic nımi rozvojovy mi partnery v ra mci realizace
projektu prvnı konferenci s mezina rodnı uc astı na te ma “Osoby s postizenım na trhu pra ce v
kontextu na rodnı a mezina rodnı spolupra ceň. Cılem konference byla analy za fa ze prechodu
za k˚ na vyssıstupen strednıch skol a na sledný prechod na trh pra ce v mezina rodnım kontextu.
Zohlednýn byl jak zretel na sta tnı, tak nesta tnı organizace, ktere se podılejı na resenı
problematiky spolec enske ho a profesnıho zac lenýnı absolvent˚ specia lnıch skol. V ra mci
sırenı dobry ch vy stup˚ z projektu byla v prosinci 2003 uskutec nýna regiona lnı konference na
te ma ÖProfesnı prıprava postizeny ch a jejich uplatnůnı na trhu pra ceČ. Se svy mi zkusenostmi
se s uc astnıky konference podýlili i profesnı poradci p˚sobıcı na specia lnıch skola ch v ra mci
projektu EQUAL. Mezina rodnı konference na te ma ÖProfesnı poradenstvı ve specia lnů
pedagogicketeorii a praxiČ probýhla na Pedagogicke fakultý Masarykovy univerzity v za rı
2004. Souc a stı konference byly doprovodne akce, ktere organizovali poradenstı pracovnıci z
jednotlivy ch skol a kolegove , kterı pracujı na jednotlivy ch aktivita ch projektu Iniciativy
EQUAL Akce 3.
Poradci p˚sobıcı na jednotlivy ch specia lnıch skola ch v Brný prosli od poc a tku sve ho
p˚sobenı nejednou proble movou situacı, kterou museli resit. Nejtýzsı pro ný asi bylo na
zac a tku jejich c innosti na skola ch zıskat d˚výru pedagogicky ch spolupracovnık˚ a presvýdc it
je o potrebnosti a d˚lezitosti individua lnı podpory za k˚ v oblasti poradenstvı. Navazova nı
kontaktu s za ky vybrany ch skol zvla dali poradci velmi dobre. Kladli d˚raz na zıska nı d˚výry
za k˚ ve svou osobu. Pro zlepsenı postavenı ulohy profesnı problematiky na jednotlivy ch
skola ch zpracovali poradci jejı za kladnı okruhy a vc lenili je do jednotlivy ch predmýt˚, ktere
se na skole vyuc ujı. Na nýktery ch skola ch je tato problematika resena v odpolednıch
volnoc asovy ch aktivita ch. Problematicka se v profesnım poradenstvı jevı skupina za k˚ a
student˚ s kombinovany m postizenım. V minulosti byla tato skupina s týzsımi stupni
kombinovane ho postizenı vyc lenova na i z povinne ho vzdýla va nı, proto nynı kdyz jsou
povinný vzdýla va ny vsichni za ci se zdravotnım postizenım, nasta vajı v te to skupiný proble my
jak orientovat profesnı poradenstvı, kdyz spolec nost nevytva rı pracovnı mısta pro tuto
skupinu absolvent˚ specia lnıch skol. Chra nýny ch dılen a pracovisöje velmi ma lo a nove
formy jako je podporovane zamýstna va nı je velmi omezene k poc tu osob s týzsım zdravotnım

postizenım, ktere by mýli o tuto formu pomoci pri zamýstna va nı za jem. Poradenstı pracovnıci
pri sve pra ci se za ky preferovali exkurze na jednotlive strednı skoly, kde se za ci mýli moznost
velmi podrobný sezna mit s uc ebnımi a studijnımi programy. Velmi intenzıvný probıhala
spolupra ce s Informac nım a poradensky m strediskem uradu pra ce. Pro absolventy strednıch
specia lnıch skol poradenstı pracovnıci vyhleda vali zamýstnavatele, kterı vytva rı podmınky
pro zamýstna va nı osob se zdravotnım postizenım. Pra ce poradensky ch pracovnık˚ na
jednotlivy ch specia lnıch skola ch je velmi individua lnı, musı ve sve poradenske c innosti
zohlednovat mnoho krite riı, zejme na druh a stupen postizenı jednotlivy ch za k˚. Poradce musı
s kazdy m za kem pracovat samostatný a nava zat s nım velmi uzky kontakt. Pracovnı na pln
poradensky ch pracovnık˚ je velmi r˚znoroda od individua lnıch rozhovor˚ s jednotlivy mi
za ky a jejich rodic i, prıpravu vlastnıch aktivit cıleny ch na profesnı poradenstvı na skole,
informac nı servis pro uc itele, spolupra ci s vedenım skoly a trıdnımi uc iteli, nava za nı kontakt˚
s urady pra ce a dalsımi sta tnımi i nesta tnımi organizacemi, zaby vajıcı se problematikoui
zrizova nı chra nýny ch dılen a novy ch forem zamýstna va nı. Velmi obtızne je zıska va nı
kontakt˚ se zamýstnavateli, kterı jsou ochotni zamýstna vat osoby se zdravotnım postizenım.
Za velmi komplikovane se jevı z pohledu vsech poradensky ch pracovnık˚ nava za nı
spolupra ce s rodic i za k˚. Formy pra ce v te to oblasti jsou c lenýny na skupinovou, individua lnı
podporu a na vstývy poradensky ch pracovnık˚ v rodiný za ka.
Profesnı poradenstvı pro specia lnı skoly zastresujı dvý nový vznikla poradenska
centra, ktera pracujı ve slozenı psycholog a specia lnı pedagog. Metodiky pra ce jsou da ny
standartizovany mi psychologicky mi testy a specia lný pedagogicky mi metodami, ktere se
pouzıvajı pri profesnı diagnostice s ohledem na druh a stupen postizenı vysetrovane ho za ka,
problematiku, ktera je za kem popsa na, poprıpadý pra nım rodic ˚, kterı sve dıtý k vysetrenı
doprova zı.
Pracovnıci, kterı se podılı na resenı projektu usilujı o sırenı vy sledk˚ a osvýdc eny ch
praktik pomocı organizova nı konferencı a publikova nı c la nk˚ v odborny ch peroidicıch a
dennım tisku pro sirsı odbornou a laickou verejnost. Jsou to zejme na ukoly, ktere se plnı v
ra mci Iniciativy Akce 3 projektu EQUAL, ktera byla zaha jena v dubnu 2004. Na plnýnı
ukol˚, ktere byly v projektu napla nova ny, spolupracujı poradenstı pracovnıci z jednotlivy ch
skol s dalsımi subjekty, jako jsou me dia na regiona lnı urovni, pracovnıci sta tnı spra vy a
politici. Informace o pr˚býhu resenı projektu jsou zverejnova ny na internetovy ch stra nka ch,
ktere byly vytvoreny za uc elem zvy senı informovanosti o reseny ch ukolech a posla nı
projektu.
Zpýtnou vazbu od jednotlivy ch cılovy ch skupin, ktere jsou v projektu zarazeny,
zıska vajı resitele projektu pomocı cıleny ch setrenı. Byla jiz zpracova na anketa, ktera byla
urc ena pro vsechny za ky specia lnıch skol, kterı se uc astnı projektu. Dalsı c a st pripravovane ho
dotaznıkove ho setrenı je zamýrena na vedoucı pracovnıky skol a rodic e za k˚ a student˚.
Vy sledky vsech setrenı budou publikova ny v za výrec ne zpra vý projektu s dalsımi splnýny mi
vy stupy, ktere jak doufajı resitele projektu a jejich spolupracovnıci ovlivnı celkovy pohled na
problematiku profesnıho poradenstvı na skola ch pro za ky se specia lnımi vzdýla vacımi
potrebami (drıve specia lnıch skola ch) dle znýnı nove ho skolske ho za kona c . 561/2004 Sb. o
predskolnım, za kladnım, strednım, vyssım odborne m a jine m vzdýla va nı a prıslusny ch
vyhla sek (2005).
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5.3.3 Integrace/inkluze integrovane ho poradenstvı do syste mu sluzeb
v Ceske republice - Projekt EQUAL
Miroslava Bartonova , Jarmila Pipekova

Proces integrace/inkluze v sta le výtsım mýrıtku zasahuje do mnoha oblastı
spolec enske ho souzitı. Jednou z nový vznikajıcıch oblastı je sfe ra zamýstnanosti, jejı souc a stı
je tedy socializace znevy hodnýny ch osob do pracovnıho procesu.
Standardnı poradenske sluzby v oblasti profesnıho poradenstvı jsou nezbytnou
podmınkou zlepsenı prıstupu na pracovnı trh absolvent˚ specia lnıch skol. Souc asna
legislativa vsak plný nevymezuje tuto oblast jako prioritnı v obdobı povinne ho vzdýla va nı ani
v obdobı pregradua lnı prıpravy student˚ se zdravotnım znevy hodnýnım. Dana situace
vyvola va potrebu zavedenı cılene pr ıpravy týchto za k˚ a student˚ pro vstup na trh pra ce, a to
poradensky m pracovnıkem, ktery bude mıt kompetence pro resenı a vytva renı jejich
individua lnı kariernı cesty.
Pedagogicka fakulta Masarykovy univerzity, Katedra specia lnı pedagogiky Brný je
zapojena jiz do dvou projekt˚ v ra mci “ Iniciativy EQUAL ý Akce 2 a Akce 3é . Oba
projekty jsou zamýrene na resenı problematiky podpory integrace zdravotný postizeny ch na
otevreny trh pra ce. Projekt Iniciativy EQUAL - Akce 3 pod na zvem “Integrace/inkluze
integrovane ho poradenstvıdo syste mu sluzeb v C eske republiceé se podılı se na plnýnı
aktivit vyply vajıcıch z problematiky zamýstna va nı osob se socia lnım znevy hodnýnım na trh
pra ce. Zvolene aktivity projektu Iniciativy EQUAL - Akce 3 plynule navazujı na Iniciativu
EQUAL - Akce 2 v týchto aktivita ch:
• opakujıcı se cyklus dalsıho vzdýla va nı poradensky ch pracovnık˚,
• prezentace a informova nı o resenı, metoda ch a dılc ıch vy sledcıch projektu nýkolika
formami,
• semina re a konference se zahranic nı uc astı nasich partner˚ na te ma prechod
skola/povola nı,
• diskuse s rozvojovy mi partnery v Ceske republice a na evropske urovni,
• evaluace.
Projekt “Integrace/inkluze integrovaneho poradenstvı do systemu sluzeb v Ceske
republiceé vycha zı ze za kladnıch priorit na rodnı politiky zamýstnanosti Ceske republiky
v na vaznosti na situaci, ktera se objevuje ve vsech regionech Ceske republiky v oblasti
zamýstnanosti osob se zdravotnım znevy hodnýnım.
Cılem projektu je vytva ret efektivnı rozvojova partnerstvı, spolupracovat
s Na rodnımi te maticky mi sıtými, poprıpadý s Evropsky mi te maticky mi skupinami na
rozsirovanı informacı o poradensky ch sluzba ch, ktere jsou reseny a rozvıjeny v ra mci
Iniciativy EQUAL ů Akce 2 v projektu “Integrovane poradenstvıpro znevy hodná ne osoby
na trhu pra ce v kontextu na rodnıa evropske spolupra ceň, ovlivnovat a mýnit politiku pra ce
a zamýstnanosti prostrednictvım c innostı v oblasti networkingu, diseminace dobry ch prıklad˚
a osvýdc eny ch praxı a mainstreamingu.
Globalnım cılem projektu je rozvıjet hlavnı principy Iniciativy EQUAL ů jedna se
predevsım o rozvıjenı rozvojovy ch partnerstvı, zapojova nı partner˚ a cılovy ch skupin do
implementace projektu, vyuzıva nı vy mýny zkusenostı se zahranic nımi partnery.
V ra mci Iniciativy EQUAL ů Akce 3 se vytva rely podmınky pro spolupra ci s c leny
Na rodnıch te maticky ch sıtı. Souc a stı projektu je informovat, ovlivnovat a mýnit politiku na
trhu pra ce a zamýstnanosti.

Jednım ze specifickych cılu projektu bylo zamĕr it se zvolenymi aktivitami na
odbornou a laickou ver ejnost, informovat o problematice pr echodu skola/povolanı a o
moznostech rozsır ene ho poradenske ho syste mu pro volbu povolanı.
Prvnı cılovou skupinu tvorıodbornıci pracujıcı v poradensky ch sluzba ch pro podporu
zamýstnanosti v ra mci skolstvı, zdravotnictvı a socia lnıch výcı. P˚sobı na pracovistıch
zajisöujıcı poradenske sluzby za k˚m a student˚m specia lnıch skol (specia lný pedagogicka
centra). Pracujı s klienty, kterı vyuzıvajı jejich sluzby v oblasti predprofesnı a profesnı
prıpravy.
Druhou skupinu tvorı odbornıci pracujıcı v týchto resortech mimo poradenske
sluzby, ale mohou neprımo ovlivnovat pohled za k˚, student˚, rodic ˚ i laicke verejnosti na
problematiku zamýstnanosti. Uc itele na vsech stupnıch specia lnıch skol, skolnı a klinic tı
psychologove , le kari, socia lnı pracovnıci, poradci pro volbu a zmýnu povola nı (urady pra ce),
strednı zdravotnı persona l. Uc astnı se zvoleny ch aktivit projektu jako konference, semina re se
zahranic nımi uc astnıky projektu c i diskusnıho kulate ho stolu.
Tretı skupinu tvorı specificky odborna verejnost, ktera m˚ze prımo c i neprımo svy m
hodnocenım a postojem ovlivnovat pohled na moznosti, vy sledky, funkc nost poradenske ho
syste mu pro profesnı problematiku. Skupina, ktera m˚ze ovlivnovat resenı posılenı
poradenske ho syste mu o profesnı problematiku. Tato skupina je tvorena vysokoskolsky mi
uc iteli, zurnalisty, sociology, pracovnıky me diı. V ra mci projektu se uc astnili konference,
diskusı o odborny ch c la ncıch v ra mci odborny ch c asopis˚ a me diı. Obý tyto skupiny (druha ,
tretı) ovlivnujı velmi vy razný pohled na problematiku profesnıho poradenstvı a mohou svy mi
na zory posılit jejı postavenı ve sta vajıcım poradenske m syste mu. Ovlivnýnı týchto skupin
aktivitami projektu je velmi d˚lezite z d˚vodu siroke p˚sobnosti týchto odbornık˚ naprıc
syste my sluzeb (zdravotnictvı, skolstvı, socia lnıoblast).
Ctvrtaskupina je tvorena z regiona lnıch a ustrednıch pracovnık˚ sta tnı spra vy a
samospra vy. Skupina pracovnık˚ sta tnı spra vy a samospra vy ma kompetence v oblasti na vrh˚
a tvorby legislativnıch norem, moznosti politicky ch rozhodova nı. Je nejd˚lezitýjsı skupinou
pro zajistýnı podpory vy sledk˚ projektu v oblasti upravy legislativnı normy a posılenı
poradenske ho syste mu o poradce se zamýrenım na profesnı problematiku.
Patou skupinu tvorı laicka verejnost, ktera by mýla by t informova na o moznostech
profesnıho poradenstvı. Mýla by by t sezna mena s resenım svy ch vlastnıch proble m˚ ty kajıcı
se zejme na jejich dýtı, a i jejich karie rnıho celozivotnıho profilova nı. Je skupinou
nejpoc etnýjsı a nejme ný informovanou o problematice profesnıho poradenstvı. Ukolem je
p˚sobit na nejsirsı vrstvy obyvatelstva a implantovat za kladnı informace o dane m o resene
problematice.
Do projektu jsou zapojeni nıze jmenovanı partneri. Kazdy z týchto partner˚ se podılı
na prıpravý a organizova nı vsech aktivit rozvojove ho partnerstvı, uc ast na diskusi na urovni
Na rodnıch tematicky ch sıtı, vyhodnocenı a evaluace projektu. Da le pak v projektu odpovıda
za plnýnı jemu urc eny ch aktivit. Navrhovane aktivity jsou zvoleny dle oblastı p˚sobnosti
jednotlivy ch partner˚.
Slozenı rozvojove ho partnerstvı:
• IMPS a.s. Brno, Hudcova 78 - poskytuje komplexnı vzdýla vacı sluzby, realizuje
vzdýla vacı a rozvojove aktivity pro konkre tnı firmy a instituce.
• Odborne ucilistĕ a Praktickaskola Brno, Lomena44 - ty m pracovnık˚ skoly se
zamýruje na zlepsenı podmınek pri zamýstna va nı svy ch absolvent˚ na volne m trhu
pra ce, je schopen ty move spolupra ce pri resenı proble movy ch situacı.
• Sdruzenı pro pomoc mentalnĕ postizenym, mĕstskaorganizace Brno, Helfertova
7c - cılený se výnuje poradenstvı pro sve c leny v oblasti skolske , zdravotnı, socia lnı a

•

•
•
•

profesnı. Spolupracuje pri sve c innosti s obdobny mi partnery ze zahranic ı, od ktery ch
zıska va velke mnozstvı novy ch podnýt˚ pro svou dalsı c innost.
U r ad prace Brno ý mĕsto, Kr enova25/27 - poskytuje poradenske sluzby spojene
s zprostredkova nım zamýstna nı s volbou nebo zmýnou zamýstna nı, informuje o
aktua lnım stavu na trhu pra ce, zajisöuje rekvalifikace pro osoby se zdravotnım
znevy hodnýnım.
U stav socialnı pe ce pro tĕlesnĕ postizenou mladez Brno, Kocianka 2 - zajisöuje
komplexnı sluzby svy m klient˚m, neusta le je inovuje a zlepsuje podle zahranic nıch
trend˚.
Specialnı skoly Brno, Sekaninova 1 - spolupracujı s poradensky mi zarızenımi
v ra mci cele ho regionu, odbornı pracovnıci se da le vzdýla vajı, podılejı se na resenı
projektu pro podporu sociokulturný znevy hodnýny ch za k˚.
Zvlastnı skola Brno, Lidicka6 - vstupuje velmi aktivný do resenı zvoleny ch aktivit
v ra mci rozvojove ho partnerstvı.

Pro splnýnıcıl˚ projektu byly zvoleny jednotlive aktivity:
1. Vytvorenı a diseminace CD ROM cılovy m skupina m o problematice profesnıho
poradenstvı v Ceske republice a v evropsky ch zemıch (Rakousko, Nýmecko,
Nizozemı ů partneri naseho rozvojove ho partnerstvı na evropske urovni). Rozvojovı
partneri projektu se svy mi evropsky mi kolegy vytvorı materia l ty kajıcı se
problematiky profesnıho poradenstvı z r˚zny ch uhl˚ pohledu, dle sve odbornosti.
Souc a stı materia l˚ bude i pohled prımy ch cılovy ch skupin ů z Iniciativy EQUAL Akce 2 (za k˚ a student˚ specia lnıch skol, kterı majı jiz zkusenosti s individua lnım
profesnım poradenstvım z Brna a vy povýÜ stejny ch cılovy ch skupin z evropsky ch
zemı). Diseminace tohoto produktu bude pri vsech aktivita ch rozvojove ho partnerstvı.
2. Ve spolupra ci s odbornıky ergodiagnosticke ho centra byla natoc ena informac nı a
vy ukova videokazeta o ergodiagnosticke m centru. Kazeta seznamuje s moznostmi
diagnosticke ho zarızenı, jeho vybavenı a metodami pra ce.
3. Dalsı aktivitou, ktera jiz probýhla byla vy stava fotografiı a vy tvarny ch pracı za k˚
specia lnıch skol pod na zvem “Potrebujı na sň. Vznikla pod odborny m vedenım
brnýnske ho fotografa Petra Barana za spolupra ce student˚ Katedry specia lnı
pedagogiky PdF MU. Vy stava byla zaha jena v prostora ch foae u prılezitosti kona nı
mezina rodnı konference k problematice profesnıho poradenstvı. V souc asne dobý je
pr˚býzný instalova na na verejny ch mıstech mýsta Brna (pozn. vybrane fotografie jsou
souc a stı te to publikace).
4. Pr˚býzný ve spolupra ci se vsemi rozvojovy mi partnery probıha publikova nı c la nk˚
s te maty ty kajıcı se problematiky resene ho projektu a jeho vy sledk˚ v regiona lnım
tisku urc eny ch pro laickou verejnost.
5. Souc asný se realizuje publikova nı c la nk˚ urc eny ch pro odbornou verejnost s te maty
ty kajıcı se resene ho projektu v odborne m tisku - Specia lnı pedagogika, Komensky ,
Uc itelske noviny, Zpravodaj pedagogicko-psychologicke ho poradenstvı, novy
mýsıc nık Masarykovy univerzity muni.cz. Ve spolupra ci s rozvojovy mi partnery a
partnery ze zahranic ı pripravujeme serii odborny ch c la nk˚ pro jednotlive cılove
skupiny o problematice profesnıho poradenstvı (na jedno te ma vzdy pohled
pracovnıka z Ceske republiky a ze zahranic ı).
6. Zıskane a ovýrene vy stup˚ z projektu jsou umısöova ny na webovy ch stra nka ch.
Pr˚býzný jsou tyto stra nky doplnova ny o nove informace urc ene odborne a laicke
verejnosti.

7. Jedna z aktivit, ktera probıha pr˚býzný v ra mci resenı projektu, je snaha o informova nı
verejnosti o vy stupech a vy sledcıch projektu pomocı me diı - regiona lnım vysıla nı
Ceske televize a Ceske ho rozhlasu ve mýstý Brný.
8. V za rı probýhla mezina rodnı konference za uc asti nasich partner˚ ze zahranic ı a
odborne verejnosti z Ceske republiky. Mezina rodnı konference resila pr˚rezova
te mata ty kajıcı se problematiky vzdýla va nı znevy hodnýny ch za k˚ a student˚ v oblasti
karie rnı profilace, zamýstna va nı a novy ch forem podpory a sluzeb pro znevy hodnýne
osoby z na rodnıho a evropske ho pohledu. Jedna nı probýhlo v ple nu a sekcıch,
vytypovany ch dle za jmu uc astnık˚ konference.
9. Do konce mýsıce ledna bude probıhat cyklus semina r˚ dalsıho vzdýla va nı pro nove
poradenske pracovnıky pro profesnıho poradenstvı. Organizace a prıprava cyklu
dalsıho vzdýla va nı byla realizova na dle modelu vytvorene ho v Iniciativa EQUAL ů
Akce - 2. Toto vzdýla va nı navstývuje dalsı okruh vytypovany ch poradensky ch
pracovnık˚ z regionu Jiznı Morava pro pokrytı sluzeb profesnıho poradenstvı u za k˚ a
student˚ specia lnıch skol
10. V mýsıci prosinci byl pri prılezitosti vy stavy Rehaprotex v prostora ch Vy stavistý
Brno uspora da n diskusnı kulaty st˚l na regiona lnı urovni s predstaviteli a za stupci
sta tnı spra vy a samospra vy regionu a mýsta Brna. Da le se akce zuc astnili te z odbornıci
a predstavitele nesta tnıch neziskovy ch organizacı, resitele projektu a za stupci cılovy ch
skupin.
11. Pr˚býzný probıhajı semina re zahranic nıch a nasich odbornık˚ o vy sledcıch a
komparaci dılc ıch vy sledk˚ projekt˚ na mezina rodnı urovni. Obsahem trı pla novany ch
semina r˚ je profesnı poradenstvı zamýrene na komparaci syste mu v jednotlivy ch
evropsky ch zemıch nasich partner˚ ů Nýmecko, Nizozemı a Rakousko.
12. Dalsı aktivitou, ktera je v pla nu plnýnı je zajistýnı ustrednı rozesılky odborny ch
publikacı ty kajıcı se problematiky za k˚ a student˚ specia lnıch skol v oblasti
profesnıho poradenstvı ve spolupra ci s MS MT CR. Ustrednı rozesılka odborny ch
publikacı (publikace jsou vy stupy z Akce 2) poradensky m zarızenım resortu skolstvı
v Ceske republice ty kajıcı se problematiky profesnıho poradenstvı (ve spolupra ci
s MS MT CR).
13. Souc a stı te to aktivity je organizace setka nı nası pracovnı skupiny se skupinami
rozvojovy ch partnerstvı v mıstý jejich p˚sobenı, jedna nı jiz probýhlo s obc ansky m
sdruzenım Rytmus ů Praha. Je napla nova no setka nı s Charitou Opava. Cılem týchto
setka nı je diskuse s rozvojovy mi partnery, preda va nı zkusenostı s moznostı rozsırenı
konkre tnıch informacı, ktere jsou d˚lezite pro vytva renı pohled˚ na problematiku.
14. Poslednı aktivita je zamýrena na vyhodnocenı projektu a jeho evaluaci. Pr˚býzna
sebeevaluace rozvojove ho partnerstvı probıha formou monitorova nı c innostı a
vy sledk˚, vyhodnocova nım dopad˚ jednotlivy ch aktivit pro cılove skupiny.
Ukonc enı projektu je napla nova no na konec mýsıce dubnu 2005. Za výrem tedy, jake
jsou konkre tnı vy stupy projektu? Konkre tnımi vy stupy jsou CD-ROM o problematice
profesnıho poradenstvı v CR a evropsky ch zemıch nasich partner˚, informac nı a vy ukova
videokazeta, vy stava, c la nky do novin a c asopis˚, webove stra nky, televiznı a rozhlasove
soty, mezina rodnı konference, cyklus dalsıho vzdýla va nı, semina re se zahranic nımi partnery,
publikace.
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U vod

Prechod ze skoly do povola nı mlady ch osob s postizenım je urc ova n i jedna nım a
rozhodova nım r˚zny ch osob a institucı, ktere se tohoto procesu uc astnı. Vedle samotny ch
mlady ch lidı jsou to napr. rodic e, sourozenci a dalsı blızke osoby, uc itele , socia lnı
pedagogove pracujıcı v r˚zny ch oblastech zivota, pracovnıci na uradu pra ce, integrovane
odborne sluzby a jine instituce c i nositele politicky ch rozhodnutı.
V ra mci evaluace nýmecke ho Equal-rozvojove ho partnerstvı “Keine Behinderung trotz
Behinderungň jsme prova dýli rozhovory s r˚zny mi osobami, ktere mýly v týchto procesech
prechodu d˚lezity vy znam. Byli to za ci skoly pro menta lný postizene a uc astnıci profesnıch
kvalifikac nıch opatrenı, jejich rodic e, uc itele a socia lnı pedagogove , pracujıcı profesiona love ,
stejný jako zamýstnavatele a uc itele , kterı vedou praxi. R˚zne perspektivy, subjektivnı
zkusenosti, rozhodujıcı prostredı, moznosti a zp˚soby jedna nı týchto uc astnık˚ procesu, ktere
vyplynuly z analy z týchto rozhovor˚, jsou uvedeny da le v textu: za prve jako srovna nı
r˚zny ch skupin uc astnık˚ rozhovor˚ ve vztahu k vybrany m ota zka m (3.), za druhe
dokumentace prıkladu kra tky ch sekvencı rozhovoru ze c tyr rozhovor˚ jako srovna nı r˚zny ch
zp˚sob˚ pohledu, jedna nı a zkusenostı v ra mci integrativnıho procesu (4.). K lepsımu
pochopenıvysvýtlıme nejprve design a dosavadnı stav evaluace.
2

Evaluacnı design Equal-rozvojove ho partnerstvı “ Keine Behinderung trotz
Behinderungé

Equal-rozvojove partnerstvı “Keine Behinderung trotz Behinderungň si dalo za cıl,
optimalizovat prechody mla deze s postizenım ze skoly do povola nı a vytva ret je cılený se
zamýrenım na potreby. Vybudova nım sıtı akte r˚ a institucı podılejıcıch se na profesnıch
integrativnıch procesech ma dojıt k vytvorenı nove kvality a struktury pro mlade osoby s
postizenım na prechodu skola ů povola nı. V ra mci rozvojove ho partnerstvı bylo zpracova no

m.j. pýt projekt˚ zamýreny ch na praxi, ktere se r˚zny m zp˚sobem podılı na prechodu skola /
povola nı, na spolupra ci a propojenı na nadregiona lnı urovni.
Cılem evaluace rozvojove ho partnerstvı je stanovenı podp˚rny ch a brzdıcıch faktor˚
v procesu profesnı a socia lnı integrace mla deze a mlady ch dospýly ch. Zvla stnı ohled je pri
tom treba bra n na cıle sebeurc enı a spolec enske uc asti, ktere jsou ustanoveny v Deva te knize
socia lnıch za kon˚ o “Rehabilitaci a podılu postizeny chň (Sozialgesetzbuch IX zur
“Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschenň). To znamena , ze se sleduje ota zka, co
konkre tný znamena opatrenı o sebeurc enı a o spoluuc asti z perspektivy za k˚ a uc astnık˚ a jak
docha zı k realizaciuje a jake jsou s tım zkusenosti v profesnıch integrac nıch procesech popr.
v ra mci pra ce podporovany ch projekt˚. V souladu s programem a ustanoveny mi cıly
spolec enske iniciativy EQUAL spoc ıva dalsı perspektiva evaluace ve struktura ch a v praxi
propojenı na urovnıch vsech rozvojovy ch partnerstvı, prıslusny ch dılc ıch projekt˚ v jejich
regiona lnıch struktura ch a v jednotlivy ch integrac nıch procesech se zretelem na osoby.
Ota zka se ty ka nutnosti, ktera vycha zı z praxe, propojene pra ce, propojeny ch institucı
a osob a konkre tnı realizace a tım vznikly ch uspých˚ propojenı na r˚zny ch urovnıch. Dalsı
perspektivy evaluace urc ujı meznıky ve vztahu k gender mainstreaming9 a srovna nı mezi
stary mi a novy mi spolkovy mi zemými Nýmecka.
Podstatnou c a stı výdecke ho doprovodu tohoto rozvojove ho partnerstvı je realizace a
analy za narativnıch rozhovor˚ (interview) s akte ry, kterı se uc astnı prıslusny ch integrativnıch
proces˚. Podkladem pro dosavadnı analy zu rozhovor˚ je 44 interview, ktere byly vedeny se
za stupci jedena cti r˚zny ch profesnıch integrativnıch proces˚ a byly analyzova ny zcela nebo
ve vybrany ch c a stech. To znamena , ze byly provedeny rozhovory s jedena cti uc astnıky
opatrenı popr. s za ky a vsemi osobami z jeho blızke ho socia lnıho okolı (výtsinou rodic e),
minima lný s jednou vy znamnou osobou ze socia lný pedagogicke ho prostredı a se
zamýstnavatelem nebo uc itelem praxe. S partnerem rozhovoru byly vedeny narativný
koncipovane rozhovory, ktere byly soustredýny na pra vý probıhajıcı profesnı integrativnı
proces.10 To znamena , ze v uvodnı ota zce ty kajıcı se souc asne zkusenosti s hlavnı osobou
procesu ů s mlady m c lovýkem ů byly prıslusnı partneri rozhovoru poza da ni, aby vypra výli, co
se jim samotny m zda lo v dane m kontextu d˚lezite .11 Vy sledkem bylo delsı nebo kratsı
vypra výnı, ktera bylo doplnýno dalsımi ota zkami ty kajıcı se vypra výnı a ota zkami vztahujıcı
se k te matu. Interpretace line-by-line12 centra lnıho mısta prvnıho rozhovoru a srovna nı
prıpadu pomocı kontrastu r˚zny ch rozhovor˚ umoznuje dvý perspektivy analy zy r˚zny m
zp˚sobem a z r˚zne ho pohledu r˚zny ch akte r˚ zuc astnýny ch na procesu prechodu. Za prve
jsou zretelne zkusenosti, zp˚soby jedna nı a rozhodnutı r˚zny ch uc astnık˚ urc ite
situace/integrativnıho procesu, za druhe lze vypracovat specifika ve zp˚sobech jedna nı a
rozhodova nı skupin osob, se ktery mi byl veden rozhovor (uc astnıci/za ci, rodic e, socia lnı
pedagogove /uc itele a zamýstnavatele /vedoucı praktik). Tyto dvý r˚zne roviny analy zy
vy sledk˚ budou da le vysvýtleny.
9

“Gender mainstreaming znamena , na prednım mıstů a pravidelnů bra t pri vsech spolec ensky ch ňkolech ohled
na ruznezivotnısituace a za jmy zen a muzu, protoze neexistuije za dna skutec nost neutra lnıpodle pohlavı.ň
(Definice spolkove vla dy, srov. www.gender-mainstreaming.net) Na situaci v profesnıintegraci vztazene
v ra mci evaluace na ota zky ty kajıcıse napr. existence nestejny ch podmınek a zkusenostı zen a muz˚ (biograficke
zkusenosti zivotnıch a pracovnıch podmınek, pridýlova nızdroj˚, normy typicke pro pohlavı, hodnoty a role a j.);
nedostatku vy zkum˚ na te ma specificky ch pro pohlavı, srov. Orthmann 2000.
10
K metodý narrativnıch rozhovor˚ srov. Sch–tze 1987; k zamýrenıbiograficko-narativnıho rozhovoru srov.
Hanses 2002.
11
Diferenciace metodicky ch rozdıl˚ mezi rozhovory s r˚zny mi skupinami osob, ktere se uc astnily rozhovor˚
nenıtreba na tomto mıstý uva dýt a nejsou treba k pochopenına sledujıcı.
12
“line-by-lineň oznac uje interpretac nızp˚sob postupu pri analy ze textu. Text se ra dek po ra dku analyzuje;
vyvıjıse varianty k rekonstrukc nımu vrstvenı vypra výnı, subjektivnımu vy kladu (interpretaci) a argumentaci,
ktera pokrac ujıcıanaly zou buÜ zesılınebo se proka zıspıse jako nevy znamna .

3

Perspektivy, zpusoby jednanı a rozhodovanı ruznych akte ru v procesech
pr echodu ze skoly do povola
nı

Prostrednictvım trı ota zek, ktere jsme polozili, zde predstavıme tri rozhovory
s r˚zny mi skupinami uc astnık˚ integrativnıho procesu (hlavnı osoby, rodic e, socia lnı
pedagogove /uc itelky, zamýstnavatele /vedoucı praxe): prvnı ota zka se bude ty kat prıslusny ch
c asovy ch vztah˚ ve vypra výnı partner˚ rozhovoru. Druha ota zka se ty ka ustrednıho obsahu
vypra výnı. Nakonec srovna me rozhovory podle toho, jaky vy znam pripada na prıslusna
profesnı opatrenı (skola/pracovnı stupen, kvalifikac nı opatrenı, praxe) z pohledu tých, co
proces doprova zı.
3.1

Casove vztahy vypravĕnı osob

Vypra výnı mladych lidı, kterı se nacha zejı na prechodu ze skoly do profesnıho zivota,
jako samostatný utva rene vypra výnı ů to znamena pred zac a tkem fa ze dotaz˚ ů zac ınajı
vsichni asi dobou vstupu do skoly. Ca stec ný uz je zmınýna materska skola, výtsinou je to
za kladnı skola, ktera je ve spojenı se za zitkem uvedena jako prvnı. S priby vajıcım výkem a
zkusenostma se skolou vypra výnı naby va . To znamena , ze prvnı skolnı roky se uva dı výtsinou
jako data a skolnı chronologie a teprve pozdýji se zac ına s konkre tnımi vzpomınkami.
Chronologicky konec tohoto vypra výnı lezı v budoucnosti. Vsechny rozhovory s mlady mi
lidmi naznac ujı pla ny do budoucna.
Rozhovory vedene s rodici obsahujı nejvýtsı c asovy prostor v zivotý hlavnı osoby.
Te mýr vsichni rodic e zac ınajı sve vypra výnı v rane m dýtstvı svy ch dcer nebo syn˚ ů výtsinou
pri narozenı nebo nýkolik ty dn˚ po ným, c a stec ný take prvnı na vstývou materske skoly, tzn.
definitivnım a instituciona lný organizovany m vstupem do socia lnıch kontakt˚ mimo rodinu.
Vy chodiskem vypra výnı je buÜ formulace “postizenıň nebo “poruchyň nebo zdravotnıho
proble mu dıtýte nebo hleda nı mısta v materske skole s ohledem na zvla stnı situaci dıtýte. Take
vypra výnı rodic ˚ konc ı ve vytva renı vıce c i me ný konkre tnıch perspektiv budoucnosti pro
jejich mezitım dospýle dýti.
Vypra výnı ucitelu popr. socialnıch pedagogu poda va informace o sezna menı s za ky
nebo uc astnıky opatrenı, ty ka se obdobı nýkolika ty dn˚ az sesti let az do doby rozhovoru a
da le utva renı budoucıho zivota. Vyslechnute prıhody c asto slouzı predevsım jako vysvýtlenı
pro pozdýjsızkusenosti.
Nejkratsı c asovy usek zahrnuje vypra výnı zamĕstnavatelu nebo vedoucıch praxe. Ti
znajı praktikanty popr. zamýstnance výtsinou jen nýkolik ty dn˚ nebo mýsıc˚ a vypovıdajı
predevsım o te to dobý. O zivotnıch zkusenostech a rodinny ch vztazıch toho výtsinou moc
nevı. Te matem týchto vypra výnı predevsım ve vztahu k perspektivý dalsıho zamýstna va nı je
rovnýz budoucnost.

3.2

Obsahove ohnisko vypravĕnı

Ve srovna nı r˚zny ch skupin se ukazuje, ze lze ve vypra výna ch vzdy nale zt specia lnı
ohnisko. Pomineme-li individua lný rozdılna te mata a problematiku, dajı se predbýzný
generalizovat nýktere specificke perspektivy a sche mata vypra výnı.
Ve vypra výnıch za k˚ popr. uc astnık˚ opatrenı jsou vlastnı pra nı a potreby d˚lezity m
vztazny m bodem. Casto se hovorı o predcha zejıcıch zkusenostech v ra mci bipola rnosti
sebeurc enı a odcizenı. Cıle realizace vlastnıch pra nı urc ujı jak souc asne zkusenosti a diskuze
(vy mýna na zor˚), tak take vy voj projektu zivota sahajıcıho do budoucnosti ve vztahu k pra ci,
volne mu c asu, bydlenı, partnerstvı a rodiný. Rozmýr, ve ktere m se formulujı vlastnı pra nı, a

sta le slozitýjsı prosazova nı sebeurc ujıcıho jedna nı a rozhodova nı, je v jednotlivy ch
rozhovorech rozdılny , ale sta le jsou centra lnım hlediskem u dotazovany ch osob na prechodu
skola ů povola nı. Pra vý ve srovna nı s rozhovory, ktere byly vedeny se starsımi partnery (3855 let)13, je patrne , ze boj o prosazenı vlastnıch pra nı a vy voj pla n˚ do budoucnosti u te to
skupiny nepatrı k aktua lnım te mat˚m. U nich jde o zcela novou pozici popr. zmýnu
organizace zivota, býzne ho vsednıho dne a profesnıho zivota, avsak vy voj spoc ıva v jejich
vlastnım na vrhu zivota vymezene m ukoly dany mi nýky m jiny m a oc eka va nım o mnoho let
drıve. Zda a jak daleko z toho lze vyvozovat, ze vyrovna nı se s vlastnı budoucnostı je
prima rný podmınýno výkem a teprve sekunda rný se ty ka zkusenostı s postizenım, z˚sta va
vzhledem k souc asne mu stavu analy zy jestý otevrene . Drıvýjsı institualizace etap zivota
mladsıch dotazovany ch osob je c asto podmınýna intenzivnı le karskou pe c ı, skolnımi a
volnoc asovy mi specia lnımi institucemi a.j. ů vracı ale do stredu pozornosti ota zku na realizaci
vlastnıch pra nı a potreb a odlouc enı se z otcovske ho domu, jak to ukazuje i analy za rozhovor˚
s rodic i. Brzky presun z rodinny ch vazeb do insticiona lnıch vztah˚, ktery umoznujı pri
prıznive m pr˚býhu ve spolec enstvı s jiny mi dýtmi a mla dezı, stejný jako se (socia lný)
pedagogicky mi, fyzioterapeuticky mi a j. profesiona ly c asny vy voj a fomulova nı vlastnıch
pra nı, ve skolnım kontextu spolec ne zpracova nı strategiı pri prosazova nı. Toto nelze cha pat
jako generalizovane zkusenosti, ny brz jako pozitivnı a pravdýpodobný ne reprezentativnı
prıklady, ktere popsali dotazovanı za ci. Popisujı, jak je rana institucionalizace jejich zivota
alespon c a stec ný nutila k realizaci sebeurc enı, zatımco rodic e uc astnıcı se rozhovoru, pra vý
toto zakousejı jako nar˚stajıcı odcizenı. Na druhe straný je v autobiograficke m vypra výnı take
patrne , ze partneri rozhovoru zazıvajı sva za nı s rodinny mi a instituciona lnımi vztahy jako
dvojite poruc nictvı nebo barie ry ve vy voji individua lnıch pra nı a perspektiv.
Ohnisko v rozhovorech s rodic i spoc ıva te mýr vzdy v prıslusny ch moznostech jedna nı
a tolerance, stejný jako v moznostech vlastnıho rozhodova nı a na tlaku jako rodic ˚. Ve
vypra výnı historek, ktere se staly v pr˚býhu ca. 20 let, se vıcekra t odra zı postupna ztra ta
moznostı jedna nı a rozhodova nı. Uz zmınýne zamýrenı na predskolnı výk lze cha pat jako
vy raz velke aktivity, jedna nı a rozhodova nı rodic ˚ v tomto c asove m obdobı. V predskolnım
obdobı jsou rodic e c asto nuceni, uc init podstatna rozhodnutı pro zivot svy ch dýtı. Musı se
nauc it zacha zet z c a sti s rozdılny mi a vza jemný si odporujıcımi le karsky mi diagnŇzami a
rozhodnout o zp˚sobu pe c e pro sve dýti. Na sleduje hleda nı vhodne materske skoly,
rozhodnutı mezi integrativnım vzdýla va nım a specia lnı skolou, stejný jako pa tra nı po
moznostech te c i jine volby popr. zkusenosti s neexistujıcı infrastrukturou pro volbu. Pra vý
rodic e, kterıse rozhodli pro integrativnı cestu svy ch dýtı nebo na hodou 14 dosa hli prijetı sve ho
dıtýte do integrativnı skoly, se popisujı jako predjezdci na te to cestý a zd˚raznujı, ze nemohli
nic mýnit na existujıcıch praktika ch a struktura ch. S postupnou ztra tou moznostı uc astnit se
jedna nı a rozhodova nı se markantný zmensujı v rozhovorech pasa ze vypra výnı, rodic e
popisujı pozdýjsı zkusenosti sta le c astýji jako jevy a vypra výnı urc ene nýky m jiny m. Rodic e
lıc ı tuto ztra tu jako ztra tu v˚c i instituci popr. profesiona l˚m (nemocnice/le kar > materska
skola > skola > profesnı vzdýla vacı zarızenı/urad pra ce atd.) a sekunda rný jako ztra tu popr.
dan aktivita m pri jedna nı a rozhodova nı o svy ch dýtech. Spıse zrıdka by va popsa no preda nı
rozhodova nı a jedna nı institucım nebo svy m dýtem jako pozitivnı a osvobozujıcı.
13

Praxe uskutýc nýne prıslusny m uradem pra ce, na ktere se podılelo take rozvojove partnerstvıopatrenım ke
kvalifikaci, se uc astnily v prvnım kurzu preva zený osoby mezi 30 a 55 lety, z nichz tri jsou take zahrnuty do
nasich rozhovor˚.
14
“Na hodaň a “stýstıň se ukazujıjako c asta interpretac nıa vy kladova sche mata rodic ˚, kterı si sotva vzpomenou
na sve vlastnıaktivity pri hleda nıvhodny ch institucı(predevsım materske skoly a skoly, pozdýji take profesnıch
vzdýla vacıch zarızenı). Naprıklad shrnuje matka dnes dospýle ho muze proces hleda nı mısta v materske skole a
ve skole: “tedy to byla vzdy c ista na hoda a dılo stůstıé.

Vedle pohledu na moznosti vlastnıho jedna nı a rozhodova nı je u c a sti rodic ˚ ale take
za kladem jejich vypra výnı i argumentace realizace pra nı a potreb jejich dýtı a tım vznik a
rozsırenı jejich moznostı jedna nı a rozhodova nı. Uc itele a socia lnı pedagogove jako
spolupracovnıci Equal projektu a opatrenı, kterı byli dotazova ni jako profesiona lnı experti,
vypovıdajı predevsım o profesnı integraci svy ch za k˚/uc astnık˚. Vedle toho najdeme v r˚zne
mıre zastoupene ve vypra výnıch take ota zky ty kajıcı se cele zivotnı dra hy. Biograficke
zamýrenı uc itel˚, tzn. zahrnutı prıslusny ch zivotnıch koncept˚ a zkusenostı a pra nı mlady ch
lidıdo vlastnıho profesiona lnıho konceptu jedna nı je pri tom jednoznac ný vyssı nez u socia lný
pedagogicky ch pracovnık˚ kvalifikac nıch opatrenı. D˚vody pro to spoc ıvajı ve struktura lnıch
podmınka ch, obsahu stanoveny ch cıl˚ a v pedagogicky ch konceptech r˚zny ch projekt˚.
Vypra výnı uc itel˚ a socia lnıch pedagog˚ se centra lný toc ı kolem vlastnıho prostoru k
jedna nı, vlastnıch moznostı a zaka zek jako profesiona l˚. V popisu prıslusny ch situacı lıc ı
svoje aktivity v rozhovoru s mla dezı/mlady mi dospýly mi, se zamýstnavateli, urady a
institucemi atd. Ve vsech týchto rozhovorech jsou popisova ny neusta le zmýny, uc ebnı
procesy a uspýchy v uc enı v ra mci opatrenı ve vztahu k za k˚m/uc astnık˚m.
Ohnisko rozhovor˚ se zamýstnavateli a vedoucımi praxe spoc ıva jednotný ve vsednım
dnu v za vodý a v pracovnıch procesech odehra vajıcıch se v za vodý. Vedle popisu pr˚býhu dne
nacha zıme výtsinou pri vstupu do predstavenı dotazovany ch osob vy povýdi ty kajıcı se osob
k vy konove schopnosti jako rea lne nebo potenciona lnı krite rium stanoviska, stejný jako
ota zku na hospoda rnost. Na padne je, ze zamýrenı na hospoda rnost praktikant˚ popr. urc eny ch
pracovnıch sil je u vedoucıch praxe (výtsinou vedoucı dılen) alespon ve vnýjsı argumentaci
podstatný vyssı nez u zamýstnavatel˚, kterı nakonec rozhodujı o prijetı. Dotazovanı
zamýstnavatele uva dýjı spıse svou vlastnı socia lnı odpovýdnost a financ ný nemýritelne
d˚vody ů napr. socia lnı kompetence ů jako d˚vody prijetı. Zamýstnavatele a vedoucı praxe se
ve svy ch vypra výnıch zamýrujı stejný jako jine dotazovane skupiny podle svy ch moznonostı
jedna nıa ukol˚. Jako profesiona love v pracovnı oblasti za vodu spatrujı sve ukoly predevsım v
za cviku/zapracova nı do odborný specificky ch pracovnıch postup˚ a na druhe straný povazujı
za (c a stec ný) d˚lezitou socia lnı oblast, tzn. rozhovor o ota zka ch ty kajıcıch se pra ce a uvedenı
praktikant˚ do socia lnıho dýnı na pracovisti (spolec ne obýdy, narozeniny, va noce atd.) a
odpovıdajıcım zp˚sobem tyto ukoly realizujı.
3.3
Vyznam opatr enı profesnı rehabilitace (pracovnı stupen, kvalifikacnı opatr enı,
praxe)
Vsechny dotazovane osoby hovorı (take ) o opatrenıch profesnı rehabilitace, ktery mi
mladı lide procha zejı. Podle perspektivy a role v procesech je to pracovnı stupen pomocne
skoly jako skolnı profesnı prıprava, kvalifikac nı opatrenı a praktika, ktera u dvou mlady ch
muz˚ presla do trvale ho pracovnıho pomýru. Co tato opatrenı z pohledu uc astnık˚ procesu
znamenajı, bude shrnuto da le.
Z pohledu uc astnık˚ predstavujı opatrenı mısto d˚lezity ch opac ny ch zkusenostı: skola
a kvalifikac nı opatrenı se sta vajı mıstem, kde lze zıskat zkusenosti, ktere nebylo mozne zıskat
v rodinne m kontextu. Zkusenosti jako tre nink mobility, chra nýne bydlenı, spolec ne
volnoc asove akce a r˚zne popsane uc ebnı procesy ve vyuc ova nı umoznujı nove zkusenosti,
ktere se lisı od rodinne ho vsednıho dne predevsım v mıre sebeurc enı. Podobny obraz vyply va
ze statutu skola ů povola nı. Mısta na praxi se sta vajı mısty opac ny ch zkusenostı a sice ve
vztahu ke skole. O praxi se c asto mluvı na urovni zıska nı autonomie a schopnosti jednat. Tyto
opac ne zkusenosti popsane uc astnıky p˚sobı c asto jako nova orientace ve vy voji pla nu zivota
popr. budoucnosti.
Dalsı d˚lezitou funkci plnı mısta poskytujıcı opatrenı jako mısta socia lnı. Socia lnı
setting, setka nı v peer skupina ch, komunikativnı zkusenosti, zıskana mısta vzdýla va nı a praxe
jsou ve vypra výnıch vy znamýjsı nez kurikula a tre ninkove a uc ebnı programy. To se ukazuje

v neposlednı radý ve strukture rec i pri rozhovoru: jestlize se obsah vyuc ova nı a kurz˚
vypoc ıta va , tak o socia lnıch zkusenostech se vypra vı.
Jako na sledek ztra ty schopnosti jedna nı lze v rozhovorech s rodic i najıt jen ma lo
vy povýdı ve vztahu k aktua lnı situaci svy ch dýtı v praxi nebo v profesnım zarızenı, ovsem i
posouzenı opatrenı, ktery ch se dýti uc astnı. Posouzenı predevsım na vstývy kvalifikac nıch
opatrenı se mýrı podle uspýchu zprostredkova nı. Jestlize se pro dceru nebo syna vyresı
pracovnı nebo dlouhodoba smlouva praxe, posuzujı se opatrenı celkem le pe, nez kdyz to nenı
tento prıpad. Do posuzova nı opatrenı se promıta i ohodnocenı prıstupu k regiona lnı a aktua lnı
situaci na trhu pra ce. Pra vý kvalifikac nı opatrenı jsou hodnocena rodic i jako zbytec na , kdyz
jsou souc asný rozc arova ni z hodnocenı obecny ch a konkre tnıch pracovnıch sancı.
Hodnocenı praxe a profesnıch kvalifikac nıch opatrenı z pohledu uc itel˚ a socia lnıch
pedagog˚ se zamýruje predevsım na uspýchy pri uc enı a kurikula rnı uc enı za k˚ a uc astnık˚.
Zmýny a uc ebnı procesy jsou ve stredu jejich vypra výnı. Lıc enı pripomınajı c asto zpra vy
dotazovane k uc enı a k vy konu, ktere obvykle patrı stanoveny m ukol˚m týchto profesiona l˚.
Na skolu, kvalifikac nı kurz a praxi se pohlızı take jako na socia lnı mısto, avsak ve srovna nı
s vypra výnım uc astnık˚ je toto me ný d˚lezite . Tento funkc nı zp˚sob pohledu na domnýle
pozadavky za vodu a vy konove a za týzove schopnosti se u uc itel˚ a socia lnıch pedagog˚
vztahujı predevsım na oblast pra ce, na ota zky aspekt˚ utva renı zivota ů volny c as, bydlenı,
rodina atd. ů se ukazuje naopak zp˚sob pohledu a jedna nı, ktere se orientuje vıce na potreby
mlady ch lidı.
Dotazovanı zamýstnavatele a vedoucı praxe posuzujı praxe jednoznac ný vzhledem k
jejich funkci jako mozne ukazatele cesty k zıska nı dlouhodobe ho pracovnıho pomýru. Vy voj
a zdarile vyuzitı odborny ch kompetencı praktikant˚ a vzestup jejich vy konove schopnosti
povazujı za indika tory zdarile ho praktika. K tomu se prida va zva zenı ekonomicke rentability
pro prıpad prevzetı praktikanta. Jako podpora se pri tom hodnotı vysvýtlenı pra vnıch
ra mcovy ch opatrenı, moznostı financ nıho prıspývku atd. doprova zejıcımi profesiona ly.
Chybýjıcı informace k tomu lze oznac it jako rozhodujıcı barie ry. Velky vy znam se pri tom
klade na zkusenosti se socia lnımi kompetencemi praktikant˚. Socia lnı integraci do
prıslusne ho pracovnıho ty mu a socia lnı procesy uc enı a zkusenosti cele ho ty mu zamýstna nım
praktikanta popisujı zamýstnavatel˚ a vedoucı praxe jako d˚lezita krite ria v diskuzi o trvale m
zamýstna nı.15
Vcelku je skupina zamýstnavatel˚ a vedoucıch praxe zcela heterogennı. Rozdıly
v hodnocenı praxe spoc ıvajı v argumentaci mezi dotazovany mi osobami z novy ch a stary ch
spolkovy ch zemı, z verejny ch sluzeb a volne ho hospoda rstvı i mezi zamýstnavateli a
vedoucımi zamýstnanci/vedoucımi oddýlenı apod. Prıkladem pro to je rozdılny pohled na
hospoda rskou situaci za vodu a regionu. Za stupci týchto dotazovany ch skupin, kterı pocha zejı
z novy ch spolkovy ch zemı a/nebo z volne hospoda rske sfe ry a/nebo ti, kterı prevzali vedenı
praxı jako zamýstnanci, zahrnujı ekonomickou uvahu do sve argumentace zretelnýji nez ti,
kterı pocha zejı ze stary ch spolkovy ch zemı, z verejne ho sektoru sluzeb a jsou sami
zamýstnavateli.
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K podobny m vy sledk˚m ve vztahu k socia lnımu vy znamu praxe pro podnikove klima dosli Andreas Hinz a
Ines Boban v rozhovoru s predstaviteli zamýstnanc˚ s tzv. menta lnım postizenım v za vodech na prvnım trhu
pra ce (srov. Hinz u. Boban 2001).

4

Praxe jako pokus dlouhodobe profesnı integrace ý vytah ze zacınajıcıho procesu
profesnı integrace

Rozmanitost perspektiv r˚zny ch akte r˚ v procesech prechodu ze skoly do povola nı,
ktere byly predstaveny v predchozı kapitole ve srovna nı r˚zny ch skupin dotazovany ch, bude
uka za na na konkre tnım prıpadu. V kontextu rozhovor˚ s/o Inmý Jime nez16 se konaly c tyri
rozhovory: kromý rozhovoru se samotnou za kynı take s jejımi rodic i, jejı uc itelkou a vedoucı
praxe. Vsichni dotazovanı hovorı o zac a tku praxe, kterou Inma Jime nez vykona va v dobý
realizace rozhovoru. V dalsım textu jsou dokumentova ny prıslusne prvnı vzpomınky na tuto
praxi ve c tyrech rozhovorech, ktere jsou mezi sebou analyticky porovna ny. Avsak nejdrıve
nýkolik informacı k zivotnı situaci Inmy Jime nez.
Inma Jime nez se narodila 1983 jako druha ze trı sourozenc˚ a vyr˚sta v jihonýmecke
vesnici. Rodic e informujı o týzke m rozhodova nı pri vstupu do skoly. Mezi integrativnı a
specia lný pedagogickou cestou se tehdy kv˚li k nedostatku vhodne alternativy rozhodli pro
skolu pro tzv. menta lný postizene . Teprve kdyz Inma byla nýkolik mýsıc˚ ve skole, zhodnotili
a akceptovali toto rozhodnutı jako spra vne . Mezitım navstývuje Inma Jime nez pracovnı
stupen17 te to skoly. Uz na vyssım stupni absolvovala dvý praxe ů v materske skole a v
tiska rný. Na pracovnım stupni na sledovaly dvý praxe v gastronomii a v balırný. Tato c tyri
praktika se prova dýla s cılem sezna mit se s r˚zny mi pracovnımi oblastmi, vyzkouset si vlastnı
schopnosti a vyvinout vlastnı profesnı cıle. Jako pa te praktikum zac ala Inma Jime nez pred
nýkolika mýsıci praxi v oblasti kuchyný jedne nemocnice, ktera se postupný zvysovala od
poc a tec nıch dvou dn˚ v ty dnu. Mezitım ma smlouvu na roc nı praktikum na c tyri dny v ty dnu
s moznostı roc nıho prodlouzenı. Cılem je nynı take zprostredkova nı dlouhodobe trvale
smlouvy.
Na ota zku na prvnı den praxe neodpovıda Inma Jime nez konkre tnım vypra výnım nebo
vzpomınkou, ny brz tım, co bylo v te to situaci pro ni patrný d˚lezite a podstatne . Pote co sve
poslednı praktikum prerusila uz po prvnım dnu, protoze se necıtila dobre, byla pro ni ustrednı
ota zka v nove situace praxe, jestli se jı tam bude lıbit. Obava, ze se jı to nebude lıbit, resı v
procesu, ktery trikra t po sobý “pomalué vyja drila. Da le se krystalizujı tri podstatna krite ria
praxe, jejichz relevance se potvrzuje na jine m mıstý rozhovoru: c asova struktura, smysl a
socia lnıprıslusnost.
Casova organizace praxe se zda pro Inmu Jime nez d˚lezita . Jmenuje dny v ty dnu, kdy
chodila na praxi ze zac a tku a teÜ. D˚lezity je vzestup z prvnıch dvou dn˚ na tri a teÜ c tyri
dny v ty dnu. Pa ty den v ty dnu, kdy chodı do uc novske skoly, nepovazuje za d˚lezity a
nezmınuje ho. Naproti tomu zd˚raznuje, ze dosta va pra ci o vıkendu ů sobota, nedýle jsou pro
ni vy znamne ů take proto, ze nenı samozrejme v te to dobý pracovat. Pro Inmu Jime nez je
pra ce o vıkendu d˚lezita ze dvou d˚vod˚: za prve nutnost vy zivy nemocny ch lidı ma pro ni
situac nı smysl, ktery take v jiny ch pasa zıch rozhovoru ma pro ni zvla stnı vy znam18, za druhe
jı vıkendova pra ce umoznuje dalsı prıslusnost k pracovnımu ty mu (“a nynı jsem take pri
tomň).
Z uvodnı ota zky rozhovoru vybıra panı Filcher, ktera jako vedoucı useku kuchyný
nemocnice prevzala vedenı praktika Inmy Jime nez, nejdrıve na vrh dotazovane , zac ıt se
sezna menım. Nicme ný konstatuje, ze si na situaci sezna menı v˚bec nevzpomına . Ve srovna nı
s jiny mi rozhovory je tento na padny , neboöpra vý na vrh zac ıt sezna menım, byl prevzat jiny mi
partnery rozhovoru a je vyplnýn konkre tnımi vzpomınkami. Panı Filcher naproti tomu
16

Jme na a dalsı udaje jsou anonymnı.
Pracovnıstupen oznac uje skolnı fa zi predprofesnıprıpravy, pro kterou je charakteristicka relizace praxe v
za vodý s prihle dnutım na mıstnı vseobecnou profesnı skolu.
18
Auf die “soziale Bedeutung f–r Andere [... die sich] u.a. durchs Arbeiten verwirklichenň lŠ sst, weist in
vergleichbarem Kontext Klaus Dorner hin (Dorner 2003)
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shleda va za za sadnı uc ast Inmy Jime nez na pracovnı situaci. V centru jejıho zac ınajıcıho
vypra výnı jsou tri výci ty kajıcı se praktika Inmy Jime nez: Týzistý jejı vy povýdi spoc ıva na
jedne straný v individua lnıch schopnostech a hranicıch jejı praktikantky, na druhe straný v
jejım dobre m pocitu a za tretı v jejıch moznostech jedna nı a zada va nı ukol˚ jako vedoucı
praxe. Vy konova zatızitelnost a uzkost, kterou panı Filcher zpoc a tku u Inmy pozorovala, se
pomalu rozplynuly. Toto interpretuje panı Filcher jako d˚sledek take jejıho vlastnıho
profesiona lnıho jedna nı. Zac ala s Inmou Jime nez komunikovat v situaci, ve ktere se
pokousela posılit jejı sebed˚výru a vybızela ji k ra znosti. Proble m vymezene (c asový) za týze
resı tım, ze ji kolem poledne, kdy vy kon poklesa va znovu trochu povzbuzuje a animuje k
vy konu. S ohledem na schopnosti a uc ebnı procesy Inmy Jime nez vzpomına na zpra vu o
vy konech pozadovanou institucı a trva nı pokud mozno na tom, aby se panı Filcher jako
vedoucı praktika ptala podle presný urc ene zpra vy na schopnosti, uspýchy a zmýny. Avsak
popis jejıch konkre tnıch zkusenostı v komunikativnıch situacıch s Inmou Jime nez vycha zı
z pouhe zpra vy o vy konech a uc enı. Jejı centra lnı proble m ů nedostatek ve vy konove za týzi ů
se pro Inmu Jime nez v rozhovoru neresı.
Panı Schmidt (ucitelka):
Uc itelka pracovnıho stupný Inmy Jime nez, panı Schmidt, zac ına rozhovor vypra výnım o
predstavý koncepce, ktera se praktikuje v jejı skole k profesnımu zac lenýnı. Pote co Inma
Jime nez podle koncepce absolvovala vıce zkusebnıch praktik, hledala panı Schmidt jako
uc itelka mısto praxe v nemocnici s cılem, najıt dlouhodobou praxi v dua lu se vzdýla va nım
(c tyri dny praxe, jeden den ve skole na dobu nejme ný dvou let). O praxi Inmy Jime nez
vypra vı:
Nejprve panı Schmidt konstatuje, ze se Inma Jime nez cıtila na praxi dobre. Vyja drenı o
praxi je vy sledkem kolegia lnı vy mýny na zor˚ s panı Filcher a pripomına take obsahový
predstavenou sekvenci rozhovoru s vedoucı praxe. Jinak z˚sta va panı Schmidt ovsem v zajetı
poda nı zpra vy o vy konech a v te to souvislosti nevypra vı o vzniku komunikativnı situace s
Inmou Jime nez. Popisy zamýrene na funkci a vy kon Inmy Jime nez (Öje zajımava a pec liva a
pra telska é) ustupujı pra vý tak jako emociona lnı pocit uspokojenı (dobra) do pozadı pred
proble mem, ktery rovnýz formulovala panı Filcher ů neschopnost dostatec ne za týze a
chybýjıcı týlesna sıla. Stejný jako panı Filcher nema panı Schmidt moznost socia lnıho
vyjedna va nı v ra mci situace praktika, ny brz hleda svoje ukoly a moznosti jedna nı jako
uc itelka na profesiona lnım mıstý, ve skole. Za výr zpra vy o vy konech, ktery zpracovala panı
Filcher je tre nink, ktery panı Schmidt prosazuje ů jak se pozdýji uka zalo ů za prve se jedna o
zvy senı poc tu dnı praxe za ty den, za druhe o vyuc ovacı koncept spojeny s integracı. Jejı
zp˚sob pohledu a jedna nı je zalozen na perspektivý schopnosti vy konu, kterou prebıra
z profesiona lnı a kolegia lnıho kontextu a kterou pozdýji v rozhovoru smýruje k podmınka m
trhu pra ce. Za orientacı na vy kon ve vztahu k trhu pra ce z˚sta vajı v pozadı individua lnı
perspektivy Inmy Jime nez, presto majı ve vypra výnı panı Schmidt ve vztahu k jiny m zivotnım
oblastem nez je nalezenı zamýstna nı zretelný silnou va hu. Tak se panı Schmidt zamýruje
naprıklad na bydlenı, volny c as a rodinu, stejný jako na pra nı Inmy Jime nez. Prece se vsak
zda , ze v oblasti praktik a zprostredkova nı pra ce pod jisty m tlakem uspýchu prevla da spıse
funkc nızamýrenı na podporu vy kon˚.
PanıSchmidt popisuje nynı konkre tnı jedna nı jako pedagog v tomto procesu a zamýrenı
na pra nı Inmy Jime nez, pokrac ovat v zapoc ate praxi. Se zvy senım pracovnı doby na praxi
m˚ze by t uspýsný dosazen cıl zvysova nı za týze, ktery byl popsa n jako profesiona lnı
ujedna va nıs panı Filcher.

Rodice:
V rozhovoru s panı a panem Jime nez vypra vı prvný panı Jime nez o skolnıch uspýsıch,
nemluvı o zkusenostech z prvnıch praktik a precha zı k fa zi, ktera je pro jejı dceru d˚lezita ,
praxi/pra ci da va výtsıhodnotu nez na vstývý skoly.
Panı Jime nez popisuje strıda nı dvoudennı praxe na c tyrdennı praxi, coz povazuje za
d˚lezite perspektivy sve dcery.19 Ve sve m vypra výnı se zamýruje na jejı pra nı. Tak popisuje
pra nı sve dcery, vıc vykonat a stihnout z rozhodujıcıho d˚vodu pro zintenzıvnýnı praktika.
Stejne jako jejı dcera se ve vypra výnı odvola va na praxi, predevsım na strukturu pra ce.
Pra nı Inmy Jime nez, prodlouzit si svoji praxi, se sta va te matem, o ktere m matka s
dcerou diskutujı, jak uva dı panı Jime nez a vypra cı situaci, ktera se vztahuje k vy se uvedene
sekvenci rozhovoru.
V diskuzi s dcerou se matka pta na jejı d˚vod, proc si pra la prodlouzit praxi. Z tohoto
rozhovoru si vzpomına na kratsı dobu jızdy, nez dcerou jmenovany motiv. Nejprve zminuje
panı Jime nez koncept a konkre tnı postup skoly jako za klad dalsıho profesnıho vy voje jejı
dcery (“dýla teÜ tolikň), pak popisuje, jak vedlo aktivnı socia lnı vyjedna va nı Inmy Jime nez s
jejıuc itelkou konec ný k uspýchu ve smyslu prechodu do dlouhodobe ho praktika.
Jako matka odrazuje svoji dceru z aktivit ve skole, ktera “pro ni tolik dýla ň a navrhuje jı
spıse strategii zlehc ova nı. Ani pro svou dceru ani pro sebe samotnou nenacha zı v te to
instituciona lnı prova zanosti moznost jedna nı. Jedina aktivita jako rodic ˚, kterou popisuje je,
ze se dotazovali, “zda to v˚bec vyjdeň. Avsak jejı dceri patrný nestac ı vyc ka va nı, takze si
dojedna se svou uc itelkou panı Schmidt rozsırenı praxe. Na rozdıl od jiny ch partner˚
rozhovoru (panı Schmidt, panı Filcher a Inma Jime nez) vyzveda panı Jime nez aktivitu sve
dcery jako rozhodujıcı k prosazenı tohoto cıle.
Jako pozitivnı p˚sobenı existence dlouhodobe ho praktika popisuje panı Jime nez ne
pracovnı den sve dcery, ny brz vliv, jaky to mýlo v rodinne oblasti (“je tam teÜ presöastna ň) a
podtrhuje tım perspektivu sve ho prozitku a vlivu jako matky.
Shrnutı r˚zny ch perspektiv akte r˚ v profesnım integrac nım procesu Inmy Jime nez:
Uvedene kra tke uka zky realizace r˚zny ch partner˚ rozhovoru k (profesnımu) integrac nımu
procesu Inmy Jime nez ukazujı, ze aktivity a motivace pro prıslusna jedna nı a rozhodnutı,
stejný jako reflektivnı ohodnocenı uspýsny ch pr˚býh˚ jsou individua lný c a stec ný rozdılne a
za visle na instituciona lnıch, profesiona lnıch a rodinny ch rolıch a pozicıch, stejný jako na
prıslusny ch vztazıch k hlavnı osobý ů zde Inmý Jime nez. Tri rozdıly shody shrneme jestý
jednou:
1. Spojenı vypra výnı vsech c tyrech dotazovany ch partner˚ spoc ıva ve zd˚raznýnı
d˚lezitosti (dobre ho) pocitu uspokojenı Inmy Jime nez v jejı souc asne praxi. Rozdılne
jsou c a stec ný perspektivy. Pro Inmu Jime nez samotnou vznika pocit uspokojenı
v odlisenı od predchozı praxe, ve ktere se necıtila dobre. Panı Filcher a panı Schmidt
zd˚raznujı, ze se Inma Jime nez v pra ci cıtı dobre a da vajı to do souvislosti s praxı,
c ımz zd˚raznujı d˚lezitost socia lnıho pocitu uspokojenı v pracovnım kontextu. Z
docela jine perspektivy popisuje matka, ze jejı dcera dobre procha zı praxı. Odvola va
se na zkusenosti, ktere ma se svou dcerou a konstatuje, ze je doma presöastna .
2. Rozdılna jsou ohodnocenı d˚vod˚ pro realizaci dlouhodobe praxe. Ve vztahu
k predstaveny m sekvencım z rozhovor˚ je to patrne ve srovna nı matky a uc itelky.
Jestlize panı Jime nez odvozuje realizaci praxe z iniciativy sve dcery, tak uc itelka panı
Schmidt uva dı koncept skoly k postupne pracovnı integraci stupnova nım trva nı
praktika jako rozhodujıcı.
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Protoze pan Jime nez toho v rozhovoru moc nerekl, zda lo se na m primýrene , zde uve st jen panıJime nez jako
aktivnı mluvc ı.

3. Pri lıc enı prıslusny ch zkusenostı ve vztahu k praxi jsou patrne take r˚zne motivace
zuc astnýny ch akte r˚. Pro Inmu Jime nez je smysl pra ce ů totiz obstara nı jıdla pro
nemocne lidi ů velmi vy znamny , ve vypra výnı obou profesiona l˚ vsak nehraje za dnou
roli. Panı Schmidt a panı Filcher preferujı oproti tomu mýritelne a pla novane uspýchy
v uc enı a zamýrujı tımto smýrem sve profesiona lnı jedna nı. Didakticky zpracovany m
uc ebnım a tre ninkovy m proces˚m Inma Jime nez prisuzuje sama jen maly vy znam.
Vypoc ıta va sice realizaci uc ebnıch program˚ ve skole a v praxi, moc z toho
nevyvozuje a nepopisuje za dny uzitek z toho.
5 Zavĕr
Souhrnem mýla vyniknout ve velke m mýrıtku rozmanitost perspektiv, zkusenostı, prostoru
k jedna nı a zp˚sobu rozhodova nı r˚zny ch akte r˚ v procesech profesnı integrace. Pri jejich
analy ze nejde v prvnı radý o to, co se skutec ný stalo, ny brz o to, jak r˚znı uc astnıci tento
proces rekonstruujı ve svy ch vypra výnıch a ze sve ho pohledu. Aby bylo spolec ne vytva renı
propojenı profesnıch integrac nıch proces˚ uspýsne , je nutne zahrnout nejen r˚zne
zkusenosti, ny brz take subjektivnı vy klad a interpretaci zkusenostı a prostoru k jedna nı. To
se ukazuje na uka zce z organizace praxe Inmy Jime nez, stejný jako v predstavene synte ze
r˚zny ch zkusenostı zp˚sob˚ jedna nır˚zny ch skupin akter˚.
Konkre tný to znamena :
• Pro profesiona ly v oblasti socia lný pedagogicky ch a vzdýla vacıch institucı platı, vzıt
jako za klad profesnıho jedna nı pra nı a motivaci za k˚ nebo uc astnık˚ opatrenı. Kdyz
jde o to, aby se prohloubily napr. ve vyuc ova nı urc ite schopnosti a znalosti, ma to
uspých teprve tehdy, kdyz mladı lide sami vidı v uc ebnıch procesech smysl. Jestlize se
ale cha pe na vstýva vyuc ova nı jako povinnost bez moznosti spolurozhodova nı, potom
se probıhajıcı uc ebnı procesy jako cizı uc ebnı program týzko adaptujı.
• Naplnýnı smyslu pra ce jako ustrednıho elementu pro spokojenost na pracovnım mıstý,
jak popisuje Inma Jime nez, se ukazuje take v jiny ch rozhovorech s praktikanty a hraje
podstatnou roli pri doprovodu profesnıch integrac nıch proces˚. Ve vyuc ova nı
doprova zene m praxi by se o tomto te matu mýlo vıce mluvit.20
• Rodinnou situaci a zamýrenı rodic ˚, kterı zc a sti silný ovlivnujı profesnı integrac nı
procesy, je treba zohlednit v profesiona lnı pra ci.
• Rozhovory s uc astnıky procesu doda vajı c etne prıklady pro nutnost vza jemne ho
cha pa nı zkusenostı, motivace a vy klad˚. A poskytujı vysvýtlenı potrebny ch
prıslusny ch zp˚sob˚ jedna nı zuc astnýny ch v kontextu profesnıch integrac nıch
proces˚. K jejich zdaru se pridruzuje propojenı zuc astnýny ch akte r˚ a zahrnutı jejich
mnohostranny ch kompetencı v ra mci jejich persona lnıho a/nebo profesiona lnıho
akc nıho radia jako rozhodujıcıkrite rium uspýchu.
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5.4.2 Koncepty a nastroje kvalitativnıho zajistĕnı
pr echodu skola - povola
nı
Jorg Bungart

U vod
V EQUAL-rozvojove m partnerstvı “Keine Behinderungen trotz Behinderungň
(www.equal-jobstart.de) s dılc ımi projekty z r˚zny ch region˚ v Nýmecku je týzistým urc ova nı
a zkousenı kvalitativnıch standard˚ na prechodu skola ů povola nı. Vycha zıme-li z koncept˚
zuc astnýny ch partner˚ a jejich existujıcıch kooperativnıch vztah˚, je velmi d˚lezite ,
vybudovat propojenı efektivnıch regiona lnıch struktur zuc astnýny ch partner˚. Toto platı
zvla stý proto, ze opatrenı k profesnı integraci postizeny ch osob jsou nepropojena a existujı
pouze vedle sebe, tzn. jsou mezi sebou nedostatec ný koncepc ný sladýna .
V na vaznosti na setrenı regiona lnıch pec ovatelsky ch a dalsıch potrebny ch struktur,
stejný jako inhibovany ch a podp˚rny ch zprostredkovacıch struktur (souc asny stav), je ukolem
zuc astnýny ch partner˚ vyvinout krite ria kvality a cılove dohody, ktere bude mozne vyuzıt v
mnoha zarızenı a budou sladýna s regionem (perspektivnı stav). Existujıcı postupy k
zajisöova nı kvalitu tak budou da le rozvıjeny za uc elem vybudova nı regiona lnıch vza jemný
propojeny ch struktur. Celkem je treba zajistit, aby sta vajıcı koncepce a postupy byly
prezkouseny a popr. se mohly zlepsit na za kladý dohodnuty ch cıl˚. Na za kladý metody
syste move ho poradenstvı pro organizace (ProzeŘberatung; srov. KONIG/VOLMER 1997)
prebıra Spolkove pracovnı spolec enstvı pro podporovane zamýstna va nı (BAG UB,
Bundesarbeitsgemeinschaft f–r Unterst–tzte BeschŠ ftigung) odbornou garanci, moderaci a
doprovod tohoto vy vojove ho procesu.
Zpracova vana krite ria uspýsnosti majı platit pro zvla dnutı prechodu, aby se efektivnýji
podporily r˚zne profesnı vzdýla vacı nabıdky. Tım se ma v neposlednı radý optimalizovat
prıpadova pra ce. Kromý toho majı standardy vyhovovat pozadavk˚m “sebeurc enı a
rovnopra vnem podılu na spolec nostié (srov. ď 1 Sozialgesetzbuch (SGB) IX21). Pozadavky
kvality se ty kajı oblastı kvality vy sledk˚, struktur a proces˚ a je trba je utva ret s ohledem na
nutnost kontinua lnıho zlepsova nı. Tım se majı zarızenım a jejich spolupracovnık˚m
poskytnout strukturovane a konkre tnı cıle, ktere nepretrzitý podporujı realizaci blızkou praxi a
mıstu. Vyvinute standardy se majı priblızit k srovnatelny m analy za m kvality ve smyslu
kvantitativnıho a kvalitativnıho benchkmarkingu22 (srovna nı nejlepsıch prıkladu … bestpractice). Meznımi te maty obsazeny ch ve spolec enske iniciativý EQUAL jako napr. Gender
Mainstreaming a Empowerment, pri urc enı a hodnocenı kvality zıska va aspekt rovnopra vne
uc asti uzivatel˚ zvla stnı vy znam. K aktivnımu zapojenı uzivatel˚ se berou v uvahu jejich
za jmy.
V na sledujıcım textu budou predevsım predstaveny koncepc nı za klady existujıcı
metody managementu kvality doplnýny o prvnı vy sledky vy voje v ra mci EQUAL-partnerstvı.
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Ca st I SGB IX obsahuje obecna pravidla pro postizene a postizenım ohrozene osoby, c a st II obsahuje pra vo
týzce postizeny ch.
22
V ra mci rozvojove ho partnerstvılze naznac it na sledujıcıprocesy benchmarkingu: a) best-practice-srovna nı
mezi dılc ımi projekty partnerstvı, mezi r˚zny mi vy vojovy mi partnerstvımi (naciona lnı/transnaciona lnı) a mimo
EQUAL; b) srovna nıvy chodu-za padu zuc astnýny ch vzde la vacıch zarızenıpartnerstvı, take podle evaluovany ch
dat.

Vyvoj managementu kvality v oblasti socialnıch sluzeb
Diskuze o managementu kvality v hospoda rsky vy dýlec ne oblasti, ktere nabıraly v
80. letech v Nýmecku na intenzitý a ktere vzesly a byly ovlivnýny predevsım vy vojem v
Americe a v Japonsku, se na zac a tku 90. let sta le vıce a vıce rozsırovaly na socia lnı oblast
resp. tzv. “non-profit-oblastň. Ustrednım pojmem je zvla stý DIN EN ISO 9000 an.23, aöuz se
jedna o kriticke posouzenı nebo o doporuc enı a lze se s nı setkat te mýr ve vsech diskuzıch o
ota zka ch ty kajıcıch se kvality. Kritikove te to a jiny ch norem zpochybnujı prinejmensım prıme
prebıra nı postup˚ ty kajıcıch se zajistýnı kvality z ekonomicke oblasti do oblasti socia lnıch
sluzeb nebo vidı nebezpec ı v pojmove m, a tım take v odborne m odcizenı socia lnı pra ce. Ti,
kterı se zasazujı o jejı pouzitı spatrujı v rozsa hle m prebıra nı odpovıdajıcıch postup˚ sanci k
presnýjsımu popisu vy kon˚, dalsı profesionalizaci, a tım k vzestupu spolec enske ho uzna nı
socia lnıch sluzeb (srov. BOBZIEN 1996, 12 a 17; ARNOLD 1998, 278). Velky vy znam ma tedy
pokud mozno aktivnı vnıma nı sancı spoc ıvajıcıch v debatý o kvalitý jako napr. moznost
transparentnıho zobrazenı sluzeb pro ostatnı, napr. poskytovatele prostredk˚ a dalsı
profesionalizace vlastnı pra ce.
Diskuze o ota zka ch managementu kvality v oblasti socia lnı pra ce by se proto nemýla
zamýrovat pouze na prena senı model˚ a zp˚sob˚ myslenı, ny brz se musı pokusit spojit tyto
modely s vlastnı tradicı. V pojmech jako odbornost, profesionalizace a metodicka pra ce se
dajı najıt dobre styc ne body pro pra ci s ota zkami ty kajıcı se kvality. Na rozdıl od pravidel,
ktere se drıve soustredily na postupy a forma lnı pravidla v ra mci syste m˚ kvality
hospoda rsky ch podnik˚, ktere se vıce zamýrovaly na na stanovenı kompetencı a zkusebnıch
metod (napr. DIN EN ISO 9000 an.), spoc ıva týzistý v oblasti socia lnı pra ce v obsahove m
urc enı znak˚ “dobrepra ceň a jejich prosazenı v praxi. Ve stredu takove diskuze je reflexe o
upravý vlastnıch koncept˚ zarızenı a pra ce a vytvorenı kazdodennı pracovnı praxe. Drıve nez
se urc ı, jak zajistit a da le rozvıjet kvalitu pra ce, je treba stanovit, jake jsou specificke cıle a
obsah te to pra ce.
Nehledý na sta lou skepsi rozsırenou v socia lnı oblasti v˚c i konceptu managementu
kvality bude v budoucnu sta le d˚lezitýjsı zaby vat se podrobný jeho obsahem. Tato nutnost
pramenı predevsım z faktu, ze uz v minulosti zaujımaly diskuze o schopnostech vy konu,
setrenı na klad˚ a jejich prakticky ch d˚sledkcıch sta le výtsı prostor a nebudou uzavreny ani v
budoucnosti. V neposlednı radý podporuje take verejnost vzhledem k napjate mu sta vajıcımu
rozpoc tu vysokou transparentnost co se ty c e vy daj˚ prostredk˚ a jejich cılene ho vynalozenı
(srov. ARNOLD 1998, 278; BOBZIEN m.j. 1996, 13; MEINHOLD 1996, 9).
Diskuze o poklesu na klad˚ v socia lnı oblasti nemohou vsak ve st k tomu, aby se
management kvality vyrovnal uspore na klad˚. Je treba perspektivný odmıtnout jednostranný
vedenou diskuzi o kvalitý ty kajıcı se pojmu redukce na klad˚. SCHWARTE a OBERSTE-UFER
(1997) poukazujı na to, ze nynýjsı “svazy a zarızenı na pomoc postizeny m pozadujı diskuzi o
kvalitů, ktera je vedena vy luc nů z pohledu omezova nı na kladuň (dtto, 57). Kritizujı, ze
“omezenı poklesu na kladu a aspektu kvality se zatım nejevı jako problemň. Zda se, ze je
dohodnuto, ze Ölze pec i o postizenedůlat levnůji a souc asnů lepeň (dtto, 56 an.). O to vıce
proto musıplatit: “Jestlize se ma zabra nit tomu, aby smůr vy voje pomoci urc ovaly ňkoly, ktere
vzesly z cizıch oblastı, je nezbytne, aby formulace standardu kvality zarızenı a svazu byla
schopna konsenzuň (dtto, 57).
Do diskuze o kvalitý se tak vracı odborne aspekty ů prirozený se zohlednýnım
pra vnıch, financ nıch a dalsıch ra mcovy ch podmınek. Výtsı zamýrenı na odbornou stra nku
vyply va uz z pr˚býzný se mýnıcıch spolec ensky ch a socia lný politicky ch stanoveny ch cıl˚ a
ukol˚ (napr. odvratem od v˚dc ıho obrazu v pomoci postizeny m nebo zmýnou struktury na
23

Tato zkratka oznac uje nýmeckou pr˚myslovou normu (Deutsche Industrie Norm, DIN), evropskou normu
(EuropŠ ische Norm, EN), mezina rodnıorganizaci pro standardizaci (International Organization for
Standardization, ISO).

trhu pra ce), coz c inı nezbytny m ustavic ný pokrac ujıcı vy voj koncepc nıch na vrh˚ a
metodicky ch postup˚. BOBZIEN m.j. struc ný shrnuje, “ze rozdůlova nı zdroju na zarızenı
verejne a dobrovolne pec e svazu se musı sta le vıce zamůrovat na cıle a vy sledky. Zde se
vyzaduje vy voj hlavnıch myslenek a kriteriı kvality, kteremusı by t vyjednanemezi ňc astnıky
procesu (mezi spolupracovnıky, nositeli, zamýstnavateli a za kaznıky, pozn. autora)ň
(BOBZIEN m.j. 1996, 14).
Zvlastnosti poskytovanı socialnıch sluzeb
Pri zava dýnı syste mu managementu kvality v zarızenıch socia lnıch sluzeb ů zde jsou
experti zajedno ů je treba zohlednit nýkolik zvla stnostı (srov. BOBZIEN m.j. 1996, 23-28;
MERCHEL 1995). Patrısem m.j.:
• Socialnı praci charakterizujı postupy zamĕr enymi na proces, ktery vyzaduje spıse
flexibilitu jednotlivy ch pracovnıch postup˚, ale nicme ný pripoustı formulova nı
kvalitativnıch standard˚ v za kladnıch pracovnıch oblastech a ve struktura ch mimo tyto
oblasti.
• Vıce nez kde jinde jsou v zarızenıch socia lnıch sluzeb v popredı otazky urcenı cıle a
ovĕr enı pr ıstupu postupu zajisúujıcıch kvalitu.
• Socialnı sluzby jsou vĕtsinou nematerialnı, tzn. mýrıtka hodnocenı jsou komplexnı a
pro uzivatele nenı týzke s nimi manipulovat.
• Produkce a uzıvanı (Ökonsumň) socialnıch skuzeb spolu casovĕ souvisı.
• Struktury vztahu mezi uzivateli a pracovnıky jsou nestejnĕ rozvrstvene ve
srovna nı s tými, ktere jsou vyjadrova ny spıse abstraktnımi pojmy jako poskytovatel
sluzeb a jejich prıjemce. Tak je uzivatel do jiste mıry spoluodpovýdny za kvalitu
sluzeb.
Dalsım hlavnım znakem socia lnıch sluzeb je, ze jsou souc asnı pracovnıci
konfrontova ni se za jmy a oc eka va nım docela jiny ch seskupenı a toto je treba bra t v potaz pri
jejich rozhodova nı. Pri prechodu ze skoly do povola nı jsou týmito r˚zny mi za jmovy mi
skupinami, vedle tých ktere stojı ve stredu uzivatel˚ a podnik˚, naprıklad skoly, r˚zne
poskolnı sluzby, urady pra ce a jinı poskytovatele vy kon˚ (prostredk˚). Kvalita vy kon˚ sluzeb
popr. nabıdek zavisı tak znac nou mýrou na kvalitĕ spoluprace pracovnıku s relevantnımi
kooperativnımi partnery, tzn. jde o vybudova nı efektivnıch a uc elný propojeny ch struktur.
V konceptu managementu kvality socia lnıch zarızenı je proto treba výnovat zvla stnı
pozornost tzv.ňanaly ze prechoduň mezi poskytovali a prıjemci sluzeb.
Kritickaävaha o pojmu zakaznık
V ra mci diskuze o kvalitý v socia lnı oblasti se pro jmenovane za jmove skupiny sta le
vıce pouzıva pojem za kaznıci. Pouzıva nı tohoto pojmu je ale zvla sös ohledem na skupinu
uzivatel˚ znac ný sporne (srov. BOBZIEN M.j. 1996, 41; MEINHOLD 1996, 20; MERCHEL 1995,
327). Tento pojem pocha zı p˚vodný z oblasti pr˚myslove ekonomiky a oznac uje vztah, ktery
se skla da z prodavajıcıho produktu nebo sluzby a odbĕratele, ktery za to platı. Odbýratel
ma moznost si vybrat, ktere produkty nebo sluzby chce zıskat a vyuzıvat a m˚ze si výtsinou
vybrat mezi r˚zny mi nabıdkami. Tyto znaky role za kaznıka v socia lnı oblasti zpravidla
neexistujı. Socia lnı sluzby jsou c asto urc eny trojuhelnıkovy m uspora da nım, ke ktere mu patrı
uzivatel, producent sluzeb a poskytovatel prostredk˚, pric emz uzivatel sa m se výtsinou
nepoc ıta k nabıdce vy kon˚. Proto se take nem˚ze vzeprıt proti nedostatec ne kvalitý vy konu,
jako to mohou za kaznıci v ekonomicke m sektoru, napr. zreknutım se koupi produktu.
Souc asný jsou moznosti volby pro uzivatele v socia lnı oblasti z r˚zny ch d˚vod˚ omezeny:
Tak existuje napr. na jednom mıstý c asto jen jeden poskytovatel sluzby a nikdo dalsı. Ota zka,

nakolik vede v Nýmecku skutec ne prosazenı osobnıho uc tu ke zlepsenı situace pro osoby s
postizenım, z˚sta va otevrena .24
Ke kritice pojmu za kaznık docha zı s odkazem na specificke utva renı vztah˚ mezi
adresa tem a profesiona lnım pracovnıkem v socia lnıch zarızenıch: “Nechuß, kterou
zaznamena va mnoho socia lnıch pracovnıku, kdyz majı mluvit o svem protůjsku jako o
za kaznıkovi, poukazuje na podstatne rozdıly v dosavadnım mınůnı (sebeobranu) socia lnıho
pracovnıka a socia lnho pedagoga, ktery nechce redukovat kontakt se svy m klientem jako
vztah interakce (vy můny na vůcne oznac enı za kaznık)ň (MERCHEL 1995, 326). Ti, kteri
souhlası s pojmem za kaznık sice take vidı kriticke aspekty, poukazujı ale na to, ze jeho
pouzitı m˚ze mıt strategickou hodnotu. Oznac enı za kaznık signalizuje novou kvalitu ňvztahu
mezi socia lnı pracı a jejımi adresa ty, kterı vıce nez dosud berou v ňvahu elementy
dobrovolnosti, za klad akceptance a uzna nı dospůlosti (zralosti), uzna nı adresa ta jako subjektu
v procesu pomoci (a ne jako objekt jedna nı socia lnı pra ce)ň (MERCHEL 1995, 329).
Zachova nı pojmu za kaznık ve zde predstavene m prıstupu je pres nýktere pojmove
nepresnosti smysluplny , protoze v oblasti podılu na pracovnım zivotý umoznuje podchycenı
nejen prımy ch vy kon˚ prıjemce (uzivatel a podnik), ny brz zahrnuje i nositele vy kon˚, internı
a externı kooperativnı partnery. Kromý toho zd˚raznuje pojem za kaznık vnıma nı uzivatele
jako individua zodpovýdne ho samo za sebe, ve ktere m se zd˚raznuje bytı za kaznıkem ve
vztahu k vlastnım potreby. V tomto smyslu lze odka zat take na koncept “empowermentň.
Vysvýtlenı, co znamena vztah k za kaznıkovi a jak ho lze realizovat znamena da lsı
rozvıjenı tohoto pojmu, a to pro ustrednı skupinu za kaznık˚ na prechodu skola ů povola nı,
totiz uzivatel˚ a podnik˚. Orientace na za kaznıka v uzsım slova smyslu znamena , pla novat a
vytva ret struktury a c innosti poskytovatel˚ tak, ze budou primýrený naplnýny za jmy a potreby
uzivatel˚ a podnik˚. Je treba pritom jasný stanovit, ze uzivatel a podniky mohou mıt vliv na
utva renı nabıdky (pric emz sıla utva renı r˚zny ch skupin za kaznık˚ je prirozený r˚zna ). Vliv
lze pritom uplatnovat nasledujıcım zp˚sobem:
1. Vlivem na utvarenı vykonu ý Vliv na utva renı vy kon˚ m˚ze napr. vypadat tak, ze si
uzivatel preje, aby sluzba byla dobre dostupna , aby nabıdky byly prizp˚sobeny podle
druhu postizenı nebo aby byla zachova na persona lnı kontinuita po dobu trva nı doprovodu.
Podniky trvajı naprıklad na tom, aby byly informova ny o druhu a stupni postizenı
prijaty ch uzivatel˚, aby mýly k dispozici kontaktnı osobu nebo aby v krizi dostaly
neprodlený a flexibilný pomoc. Jestlize chceme zajistit, aby zuc astýnı za kaznıci mýli
efektivnı vliv na utva renı nabıdek, tak to predpokla da , ze se prıslusne sluzby budou
vyvıjet v na vaznosti na za jmy za kaznık˚. Toho lze docılit r˚zny m zp˚sobem:
vy chodiskem je c asto systematicke shromazÜova nı oc eka va nı za kaznık˚, ktere mohou u
uzivatel˚ pozorovat a analyzovat odbornıci. Jinou cestu predstavuje u uzivatele a
predstavitele za vodu vcıtýnı se do druhe ho. ňKra lovska cestaň pak znamena dota za nı se
postizeny ch.
2. Hodnocenı podanych vykonu ý Za dalsı element orientace na za kaznıka lze povazovat
hodnocenı podany ch vy kon˚ uzivateli a za vody. Vdýc ne je, vedle opakovany ch dotaz˚ i
semina re s uzivateli, ve ktery ch je da na moznost, prezentovat sve za jmy. Tyto semina re se
c asto musı koncipovat se zamýrenım na specificke potreby r˚zny ch skupin postizeny ch.
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V ra mci pra va na pra nıa volbu v SGB IX m˚ze postizeny c lovýk volit mezi penýzi a výcny mi vy kony. Jeslize
si vybere penıze, jedna se o tzv. osobnırozpoc et (srov. ď 17 SGB IX). Pri zavedenıosobnıho rozpoc tu platı
na sledujıcıpredpoklad: “S osobnım rozpoc tem mohou osoby s postizenım nakla dat jako spotrebitele a vybrat si
vhodne ho poskytovatele osobnıch sluzeb podle svy ch potreb. Zarızenıa sluzby v syste mu pomoci postizeny m si
musızvyknout na zmýnýne chova nıza kaznıka, vnımat osoby potrebujıcıpodporu jako za kaznıkyň (Impulse,
11/2002). Konec ný potrebuje vsak spotrebitel zna t krite ria k ohodnocenıkvality nabızene sluzby. Ve shodý s tım
je budova no neza visle poradenstvıspotrebitel˚m a efektivnıochrana spotrebitele.

Vyhodnocenı r˚zny ch zp˚sob˚ hodnocenı poskytujı konec ný upozornýnı na dalsı
oc eka va nı za kaznık˚.
Zakladnı pojmy managementu kvality
Kvalitu lze obecný cha pat jako Övlastnost, jakkost a hodnotu objektuň. Podle DIN EN
ISO-normy znamena kvalita “jednotu vlastnostı a znaku produktu nebo sluzby, ktera se
vztahuje na schopnostň (DEUTSCHES INSTITUT F… R NORMUNG E.V. 1992, 9). SCHWARTE a
OBERSTE-UFER (1997) poukazujı v na vaznosti na tuto definici na na sledujıcı výcny obsah:
“Podstatne je podle toho vztah mezi vlastnostmi sluzby a oc eka va nım (cıle, můrıtka), ktera
jsou na tuto sluzbu kladena. Kvalita sama je vyja drena v pomůru mezi realizovany m
souc asny m stavem a pozadovanou skutec nostı. Kazdemu hodnocenı kvality by můla
predcha zet pokud mozno exaktnı definice cılovy ch kategoriı ve formů hlavnıch smůru, můrıtek
a standardu.ň (dtto, 58). Kvalita je tak cha pa na jako relac nı pojem, tzn. presne urc enı kvality
sleduje urc ite pozadavky popr. potreby.
V za vislosti na tom, z jake perspektivy ma by t takovy pozadavek nebo potreba
formulovana , lze pro socia lnı sluzby k popisu pojmu kvality rozlisovat zvla stý na sledujıcı
prıstupy (srov. Garvin, cit. podle BOBZIEN m.j. 1996, 40; ARNOLD 1998, 280):
• Pr ıstup se vztahem k produktu: ve stredu za jmu jsou vlastnosti prıslusne sluzby,
ktere lze precizovat a objektivný mýrit.
• Pr ıstup se vztahem k procesu nebo vzniku: v centru pozorova nı ů predevsım z
pohledu poskytovatele sluzeb ů je za vislost mezi procesem, vznikem a kvalitou
podany ch vy kon˚.
• Pr ıstup se vztahem k zakaznıkovi: Kvalita zde predstavuje optima lnı naplnýnı
oc eka va nı za kaznık˚ a je tım prima rný urc ena; mýrenı kvality se prova dı podle
subjektivnıch krite riı za kaznıka.
• Pr ıstup se vztahem k hodnotĕ: v tomto zp˚sobu pozorova nı je rozhodujıcım
krite riem pro kvalitu vztah na klad˚ a vy sledk˚, na klad˚ a vyuzitı produktu popr.
sluzeb.
Pri posuzova nı týchto prıstup˚ je treba bra t v potaz, ze ů jak jiz bylo zmınýno ů v
oblasti socia lnıch sluzeb existujı r˚zne pohledy, napojene zpravidla na urc ite za jmove
skupiny. Proto se v praxi socia lnı pra ce vycha zı z vıce nebo me ný zdarene synte zy nebo z
r˚zny ch vedle sebe stojıcıch prıstup˚ a s tım spojeny ch perspektiv. Da le se kvalita definuje s
ohledem na r˚zne dimenze. Velmi rozsırenou systematikou, ktera se opıra o DONABEDIANA
(1980) je rozdýlenı podle:
• kvality struktury
• kvality procesu
• vy sledk˚.
Dimenze kvality struktury se vztahuje na ra mcove podmınky, ve ktery ch probıhajı
sluzby, tedy napr. velikost a vybavenı pouzıvany ch prostor˚ nebo poc et a kvalifikace
pracovnık˚. Kvalita procesu pozoruje konkre tnı proces poda va nı vy konu, tedy napr.
jednotlive kroky nebo interakci s uzivateli. Kvalita vy sledk˚ se zaby va ota zkou jakkosti
fina lnıho produktu popr. stupným dosazenı cıl˚. Vedle te to klasifikace je treba v oblasti
sluzeb vyzvednout take to, ze kompetence a zdroje, stejný jako persona l a uzivatele majı
podstatny vliv zvla stý na kvalitu procesu a vy sledk˚. Jmenovane dimenze vedle sebe nestojı
nepropojeny, ny brz je treba vycha zet z jejich vza jemne ho p˚sobenı.
V neposlednı radý se je treba blıze výnovat pojmu management kvality. Je zatım bra n
jako nadrazeny pojem pro vsechny systematicke c innosti ty kajıcı se kvality a obsahuje c tyri
stupný, ktere lze souhrnný popsat jako nepretrzity regulac nı kruh (srov. ARNOLD 1998a, 284):
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Proces managementu kvality (podle ARNOLDA 1998, 285)
V ra mci pla nova nı kvality na sleduje urc enı aktua lnıho stavu, vy voj pozadavk˚ a
odvozenı postup˚ k realizaci budoucıho stavu. V te to souvislosti jsou zvla stý d˚lezite ota zky
zaby vajıcı se cıly zarızenı (napr. v ra mci politiky o kvalitý), sluzbami pro za kaznıky a jejich
oc eka va nımi, aktua lnı pevný danou kvalitou vy kon˚, slaby mi a silny mi stra nkami ů (“Jake
zdroje ma me k dispozici?ň), stejný jako spokojenostI a predstavami pracovnık˚.
R ızenı kvality zahrnuje veskera preventivnı, kontrolnı a korigujıcı opatrenı, ktera
prispıvajı k naplnýnı pozadavk˚ kvality a zaby vajı se proto zvla stý oblastmi persona lnımi a
organizac nımi, vybudova nım organizace a jejım chodem, stejný jako informac nımi a
komunikac nımi syste my specificky mi pro prıslusnou organizaci.
V ra mci prezkusova nı kvality je na za kladý srovna nı vy chozıho a budoucıho stavu
stanoveno, jak dalece bylo znak˚ kvality, o ktere se usilovalo, skutec ný dosazeno (stupen
dosazenı cıle). K tomu se zkoumajı vsechny c innosti ty kajıcı se kvality a elementy
organizace, napr. v ra mci auditu popr. prezkouma nı postup˚. Jestlize vy sledky ukazujı na
(alespon c a stec ný) nedostatec ne naplnýnı pla novane ho stavu, je treba prijmout odpovıdajıcı
opatrenıke zlepsenı stavu v ra mci kvalitativnıho pla nova nı a/nebo ů rızenı.
Dokumentace kvality zahrnuje výtsinou pısemny vy klad vsech opatrenı v oblastech
pla nova nı kvality, rızenı kvality a prezkusova nı kvality. Sem spadajı mimo jine vy povýdi k
politice kvality instituce, popis vy kon˚, statistika o kvalitý nebo zpra vy popr. protokoly o
provedene m prezkousenı kvality.
Pokud doslo v ra mci uvedenı koncepce managementu kvality k provedenı vsech
stupn˚, zby va na konci ů jako ustrednı cıl dokumentace ů vyhotovenı manua lu (prıruc ky)
kvality. Obsahuje predstavenı jednotlivy ch obsahovy ch a metodicky ch krok˚, stejný jako
na vod pro vytvorenı a dokumentaci pracovnıch proces˚. Zajistýnı kvality oznac uje v te to
souvislosti vsechna vy se uvedena popr. dalsı opatrenı, ktera slouzı k zajistýnı a prezkousenı
drıve stanovene kvality.
Nejrozsa hlejsımetodou pro management kvality je Total-Quality-Management (TQM)
(srov. ARNOLD 1998, 285; BOBZIEN m.j. 1996, 53). Lze jej charakterizovat c tyrmi elementy a
povazuje se za zvla sövhodny pro zarızenı socia lnıch sluzeb:
• orientace na zakaznıky
• orientace na pracovnıky
• orientace na management
• orientace na proces
Naplnýnı oc eka va nı za kaznık˚ je v tomto konceptu ustrednım cılem organizace. Platı
nejen pro externı, ny brz i pro internı za kaznıky, napr. jednotlive pracovnıky zarızenı, kterı
vykona vajı c a stec ný rozdılne , ale spolu souvisejıcı a vza jemný koordinovane c innosti. V

konceptu Total-Quality-Management jsou vsichni pracovnıci na vsech urovnıch organizace
odpovýdnıza trvalost kvality sluzeb.
To vede k posılenı zodpovýdnosti jednotlivy ch pracovnık˚ za kvalitu vykonane pra ce
a take k cılene mu vyuzitı vlastnıch specificky ch kompetencı a zdroj˚. Takova orientace
pracovnık˚ navazuje na princip orientace managementu. Vykazuje kvalitu jako nejvyssı
organizac nı cıl a poukazuje na odpovýdnost vedoucı urovný za vybudova nı kvalitativnı
kultury v prıslusne organizaci. Konec ný zd˚raznuje orientaci na proces, kontinua lnı a
dynamicky dalsı vy voj a zlepsenı sta vajıcı kvality nabıdky sluzeb. Zajistýnı kvality a vy voje
kvality je cha pa no jako souc a st kazdodennı pra ce a nenı pouze predmýtem jednotlivy ch
prezkusova nı v urc ite m c asove m useku25.
V ra mci vy kladu o kvalitý a managementu kvality se sta le otvıra ota zka, jak dalece je
nutna certifikace QM syste mu neza visly mi kontrolnımi organizacemi. Zvla stý v (socia lnı)
oblasti sluzeb docha zı ke kontroverznı diskusi tohoto aspektu (srov. BOBZIEN m.j. 1996, 122).
Komuna lnı spolec enstvı k tomu poznamena va : “Kdo se va znů zaby va managementem kvality,
muze se vzda t certifikace, pokud disponuje srovnatelny mi alternativami a je schopen je
pracovnıkum a za kaznıkum ňc innů zprostredkovat.é (KGSt 1995, 44). Stejny m zp˚sobem
bylo napr. koncipova no d˚chodove pojistýnı v oblasti medicınske rehabilitace v poloviný 90.
let pomocı syste mu managementu kvality, ve ktere m se neusilovalo o za dnou certifikaci
(srov. DORENBURG 2000, 300). S d˚razem na rozlisova nı mezi externımi a internımi
opatrenımi kvalitativnıho zajistýnı ů s odbornou podporou ů byl v dobý trılete zkusebnı fa ze
vyvinut postup externıho zajistýnı kvality, ktery ve sve m ja dre obsahuje pravidelna klinicka
srovna nı podle relevantnıch strukturovy ch dat (heslo “benchmarkingň). Data sbıra vy zkumne
pracovistý, zpracova va je a shromazÜuje vy sledky ve zpra vý o kvalitý, na za výr je da k
dispozici rehabilitac nı klinice k podpore internıho managementu kvality. Soutýzı zamýrenou
na kvalitu lze vyvolat kontinua lnı proces zamýreny na zlepsova nı kvality v jednotlivy ch
zarızenıch.
Za výrem lze konstatovat, ze se v ra mci oblasti socia lnıch sluzeb vyvıjı sta le vıce
koncept˚ managementu kvality, ale na druhe straný se o nich take kriticky diskutuje. Vedle
orientace na principy postup˚ zajisöujıcıch kvalitu se cılený zkousı respektova nı zvla stnostı
socia lnıch sluzeb ve srovna nı k hospoda rstvı, ale take k jednotlivy m zarızenım a v pracovnı
oblasti. Poslednı zmınýne je d˚lezity m predpokladem pro to, aby byly odpovıdajıcım
zp˚sobem respektova ny specificke cıle r˚zny ch organizacı. Proto je treba da le rozvıjet a
zkoumat postupy, ktere urc ujı kvalitu v organizacıch socia lnıch sluzeb, stejný jako je treba
výnovat mimora dnou pozornost rozmanity m krok˚m a vliv˚m, ktere jsou zde smýrodatne .
Pri tomto procesu se s odkazem na pojem “Total-Quality-Managementň vyvıjı metoda
zajistĕnı kvality. Týzistý spoc ıva jak ve formulaci cıl˚ stanoveny ch zuc astnýny mi, tak take
ve zlepsenı zp˚sobu pra ce zamýrene ho na proces, jehoz pomocı lze dosa hnout týchto cıl˚.
Vy chozı ota zka pri koncipova nı syste mu kvalitativnıho managementu proto znı: Jak muzeme
… s ohledem na ruzne za jmy zňc astůny ch … vyuzıt financ nı a persona lnı zdroje, aby ňkoly,
ktere jsou kladeny na socia lnı sluzby, byly efektivnů splnůny a jaky lze prezentovat
diferencovany a zduvodnůny dukaz jak pro internı, tak pro externı oblast, ktery lze sledovat?
Osloveny jsou tım dva za kladnı aspekty koncept˚ managementu kvality, totiz “internı
kvalifikace popr. profesionalizaceň a forma “externıch vy kladuÄ.
25

Relevace prıstupu TQM, ktera existuje nejen pro socia lnısektor, ny brz take pro jine sluzby a ekonomicka
odvýtvı, se da take tak cha pat, ze uz zmınýna DIN EN ISO-norma existuje take v prenesene podobý. V pozadı
byla kritika pocha zejıcıopýt z rad ekonomicke oblasti a vztahovala se na prıstup relativný vzda leny praxi.
Aktua lnıDIN EN ISO norma se opıra o proncipy TQM a zachytila zvla stý aspekt orientace na za kaznıka. Na
za kladý kriticke ho pohledu na DIN EN ISO normy byl vyvinuty ů pro evropsky trh uz drıve dıky iniciativý
velky ch hospoda rsky ch podnik˚ ů alternativnı koncept managementu kvality. Na za kladý americke ho vzoru byl
v roce 1988 zalozen Evropsky fond managementu kvality (European Foundation of Quality Management
EFQM), pod jehoz jme nem se koncipoval model managementu kvality zalozeny na za kladnıch principech TQM.

Kvalitativnı standardy k propojenı v integrativnı praci
V uvedene metodý managementu kvality je vy voj pracovnıho standardu centra lnım
za kladem k urc enı srovna nı vy chozı a cılove ho stavu, a tım je i predpokladem kontinua lnıho
procesu zlepsenı. Kvalitativnı standard se skla da ze trıelement˚:
•
•
•

Cıl vy konu, o ktery se usiluje v ra mci integrativnıho doprovodu jako napr.: “Je treba
stabilizovat pracovnı vztah po fa zı zapracova nıň (Za kladnı ota zka: c eho se ma
dosa hnout?),
Zpravidla na vıce urovnıch jedna nı, ktere zna zornujı, jake konkre tnı postupy popr.
zp˚soby pra ce vedou k dosazenı cıle (Za kladnı ota zka: Jak lze efektivný dosa hnout cıle
vy kon˚?),
Zpravidla ve vıce a samostatný postaveny ch hodnotıcıch postupech k prezkouma nı, ktera
stanovı, jak lze poznat, ze bylo sledovane ho cıle dosazeno (Za kladnı ota zka: Podle c eho
lze poznat, ze bylo pla novane ho cıle dosazeno?).

Tato klasifikace je odvozena z teoreticko-prakticky ch za klad˚, ktere vycha zejı z
predpokladu, ze kazde mu výdome mu a cılem urc ene mu jedna nı odpovıda urc ity sled c innosti:
1. Orientace a pla nova nı, 2. Rozhodova nı a realizace 3. Kontrola a vyhodnocenı (srov.
HACKER 1998, 54 a 249; OESTEREICH 1981; VOLPERT 1980). Kde se tento sled v ra mci
kvalitativnıho standardu odra zı, ukazuje na sledujıcı obra zek:
Qualit¨tsstandard
Leistungsziel

Handlungsleitlinien

Verfahren zur Š berprÜ fung
der Zielerreichung

Was soll erreicht werden?

Wie kann das Leistungsziel
effizient erreicht werden?

Woran ist zu erkennen, daꏗdas
Leistungsziel erreicht wurde?

1. Orientieren und Planen

2. Entscheiden und Durchf–hren

3. Kontrollieren und Auswerten

Kvalitativnı standardy k tomu obsahujı dimenze kvality procesu, struktury a
vysledku. Kvalita procesu se da v podstatý urc it podle hlavnıch liniı jedna nı a podle kvality
vy sledku (vedle kvantitativnı velikosti jako napr. kvŇta zprostredkova nı) pomocı postup˚ k
prezkousenı dosazenı cıl˚. Kvalita struktury zahrnuje v prvnı radý velikost a vybavenı uzity ch
prostor, dosazitelnost a otevrenost pra ce poskytova nı sluzeb, stejný jako poc et a kvalifikaci
pracovnık˚. Dalsı vzdýla nı a supervize jsou pri tom za kladnımi elementy persona lnıho
vy voje. Urc enı kvality struktury m˚ze by t prirazeno jednotlivy m standard˚m kvality nebo
m˚ze by t nadrazene pro celou oblast poskytova nı sluzeb. K tomu se m˚ze zvla stý uz u
existujıcıch syste m˚ k zabezpec enı kvality pouka zat na sta vajıcı dokumentaci. Vy voj
standard˚ se uda va podle katalogu strukturovany ch za kladnıch ota zek.
Pojem cıl vy konu byl vybra n proto, aby bylo jasne , ze se jedna o stanovenı cıle v
ra mci procesu poskytova nı sluzeb, a tım aby byl tento cıl vymezen oproti urc enı cıle
vztazene ho na prıpad ů napr. v ra mci vyhotovenı integrativnıho pla nu.

Hlavnı linie jedna nı popisujı konkre tnı postup popr. zp˚sob pra ce, ktery ma slouzit k
dosazenıcıle vy konu. Majı by t formulova ny tak, aby:
• na jedne straný byly dostatec ný konkre tnı, aby poskytovaly na vod na integrativnı pra ci a
aby mohly predstavovat pro pracovnıky relevantnı strukturovanou a pracovnı pomoc,
• na druhe straný byly dost obecne , aby poskytovaly nutnou flexibilitu v prıpadove m
zpracova nı pracovnıch proces˚.
Ota zka spra vne ho stupný diferenciace hlavnıch liniı jedna nı vyzaduje koneckonc˚
trochu cviku a je take za visla na pracovnıch zvyklostech a potreba ch prıslusny ch pracovnık˚.
Postup k prezkousenı dosazenı cıle urc uje, podle ktere ho lze poznat, ze bylo
pla novane ho cıle (a tım i uspýchu) dosazeno. Casto lte tento aspekt cha pat vıce intuitivný a
me ný se zkouma systematicky a dokumentuje se. To ma za na sledek, ze tomu tretımu ů napr.
kdo zada va zaka zky popr. nositeli vy kon˚ ů se týzko dajı zprostredkovat predevsım
kvalitativnı vy sledky pra ce. Ale take pro ný samotne nebo pro vlastnı ty m jsou vy sledky
integrativnı pra ce zrıdka prımo pochopitelne . Vy sledky se tak nedajı adekva tný predstavit a
pri nedostatec ne m dosazenı cıle se hned nepoznajı nutne zmýny popr. zlepsenı nebo se
nedostatec ný rychle prosazujı. Býzny m postupem k prezkousenı dosazenı cıle je obstara nı
zpýtny ch hla senı skupin, ktere se podılejı na integrativnım procesu (napr. uzivatele , podniky)
podle pevný stanoveny ch hlavnıch ota zek, urc eny ch indika tor˚ pro dosazenı cıle (napr. dalsı
zamýstna va nı uzivatele nebo jeho spokojenost s pracı v na vaznosti na krizovou intervenci),
stejný jako s pouzitım kontrolnıho seznamu (c asto pri kontrole procesu, tzn. k prezkousenı
pouzite ho pracovnıho chodu). Tım je mozne predstavit vedle kvantitativnıch vy sledk˚, jako
poc ty zprostredkova nı, take kvalitativnı uspýchy pra ce odborny ch sluzeb.
Standardy kvality propojenı se v souc asne dobý vyvıjejı v ra mci na rodnıho
rozvojove hpo partnerstvı “Keine Behinderungen trotz Behinderungé. Vy chodiskem je
popsa nıaktua lnı stavu, v dılc ım projektu se pouzıva termın Ist-Stand ů souc asny stav.
Vyhled
Po etapý vy voje standardu kvality propojenı je treba s pomocı uc astnık˚ a s vyuzitım
jejich zkusenostı v býzne m pracovnım dnu vyzkouset, v jake formý lze standardy integrovat
do sta vajıcıho syste mu zajistýnı kvality nositele. Toto zajisöuje trvale p˚sobenı vyvinute ho
na stroje. Neza visle na tom, zda uz syste my zajistýnı kvality existujı nebo se jestý vyvıjejı, se
proka zalo, ze je treba prova dýt kazdoroc nı hodnocenı vy konu sluzeb. S pomocı takovy ch
auditorsky ch postup˚ lze pracovnı procesy a pracovnı vy sledky, ale take na stroje kvality
pravidelný prezkouset a kontinua lný da le rozvıjet v ra mci srovna nı sta vajıcıho stavu se stavem
fina lnım.
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5.5 Transnationaler partner 5. Empowerment door Transitie, Holandsko
5.5.1 Skoly v Holandsku se zr etelem na profesnı pr ıpravu zaku
se specialnımi vzdĕlavacımi potr ebami
Freerk Steendam
V d˚sledku svobody vyuc ova nı neexistujı v Holandsku jen skoly verejne , zrizovane
výtsinou obcemi. Pres c tyri c tvrtiny vsech za k˚ navstývuje priva tnı skoly, ale take tyto jsou
financ ný podporova ny sta tem, pokud plnı urc ite cıle. Dostanou pausa lnı rozpoc et
(Pauschalbudget), z ktere ho m˚ze by t financova na nabızena vy uka. Take uc itele soukromy ch
skol jsou placeni podle platny ch tarif˚ v zemi. V roce 1998 se vyda valo v Holandsku 5,5 %
hrube ho tuzemske ho produktu na skolstvı. Rodic e neplatı za docha zku dýtı do povinne skoly.
S koly vsak mohou pozadovat prıspývek na mimoskolnı aktivity. Rodic e vsak dosta vajı
rodinne prıdavky.
Za ci od 18 let musı za na vstývu skoly platit. S kolne je te mýr pro vsechny stupný stejne .
Za ci a studenti nad 18 let dosta vajı od sta tu tzv. za kladnı stipendium, ktere se zvy sı pomocı
p˚jc ky v za vislosti na vy konech a prıjmech nebo za ci dosta vajı kredit. Kromý toho mohou
dostat zlevnýne roc nı predplatne na mýstskou verejnou dopravu Ve výku 18 - az 27 let
absolvuje 15,2 % studujıcıch studium v prezenc nı a 6,8 % v kombinovane formý. Výtsina
holandsky ch skol, vysoky ch skol a univerzit nemajı interna ty nebo koleje.
Primarnı vzdĕlavanı
Prima rnı skoly navstývujı dýti ve výku c tyri az dvana ct let. Osmilete vyuc ova nı je
zamýreno na emociona lnı, psychicky a kreitivnı rozvoj dýtı a uc ı se socia lnım, kulturnım a
fyzicky m dovednostem. Kazda prima rnı skola stanovuje na za kladý za konny ch predpis˚ tzv.
skolnıpla n.
Pro dĕti / zaky ve vĕku od 3 do 20 let, kter ı jsou postizenı tĕlesnĕ, mentalnĕ nebo
jinak socia
lnĕ znevyhodnĕni, existujı skoly, kde je jim poskytova na specia lnı vy uka. Cılem
tohoto specia lnıho vyuc ova nı je co mozna rychle zac lenýnı do býzne ho vyuc ova nı. V ra mci
projektu “Wieder gemeinsam zur Schuleň (Opýt spolec ný do skoly) iniciovane ho sta tem,
majıbýzne a specia lnı skoly intenzivnýji spolupracovat.
Sekundarnı vyucovanı
Sekunda rnı vyuc ova nı, ktere navstývujı za ci od 12 let, se c lenı na tyto vzdýla vacı formy:
• Berufsvorbereitender Unterricht ( VBO) ů predprofesnı prıprava
• Allgemein bildender Sekundarunterricht der Mittelstufe (MAVO) ů vseobecne
sekunda rnı vzdýla va nı strednıho stupný
• Allgemein bildender Unterricht der Oberstufe (HAVO) ů vseobecne vzdýla va nı
vyssıho stupný
• Vorwissenschaftlicher Unterricht (VWO) ů preduniverzitnı prıprava
Casto jsou r˚zne druhy skol shroma zdýny pod jednou strechou, v Gesamtschulen
(spolec na skola). Predprofesnı prıprava a vseobecne sekunda rnı vzdýla va nı strednıho stupný
trva kazde c tyri roky. Za výrec ne vysvýdc enı opravnuje k na vstývý profesný zamýrene ho
tercia lnıho vzdýla va nı.
Za výr sestilete preduniverzitnı prıpravy opravnuje k na vstývý univerzit. Za ci
vzdýla va nı zamýrene ho na predprofesnı prıpravu, vseobecný vzdýla vacıho sekunda rnıho
vzdýla va nı strednıho stupný a vyssıho stupný, stejný jako vzdýla va nı zamýrene ho na

preduniverzitnı prıpravu se vyuc ujı v prvnıch trech letech v 15 povinny ch predmýtech. Toto
je tzv. za kladnı vzdýla nı Grundausbildung. 97,7% vsech 17 ti lety ch absolvujı uplne
sekunda rnıvzdýla va nı.
Drzitele za výrec ne ho vysvýdc enı profesnıho sekunda rnıho vzdýla va nı vyssıho stupný
nebo pokrac ovacıho uc ilistý (das weiterf–hrende Lehrlingswesen) se mohou v Holandsku a
v nýktery ch jiny ch sta tech usadit jako samostatnı podnikatele . Za výrec na vysvýdc enı te mýr
vsech obor˚ v ra mci tohoto druhu vzdýla va nı formy jsou ve sta tech EU una va na. Rozdıl mezi
profesnım sekunda rnım vzdýla va nım vyssıho stupný a uc ilistým spoc ıva v tom, ze prvnı typ je
c istý skolnı vzdýla va nı, uc ilistý ma naproti tomu kombinovane vzdýla va nı skolnı a prakticke
v za vodý nebo podniku.
Tercialnı vzdĕlavanı
K tercia lnımu vzdýla va nı patrı profesnı tercia lnı vzdýla va nı (berufsbildende
TertiŠ runterricht HBO), ktere poskytujı odborne vysoke skoly (Fachhochschulen) und
výdecke vzdýla va nı (der wissenschaftliche Unterricht WO) na univerzita ch. Býzna studijnı
doba pro oba typy vzdýla va nı jsou c tyri max. sest let. Z 18- az 27ti lety ch absolvuje 15,2%
prezenc nı formu studia (Vollzeitstudium) a 6,8% kombinovanou formu studia (ein
Teilzeitstudium). Po absolvova nı prvnı c tyrlete fa ze výdecke ho studia se mohou studenti da le
specializovat nebo se výnovat vy zkumu. Celkem je v Holandsku devýt vseobecny ch univerzit,
tri technicke a jedna zemýdýlska . Vsechny disponujı vysoce specializovany mi výdecky mi
instituty.
Internacionalnı vzdĕlavanı
Pro dýti, ktere absolvovaly c a st sve ho prima rnıho nebo sekunda rnıho vzdýla va nı
v zahranic ı, existujı skoly, ve ktery ch se vyuc uje v anglic tiný, francouzstiný nebo nýmc iný.
Kromý toho existuje v Holandsku deset vzdýla vacıch institucı pro tercia lnı vyuc ova nı, ve
ktery ch mohou zahranic nı akademici absolvovat nabızene specia lnı vzdýla va nı v anglic tiný
(c asto take ve francouzstiný nebo spanýlstiný).
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V oblasti vzdýla va nı se setka va me az do dnesnıho dne se c tyrmi r˚zny mi smýry
jakoby sloupy: protestantske skoly (Protestantische Schulen), katolicke skoly (Katholische
Schulen), neutra lnı sloup (Daltonske skoly, Montessori skoly, Steiner ů Waldorfske skoly,
Daltonschulen, Montessori, Steiner u.Š .) a verejne skoly. Sta t uz nema vlastnı skoly. Drıve
byly jestý "Reichsschulen" (Rijks HBS zum Beispiel), ale dnes jsou obce zrizovately
verejny ch skol.
Holandsky vzdĕlavacı syste m je vybudova n takto:
a. Primarunterricht (pro dýti mezi 4 a 12 lety) ů prima rnı vyuc ova nı
b. Sonderschulen (jak pro prima rnı tak pro sekunda rnı vyuc ova nı) ů specialnı skoly
c. Sekundarunterricht (od 12 do 19 let) ů sekunda rnı vyuc ova nı
Pritom se rozlisuje :
- VMBO (vorbereitende mittlere Berufsbildung, 4 Jahre) ů pripravujıcı strednı profesnı
vzdýla va nı, 4 roky
- HAVO (hohere allgemeine Bildung, 5 Jahre) ů vyssı vseobecne vzdýla va nı, 5 let
- VWO (vorbereitende wissenschaftliche Bildung, 6 Jahre) ů pripravujıcı výdecke vzdýla va nı,
6 let
d. Berufs- und Erwachsenenbildung ů profesnı vzdýla va nı a vzdýla va nı dospýly ch
e. Hohere Bildung: - Berufshochschule - UniversitŠ t - Offene UniversitŠ t (Fernbildung) ů
Vyssıvzdýla va nı ů profesnı vysoke skoly ů univerzity ů otevrena univerzita (distanc nı
vzdýla nı)
Sekunda rnı vzdýla va nı obsahuje vyuc ova nı, ktere prımo navazuje na za kladnı skolu.
Dýti majı dvana ct let a vyhledali si spolu s rodic i skolu, kterou by chtýly navstývovat prirozený take podle svy ch schopnostı.
VMBO
Výtsinu skol tvorı skolnı spolec enstvı MAVO/HAVO/VWO. Ale existujı i sirsı svazy
s VMBO (alle Lehrwege ů vsechny studijnı cesty)/HAVO/VWO. MAVO a VBO
(Vorbereitende Berufsbildung - pripravujıcı profesnı vzdýla va nı) se nazy vajı od roku 1999
VMBO (Vorbereitende Mittlere Berufsbildung ů pripravujıcı strednı profesnı vzdýla va nı).
V VMBO jestý sta le existuje teoreticka vzdýla vacı cesta, ktera se nazy va MAVO.
Prvnı faze sekundarnıho stupnĕ
K prvnı fa zi sekunda rnıho stupný patrı c tyrlete vzdýla va nı VMBO a prvnı tri roky
HAVO (5 let) a VWO (6 let). Prvnı fa ze se nazy va "Basisbildung" ů za kladnı vzdýla nı.
(neple st s "basisschool", neboöto je za kladnı skola - Grundschule).
Za kladnı vzdýla nı je vyuc ovacı program pro prvnı roky vsech typ˚ skol. Akcent
spoc ıva v aplikova nı poznatk˚ a dovednostı a velky d˚raz se klade souvislosti dane v uc ebnım
pla nu. Zavedenım za kladnıho vzdýla nı se take chce dosa hnout posunutı definitivnı volby pro
MAVO, HAVO nebo VWO a predpokla da se, ze býhem obdobı za kladnıho vzdýla nı dojde
jestý ke zlepsenı schopnostı za k˚.
Na zavedenı za kladnıho vzdýla nı v roce 1993 je treba se dıvat jako na kompromis
mezi tými, kterı prednostnovali Gesamtschule ů uplnou skolu (v Holandsku: middenschool) a
tými, kterıv˚bec nebyli proto, aby se za ci po za kladnı skole jestý da le heterogenný vyuc ovali.
Tak se vyvinuly se vedle sebe r˚zne typy skol . Existujı sekunda rnı skoly, ktere jsou
v prvnı roc nu zcela heterogennı, tedy se za ky se schopnostmi pro gymna zium, v jedne trıdý se
za ky, kterı mohou dosa hnout jen nejnizsı studijnı cestu VMBO. Ale existujı take skoly, kde
jsou za ci odstupnova ni podle urovný jiz v prvnıtrıdý. Mezitım je rada variant.
S kola se m˚ze volný rozhodnout, zda bude trvat za kladnı vzdýla nı dva, tri nebo c tyri
roky. Zpoc a tku chtýlo ministerstvo prezkouset dosazene hlavnı cıle, ale protoze by to sta lo

skoly (a prirozený take uc itele) hodný c asu a pra ce a kromý toho rozdıly mezi skolami
vzhledem k r˚zny m struktura m byly tak velke , ze se od toho nakonec upustilo.
Potom, co byly prvnı roky za kladnıho vzdýla nı evaluova no, muselo se bohuzel
konstatovat, ze se nesplnila p˚vodnı oc eka va nı. Výtsiný skol se nepodarilo vybudovat syste m,
ktery by vyhovoval princip˚ za kladnıho vzdýla nı, totiz aby prinesl za k˚m vedle znalostı take
dovednosti a aby se doa hlo koherence ve skolnı nabıdce. Ministerstvo proto uvazuje o dalsım
rozvoji za kladnıho vzdýla nı.
V pr˚býhu za kladnıho vzdýla nı se vyuc uje kazdy za k alespon 15 predmýt˚. Pro
jednotlive predmýty jsou formulova ny hlavnı cıle, ktere uda vajı popis kvality za ka v oblasti
usudku, znalostı a dovednostı.
Na konci za kladnıho vzdýla nı ma skola minima lný tyto hlavnı cıle dosa hnout. Za ci
majı absolvovat v prvnıch trech letech v za kladnım kurikulu 1000 vyuc ovacıch hodin 50 ti
minutovy ch. Vedle toho existuje jestý volny prostor pro skoly s poc tem 870 hodin, ktere m˚ze
pouzıt pro jine aktivity a jine vyuc ovacı hodiny. Za jeden skolnı rok majı za ci absolvovat
minima lný 1280 vyuc ovacıch hodin po 50 minuta ch. K novy m predmýt˚m pri zavedenı
za kladnıho vzdýla nı patrı technicke predmýty, informatika a pe c e ("Versorgung"), varenı,
hygiena a vy chova ke zdravı.
Vy sledky za kladnıho vzdýla nı nebyly dosud uspokojive . Ministerstvo uc inilo nýktera
opatrenı, aby tyto proble my nýjaky m zp˚sobem resilo. Takze od roku 2001 nemusı skoly
bezpodmınec ný nabızet vsechny hlavnı cıle. Vyslo najevo, coz uz mnozı experti predpovıdali
pri zava dýnı za kladnıho vzdýla nı, ze program je pro nýktere za ky prılis týzky a prılis
teoreticky . Nynı majı za ci vıce volnosti pri sestavova nı skupin za k˚ v urc ity ch predmýtech
(jejich c a stı). Take se odstranily povinne testy.
Zajımava tendence je na sledujıcı : Za dva az tri roky se druha fa ze sekunda rnıho
vzdýla va nı rozvinula ve smýru "Studienhauses" ů studijnıho domu. To znamena , ze za ci musı
pracovat samostatnýji, ze se prezkusujı dovednosti a ze uc itel vystupuje v roli vıc nez
doprovod za ka. Konstatuje se, jak je d˚lezite pro dosazenı cıle, ze si za ci pomalu zvykli uz
v prvnıfa zi na to, aby pracovali samostatný.
A nynı dosla skola samo od sebe pravdýpodobný do situace, aby skutec ný zmýnila
vyuc ova nıv prvnı fa zi.
Druhafaze sekundarnıho vyucovanı
Pri zavedenı "nove druhe fa ze" se formuloval jako hlavnı cıl siroke vseobecne
vzdýla nı a dobra prıprava na dalsı vyuc ova nı. Od "Mammutgesetz" (mamutı za kon) z roku
1968 se vyuc ova nı na sekunda rnım stupni prılis nezmýnilo. Zavedenı za kladnıho vzdýla nı
utvorilo zac a tek k dalsım inovacım. Konstatovalo se predevsım na univerzita ch a vysoky ch
skola ch, ze spojenı mezi sekunda rnım vzdýla va nım a dalsımi vzdýla vacımi stupni bylo sta le
problematic týjsı. Za ci nebyli zvyklı samostatný pracovat a jejich znalosti a dovednosti byly
rovnýz nedostatec ne . Byli prılis ňzce vzdýla ni, coz souviselo se syste mem volby odborny ch
predmýt˚ v poslednıch letech pred za výrec nou zkouskou. (HAVO 6 predmýt˚, VWO 7
predmýt˚). V roce 1998 zac aly prvnı skoly se zavedenım nove druhe fa ze, ktera platı pro
vsech za ky od roku 1999.
Nove na tom je, ze nynı uz se nevycha zı u urc ite ho poc tu vyuc ovacıch hodin na za ka,
ny brz ze studijnı za týze "Studienbelastung", tedy doby, kterou musı za k studi výnovat.
Namısto vy kaz˚ hodin se vycha zı pri kalkulova nı studijnıho zatızenı z z pr˚mýrne doby,
kterou za k potrebuje, aby si osvojil urc itou c a st la tky. Pri tom se vycha zı z toho, ze celkove
studijnızatızenıza rok je 1600 hodin, totiz 40 ty dn˚ po 40 hodina ch.
Pro pla n vy uky (uc ebnı la tka, metodika a pom˚cky) nejsou za dne podrobnýjsı
predpisy. Ve skolnım pla nu ma by t popsa n vy býr a odpovýdnost co se ty c e uc ebnı la tky a

pouzıvane didaktiky. S kola sama si vybıra vyuc ovacı metody, za porızenı knih zodpovıdajı
rodic e.
Podstatne na nove druhe fa zi je to, ze za ci se uc ı vıce predmýt˚m, tedy zıskajı sirsı
vzdýla nı, musı pracovat samostatnýji a pozaduje se od nich vıc dovednostı. Za ci majı
realizovat "Profilarbeit" profilovou pra ci, kterou samostatný porıdı a ve ktere musı
proka zat souvislosti ty kajıcı se vıce zvoleny ch predmýt˚. Vzhledem k výtsımu poc tu
predmýt˚ a male mu poc tu hodin na jeden predmýt nez ve stare m syste mu musı za ci
zpracova vat la tku samostatnýji. Uc itel doprova zı vıce individua lnı uc ebnı proces, nez stojı
pred trıdou.
Mnoho skol zavedlo "Selbststťndigkeitsstunden" (hodiny samostatnosti), ve ktery ch si
za ci mohou vybrat, ke ktere mu uc ili chtýjı jıt a pod dohledem a poradenstvım si vyrizovat
svoje ukoly.
Tato nova didaktika des "Studienhauses" pozaduje velmi hodný od skol a bude jestý
nýjaky c as trvat, aby se tento syste m dobre zakotvil ve skola ch. Prvnı vy sledky nejsou spatne ,
i kdyz uz je zretelný patrne , ze novy syste m predstavuje pro uc itele dodatec ne zatızenı a
za k˚m nepripada lehke pracovat samostatný.
Take vybavenı skol se musı zlepsit dodatec ny mi pracovnımi mısty pro za ky, poc ıtac i a
internetovy mi prıpojkami.
Zpusob pr echodu mezi ruznymi skolnımi formami
Ze zakladnı skoly do sekundarnı skoly
Po za kladnı skole, kdyz je dıtý asi dvana ct let stare , docha zı k prechodu do
sekunda rnıho vzdýla va nı. Prijımacı skola rozhoduje o tom, jestli bude dıtý prijato.
Uz ve skupiný 7 (5. roc nık v Nýmecku i v CR) se zac ına s prıpravou za k˚ na vy býr
skoly. Prvnı ota zkou rodic ˚ je : pro jakou skolnı formu je dıtý vhodne , a to nenı jednoduche ,
kdyz existuje velky vy býr. Kazde dıtý se sice uc astnı Basisbildung za kladnıho vzdýla nı, ale je
velky rozdıl, jestli je to na skole s MAVO/HAVO/VWO, nebo na skole jen s HAVO/VWO,
na gymna ziu nebo na "breiten Schule" skole se sirokou nabıdkou s VMBO/HAVO/VWO.
Vyuc ova nı na prima rnım stupni je velmi individualizovane a trıdnı uc itel ma jasnou
predstavu, jaky m smýrem ve st dıtý. Ve skupiný osm (6. roc nık v Nýmecku i v CR) procha zı
te mýr vsichni za ci v Holandsku testem (CITO-Test). Vy sledkem je urc ita uroven, ktera
odpovıda r˚zny m skolnım forma m v sekunda rnı oblasti. Testujı se schopnosti matematicke a
rec i (komunikace). Vedle toho disponuje výtsina skol jestý jiny m testem, ktery je vıce
zamýren na znaky osobnosti, tak napr., zda se umı dıtý dobre koncentrovat, zda je dostatec ný
rozvunute po stra nce socia lnı atd. Da le jen velmi d˚lezity posudek reditele skoly a trıdnıho
uc itele. Existujı tedy tri krite ria pro rozhodnutı, jestli bude dıtý prijato do pozadovane skolnı
formy.
Klade se velky d˚raz na to, aby prechod ze za kladnı skoly na skolu druhe ho stupný
(sekunda rnı skolu) byl pokud mozno bezproble movy . Vzhledem k tomu, ze v prvnıch letech
sekunda rnı skoly jestý probıha za kladnı vzdýla nı je mozne po prvnım roce prestoupit na jinou
skolnıformu. To m˚ze by t ve vlastnı skole, lze take vystrıdat jinou skolu.
CITO-Test
Jak uz bylo zmınýno, výtsina za k˚ se uc astnı CITO testu, ktery pripravuje ÖCentraal
Instituut voor Toetsontwikkeling". Na konci skolnıho roku ve skupiný 8 (na s sesty roc nık)
skla dajı za ci tento prokrac ovaı test, ktery poskytuje informace vy konech za k˚, ale take o
vy konech skoly. ... Test nenı za dnou zkouskou, u ktere se da propadnout, ny brz jeho smyslem
je predpovýdýt mozny skolnı uspých pri dalsım vzdýla nı za ka v sekunda rnım vzdýla va nı.
Dosavadnı vy sledky ukazujı, ze za výrec ny test ve skupiný osm je dostatec ný validnı.

Za výrec ny test nejen ukazuje, ktere skolnı formy pricha zejı pro za ka v uvahu, vypovıda take o
pozici, jakou zaujıma skola v˚c i k postatnım skola m.
Zkouska v MAVO/HAVO/VWO
Po c tyrech letech MAVO, po pýti letech HAVO a sesti letechVWO skla dajı za ci
zkousky - das Examen VMBO (und MAVO)
Zkouska se skla da ze dvou c a stı: skolnı zkousky a centra lnı zkousky. Zkouska se m˚ze
skla dat z kazde ho predmýtu ze skolnı c a sti nebo spolec ne skolnı a centra lnı c a sti. .
Uc ilistý a odborne skoly majı jestý praktickou zkousku. Za ci, kterı skla dajı zkousky na
skole teoreticky nebo smısený orientovane , zpracova vajı jestý pısemnou pra ci "Sektorarbeit"
z vybrane oblastii, ve ktere je jejich týzistý (napr. zemýdýlstvı, technika, ekonomie).
S diplomem VMBO-Diplom lze pokrac ovat ve stredoskolske m profesnım vzdýla nı, a
diplomem MAVO-Diplom na odborne vysoke skole a s diplomem VWO-Diplom na
univerzitý.
Specialnı vzdĕlavanı
Dýti s poruchami uc enı nebo chova nı se výtsinou nevzdýla vajı v býzny ch skola ch. Pro
ný existujı zvla stnı skoly (Sonderschulen), presto se vsak obecný zkousı integrovat je na
za kladnıch skola ch. R esenım je motto : opýt spolec ný do skoly : "Wieder zusammen zur
Schule". Take rodic e da vajı prednost tomu, aby jejich dıtý navstývovalo býznou skolu, tak
dlouho dokud je to mozne , a tım mýlo kontakty s dýtmi nepostizeny mi nebo bez poruch uc enı,
aby dıtý mohlo chodit do skoly v mıstý bydlistý, kde se dýtmi z okolı opýt setka va ..
Pred kra tkou dobou zıskaly tyto dýti, ktere drıve musely navstývovat jen zvla stnı
skolu, od ministerstva osobnı uc et ein personliches Budget, ktery lze vyuzıt v navstývovane
skole, napr. pro hodiny navıc nebo pro doprovod pro dıtý. Zarızenı zvla stnı skoly cestuje jako
“ruksakň Rucksack" s dıtýtem na jinou skolu. Neza visla komise rozhoduje o tom, zda dıtý
takovy osobnı uc et ů ruksak Budget-Rucksack m˚ze dostat.
Povinnaskolnı dochazka
Kdyz ma dıtý pýt let, jsou rodic e povinnı poslat ho do skoly. Kazde dıtý v Holandsku
ma jıt poprve do skoly v mýsıci, ktery na sleduje po pa ty ch narozenina ch. Povinna skolnı
docha zka trva minima lný 12 let.
Vedle toho platı povinna skolnı docha zka pro vsechny za ky az do konce skolnıho
roku, ve ktere m dosa hnou sestna ct let.
Po skonc enı povinne skolnı docha zky existuje jestý c a stec na povinnost, ktera trva dalsı
rok a za k je povinen vedle pra ce jestý dva dny v ty dnu se da le vzdýla vat.
Skolnı program
V roce 1998 byly stanoveny sta tem "Kernziele der Grundschule" hlavnı cıle za kladnı
skoly. Popisujı kvality za k˚ v oblastech znalostı, usudku a schopnostı, ktere se majı
dosa hnout na konci za kladnı skoly.
Rozlisujı se dva typy hlavnıch cıl˚ :
• Hlavnı cıle pr ekracujıcı jednotlive pr edmĕty
To jsou hlavnı cıle, ktere se vztahujı na vy voj nebo podporu vseobecny ch dovednostı,
a proto nejsou razeny do specia lnıch oblastı. Vztahujı se na celou vyuc ovacı nabıdku
v za kladnıskole.
Rozlisujı se tyto te maticke oblasti :
1. pracovnı chova nı
2. pra ce podle pla nu
3. pouzıva nı r˚zny ch strategiı v uc enı

4. sebeobraz
5. socia lnı jedna nı
6. nova media
• Specificke hlavnı cıle
Tyto hlavnı cıle se vztahujı na na sledujıcı specificke uc ebnı oblasti :
1. holandstina
2. anglic tina
3. poc ıta nı / matematika
4. orientace na c lovýka a svýt
5. sport
6. orientace na umýnı
V uc ebnı oblasti orientace na c lovůka a svůt se nacha zı : zemýpis, dýjepis,
spolec enske výdy, technika, prostredı, zdravı, vyuc ova nı o prırodý.
Hlavnı cıle jsou detailný popsa ny v za výrech z roku 1998. Jako prıklad lze uve st
hlavnıcıl pra ce podle pla nu :
Pracovat podle pla nu : Za ci zpracujı pla n a pak podle nýho postupujı :
1. mohou cıl formulovat
2. mohou se orientovat na jeden predmýt
3. rozumıpri jednoduchy ch proble mech, co jsou prıc iny a co jsou na sledky
4. mohou z postupu vyvodit za výry
5. mohou si velke aktivity rozdýlit na male kroky a zpracovat je
6. mohou pozdýji posoudit, zda jejich pla nova nı bylo spfa vne
7. mohou prezentovat vy sledky sve pra ce ve formý predna sky, nýjake pra ce nebo
demonstrace.
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5.5.2 Planovanı osobnı budoucnosti u zaku s tĕlesnym postizenım
Freerk Steendam
Vzhledem k na r˚stu problematiky se ukazuje, ze existujıcı nabıdka skol pro týlesný
postizene se uz nevztahuje na sta le priby vajıcı skupinu za k˚. Pro tyto za ky platı, ze jsou sta le
me ný schopni vyuzıvat svy ch kognitivnıch schopnostı. Sta le me ný se podporujı prakticke a
socia lnıdovednosti, aby si výdýli ve spolec nosti rady nebo aby nalezli pra ci.
V Equal projektu: Empowerment durch Transition, je hlavnım cılem uvedenı do
pra ce. Aby se tento cıl mohl realizovat, pouzıva se vypracova nı skolnıho vzdýla vacıho pla nu
ů kurikula. Býzny uc ebnı pla n za ka ve skole pro týlesný postizene vycha zı z vıce teoreticke ho
zp˚sobu pra ce, se vseobecný vzdýla vacımi predmýty. Sta le vıce se zkousı nove cesty,
pracovnı cesty. V te to pracovnı cestý, ktera ma mnoho podobne ho s prakticky m vyuc ova nım,
stodjıprirozený na prvnım mıstý za k, ale hned vedle nýho je praxe.
Jak si musı umýt poradit za k v praxi? Jak musıme za ky na tuto budoucnost pripravit?
To dýla me formou vyuc ova nı prizp˚sobene ho za kovi (kdo jsem, co umım, jak to dýla m), ve
formý cıl˚ se vyuc ova nı orientuje na schopnost sebepomoci, socia lnı dovednosti a technicke
dovednosti, ktere se nabızı podle oboru (podle ra mcove ho pla nu prakticke ho vyuc ova nı, na
c emz se zakla da prakticka cesta skoly pro týlesný postizene ).
Poslanı a pohled na praktickou cestu ve vyucovanı tĕlesnĕ postizenych
Vy chodiskem prakticke cesty skoly pro týlesný postizene je, ze za ci jsou akceptova ni
a respektova ni ve sve jednotý a se vsemi individua lnımi vlastnostmi. To znamena , ze
budoucnost kazde ho za ka bude vypadat jinak.Je to ukol skoly starat se o to, aby cıle, ktere
skola pro za ka formuluje, navazovaly na individua lnı doprovod za ka.
Skupina cılu
Cılova skupina prakticke cesty skoly pro týlesný postizene je odvozena od skupiny cıl˚
prakticke ho vyuc ova nı:
• Za ci jsou c asto opozdýni v uc enı v r˚zny ch oblastech o nýkolik let (v poc tech,
c tenı s porozumýnım, v technice c tenı a slabikova nı)
• IQ mezi 55 a 70;
Vyuc ovacı nabıdka a doprovod se majı zakla dat na konkre tnım postizenı co se ty c e
moznostıuc enı, plnýnı r˚zny ch prıkaz˚ a socia lnıho fungova nı za ka:
• Omezene prijıma nı a zpracova nı informacı
• Omezene moznosti transferu a generalizace nauc ene ho
• Slaba schopnost abstrakce
• Motivace a koncentrace je kra tkodoba
• Nedostatec na samostatnost
• Postizenı v socia lnıch funkcıch
S kola pro týlesný postizene výnuje take mnoho pozornosti vy voji vlastnıho sebeobrazu
za ka. Nerea lne sebeobraz za k˚ (aöuz pozitivnı nebo negativnı) m˚ze by t skolou podporen
smýrem k realistic tiýjsım oc eka va nım o sobý same m a sve budoucnosti.
S kola chce oslovit za ky take v jejich vlastnı zodpovýdnosti a na jejich urovni. To ma
d˚sledky pro vybudova nı zamýrenı za ka, kvalitu vyuc ova nı a doprovodu, inovac nı schopnost
a schopnost adaptace na skolu.

Hlavnım ukolem prakticke dra hy je da t takovy m zp˚sobem formu a obsah vyuc ova nı,
ze:
•
•
•
•

se zlepsısituace za k˚ s obtızemi v uc enı na trhu pra ce
vytvorıse sance pro mla dez
se mla dez nauc ıplný vyuzıvat sv˚j potencia l
se zvy sı blaho mla deze ve skole a ve spolec nosti.

S kola a ty m majı mıt pozitivnı postoj ve vztahu ke kvalita m a moznostem mla deze. Z
tohoto za kladnıho postoje by chtýla skola zlepsit kvalitu a zvy sit blaho mla deze. Cılem je
stimulovat osobnı vy voj mlade ho c lovýka, pric emz d˚raz spoc ıva na setka nı volby a moci se
samostatný rozhodnout ve vztahu k bydlenı, pra ci, volne mu c asu, dnesku i k budoucnosti.
Tento vy voj probıha zhruba ve trech fa zıch, ktery mi mladistvy procha zı vlastnım
tempem a s priby vajıcı samostatnostı.
Prvnıfa ze (asi dva roky) se vyznac uje moznostı siroke orientace:
• vyuc ovacı nabıdka se orientuje na za kladnı, vseobecne , prakticke , socia lnı a
komunikativnı schopnosti
• na pozornost na osobnı zivotnı dra hu a doprovod
• na moznost internıch praktik
• eventua lnı assessment.
Druha fa ze poskytuje poskytuje sirsı orientaci na osobnı za jmy a osobnı kapacity a prıstup
mladistve ho:
• automatizace za kladnıch prakticky ch, socia lnıch a komunikativnıch schopnostı s
cılem setkat se s volbou pro za výrec nou individua lnı uc ebnı dra hu
• moznost k pracovnı prıpravý na externı praxi.
Tretıfa ze povede k pracovnımu mıstu na trhu pra ce:
• specificke prakticke , socia lnı a komunikativnı schopnosti ve prospých poc a tec nı
praxe a smýrujıcı k pracovnı smlouvý v blızke budoucnosti.
Tato pe c e je poslednı fa zı skoly. Býhem te to fa ze je mlady c lovýk jestý podporova n na
pracovnım mıstý a zadavatel smlouvy je jestý doprova zen a je s nım dohodnuta dalsı zivotnı
dra ha mladistve ho v za vodý. Potud je sıöskoly jestý aktivnı.
Politika
Jak se majı tato vy chodiska zac lenit do vyuc ova nı pro týlesný postizene ? Jak se ma
realizovat vazba s prechodem (Transition)?
Znaky:
• Diferencovana nabıdka ve vyuc ova nı, ktera se flexibilný prizp˚sobuje moznostem
za ka, a ktera je zohlednýna pom˚ckami, vybavenım a zarızenım budovy.
• Pro kazde ho za ka je popsa n pla n individua lnıho prechodu ty kajıcı se vyuc ova nı,
doprovodu a praktik, ktery je zac lenýn do syste mu podpory za ka ve skole.
• Vyuc ova nı je zamýreno podle moznostı za ka, uc ı se prostrednictvım c innosti. To
se odra zıv pouzity ch pom˚cka ch a je stanoveno v dokladech za ka nebo v
portfoliu.
• Kromý pozornosti k vseobecny m a prakticky m schopnostem se výnuje pozornost
take citove mu vy voji a komunikativnım a socia lnım schopnostem za ka, coz je
samostatný zakotveno ve vzdýla vacım programu.
• Kazdy za k je podporova n v pokud mozna co nejvýtsı samostatnosti v oblasti
ty kajıcı se schopnosti k sebepomoci a pra ci.

•
•
•
•
•
Specificke
•
•
•
•

Cela zivotnı dra ha ve vyuc ova nı se vyznac uje vedenım do pra ce a k samostatne mu
fungova nı za ka.
Take potom, co za k opustı skolu je skolou doprova zen, tento druh ,monitorova nı
se take pouzıva pro adaptaci doprovodu (podpory).
Flexibilnı organizace vyuc ova nı. Poskytuje se maly vyuc ovacı ty m vzhledem k
jistotý za ka, prizp˚sobene rozvrhy hodina upravene trıdy, vse k podpore za ka.
Uc itele se podporujı vza jemný, radı se a uc ı od sebe navza jem.
Intenzivný jsou podporova nı rodic e v zivotnı dra ze jejich dıtýte.
hlavnı cıle cılove skupiny a vyuc ova nı vyzaduje od uc itel˚, aby vysli z:
adaptovane ho vyuc ova nı
doprovodu k akceptovatelne mu sebeobrazu
principu uc it za ky odpovýdnosti a odpovýdnost sna set
optimalizace schopnosti samostatný jednat a uc it se.

Aby toho uc itele byli schopni, musı zvla dnout:
• vytvorit provokujıcı a realisticke prostredı k uc enı
• spolec ný jako ty m by t odpovýdny za celou trıdu
• uc it se od druhy ch , kolegia lnı poradenstvı
• vyuzıvat odborny ch poznatk˚ druhy ch
• vzdýla vacı moznosti ve vztahu k samostatnosti a prakticky m schopnostem za k˚
• jasna a realisticka politika ukol˚ skoly.

