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Anotace
Diplomová práce se zabývá vznikem nového typu zařízení, tzv. 

Rodinného  centra.  Jeho  cílem je  přispět  k integraci  postižených  do 

společnosti. Rodinné centrum bude otevřené zařízení, kde se mohou 

setkávat  rodiny  s  dětmi  intaktními  i  handicapovanými,  zejména  v 

předškolním  věku.  Myšlenka  integrace  bude  naplňována 

prostřednictvím kavárny s dětskou hernou, která bude přizpůsobena 

potřebám dětí  s postižením.  Pro  děti  s různými  typy  postižení  zde 

bude  zajištěna  odborná  speciálně  pedagogická  péče.  Práce  dále 

rozpracovává jednotlivé části programu, který bude Rodinné centrum 

svým klientům nabízet.

Annotation
The  title  of  this  diploma  thesis  is  „  Complex  Educational 

Programme of  The Family Centre for Children with Various Kinds of 

Disability.“ The text deals with creation of the new type of institution, 

so-called Family Centre. Its aim is to contribute to the integration of 

disabled people into the society. The Family Centre will be an open 

institution,  where  families  with  disabled  children  will  have  an 

opportunity to meet each other. The idea of the integration will  be 

realized in the form of  café with playroom which will be adapted to 

needs of disabled children. The special educational care for children 

with various kinds of disability will be ensured. Next, the paper deals 

with particular parts of programme which The Family Centre will offer 

to its clients.

http://slovnik.seznam.cz/search.py?lg=en_cz&wd=caf%C3%A9
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1 Úvod

Jak se blíží konec mého studia na vysoké škole, čím dál častěji se se 

svými přáteli a kolegy z ročníku Bělou Kutnarovou a Petrem Bédim bavím 

o svých plánech do budoucnosti. Jsem rozhodnutá zůstat ve speciálním 

školství a věnovat se tomu, co studuji (to dnes není nijak samozřejmá věc). 

Společně uvažujeme o tom, zda je při současné míře nezaměstnanosti 

opravdu tak těžké získat práci i v našem oboru, jaká práce by nás nejvíce 

lákala, jaká ne a proč.

Během několika měsíců se naše hovory stočily poněkud 

překvapivým směrem. Začali jsme přemýšlet o tom, zda bychom byli 

schopni vytvořit své vlastní zařízení. Uvědomujeme si, že naše vzdělání 

nebude dostačující v oblastech jako je management, právo, účetnictví a 

podobně. Na druhou stranu ale víme, že řada organizací vznikla z iniciativy 

laiků a funguje dobře už řadu let.

Scházíme se dál a bavíme se tím, že si představujeme, jaké by to 

bylo. Nikdo z nás nemá s plánováním tak rozsáhlého projektu zkušenosti. 

Nevíme, odkud začít, na co se zaměřit, jak se k problému postavit. 

Vycházíme proto ze dvou skutečností.

První z nich je poměrně jasně daná, jsou to naše specializace. Až 

dostudujeme, budeme odborníky v oblasti tyflopedie, somatopedie a 

psychopedie. To znamená poměrně širokou škálu klientů, o kterou se 

budeme schopni postarat.

Zároveň budeme všichni učitelé, speciální pedagogové. Z toho sice 

přímo nevyplývá nic, ale my jsme se shodli na tom, že ze všech věkových 

skupin jsou nám nejbližší děti. Každý z nás má řadu zkušeností s prací s 
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dětmi, ať už v oblasti vyučování, doučování, pravidelných volnočasových 

aktivit nebo letních dětských táborů. A myslím si, že všichni tři máme i 

zkušenost s dospělými klienty, abychom byli schopni zodpovědně 

porovnat, co nám bude lépe vyhovovat.

Druhou skutečností, která nám pomáhá v rozhodování, je naše 

orientace v současné nabídce služeb pro handicapované spoluobčany. V 

rámci povinných praxí i vlastní iniciativy jsme se seznámili s celou řadou 

zařízení s velice různorodým zaměřením i programem. Uvědomujeme si, 

že náš přehled není nijak systematický nebo dokonce komplexní, ale 

myslím si, že jako výchozí bod je postačující.

Zaměřili jsme se tedy na hledání mezery ve službách poskytovaných 

osobám s tělesným, zrakovým nebo mentálním handicapem. Brzy jsme 

zjistili, že zařízení věnujících se dětem je celá řada, zatímco nabídka pro 

dospělé klienty je podstatně chudší. Znovu jsme se proto pokusili 

představit si naši organizaci zaměřenou na dospělé. Přes veškerou snahu 

ale přece jen zůstaneme věrni tomu, co je nám nejbližší, a to jsou děti.

Jak již bylo několikrát zmíněno, orientovali jsme se od počátku 

zejména podle našich specializací. Nabízelo se to samo sebou. Vždyť už od 

středověku je péče o handicapované v našich zemích striktně dělena podle 

typu postižení, ať se jedná o vzdělávání nebo třeba o ústavní péči.

V jednom okamžiku ovšem nastal zlom. V současné době přeci v 

celém světě převládá zcela jiný přístup k péči o osoby s postižením. Snad 

denně můžeme ze všech stran slyšet o nutnosti změn v této oblasti. Celá 

společnost musí usilovat o odstraňování segregace handicapovaných a 

snažit se začlenit je do společnosti. A to nejen na formální úrovni, kdy se 

sice postižení pohybují mezi intaktními, ale musí se jim plně přizpůsobit, 

přijmout jejich identitu a kulturu a popřít tak identitu vlastní. Cílem je 
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inkluze1, tedy taková forma soužití všech členů společnosti, kdy vzniká 

koherentní identita osob s postižením i bez něj.

Tehdy jsme se rozhodli, že nechceme vytvořit další specializované 

zařízení. Jistě by se našli lidé, kteří by jeho vznik uvítali. Ale společnost by 

se tím nijak neposunula blíž k vytčenému cíli. Proto bychom rádi založili 

takovou organizaci, která by byla otevřená všem, a to nejen všem lidem 

bez ohledu na typ či hloubku postižení, ale i – a to zejména – lidem 

intaktním. Tím, že by se měli všichni kde setkávat, by se začaly 

prolamovat silné bariéry, které u nás zatím stojí v cestě úspěšné inkluzi 

handicapovaných do společnosti.

Svou diplomovou práci chci proto věnovat tématu možná poněkud 

neobvyklému. Budu vytvářet komplexní edukační program zařízení 

zaměřeného na malé děti. Toto zařízení ovšem zatím neexistuje a pokud 

by vůbec mělo kdy vzniknout, povede k tomu ještě dlouhá cesta.

Přinejmenším bude potřeba celou záležitost důkladně naplánovat. S 

tím je spojena spousta práce, shánění a zařizování. A to je právě důvod, 

proč vzniká tato práce a ještě práce dvou mých kolegů.

Rozhodli jsme se totiž připravit takový materiál, který by jednou 

posloužil jako manuál pro toho, kdo by chtěl vytvořit nějaké zařízení pro 

1 „Inkluze znamená:
− integrované vzdělávání, což znamená vzdělávání dětí s postižením v 

běžné síti škol
− integrované zaměstnávání,  což  znamená nabídku pracovních  míst 

pro lidi s postižením na volném trhu práce
− nezávislý život
− poskytování  podpory  pro  lidi  s  postižením  a  pro  jejich  rodiny 

směřující k bydlení v běžných podmínkách
− podpora učitelům, zaměstnancům, spolupracovníkům
− povzbuzování  přátelství  mezi  lidmi  s  postižením  a  jejich  kolegy, 

sousedy a všemi ostatními lidmi, kteří je obklopují
− vzdělávání  společnosti  tak,  aby  porozuměla  odlišnostem  a 

akceptovala je.
Inkluze spojuje lidi s postižením a bez. Všichni lidé, bez ohledu na to, zda 
mají postižení či ne, mají právo být plně začleněni do života komunity.“ 
(http://www.dobromysl.cz/)
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handicapované lidi. V této práci by mělo být zachyceno vše podstatné, 

jako je právní a ekonomická stránka věci, architektonické požadavky 

interiéru i exteriéru, klientela, personální zajištění a právě i programová 

náplň.

Je to úkol skutečně velmi náročný. Má-li být zpracován kvalitně, 

daleko překračuje rozsah jediné diplomové práce. Proto jsme si s kolegy 

téma rozdělili. Běla Kutnarová bude řešit koncepci rodinného centra jako 

takovou. Zaměří se na to, proč by mělo takové centrum vzniknout, komu 

bude určeno, jak bude fungovat. Peter Bédi se bude zabývat 

architektonickými zvláštnostmi a požadavky interiéru, specifickými 

stavebními normami platnými pro prostory pro osoby s handicapem, 

použitím vhodných materiálů, barev a interiérových doplňků. Mým úkolem 

je zpracovat komplexní edukační plán. To znamená vytvořit celkovou 

programovou náplň zařízení.

V teoretické části mé diplomové práce se budu podrobněji věnovat 

vzniku nápadu vytvořit takové zařízení. Dále chci poukázat na současnou 

nabídku služeb pro osoby s handicapem a v souvislosti s tím naznačit, jak 

bude vypadat struktura programu v našem centru. Důležité je také 

zamyslet se nad klientelou, které budou naše služby určeny. Podrobněji 

rozvedu, kdo bude naším klientem a jak to přispěje k dosahování 

vytčených cílů.

Cíle naší organizace budou zpracovány v samostatné kapitole.

Další část již bude zaměřena prakticky. Budu se v ní zabývat 

programem organizace jako takovým i jeho jednotlivými částmi a 

složkami. Pro přehlednost rozdělím všechny aktivity do podkapitol podle 

toho, zda se bude jednat o činnosti dlouhodobé (celoroční), periodické či 

jednorázové. Samozřejmě bych mohla zvolit i jiné hledisko členění – 

například již zmíněný typ postižení nebo věkovou skupinu, pro kterou jsou 

činnosti vhodné. Tím bych se ale opět dopouštěla prohřešku vůči 

celkovému inkluzivnímu duchu této práce i celého zařízení.

10



Univerzita Karlova – Praha, Pedagogická fakulta
______________________________________________________________________

2 Teoretická východiska

Tato kapitola má pět částí. V první z nich se budu podrobněji 

věnovat tomu, jak myšlenka vytvořit vlastní zařízení vůbec vznikla. Něco 

takového se samozřejmě nestane ze dne na den a celý proces je obvykle 

doprovázen celou řadou událostí. Tak tomu bylo i v našem případě. V první 

části je tedy pojednáno o samotném zrodu myšlenky, o plánování, 

rozhodování, výběru názvu či vhodné lokality.

V další části se zaměřím na přehled různých typů zařízení, se 

kterými se u nás můžeme setkat. Organizace jsou pro přehlednost 

rozděleny do skupin podle společných znaků a u každé skupiny jsou 

zváženy klady a zápory ve vztahu k plánovanému zařízení.

Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních cílů je podpora integrace 

handicapovaných do společnosti, je nutné věnovat určitý prostor i tomuto 

tématu. Přestože se o integraci hovoří už řadu let, stále tato myšlenka není 

uvedena do praxe v takové míře, v jaké by to bylo žádoucí. Při realizaci 

projektů jako je Rodinné centrum je dobré mít neustále na paměti 

teoretická východiska integrace.

Nezapomeneme samozřejmě ani na klienty. Cílem Rodinného centra 

je, aby jej navštěvovalo co nejvíce lidí. Bude to velmi různorodá skupina, 

kterou je potřeba dobře poznat. Jenom tak může být program klientům 

užitečný.

Rodinné centrum vzniká jako zcela nový typ zařízení. Inovace ovšem 

nespočívá v tom, že by nabízelo nějakou novou službu či metodu práce. 

Nová je především skladba a uspořádání poskytovaných služeb a vnitřní 

organizace zařízení. V poslední části této kapitoly se proto zaměřím na 

konkrétní organizace, které daly podněty pro vytvoření celkové podoby 

Rodinného centra.
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2.1. Zrod myšlenky

Nápad vytvořit nějaké vlastní zařízení vznikal v našich hlavách v 

době, kdy jsme studovali na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v 

Praze. Není divu, tady jsme se poznali, tady jsme se dozvěděli spoustu 

podnětných informací a tady jsme získali přehled o tom, co asi lidé s 

nějakým handicapem potřebují a jak jsou tyto potřeby ve společnosti 

akceptovány a uspokojovány. Strávili jsme nemálo času diskusemi o 

názorech vyučujících i našich kolegů. Obvykle jsme si chodili povídat do 

kaváren, kterých je v centru Prahy nepočítaně.

Jednou jsme se vydali do podniku s lákavým názvem Tramtárie. A 

tak jsme vlastně úplně náhodou objevili něco, co nás velmi oslovilo a silně 

inspirovalo k dalším úvahám.

Pokusím se stručně popsat, čím je Tramtárie tak výjimečná.

Na začátek je nutno říci, že to není kavárna. Nebo ještě lépe – není 

to pouze kavárna. Celý podnik má několik prostorných místností a v každé 

najdete něco jiného. V době, kdy jsme Tramtárii objevili, tu byla italská 

restaurace, mléčný bar, dětská herna, hračkářství, prodejna knížek pro 

děti, divadélko, diskotéka a určitě ještě něco, co jsme ani neodhalili. Dnes 

patří Tramtárie jinému majiteli a nabídka služeb je oproti dřívějšku 

omezenější, ale to, co my považujeme za nejdůležitější, tu zůstalo. Mám 

samozřejmě na mysli dětskou hernu spojenou s mléčným barem.

Mléčný bar je na malé hosty připraven po všech stránkách. Je tu 

dostatek místa pro pohyb s kočárky, pro první nejisté krůčky batolat i pro 

řádění těch odrostlejších. Stolky i židle jsou z pestrého omyvatelného 

plastu, takže dojde-li k nějaké nehodě, není to žádná tragédie.

Sortiment nabízený ve vitrínách je také přizpůsoben tomu, kdo sem 

nejčastěji chodí. Najdete tu nejen klasické cukrářské výrobky, ale i 

přesnídávky, ovocné šťávy, tvarohové a jogurtové dezerty, zmrzlinu, 

čerstvé ovoce a spoustu sušenek, bonbónů a lízátek – zkrátka vše, na co 

může malé dítě dostat chuť.
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Dominantním prvkem herny je veliká prolézačka se schody, žebříky, 

skluzavkami, sítěmi atp. Dole je samozřejmě koberec a nechybí ani 

bazének s míčky. O bezpečnost je tu dobře postaráno, děti opravdu 

nemohou odnikud spadnout. Kromě této hlavní atrakce tu najdete i 

legrační křivá zrcadla, dřevěný vlak nebo různá houpadla.

Za velmi pozitivní považuji to, jakým způsobem jsou zde vyřešeny 

toalety. Kromě klasických dámských a pánských je tu i místnost pro 

přebalování. Díky tomu tu mohou maminky se svými dětmi strávit třeba 

celé odpoledne, aniž by nastala nějaká komplikace.

A ještě jedna věc – personál kavárny  musí být zřejmě nesmírně 

trpělivý. Zatím se mi nikdy nestalo, že by někdo z obsluhy okřikl některé 

dítě, že je příliš hlučné nebo že se plete pod nohy. To považuji snad za to 

nedůležitější. Bez toho by ani ta nejkrásnější herna nemohla dobře 

fungovat.

Tramtárie ovšem není rájem pouze pro děti. Je velkým přínosem i 

pro maminky. Mohou sem přijít kdykoli a zbavit se tak pocitu osamělosti, 

kterým trpí jistě řada z nich. I když přijde maminka sama a nikoho tu 

nezná, vidí, že jsou na tom ostatní tak jako ona. A jistě netrvá dlouho, než 

se s ní dá některá jiná maminka nebo děcko do řeči a osamělost je rázem 

pryč. Tramtárie představuje možnost i v případě, že se maminka potřebuje 

s někým sejít a nemá nikoho, kdo by jí pohlídal dítě. Všichni mohou přijít 

sem, dítě se zabaví s ostatními a dospělí si zatím v klidu pohovoří. A nikdo 

přitom nemusí mít obavy, že budou problémy s personálem.

Jakkoli je Tramtárie úžasným místem pro spoustu lidí, má bohužel i 

své nedostatky. Nás nejvíce tíží zejména to, že tento prostor není vhodně 

vybaven pro děti s nějakým handicapem. Je sice pravda, že je mléčný bar 
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vesměs bezbariérový2 (výjimku tvoří pouze toalety), ale to samo o sobě 

nestačí.

Prostor, kde se nachází velká prolézačka, je plně přizpůsoben dětem. 

To má bohužel za následek, že tam mají dospělí poněkud omezený přístup. 

Intaktním dětem to nesmírně vyhovuje, protože jsou tam vlastními pány. 

Děti s postižením ovšem potřebují často určitou dopomoc či podporu. 

Navíc jejich maminky mohou být úzkostlivější a vadila by jim skutečnost, 

že nemají své dítko pod dohledem. A nezřídka se najdou i případy, kdy dítě 

bez dospělého zkrátka být nemůže.

Toto zjištění bylo prvotním impulsem k tomu, abychom se začali 

tématem hlouběji zabývat. Rádi bychom, aby existovalo místo, které by 

fungovalo podobně jako Tramtárie, ale vyhovovalo zároveň potřebám 

rodin3 s postiženým dítětem. Záměrně zde píši o rodinách a nikoli jen o 

matkách s handicapovaným dítětem, neboť postižení jednoho člena se 

týká vždy celé rodiny (a to nejen rodičů a sourozenců, ale i širší rodiny, viz 

další text).

Podle našich představ by zařízení mělo mít charakter otevřeného 

prostoru, kam může přijít kdokoli. Efekt přitom bude hned dvojí. Na jedné 

straně bude taková kavárna představovat formu otevřeného boje proti 

sociální izolaci, ve které se rodiny s postiženými dětmi často ocitají. 

2 „Největší překážkou integrace lidí se zdravotním postižením do většinové 
společnosti  nejsou  schody  a  obruby  chodníků.  Nejhorší  zábrany  jsou  v 
našich myslích a jmenují se předsudky, netolerance, nepochopení…“ PhDr. 
Zuzana  Jelenová  předsedkyně  Sdružení  na  pomoc  dětem  s handicapy. 
(www.motylek.org)

„Přístupnost je totiž nejen klíčovým předpokladem pro možnost skutečné 
integrace, ale na prvním místě základní podmínkou pro běžný život nejen 
pro občany s pohybovými či smyslovými problémy, ale i pro maminky s 
kočárky, seniory, malé děti a třeba i jinak zdravého člověka s vyvrknutým 
kotníkem…  Přístupnost  vytvořeného  prostředí  je  naprosto  standardním 
požadavkem  i  v  ostatních  zemích  Evropské  unie…“  ( 
http://www.ligavozic.cz/)
3 Rodina je „základní společenská jednotka tvořená dvojicí manželů nebo 
rodičů s dětmi.“(Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, 2003)
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Podobně jako maminky zdravých dětí se i rodiče dětí postižených ocitají na 

okraji společenského dění. Rozdíl je bohužel v tom, že izolace rodin s 

handicapovaným členem je obvykle podstatně hlubší a dlouhodobější. 

Běžné malé dítě za chvíli povyroste, nastoupí do mateřské školy a 

maminka se vrátí do zaměstnání. Takovou budoucnost před sebou matky 

dětí s postižením často nemají.

Na straně druhé bude podnik fungovat jako přirozená osvěta ve 

většinové společnosti. V dnešní době, která je silně zaměřená na dokonalý 

vzhled i výkon, je potřeba seznamovat veřejnost i s jinými hodnotami. Tím, 

že se budou intaktní lidé pohybovat ve společnosti handicapovaných na 

neutrální půdě, postupně si na sebe všichni zvyknou a naučí se navzájem 

respektovat jakožto plnohodnotné lidské bytosti.

Kromě kavárny s hernou chceme klientům nabídnout i další služby. 

Budou to různé kurzy a pohybové aktivity pro děti i dospělé. Důvodů je 

opět více. V první řadě to bude možnost smysluplného využití volného 

času. To je velice důležité zejména pro matky s handicapovanými dětmi. 

Mohou mít totiž tendenci časem sklouznout do určitého stereotypu, kdy 

hlavní náplň jejich všedního dne tvoří péče o dítě a domácnost a vytrácejí 

se další zájmy a koníčky. Brzy se pak dostaví pocit prázdnoty a 

zbytečnosti.

Ne každý má čas nebo chuť vysedávat v kavárně, připadá mu to jako 

zbytečnost. Pokud ale tento čas může naplnit nějakou zajímavou činností, 

už to pro něho smysl má. I takovým lidem chceme nabídnout své služby. 

Může se totiž stát, že si maminka například po náročné lekci aerobiku 

bude chtít trochu odpočinout a přijde posedět do kavárny. Zalíbí se jí tam 

a buď k nám znovu zavítá nebo kavárnu doporučí svým známým.

Je nutné zdůraznit, že cílem není vytvořit co nejširší nabídku kurzů. 

Chceme se zaměřit hlavně na to, aby zde našli vyžití nejen dospělí – pro ně 

bude například výuka angličtiny nebo již zmíněný aerobic. Věnovat se 

chceme i dětem. Těm připravíme nějaké to cvičení nebo třeba výtvarný 

kroužek.
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Zařadit chceme i několik poměrně neobvyklých prvků. Bude to 

hlavně čas věnovaný práci se sourozeneckými skupinami, kde se budou 

děti „učit“ dobře spolu vycházet. Uvědomujeme si, že vztahy mezi 

sourozenci, kdy jeden je nějakým způsobem znevýhodněn, mohou být 

velmi problematické (zvlášť jedná-li se o malé děti). Často můžeme 

pozorovat rivalitu, žárlivost nebo nesnášenlivost. Přitom by si děti měly být 

navzájem oporou. Cílem našeho kurzu proto bude rozvíjet u dětí empatii a 

pozitivní vztah k sourozenci.

Jak jsem již naznačila, chceme do našeho zařízení přilákat co nejširší 

rodinu. Proto vytvoříme i kurz pro seniory. V současné době je aktuální 

výuka práce s počítačem, v případě zájmu můžeme zavést i nějaký kurz 

řemeslné výroby nebo ručních prací. Opět zdůrazňuji, že hlavním cílem je 

přivést co nejpestřejší skupinu lidí na jedno místo, aby se mohli seznámit, 

poznat, sžít.

Na tomto místě musím zmínit to nejdůležitější, co chceme našim 

klientům nabídnout. Je to určitá forma respitní péče4 realizovaná v podobě 

hlídání dětí na část dne v prostorách našeho zařízení. Pro rodiče 

handicapovaného dítěte může být velkou zátěží například návštěva úřadu, 

některého lékaře nebo třeba kadeřníka. Proto jim chceme umožnit, aby si 

mohli své záležitosti vyřídit v klidu a mít přitom jistotu, že je o jejich dítě 

4 „Základní  ideou  je  odlehčit  osobám,  které  se  celoročně  starají  o 
handicapovaného  člena  rodiny  a  potřebují  si  od  této  náročné  práce 
odpočinout  nebo  si  potřebují  něco  vyřídit  v  institucích  nejrůznějšího 
charakteru. Cílem služby je předejít syndromu vyhoření u pečujících, což 
by mělo za následek umístění uživatele v ústavu sociální péče a zpřetrhání 
dosavadních  sociálních  i  citových  vazeb  na  jeho  přirozené  prostředí.“ 
(http://www.domovpromne.cz/)

„Formou respitní  péče chceme pomoci  rodičům (opatrovníkům) nejen v 
době, kdy potřebují vyřídit nezbytné záležitosti na úřadech nebo u lékaře, 
ale i v době, kdy si chtějí prostě jen na odpoledne odpočinout a udělat si 
čas  sami  na  sebe,  aby  tak  načerpali  nové  síly  pro  další  péči  o  své 
blízké…“( http://praha.apla.cz/)
„Respitní  péče  je  komplex  služeb,  jehož  cílem  je  poskytnout  podporu 
pečujícímu příp. rodině, která pečuje o osobu zdravotně postiženou nebo o 
seniora. Odlehčovací respitní péče je prevencí dlouhodobých pobytových 
služeb. Nahrazuje nebo oddaluje nutnost umístění v nákladných léčebných 
ústavech a domovech důchodců.“ (http://www.sumperk.caritas.cz/)
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dobře postaráno. Budou mít možnost zanechat svého potomka u nás, 

věnovat se svým povinnostem a později si dítko vyzvednout. Tato služba 

nemá nahrazovat pravidelnou docházku do mateřské školy, má odlehčit 

rodině v situacích, které jsou za přítomnosti postiženého obtížně řešitelné.

Jednotlivým částem programové nabídky se budu podrobněji 

věnovat v dalších kapitolách.

Mohlo by se zdát, že zařízení, které chceme vytvořit, bude jen další 

variací na téma mateřské centrum. Pravdou je, že z těchto center jsme 

čerpali svou inspiraci. Je zde ale několik aspektů, ve kterých se bude naše 

organizace od mateřských center natolik lišit, že bylo nutné vymyslet i jiný 

název.

V první řadě už samotný termín mateřská centra. Předem jasně 

sděluje, komu jsou služby poskytované zařízením určeny. Také je 

navštěvují téměř výhradně ženy s malými dětmi. Je jistě správné, že tato 

centra existují, ale podle našeho názoru nepokrývají zcela potřeby rodin. 

Provoz mateřských center je často redukován na dopolední hodiny, kdy 

jsou matky s dětmi samy. V naší kavárně chceme mít otevřeno až do 

večerních hodin, aby se tu mohli setkat i ostatní členové rodiny – 

tatínkové, sourozenci, prarodiče.

Nepodařilo se nám najít takové mateřské centrum, které by otevřeně 

zvalo k návštěvě rodiče s handicapovanými dětmi. Na internetových 

stránkách některých center je sice zmínka o možnosti přijít, ale chybí 

jakékoli další informace (bezbariérovost, nabídka programů vhodných pro 

takové děti, personální zajištění apod.). Celkově to na mě působilo jako 

formalita, která vytváří dojem, že organizace „jde s dobou“.

Ve většině mateřských center je den organizován tak, že jedna 

řízená aktivita následuje za druhou. My bychom ale chtěli, aby k nám 

mohli lidé přijít jen tak, z ulice, chvíli si odpočinout, občerstvit se a zase 

odejít.

Hledali jsme proto vhodný název, který by vyjádřil všechny tyto 

odlišnosti. Nakonec jsme se shodli na označení Rodinné centrum. Je z něho 
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patrné, komu je zařízení určeno – celé rodině, a to v nejširším smyslu 

slova. Z toho také vyplývá, že se jedná o prostor otevřený. Mohou se tam 

sejít opravdu různí lidé.

Ta charakteristika centra, že v něm jsou vítáni i hosté s handicapem, 

je v názvu vyjádřena jaksi skrytě. Jistě by nebylo vhodné jakkoli 

zdůrazňovat, že smějí také vstoupit. To by byla informace zcela 

kontraproduktivní. Opět by na tyto klienty upoutala pozornost, intaktní 

zájemce by mohla odradit a zase bychom tu měli další uzavřené zařízení 

pro handicapované děti. Rodiny s postiženými dětmi bychom k nám chtěli 

pozvat prostřednictvím internetových stránek, zveřejnění celého programu 

včetně části určené těmto dětem na vývěsce nebo například pomocí 

informačních letáků.

Velmi důležitá je samozřejmě i lokalita, ve které se takové zařízení 

nachází. Tak právě kavárna Tramtárie je v samotném centru Prahy. 

Považujeme to za velkou výhodu. Maminky se tam mohou zastavit při 

pochůzkách po městě, odpočinout si, posilnit se. Všichni z celého města to 

mají zhruba stejně daleko, takže je kavárna skvělým místem pro 

nejrůznější schůzky.

Umístění ve středu města má ovšem v našem případě i své 

nevýhody. V první řadě je to vysoký měsíční nájem nebo pořizovací cena 

objektu. Chceme, aby služby Rodinného centra byly dostupné pro co 

nevíce lidí z různých příjmových skupin. Za další podstatný nedostatek 

považuji problematické parkování. Skutečnost je taková, že pro řadu rodin 

s handicapovaným dítětem je cestování vlastním vozem pohodlnější, pro 

některé dokonce nevyhnutelné. Je nutné zajistit dostatečnou parkovací 

plochu, aby právě parkování nebylo důvodem, proč se k nám lidé nebudou 

moci vypravit. 

Samozřejmě se nabízejí ke zvážení i okrajové části města, jako je 

Zličín, Černý Most nebo Stodůlky. Zde je ale opět problém s dopravou, i 

když zcela odlišného charakteru. Cesta metrem je velice zdlouhavá, 

zvláště pro ty, kdo bydlí na vzdálenějším konci. Doprava autem je rovněž 
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komplikovaná, protože během všedního dne bývají povrchové komunikace 

často neprůjezdné kvůli hustému provozu.

Jako velice vhodné se mi proto jeví pražské čtvrti jako Karlín, Žižkov 

nebo Smíchov. Jsou dost blízko k centru, jsou dobře dostupné autem i 

veřejnou dopravou, ale jsou klidnější než samotný střed města. Pro 

realizaci našeho projektu by bylo ideální přízemí domu v nějaké klidnější 

ulici nebo domu s vlastním dvorem.

2.2. Současné služby

V názvu této podkapitoly se objevuje slovo služby, ačkoli v jiných 

pracích bychom na podobném místě nejspíš narazili na termín péče. 

Vycházím zde z publikace J. Jesenského (1995), kde je rozdíl mezi těmito 

termíny dobře vystižen. Slovo péče totiž evokuje představu pasivity 

klienta, postižený je pouze závislým objektem. Moderní trend přitom 

směřuje k maximální autonomii klienta a jeho aktivní spoluúčasti na každé 

činnosti. Postižený člověk se stává subjektem např. rehabilitace, 

vzdělávání.

2.2.1. Současná nabídka služeb

Již v úvodu jsem uvedla, že se na tématu diplomové práce podílím se 

svými dvěma kolegy z ročníku, Bělou Kutnarovou a Petrem Bédim. Nejprve 

jsme si ujasnili, čeho se naše práce bude týkat a kdo se bude věnovat jaké 

části. Poté jsme se již vydali každý vlastní cestou.

Mně připadl úkol zpracovat metodickou část projektu, to znamená 

zamyslet se nad veškerými aktivitami, které budeme v Rodinném centru 

zajišťovat. Abych se mohla takového úkolu zodpovědně ujmout, musela 

jsem se v této problematice nejdřív důkladně zorientovat.

Výsledky svého zkoumání uvádím v této kapitole. Pro přehlednost 

jsem vše rozdělila do několika částí podle základní charakteristiky zařízení.
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2.2.2. Organizace zaměřené podle typu postižení

Toto považuji za nejběžnější typ organizace zaměřené na 

poskytování služeb handicapovaným lidem. Jedná se většinou o 

různorodou skupinu lidí z řad odborníků, dobrovolníků, laiků či rodičů 

postižených dětí, kteří se snaží zlepšit kvalitu života svých blízkých. 

Základním rysem organizací přitom je, že se věnují pouze klientům 

s určitým typem postižení. Někdy dokonce ještě vymezují klientelu věkem.

Jako typické představitele tohoto druhu zařízení mohu uvést 

například Asociaci pomáhající lidem s autismem (APLA), Dětské centrum 

Arpida nebo Pražskou organizaci vozíčkářů (POV).

Obvykle pořádají pravidelná setkání, volnočasové aktivity, odborné 

přednášky na aktuální témata týkající se dané problematiky, příležitostné 

akce typu vánoční či mikulášské besídky, víkendové a prázdninové 

výjezdové akce.

Práce těchto organizací je velice cenná. Rodiny lidí s určitým typem 

znevýhodnění v nich nalézají své útočiště. Setkávají se zde se spoluobčany 

z okolí, které postihl podobný osud. Mohou si navzájem vyměnit 

zkušenosti, získat nebo poskytnout užitečnou radu, seznámit se s novými 

lidmi. Zejména rodiče postižených dětí zde mohou vidět, jakou perspektivu 

lze u jejich dítěte očekávat. To vše působí velmi pozitivně na celé rodiny. 

Prolamují se různá tabu, otevírají se nové obzory.

Pro náš účel není tento typ organizace vhodný. Jak jsem již 

naznačila, naším hlavním cílem je směřovat k inkluzi lidí s postižením do 

intaktní společnosti. To je ovšem cíl zcela odlišný od toho, který sledují 

výše zmíněné společnosti. Jejich práce samozřejmě může vést 

k začleňování handicapovaných do společnosti, ale je to až druhotný efekt, 

ke kterému ani nemusí dojít, pokud se o to rodiny nebudou samy nesnažit. 

Mohou ale využít služeb organizace pouze tak, že vše směřuje naopak 

k segregaci. Rodiny se spokojí s uzavřeným prostředím „svého“ zařízení a 

jiné kontakty ani nevyhledávají.
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2.2.3. Organizace zaměřené podle nemoci

Tento typ organizace má mnoho společného s předešlým. Rozdíl tkví 

zejména v tom, že tyto společnosti mohou být (a bohužel častou jsou) 

ještě uzavřenější vůči okolnímu světu. Příkladem je Rett Community, 

občanské sdružení rodičů a přátel dívek postižených Rettovým 

syndromem. Toto onemocnění je poměrně vzácné, navíc postihuje pouze 

dívky. To znamená, že členů tohoto sdružení je málo, navíc žijí na různých 

místech naší republiky. To jim přirozeně brání ve společné snaze o inkluzi, 

každý musí jít vlastní cestou.

I zde samozřejmě platí to, co jsem uvedla již u organizací 

zaměřených podle typu postižení. Také tyto spolky mají nepopiratelný 

význam pro své klienty, zejména co se zdrojů informací týče. Může zde 

dojít k úspěšné inkluzi, ale záleží zejména na rodinách, jak se zachovají a 

jak využijí získaných informací.

2.2.4. Mateřská centra

Mateřská centra jsou subjekty, které se asi nejvíce blíží naší 

představě. Scházejí se zde dospělí i děti, tráví tu svůj volný čas, mohou si 

vybrat z bohaté nabídky služeb a kurzů. Matky si většinou činnost 

mateřských center velmi povalují, protože tam získávají nové kontakty, 

informace i náměty pro různé činnosti doma (jak zabavit své dítě, co uvařit 

k večeři apod.).

Program mateřských center je realizován zejména v dopoledních či 

brzkých odpoledních hodinách, aby matky využily čas, kdy jsou s dětmi 

samy. To je velice užitečné a důležité, ale zároveň je to aspekt, ve kterém 

se náš projekt s mateřskými centry rozchází. My totiž chceme, aby rodiny 

měly možnost vyjít si společně „mezi lidi“ i v pozdním odpoledni nebo 

navečer, kdy jsou již všichni členové pohromadě.

Musím zde znovu zdůraznit, že jsem při svém pátrání nenarazila na 

mateřské centrum, které by o sobě mohlo oprávněně tvrdit, že při tvorbě 

svého programu bere ohled i na děti s postižením. Nejčastěji se centra 

věnují pouze zdravé populaci. Objevila jsem i mateřské centrum, které na 
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svých internetových stránkách připouštělo možnost vstupu 

handicapovaným dětem, ale bohužel bez jakékoli bližší informace o tom, 

co může takové dítě v centru čekat. Informace to byla velice vágní a 

celkově působila ryze tendenčně.

My chceme, aby do Rodinného centra mohli přicházet lidé bez 

jakýchkoli zábran a obav z nepřijetí.

2.2.5. Raná péče

Samozřejmě existují i zařízení zaměřená na nejmenší děti 

s postižením. Od narození do věku tří let (ve výjimečných případech i déle) 

mohou rodiny spolupracovat s tzv. středisky rané péče5. Jejich úkolem je 

vyhledávat rodiny s dětmi, jejichž vývoj se liší od vývoje zdravých dětí, a 

poskytovat těmto rodinám podporu. Znamená to odbornou práci s dětmi, 

psychologickou podporu rodičů, zprostředkování kontaktů na organizace, 

které mohou být rodinám prospěšné apod. Střediska rané péče obvykle 

půjčují rodinám literaturu a speciální hračky, aby se mohli svým dětem 

vhodně věnovat a nezanedbávali žádnou oblast rozvoje.

Raná péče je poskytována převážně v přirozeném prostředí dítěte. 

Základním přirozeným prostředím je rodina. Právě láskyplná a stimulující 

interakce mezi rodičem a dítětem s postižením je podstatným faktorem 

rozvoje nejen jeho psychických, ale i fyziologických funkcí. Proto je pro 

5 „Raná  péče  je  soustava  služeb  a  programů  poskytovaných  dětem 
ohroženým  v sociálním,  biologickém  a  psychickém  vývoji,  dětem  se 
zdravotním  postižením  a  jejich  rodinám  s cílem  předcházet  postižení, 
eliminovat  nebo  zmírnit  jeho  důsledky  a  poskytnout  rodině,  dítěti  i 
společnosti  předpoklady  sociální  integrace.  Tyto  služby  mají  být 
poskytovány od zjištění rizika nebo postižení tak, aby zvyšovaly vývojovou 
úroveň dítěte v oblastech, které jsou postižením ohroženy.“ Raná péče tak 
naplňuje  prvotní  cíle  rehabilitace.  (Národní  plán  vyrovnávání  příležitostí 
pro občany se zdravotním postižením, 1998, s. 9)

„Raná  péče je  komplex  sociálních  služeb  orientovaný  na  celou  rodinu 
dítěte velmi raného věku se zdravotním postižením. Služby jsou zaměřeny 
na  podporu  rodiny  a  zdárného  vývoje  dítěte.  Služby  se  poskytují  v 
rodinném prostředí a dbá se především na sociální integraci dítěte a jeho 
rodiny.“ (http://www.charita.cz)
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ranou péči typická forma terénní práce (návštěv poradenského pracovníka 

v domácím prostředí).

Známá je například Společnost pro ranou péči se sítí středisek po 

celé republice. Její činnost je zaměřená především na děti se zrakovým 

postižením.

Rodinné centrum bude na práci rané péče částečně navazovat. Bude 

zajišťovat program pro malé děti, který bude směřovat k jejich správnému 

rozvoji. Zároveň bude podporovat rodiče tak, aby dítě s postižením mohlo 

vyrůstat a prospívat v prostředí rodiny.

2.2.6. Školská zařízení

Zde mám na mysli organizace, které se nějakým způsobem věnují 

edukaci osob s postižením. Patří sem speciální mateřské školy, všechna 

zařízení na úrovni speciálního základního i středního vzdělávání, ale i 

různé vzdělávací a rekvalifikační kursy pro dospělé. Je sice běžné, že tato 

zařízení organizují i jiné než vzdělávací aktivity, ale edukace je jejich hlavní 

náplní.

Existence škol pro handicapované lidi je naprosto nezbytná. 

V současné době sice sílí trend integrace postižených dětí do škol běžného 

typu, ale bohužel i to má své meze. Některé děti jsou svým handicapem 

natolik znevýhodněné, že pro ně docházka do běžné školy není vhodná. 

Navíc speciální školy takovým dětem mohou poskytnout lepší materiální i 

personální zázemí. Jako příklad lze uvést Soukromé speciální školy Modrý 

klíč nebo Školu Jaroslava Ježka.

V případě tohoto typu zařízení je myslím zřejmé, že je svou 

myšlenkou posláním příliš vzdálen od našich představ. I v našem 

Rodinném centru se toho děti hodně naučí, ale rozhodně nebude možné jej 

označit za vzdělávací instituci.

2.2.7. Chráněné dílny a pracoviště

Těmito pojmy rozumíme zařízení, která umožňují pracovní zařazení 

lidem, kteří by se jinak na trhu práce jen velmi těžko uplatnili. Jsou to lidé 
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s nějakým handicapem nebo se změněnou pracovní schopností. 

V podmínkách chráněného zaměstnání je respektováno jejich individuální 

pracovní tempo i výkon. Klienti zde získají pocit užitečnosti a účelně 

vynaloženého času a práce.

Chráněné dílny6 většinou usilují o ekonomickou soběstačnost. 

Výrobky zaměstnanců musí proto mít takovou kvalitu, aby bylo možné je 

úspěšně prodávat i na trhu se silnou konkurencí. Dílny se zaměřují 

převážně na zpracování textilních materiálů, přírodnin, papíru, vosku, 

různého odpadního materiálu, ale i na potravinářskou výrobu (v jedné 

dílně připravují například nakládaný hermelín).

Výhodou výrobků vycházejících z chráněných dílen je zejména jejich 

nižší cena.

Na tomto místě je nutné zmínit i tranzitní programy. Tranzitní 

program umožňuje lidem s postižením „získat znalosti a dovednosti, které 

jsou potřebné pro získání a udržení si práce v nechráněných podmínkách 

(u běžných zaměstnavatelů)“, viz http://www.mameotevreno.cz.7

Některá zařízení zaměřená na tranzitní programy nabízejí ještě širší 

okruh služeb. Tak je tomu například u občanského sdružení Asistence, 

které vzniklo při Jedličkově ústavu a školách v Praze. V tomto případě je 

6 „Chráněné  dílny  jsou  pracoviště,  kde  nacházejí  uplatnění  osoby  se 
sníženou  pracovní  schopností,  které  vzhledem  ke  svým  zdravotním 
problémům jsou obtížně umístitelné na trhu práce.“ (http://www.mastr.cz)

„Chráněná dílna (…) si za hlavní cíl klade poskytovat pracovní příležitost 
právě lidem se zdravotními  problémy,  částečným invalidům a lidem se 
změněnou pracovní schopností,  kteří  by jinak měli  jen nepatrnou naději 
najít si zaměstnání.“ (http://www.gerlich-odry.cz)
7 „Mezi tyto dovednosti například patří:

1. Vytipovat  si  vhodné  pracovní  místo  na  základě  svých  vlastních 
schopností a dovedností

2. Naučit  se vyhledat vhodné pracovní místo (zdroje  annonce, denní 
tisk, internetové stránky, úřad práce..) a posoudit kvalitu inzerátu

3. Umět odpovědět na inzerát a napsat svůj životopis, zatelefonovat na 
inzerát  a  případně se optat  na  další  informace ohledně  nabízené 
práce, domluvit si schůzku nebo pohovor se zaměstnavatelem.

Základní  znalosti  pracovně-právních  vztahů  (např.  co  to  je  smlouva, 
pracovní náplň…) v neposlední řadě také jak se zachovat (co mám dělat) v 
případě,  že  mi  práce  nejde,  něčemu  nerozumím,  mám  problém.“ 
(http://www.mameotevreno.cz)
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tranzitní program „systém přípravy a podpory mladých lidí se zdravotním 

postižením v jejich přechodu ze školy do dalšího života, v oblastech dalšího 

studia, zaměstnání, aktivit pro volný čas, soběstačnosti v běžných denních 

činnostech, bydlení, mezilidských vztahů a osobního rozvoje.“ 

(http://www.asistence.org)

Pro řadu osob, které prošly některým z tranzitních programů, by bez 

této služby bylo běžné zaměstnání nedosažitelné. Přitom musíme uznat 

názor M. Renotiérové vyjádřený v publikaci Somatopedické minimum: 

„Význam pracovního začlenění pohybově postižených jedinců nespočívá 

jen v ekonomickém aspektu, ale i v hledisku psychorehabilitačním a 

socializačním. Sebevědomí, které postižený získává vykonáváním 

společensky užitečné práce, mu pomáhá překonávat další životní obtíže a 

překážky.“ (s. 12)

Rodinné centrum bude samozřejmě plnit jiné funkce než chráněná 

dílna, jak jsem ji právě popsala. Něco společného ale přece mít budou. 

Jedná se především o smysluplnost činnosti a účelnost využití času. I malé 

děti se raději věnují užitečným a zábavným aktivitám, než aby seděly se 

založenýma rukama doma. A to samé platí i pro jejich rodiče. My chceme 

vytvořit prostor, kde budou rodiny moci tyto své potřeby uspokojovat a 

zvyšovat tak své sebevědomí (osobní i kolektivní, rodinné) a vnitřní 

pohodu.

2.2.8. Organizace zaměřené na osobní asistenci

Osobní asistence je služba, o které se v poslední době hodně 

diskutuje. Ukázalo se totiž, že pokud může postižený člověk této služby 

využívat, výrazně se tím zlepšuje jeho životní situace a kvalita života. 

Klient získává značnou míru soběstačnosti a tím zároveň sebevědomí, jeho 

soukromý i společenský život se přiblíží životu intaktních vrstevníků.

Různé organizace vymezují osobní asistenci různě8. Já se přikláním 

k výkladu České katolické charity, který je sice poněkud obsáhlejší, zato 

8 „Osobní  asistence je  druh sociální  péče,  umožňující  člověku,  který by 
jinak musel přežívat v Ústavu sociální péče, aby mohl bydlet a žít se svou 
rodinou.“ (http://www.knihkm.cz/handy/)
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ale výstižně a srozumitelně vykládá, oč se jedná. Zní: „Osobní asistence je 

komplex služeb, jejichž cílem je pomoci člověku se zdravotním postižením 

zvládnout prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělal 

sám, kdyby neměl postižení. Poskytuje se bez omezení místa a času. 

Zahrnuje například osobní péči, hygienu, toaletu, pomoc při oblékání, 

dopravě, při jídle a pití, ošetřovatelskou péči, při nouzových a havarijních 

situacích, při zajištění chodu domácnosti, nákupy, kontakt se 

společenským prostředím, jednání a pochůzky, pomoc při zájmových 

aktivitách atd.“ (http://www.charita.cz)

V situaci, kdy postižený vyrůstá v rodině, plní funkci „asistenta“ 

vlastně rodiče. Považuji ovšem za správné, aby rodiče dokázali přenechat 

– alespoň příležitostně – část péče jiné osobě. Chtěla bych, aby jednou ze 

služeb, které bude Rodinné centrum nabízet, byla právě i osobní asistence. 

V případě malých dětí bude realizována možná spíš jako respitní péče (viz 

výše), ale podle mého názoru může dát dobrý základ pozdější spolupráci 

rodiny s asistentem už v tom obvyklém smyslu slova.

2.2.9. Pobytová zařízení

Tímto pojmem rozumím zařízení, kde klienti tráví delší čas, ovšem 

jednorázově. Jsou to zejména zařízení poskytující lázeňskou, respitní nebo 

rehabilitační péči. Klient sem přijíždějí jednou za čas na určitou dobu (např. 

jednou za rok na týden), ale nespolupracuje se zařízením kontinuálně 

v průběhu celého roku. Z podstaty takových zařízení vyplývá, že míra 

jejich otevřenosti vůči intaktní společnosti je velmi omezená. Služby jsou 

vytvořeny pro konkrétní klienty s konkrétními obtížemi a pro ostatní se 

nedají účelně využít. Proto jsou tyto instituce poměrně uzavřené.

Za příklad poslouží občanské sdružení Borůvka (http://www.boruvka-

borovany.cz), které je dobře vybaveno pro péči o těžce tělesně postižené 

děti. V objektu je venkovní bazén, hydromasážní vana, přítomen je lékař a 

„Je  to  sociální  služba,  která  lidem i  navzdory  velmi  těžkému postižení 
umožňuje žít tak jako těm, kteří je nemají. Probíhá tak, že jeden nebo více 
osobních asistentů pomáhají klientovi ve všech činnostech, které by dělal 
sám,  kdyby  mohl.  Poskytuje  se  bez  omezení  místa  a  času.“ 
(http://www.pov.cz)
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rehabilitační sestra. Vše je tu připraveno právě pro děti s tělesným 

postižením. Programy tak nejsou vhodné pro klienty s jiným nebo žádným 

handicapem.

2.2.10. Internetové servery pro handicapované

Považuji za vhodné zmínit se zde i o internetových stránkách 

určených postiženým uživatelům internetu, i když je to služba poněkud 

odlišného rázu než všechny předchozí. Tak jako řada intaktních lidí čerpá 

spoustu informací pro svůj každodenní život z internetu, i postižení zde 

najdou mnoho užitečného. Je ovšem důležité, aby handicapovaný měl 

k internetu dobrý přístup a aby s ním mohl a uměl pracovat. Jeho 

soběstačnost pak může mnohonásobně stoupnout, protože si bude 

schopen řadu věcí vyřídit a zjistit sám z domova, bez pomoci druhých lidí. 

To působí velmi pozitivně na sebevědomí a sebehodnocení každého 

člověka, handicapovaného zvlášť.

2.3. Integrace

Integrace je velmi populární, v současné době často používané slovo. 

Jeho obsah může být značně různorodý. S integrací se setkáváme v oblasti 

politiky, informatiky, managementu nebo třeba matematiky. Nás ovšem 

bude nejvíce zajímat integrace ve sféře sociální, zvláště pak v péči o 

handicapované osoby.

U nás se začala myšlenka integrace postižených do intaktní 

společnosti projevovat až v posledních několika letech. Za zlom je 

považován rok 1989, kdy došlo k celkovému uvolnění a vznikl tak prostor 

pro realizaci nových myšlenek.

Ve světě ovšem není integrace zdaleka novým pojmem. Už v pracích 

Herberta Spencera z konce 19. století se objevují postřehy, že v rámci 

integrace znamená celek víc než pouhý součet jeho částí. Vede k vyšší 

kvalitě soužití jedinců, kteří často dokonce aktualizují své skryté možnosti 

(V. Hájková, 2005). V rámci sociální integrace dochází podle J. Jesenského 
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(1993) k restrukturalizaci hodnot celé společnosti, což významně 

obohacuje všechny její členy.

Z českých autorů definuje například J. Jesenský (1995, s. 15) 

integraci postižených jako „ soužití postižených a intaktních, stav, kdy „žijí 

jeden pro druhého“ (Kohen-Raz, 1990), je to stav, kdy se samotný 

postižený nepovažuje za zvláštní součást společnosti a kdy ani intaktní 

společnost nepociťuje postiženého jako zvláštní součást, tzn. kdy se zcela 

naplnila vzájemná sociální adaptabilita a úplně ustoupila defektivita.“

V současné době je zřejmé, že tato definice již nevyhovuje dnešnímu 

pojetí integrace. Kloním se spíše k výkladu V. Hájkové, která chápe 

integraci nikoli jako cíl, ale jako metodu, jejímž cílem je „vzájemná 

akceptace mezi postiženými a nepostiženými v kontextu rovné příležitosti 

účastnit se společenského života ve všech jeho složkách.“ (V. Hájková, 

2005, s. 22) M. Vítková (1998) k tomu ještě dodává, že integrace 

„znamená brát i dávat na obou stranách.“ Člověk s postižením totiž 

nemůže totálně splynout s intaktní společností. Znamenalo by to – alespoň 

do určité míry – ztrátu jeho identity. O integraci přitom musí ve společnosti 

usilovat všichni stejnou měrou. Nemělo by docházet k tomu, že se budou 

všichni (s handicapem i bez) tvářit, že žádné postižení vlastně neexistuje. 

Společnost musí postižené akceptovat takové, jací doopravdy jsou.

Tento postoj je velmi dobře zachycen i v Madridské deklaraci. V té je 

navíc kromě popisu současné situace a nedostatků v různých oblastech 

společenského života zpracována i vize, jak myšlenku integrace naplňovat. 

K realizaci našeho projektu se vztahují zejména body f a g, které požadují 

vytvoření flexibilního světa pro všechny a integraci zdravotně postižených 

osob do společnosti namísto jejich bezdůvodné segregace.

V souladu se zmíněnými definicemi chceme vytvořit otevřený 

integrační prostor v podobě Rodinného centra. V jeho programu se budou 

mísit prvky mateřského centra, zařízení poskytujícího respitní péči, 

chráněné kavárny, domu dětí a mládeže. Kavárna bude otevřeným 

prostorem, kterým bude během dne proudit spousta různých lidí. Bude to 
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místo k posezení za jakýmkoli účelem, s dobrým pitím a jídlem. To umožní 

přirozenou integraci lidí s postižením a bez.

Kromě kavárny bude Rodinné centrum poskytovat řadu dalších 

služeb. Aby činnosti provozované v tomto centru vedly k naplňování 

myšlenky integrace, je nutné, aby měly aktivní formu (srov. J. Jesenský, 

1995). Takové služby jsou zaměřeny hlavně na důsledky defektu 

(defektivitu) a vyžadují aktivní osobní účast klienta. Snaží se o maximální 

přiblížení vývoje postiženého vývoji intaktního člověka.

Služby poskytované v Rodinném centru se budou svým charakterem 

nejvíce blížit sociální rehabilitaci. J. Jesenský ji definuje jako „proces učení 

žít s vadou (defektem), proces překonávání neschopností (…) 

v individuálních i společensky významných činnostech, proces prevence i 

odstraňování defektivit a handicapů. Konečným výsledkem tohoto procesu 

je akceptace vady, životní pohoda a v nejvyšším stupni také integrace“ (J. 

Jesenský, 1995, s. 39). Rodinné centrum tak bude přispívat k obohacování 

majoritní kultury intaktních o hodnoty minoritní kultury zdravotně 

postižených.

Do činnosti Rodinného centra budou často zapojovány i edukační 

procesy. Zde se ovšem musíme zastavit hned u dvou výrazů. Prvním 

z nich je slovo edukace. To je samo o sobě v české pedagogické literatuře 

dost problematické, protože nemá v češtině jednoslovný ekvivalent. 

Nejčastěji je termín překládán jako výchova a vzdělávání, což je zase 

poněkud nepraktické (viz J. Průcha, 2002). Proto autoři novějších publikací 

nebo legislativních dokumentů v úvodu vymezují terminologii, aby 

nedocházelo k nedorozuměním. Používají pak slovo edukace nebo 

vzdělávání k označení obojího, výchovy i vzdělávání (někdy dokonce i 

vzdělání jakožto výsledku vzdělávání).

Druhým pojmem, kterému musíme věnovat pozornost, je edukační 

proces. J. Průcha jej definuje takto: „Edukační procesy jsou všechny takové 

činnosti lidí, při nichž dochází k učení na straně nějakého subjektu, jemuž 

je exponován nějakým jiným subjektem přímo nebo zprostředkovaně (…) 

určitý druh informace“ (J. Průcha, 2002, s. 65). Zde je podstatné, že se 
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edukační procesy neomezují zdaleka jen na školní prostředí. Může se 

jednat o situaci, kdy se malé dítě celkem neuvědomovaně učí ovládat 

mateřský jazyk, nebo například o trénink sportovce.

Tento výklad je velmi důležitý pro naše Rodinné centrum. Budou zde 

totiž vznikat nejrůznější edukační situace, i když samozřejmě nepůjde o 

výuku ve školském smyslu slova. Tím, že budou trávit čas společně lidé 

s postižením i bez, budou se navzájem učit akceptovat odlišnost druhých, 

hledat vlastní identitu, rozvíjet své sebevědomí. Chceme, aby centrum 

navštěvovaly zejména rodiny s malými dětmi. Ty ještě nejsou zatíženy 

různými předsudky, nakládají s fenoménem postižení velice volně. Právě u 

nich musí začít proces sociálního učení v naznačené podobě. Nahrává 

tomu i to, že společné hraní a učení v integrativní skupině přináší všem 

dětem více podnětů (V. Hájková, 2005).

V současné době se ukazuje, že učení (a to nejen školní) není 

záležitostí ryze psychologickou, tedy individuální. Nezanedbatelný vliv mají 

i sociální determinanty. Vše začalo šířením názoru, že vzdělávací šance 

jsou dány např. etnickým původem, rasou či náboženským vyznáním. Tyto 

postoje se postupně modifikovaly do dnešní multikulturní edukace. Lidé se 

tak učí chápat a respektovat i jiné kultury než svou vlastní (J. Průcha, 

2002).

Poznatky o vlivu sociálního prostředí na učení jsou velmi podstatné 

pro koncepci Rodinného centra. Jednou z jeho stěžejních cílů bude sociální 

rehabilitace (viz výše), která má s multikulturním vzděláváním mnoho 

společného. I zde se totiž jedná o akceptaci a respektování odlišných lidí, i 

když ve smyslu, o jakém Průcha nehovoří. Člověk s handicapem může být 

také běloch, Čech, křesťan jako lidé v jeho okolí, ale přece bude vždy jiný. 

Naším úkolem bude vychovávat společnost k toleranci vůči odlišným 

jedincům. 

Abychom mohli tento náš úkol naplňovat, je důležité, aby si do 

Rodinného centra našlo cestu co nejvíce lidí. Nejlepším způsobem, jak lidi 

vzájemně sblížit, je, že budou intaktní přicházet často do styku 
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s postiženými (myšleno obecně, nikoli jen pro účely Rodinného centra; 

srov. J. Jesenský 1993).

 Jak již bylo naznačeno v předešlých kapitolách, služby centra budou 

zaměřeny na celou rodinu. Zde vycházíme z poznatků profesora Zdeňka 

Matějčka, který v nejedné ze svých publikací vyzdvihuje nedocenitelný 

význam kvalitního rodinného zázemí. Například v knize O rodině vlastní, 

nevlastní a náhradní (Z. Matějček, 1994, s. 16) píše: „…má-li se dítě 

vyvíjet po duševní a charakterové stránce v osobnost zdravou a 

společnosti užitečnou, potřebuje vyrůstat v prostředí stálém a citově 

příznivém, vřelém, přijímajícím.“

Tím chceme realizovat další z našich cílů, a to podporovat soužití 

rodin s postiženým členem, ale i zcela intaktních. Je totiž pravda, že 

v současné době dochází velmi často k rozpadu rodiny – rodiny 

s postiženým dítětem se dokonce rozpadají častěji. To má velice negativní 

vliv zejména na děti, zvláště pokud jsou ještě malé (Z. Matějček, 1994). Je 

přitom dokázáno, že děti vyrůstající v úplné a fungující rodině prospívají 

daleko lépe než děti z rozvrácených rodin.

Základem úspěšné podpory mezilidských vztahů je dobrá vzájemná 

komunikace. Podle M. Sováka (1990, s. 76) jde při komunikaci o „vnímání 

multisenzorielní, čili o vnímání všemi smysly zároveň.“ U handicapovaných 

to již považujeme skoro za normální, ale je pravdou, že i pro intaktní děti je 

vnímání více smysly přínosnější. Vždyť si toho všímal už J. A. Komenský!

V Rodinném centru se chceme zaměřit na podporu komunikace 

prostřednictvím arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie a dalších aktivit, 

viz příslušné kapitoly. V malém kolektivu budou účastníci programů 

postupně překonávat strach z neznámého a zároveň se naučí nové 

způsoby, jak vyjádřit své pocity či potřeby. Očekáváme, že to přinese 

pozitivní prvek do soužití rodinného i společenského.
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2.4. Klientela

Klienty rodinného centra budou rodiny, neboť právě rodina je 

základní společenskou jednotkou. Hlavním cílem sociální rehabilitace je 

proto podpora vnitrorodinných vztahů, a to zejména tam, kde s narodí 

postižené dítě (J. Votava, 2005). Jedině tak bude možné udělat krok k 

cílům Rodinného centra - k integraci postižených do společnosti, k podpoře 

vztahů v rodině, k vytváření pozitivních vazeb mezi sourozenci.

Nejčastějšími hosty budou pravděpodobně maminky s dětmi, 

intaktními i s postižením. Vyplývá to ze samotné podstaty zařízení. Pro děti 

tu bude dostatek vyžití v podobě herny a různých zábavných i rozvíjejících 

programů (viz další části). Maminky budou moci posedět mezi lidmi, 

spřátelit se, poznat starosti a radosti ostatních nebo si například domluvit 

schůzku s kamarádkou, která má také děti. Ratolesti se zabaví a maminky 

si mohou v klidu popovídat. V tomto ohledu bude Rodinné centrum sloužit 

podobně jako mateřské centrum.

Kromě toho ovšem budou vítáni i další členové rodiny. Chceme, aby 

si k nám zvykli chodit i tatínkové. Děti tak budou moci vidět mužské vzory, 

odlišnosti v chování mužů a žen ve společnosti, vzájemné chování mezi 

muži a ženami. Rodinné centrum bude místem, kam si budou rodiny moci 

vyjít i v odpoledních či večerních hodinách, chceme totiž mít otevřeno jako 

běžné kavárny.

Přirozeně k nám budou chodit i sourozenci postižených dětí. Pro 

maminky je pohodlnější vzít s sebou všechny děti, než zajišťovat pro každé 

jiný program. Do nabídky služeb zároveň chceme zařadit i aktivity 

zaměřené na podporu vztahů mezi sourozenci. Bratr nebo sestra je pro 

řadu postižených dětí dlouhou dobu jediný vrstevník, se kterým přijde do 

styku. Navíc sourozenci často znamenají pro postiženého jedince 

budoucnost v době, kdy se již nebudou moci starat rodiče. Proto je 

důležité, aby sourozenecké vztahy v rodině s postiženým dítětem byly 

opravdu kvalitní. I zde samozřejmě platí, co bylo řečeno výše. Vzájemná 
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komunikace a spolupráce je přínosná pro všechny zúčastněné strany, ne 

pouze pro postiženého.

Budeme rádi, když k nám přijdou i členové širší rodiny – babičky a 

dědečkové, tety, strýcové. V takovém případě půjde o opravdovou 

podporu celé rodiny, zkvalitňování vztahů mezi jednotlivými členy. Všichni 

se budou učit přijímat odlišnost handicapovaného dítěte. Zároveň se lépe 

poznají i mezi sebou, což v dnešní době není vůbec samozřejmostí. Velice 

často se stává, že spolu například sourozenci v dospělosti neudržují 

kontakt a jejich nové rodiny se vzájemně ani neznají. Přitom je přece 

mnohem příjemnější (a nakonec i výhodnější) mít hodně blízkých lidí, než 

mít pouze svou nejužší rodinu.

Kromě vztahů v rodině je třeba pracovat i na širším poli. Tím je 

vzdělávání a výchova veřejnosti k tomu, aby osoby s postižením přijímala, 

chápala jejich potřeby a oceňovala jejich snahu se integrovat. Aby byl 

každý nepostižený člověk připraven v případě potřeby postiženému 

pomoci (J. Votava, 2005).

2.5. Zdroje inspirace

Z předchozího textu vyplývá, že nové Rodinné centrum vznikne jako 

syntéza některých prvků již fungujících zařízení. Chceme se tak poučit ze 

zkušeností druhých, abychom neztráceli čas a energii hledáním cesty, 

kterou už jiní objevili. Zároveň chceme tyto zkušenosti obohatit o nové 

prvky tak, abychom zaplnili mezeru v nabídce služeb pro veřejnost.

Již jsem zdůraznila, že Rodinné centrum bude částečně inspirováno 

kavárnou Tramtárie. Odsud vyšel záměr vytvořit něco nového. Je zde totiž 

dětská herna, která bude v Rodinném centru tvořit dominantní prvek. 

Oproti Tramtárii ovšem bude vyžadovat jisté úpravy, kterým se budu 

věnovat v kapitole Periodické programy.

Samotná kavárna v Rodinném centru má dokonce dva inspirační 

zdroje. Na jedné straně je to již zmíněná Tramtárie. Prostor je uzpůsoben 
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tak, že je vhodný pro dovádění dětí i pro pohyb s kočárky či vozíky. Také 

sortiment je zaměřený převážně na děti.

Druhým zdrojem jsou chráněné kavárny. Ty vznikají jako místo 

vhodné pro volné setkávání různých lidí a podporu akceptace postižených 

intaktní společností. I tento prvek bude v Rodinném centru akcentován. 

Uvítáme rodiny s dětmi intaktními i handicapovanými.

Organizace Rodinného centra bude v lecčems připomínat mateřské 

centrum. Podobnost bude především v tom, že sem budou maminky 

s dětmi přicházet, aby účelným způsobem využily svůj volný čas. Bude pro 

ně i pro jejich děti připraven zajímavý program, kterého se budou moci 

v případě zájmu zúčastnit. A pokud se jim zrovna nebude chtít, mohou 

posedět v kavárně a vydovádět se v herně.

Programy, které bude Rodinné centrum organizovat, nebudou mít za 

cíl pouze naplnit volný čas klientů. V nabídce budou i programy zaměřené 

na rozvoj malých dětí po psychické, fyzické i sociální stránce. Tak se bude 

Rodinné centrum trochu podobat střediskům rané péče, na která by mělo 

tímto způsobem navazovat. Kromě dětí bude pozornost zaměřená i na 

rodiče a vztahy uvnitř rodiny, aby se tak podpořilo pozitivní rodinné klima.

Rodičům budou určeny i speciální programy, viz příslušnou kapitolu. 

Půjde především o poskytování všech informací potřebných pro kvalitní 

péči o postižené dítě. To bude zajištěno odbornými přednáškami a 

poradenstvím. Jsou to služby, které obvykle poskytují organizace 

zaměřené na určitý typ postižení.

V neposlední řadě bude Rodinné centrum čerpat inspiraci od 

zařízení, která zajišťují respitní péči o handicapované. V nabídce služeb 

bude jeden den v týdnu vyhrazen hlídání dětí v prostorách centra. Tato 

služba bude zajištěna odborným personálem a bude vhodná zejména pro 

rodiny s postiženým dítětem. Jednodenní skupinové i individuální hlídání 

handicapovaných dětí a jejich sourozenců nabízí například pražské 

Komunitní centrum Motýlek.
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3 Cíle Rodinného centra

Rodinné centrum by mělo naplňovat hned několik cílů.

Především chceme vytvořit vhodné prostředí pro setkávání rodin v 

jejich volném čase. K tomu poslouží zejména bezbariérová kavárna a 

herna. Rodiny se zde budou moci kdykoli setkat, popovídat si, děti se 

zabaví samy nebo pod dohledem odborně vyškolené vychovatelky v 

herně. Smyslem je, aby se osamělí lidé dostali do společnosti, aby děti 

viděly, jak to chodí v jiném prostředí než doma a naučily se prosadit. 

Rodiče s malými dětmi zároveň budou moci vystoupit z izolace, která 

často doprovází maminky na mateřské dovolené či osoby pečující o 

handicapované dítě.

Tím, že se zde budou setkávat rodiny s nejrůznějšími problémy i 

zdánlivě bez nich, bude rodinné centrum přispívat k vzájemnému 

porozumění a toleranci ve společnosti, bude fungovat jako zdroj informací 

a zkušeností i jako přirozená socializační skupina. Společná hra dětí je 

nepostradatelným momentem sociálního učení, kdy se děti učí 

respektovat přání a potřeby druhých. U handicapovaných navíc kontakt 

s majoritní společností .přispívá k sociální rehabilitaci.

Velmi důležitým aspektem společně tráveného času je i dopad na 

vnímání handicapu rodiči a samotným postiženým. Rodiče, kteří vidí své 

postižené dítě, jak si hraje s ostatními, snáz dospějí k přijetí handicapu 

jako nedílné součásti osobnosti jejich dítěte. Na druhé straně dítě, které se 

zapojí do činnosti intaktních vrstevníků, získá pocit, že není ze společnosti 

zcela vyloučeno. To je nesmírně důležité pro jeho sebehodnocení a pro 

akceptaci jeho vady. Navíc ve snaze přiblížit se svým kamarádům často 

překoná určité zábrany a dokáže něco, k čemu by se doma stěží 

odhodlalo.

Dalším cílem Rodinného centra je vznik takového prostoru, kde by 

mohli rodiče se svými dětmi smysluplně trávit svůj volný čas. K dispozici 
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bude široká nabídka kurzů a aktivit pro dospělé i pro děti, intaktní i 

handicapované.

Uvědomujeme si, že pro rodiče postižených dětí je mnohaletá 

každodenní péče vyčerpávající. Proto chceme do naší nabídky zařadit i 

určitou formu respitní péče. Bude se realizovat v podobě pravidelného 

hlídání jejich dětí v prostorách zařízení. Rodič si tak bude moci odpočinout 

v naší kavárně, na některém z kurzů nebo zcela mimo Rodinné centrum, 

popřípadě se věnovat pochůzkám po úřadech, lékařích či obchodech.

V rámci odborné vzdělanosti rodičů v oblasti péče o postiženého 

člena rodiny chceme zařadit i besedy a přednášky na témata, o která 

rodiče projeví zájem. Mohou sem patřit náměty z oblasti medicíny, 

psychologie, pedagogiky, práva apod.

Rodinné centrum bude fungovat jako integrační prostor otevřený pro 

každého. Rádi uvítáme maminky i tatínky, miminka, batolata, děti 

předškolního věku i školáky, jejich sourozence, babičky a dědečky, děti 

bez postižení i s handicapem. Teprve až si k nám všichni tito lidé najdou 

cestu, budeme moci hovořit o inkluzi, která je stěžejním cílem celého 

projektu.
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4 Programy v Rodinném centru

Nabídka aktivit v RC vychází ze zásad komplexní (nebo také ucelené, 

komprehensivní) rehabilitace. Je to moderní pojetí nabídky služeb, jehož 

stěžejní myšlenkou je poskytování všech souvisejících aktivit na jednom 

místě. Světová zdravotnická organizace definuje ucelenou rehabilitaci jako 

včasné, plynulé a koordinované úsilí o co nejrychlejší a co nejširší zapojení 

občanů se zdravotním postižením do všech obvyklých aktivit života. 

Obsahuje všechny prostředky směřující ke zmenšení tlaku, který působí 

znevýhodnění, a usiluje o společenské začlenění postiženého.

Komplexní rehabilitace má tři základní složky. Jedná se o rehabilitaci 

léčebnou, pedagogickou a sociální.

Léčebnou rehabilitaci lze charakterizovat jako „soubor včasných 

diagnostických a terapeutických opatření za účelem zlepšení či stabilizace 

zdravotního stavu“ (http://www.demosthenes.cz). Realizuje se nejčastěji 

v rámci některého zdravotnického zařízení a provádí ji kvalifikovaní 

rehabilitační pracovníci pod vedením odborného lékaře. Patří sem zejména 

reflexní léčba, fyzikální léčba, masáže, ergoterapie atd.

Sociální rehabilitace připravuje „opětné začlenění oslabeného 

člověka do společnosti a využívá k tomu všech patřičných institucí, 

platných směrnic a předpisů“ (J. Javůrek, 1982). Směřuje přitom k dosažení 

maximální možné soběstačnosti a usiluje o nejvyšší možný stupeň sociální 

integrace. Využívá osobní asistence, finančních příspěvků, asistenčních 

psů apod.

Pod pojmem pedagogická rehabilitace rozumíme souhrn specifických 

pedagogických činností zaměřených na rozvoj osobnosti a podporu 

vzdělávání lidí se zdravotním postižením za účelem vhodné integrace, ale i 

speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku a terapii. Může se 

realizovat v rámci denního pobytu (předškolní a školní zařízení, 
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stacionáře), speciálně pedagogických center či pedagogicko-

psychologických poraden. (http://www.demosthenes.cz)

Systém ucelené rehabilitace se u nás v současné době teprve 

formuje. Rodinné centrum by mělo svou činností přispět ke vzniku 

kvalitního a fungujícího celku. Zaměří se především na oblast sociální a 

pedagogické rehabilitace. Neznamená to, že by léčebná složka stála mimo 

náš zájem. Této oblasti se ale v systému zdravotnictví věnuje poměrně 

dost pozornosti a my se domníváme, že naše aktivity může po stránce 

léčebné vhodně doplnit některé již existující zařízení. Rodinné centrum 

bude klientům poskytovat dostatek informací o zdravotnických zařízeních 

v okolí, na která se budou moci v případě potřeby či zájmu obrátit.

Pedagogická rehabilitace se bude v Rodinném centru realizovat 

způsobem, který možná není zcela obvyklý. Vzhledem k tomu, že klienty 

centra budou buď malé děti převážně předškolního věku nebo pak dospělí, 

nebude tato složka rehabilitace uskutečňována formou klasické výuky. Té 

je dostatek prostoru věnován ve školských zařízeních. U nás budou vznikat 

přirozené skupiny, ve kterých se budou všichni učit navzájem tím, že spolu 

budou trávit volný čas nebo že se budou společně podílet na nějaké řízené 

činnosti. Budou tak vznikat podmínky pro tzv. sociální učení, které je 

nenahraditelné a které přitom handicapovaným dětem často chybí kvůli 

izolaci v důsledku jejich handicapu. Tím se také spojí složka pedagogická a 

sociální, což nejvíce odpovídá realitě.

Cíle rodinného centra se budou realizovat prostřednictvím kavárny, 

herny a různých programů (viz další text). Ty budou mít vždy svou cílovou 

skupinu. Není naší snahou vytvořit co nejširší nabídku aktivit. Chceme ale, 

aby pro každou skupinu našich klientů nabízelo centrum něco. Znamená to 

zajistit aktivity pro děti, rodiče, sourozenecké skupiny, seniory, rodiče 

s dětmi. Repertoár programů je samozřejmě možné postupně upravovat a 

rozšiřovat podle zájmu klientů. Jednou z variant je i navázání spolupráce 

s organizacemi v okolí.
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Rodinné centrum bude nabízet řadu různých činností. Chceme tak co 

nejširší veřejnosti zprostředkovat prožitky, které jsou některým lidem 

(zvlášť těm s postižením) z nějakých důvodů upírány. Prostor i personál 

bude připraven tak, aby si mohl každý vyzkoušet práci s textilními 

materiály nebo třeba jízdu na skluzavce (J. Votava 2005).

Pro přehlednost můžeme aktivity rozdělit do tří velkých skupin, 

kterým budou v dalším textu odpovídat samostatné kapitoly.

První skupinou jsou služby poskytované v průběhu celého roku. Zde 

se budu podrobněji zabývat fungováním kavárny, herny a respitní péče, 

protože tyto tři aktivity budou v centru probíhat od počátku a nepřetržitě.

Druhá kapitola bude věnována tzv. periodickým programům. Klienti 

se do nich budou moci přihlásit podle vlastní vůle a zájmu. Jsou to kurzy, 

které budou mít svůj vyhrazený čas a prostor, některé budou mít začátek 

a konec (např. jazykové kurzy). Budou to aktivity vzdělávací, tvořivé, 

kulturní, pohybové a další.

Poslední část se bude zabývat programy odbornými. To znamená 

hlavně přednášky a besedy na nejrůznější témata podle zájmu klientů. 

Rádi bychom do rodinného centra pozvali odborníky z oblasti práva, 

sociálních věcí, vývojové psychologie, speciální pedagogiky apod. Rodinní 

příslušníci handicapovaných dětí by tak získali lepší přehled v daných 

oblastech a dozvěděli se informace, které jim mohou být užitečné při péči 

o jejich dítě.

Přehled všech programů Rodinného centra a jejich rozvržení v rámci 

týdne je k nahlédnutí v příloze 1 a 2.

4.1. Celoroční programy

Všimli jsme si, že řada organizací zaměřených na účelné trávení 

volného času je v provozu pouze v době, kdy probíhá školní výuka. O 

prázdninách bývají zavřené. To se nám jeví jako paradox, protože o právě 

prázdninách je toho volného času nejvíce. Některé děti mají prázdniny 

zcela vyplněny různými tábory a pobyty u babiček. To ovšem nelze zajistit 
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všem, a proto je tu právě Rodinné centrum, které bude otevřeno 

v průběhu celého roku. Je to dáno také tím, že kavárnu a hernu, které 

budou dominantou zařízení, není možné na dva měsíce jen tak zavřít. 

Přišly by tak o stálé hosty i o zisk. A co se týče respitní péče, její význam 

po celý rok je nepochybný.

4.1.1. Kavárna

Nejvýraznějším prvkem Rodinného centra bude kavárna. Přesněji 

řečeno, nebude to kavárna, jak si ji nejspíš každý představuje – temný 

prostor plný namodralého cigaretového dýmu, s intelektuální atmosférou a 

stojany obtěžkanými denním tiskem. Naše kavárna bude víc podobná 

cukrárně. A to nejen svým vzhledem a vybavením, ale i sortimentem. 

Bude přeci určena nejen dospělým, ale především dětem.

Pro kavárnu chceme vybrat objekt v klidné lokalitě. Ideální by byl 

prostor s dostatkem místa. Budou sem přicházet i maminky s malými 

dětmi v kočárku a je potřeba, aby se mohly pohodlně dostat k volnému 

stolku. Starší děti zase ocení volný prostor při svých divokých hrách.

Za důležitý považuji dostatek denního světla. Dnes jsou sice 

k dispozici i kvalitní systémy pro zajištění dostatečného umělého osvětlení, 

ale pro správný rozvoj zraku je denní světlo nejvhodnější. Zároveň působí 

velice dobře i na lidskou psychiku. Naopak za nejhorší je považováno 

světlo smíšené, tedy denní a umělé současně. Toho se chceme 

v maximální možné míře vyvarovat.

Vybavení kavárny musí být vkusné, ale především praktické. Židle a 

stolky by měly mít omyvatelný povrch. Nejen dětem se občas přihodí 

nějaká malá nehoda. Je dobré dbát také na bezpečnost nábytku. Musíme si 

všímat hlavně stability, a to jak židlí, tak stolů. Některé stoly jsou sice 

velmi pěkné na pohled, ale mohou se snadno převrátit (např. stoly 

s jednou nohou). Vhodný je nábytek s oblými hranami a rohy, aby se 

předešlo úrazu.

Vzhledem k tomu, že chceme, aby do kavárny přicházeli i lidé 

s handicapem, musíme na to být připraveni. Celý prostor musí být 
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samozřejmě bezbariérový. Znamená to dostatek manipulačního prostoru, 

praktický orientační systém v celém interiéru a přilehlém okolí, vhodně 

upravené toalety a celou řadu dalších opatření, kterými se ve své práci 

zabývá Peter Bédi. Zde se ještě jednou vrátím k již zmiňovaným stolům. 

Zdaleka ne každý totiž konstrukčně vyhovuje potřebám vozíčkářů. 

Vzdálenost nohou stolu musí být taková, aby se mezi ně dalo s vozíkem 

pohodlně zajet.

Také sortiment bude odpovídat charakteru zařízení. Kromě různých 

druhů kávy a čaje bude v nabídce řada pochutin pro děti. S ohledem na 

současný trend zdravé výživy budou v prodeji různé mléčné výrobky a 

ovocné dezerty, ale neopomeneme ani klasické pamlsky jako lízátka, 

žvýkačky nebo čokoládu. Dbáme také na pravidelný pitný režim a budeme 

prodávat i dostatek nealkoholických nápojů.

Podle toho, co jsem zde zatím popsala, se zařízení zatím více podob 

cukrárně. Já ho ale stále nazývám kavárna. Proč? Hlavně proto, že do 

kavárny chodí dospělí lidé a my chceme, aby k nám chodili dospělí lidé. 

Kvůli tomu bude i otevírací doba spíše jako v kavárně než jako v cukrárně. 

Chceme, aby se u nás mohli scházet celé rodiny nebo přátelé poté, co se 

vrátí ze zaměstnání. Proto budeme mít otevřeno až do večerních hodin.

Ze stejného důvodu bude i nápojový lístek trochu odlišný od toho, 

který můžeme vidět v klasické cukrárně. Budeme nabízet i pivo, různé 

druhy vína a další alkoholické nápoje. Jako doplněk pak bude možné 

objednat si něco slaného k zakousnutí.

Doposud jsem se věnovala vnější podobě kavárny. Mnohem 

důležitější než výběr židlí nebo pamlsků je ale vnitřní myšlenka, kterou 

vytvořením takové kavárny sledujeme.

Stěžejní ideou je, že kavárna bude fungovat jako integrační prostor. 

To znamená, že se zde budou setkávat nejrůznější lidé, dospělí i děti, malí 

i velcí, s postižením i bez něho. Budou spolu moci hovořit, hrát si, nebo jen 

tak trávit čas vedle sebe. Tím, že se do kavárny budou lidé vracet, se 

upevní vztahy v místní komunitě. Zároveň se každý bude moci seznámit 
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s novými lidmi. A co je nejdůležitější – děti s postižením se budou 

pohybovat na veřejnosti, což má silný vliv na postoje celé společnosti.

To, že se začnou prolamovat bariéry mezi světem postižených a 

světem většinové intaktní společnosti, vede k naplňování integračních 

myšlenek ve smyslu, jak bylo popsáno v předchozím textu. Přitom to 

nahrává i sociálnímu učení. A to nejen ve směru od intaktních 

k postiženým, tedy že by se učili pouze postižení. V opačném směru učení 

probíhá také a někdy dokonce mnohem intenzivněji. Některé lidi bez 

postižení kolikrát vůbec nenapadne, v čem všem se život například 

zrakově postiženého liší od toho jeho. Jaké problémy takový člověk může 

mít a s čím se musí v každodenním životě vypořádat.

Sociální integrace je pro handicapované nezbytná a je výhodou, 

pokud s ní mohou začít co nejdříve. A to právě chceme rodinám umožnit 

v Rodinném centru. Do kavárny mohou přijít kdykoli, i s úplně malými 

dětmi. Posedět, rozkoukat se, vymanit se z každodenního stereotypu. 

Možná, že se setkají s rodinami, které řeší podobné problémy (ať už se 

jedná o bytovou situaci či postižení dítěte). Mohou si pak navzájem 

vyměňovat zkušenosti, poskytnout radu nebo prostě jen sdílet starost. 

Handicapované děti v takovém prostředí pocítí vstřícnost a vřelost, které 

se jim možná na jiných veřejných místech zatím nedostává. A ostatní 

hosté pomalu přijmou nový hodnotový systém, v němž i člověk 

s handicapem je člověk, se kterým se dá normálně vycházet.

Setkávání lidí intaktních a postižených často vede i k jejich 

osobnostnímu rozvoji. Je zřejmé, že ve snaze zapadnout do většinové 

společnosti je postižený člověk schopen věcí, které v domácím prostředí 

nezvládá.9 Totéž samozřejmě platí i pro lidi intaktní. Často se můžeme 

setkat s názorem „S mentálně postiženým bych se nedokázal bavit.“ 

Vychází to většinou z nedostatku vědomostí o tom, co to „mentální 

9 Byla jsem svědkem zajímavé situace. Dívka s kvadruparetickou formou 
DMO trávila  dva  týdny v tréninkovém bytě  a  pozvala  mě na návštěvu. 
Nabídla mi čaj a sama se ujala jeho přípravy. Dokázala to jen s minimální 
dopomocí.  Pak  se  mi  přiznala,  že  to  ještě  nikdy  před  tím  nezvládla. 
Motivací pro ni bylo obstát jakožto člověk schopný žít ve vlastním bytě.
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postižení“ vlastně znamená. A pak se najednou ukáže, že hra s takovým 

kamarádem je zajímavá a zábavná zrovna tak jako s jinými dětmi. I když 

možná trochu jiným způsobem.

4.1.2. Herna

Součástí kavárny bude i integrovaná herna. K tomuto rozhodnutí 

jsme se inspirovali v kavárně Tramtárie, jak bylo popsáno výše. Tam je 

ovšem dost problematický přístup pro handicapované děti. Později jsme se 

dozvěděli, že takovou integrovanou hernu již vytvořilo Komunitní centrum 

Motýlek. Jsme ale přesvědčeni, že jediná herna tohoto druhu v celém 

hlavním městě je žalostně málo. Vytvoření další herny bude pozitivním 

krokem. Tím spíš, že KC Motýlek sídlí na okraji Prahy a není tedy dostupné 

pro relativně velkou část obyvatel města.

Herna bude zajímavá jak pro děti s postižením, tak pro intaktní děti. 

V žádném případě se nebude jednat o jediný bazén s kuličkami, jak to 

můžeme vidět například v některých restauracích nadnárodních řetězců. 

Chceme, aby to bylo místo podněcující k dovádění, experimentování, se 

spoustou zajímavých nápadů a zákoutí. Poskytneme dětem prostředí, ve 

kterém budou mít úplně jiné možnosti, než když si hrají samy doma.

Budou tam skluzavky, mosty, tunely, žebříky, prolézačky, zkrátka 

vše, na čem si může dítě protáhnout tělo. Děti milují různé houpačky a 

kolotoče. Ty jsou poněkud náročné na prostor, ale pokud to bude jen 

trochu možné, určitě se tam nějaké najdou. Vhodné jsou například 

houpačky na pružině připevněné k zemi, které už můžeme na řadě hřišť 

vidět. Jsou poměrně bezpečné a nezaberou příliš místa.

Dětské hry ovšem nespočívají pouze v řádění na prolézačkách. 

Některé děti mají rády klidnější hry. Pro ně bude v herně koutek s měkkým 

kobercem, stolkem a křesílky. Zde si budou moci hrát s panenkami, 

povídat, malovat. V této klidnější části herny bude i malá kuchyňka a 

samozřejmě nebude chybět ani již zmiňovaný bazén s kuličkami pro 

relaxaci po náročném dni.
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Je známo, že čím více smyslů člověk zapojí, tím lépe se rozvíjí po 

všech stránkách. Abychom tedy působili nejen na pohybový aparát dětí, 

ale i na jejich zrak a hmat, budou mít plochy v herně různé barvy a 

povrchy. Například podlaha bude někde hladká, jinde pokrytá měkkým 

kobercem nebo korkem. V prostoru s prolézačkami bude tvrdší zátěžový 

koberec.

Veškeré vybavení je třeba volit tak, aby bylo co nejvíce odolné vůči 

dětským zásahům. Vznikají totiž velice nepříjemné situace, kdy se něco 

rozbije nebo porouchá a dítě za to ani nemůže. Dítě i rodiče se pak cítí 

provinile a pro zařízení to znamená minimálně práci, často ale i výdaje 

navíc. Proto se vyplatí vyšší počáteční investice, aby se takovým situacím 

předešlo a herna mohla být bezpečným a příjemným místem pro dětské 

dovádění.

Uspořádání herny musí respektovat jedno základní pravidlo. Přestože 

chceme, aby v ní byla kromě velkého společného prostoru i malá intimní 

zákoutí, každé místo musí být přístupné pro dospělou osobu. Je to 

nezbytné kvůli tomu, aby si v herně mohly hrát i děti, které potřebují 

častější dohled nebo nějakou dopomoc rodičů či jiných asistentů. Nesmí se 

stát, že některé dítě někam nebude moci jít, protože by se tam s ním 

nedostal dospělý.

Pravidelné navštěvování místa, jakým bude tato herna, má na děti 

celou řadu pozitivních vlivů. Nejvíce jich pozorujeme v sociální oblasti. 

Každé dítě se od určitého věku potřebuje pohybovat ve společnosti 

vrstevníků. Učí se tak vycházet s ostatními, respektovat jejich vůli, 

vstupovat s nimi do rovnocenného vztahu. Zpočátku jim to může činit 

potíže, protože ať je vztah mezi rodičem a dítětem sebelepší, vždy je 

v něm přítomna hierarchie. Hra se stejně starým dítětem je tedy něco 

zcela nového, co je potřeba se naučit ještě před vstupem do školy. Pro děti 

s handicapem to platí dvojnásob, protože jejich zkušenost je obvykle 

omezenější ve srovnání s intaktními dětmi.
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To, že se setkávají postižené a zdravé děti na neutrální půdě, vede 

přirozeně k tomu, že se učí žít společně. Mohou pozorovat, jak se ostatní 

chovají. Pokud mají děti možnost vzájemně se poznat, pozitivně to ovlivní 

jejich postoje. Když intaktní dítě vidí, jakou pomoc poskytují rodiče jeho 

handicapovanému kamarádovi, pokusí se mu příště pomoci samo. Je přeci 

lepší, když do jejich hry dospělí nevstupují. A handicapované dítě se 

naopak bude snažit, aby s ním kamarád měl co nejméně práce. Bude si 

chtít poradit samo a to ho přinutí k výkonům, o které by se jinak ani 

nepokusilo.

Dovádění na prolézačkách, které děti tolik milují, přináší řadu pozitiv 

i v oblasti tělesného rozvoje. Děti jsou schopné mnohokrát za sebou 

například vylézt na žebřík skluzavky a ani se nezastavit. Významně při tom 

posilují svaly celého těla, aniž by si to kdo uvědomil. Lezením v tunelu 

nebo přecházením mostu zase procvičují koordinaci pohybů a rovnováhu. 

Na prolézačkách se zlepšuje jejich obratnost a mrštnost. Houpačky a 

kolotoče účinně dráždí vestibulární ústrojí, což je důležité zejména pro děti 

malé nebo těžce postižené. Rozvíjení hmatu pohybem po různých površích 

má zase přínos hlavně pro děti s vadami zraku. V každém případě děti při 

hře v herně získávají správné sociální návyky a zároveň pozitivní vztah 

k pohybu, který mohou v budoucnu uplatnit při provozování některého 

sportu.

4.1.3. Respitní péče

Pokud by Rodinné centrum fungovalo pouze tak, jak bylo doposud 

popsáno, tedy jako kavárna s hernou, nebylo by na něm vcelku nic 

zvláštního. My samozřejmě chceme přijít s něčím novým, ale především 

s něčím prospěšným pro rodiny s handicapovanými dětmi.

V kapitole věnované zrodu myšlenky vytvořit Rodinné centrum jsem 

uvedla několik definic respitní péče. Vyplývá z nich základní myšlenka, 

kterou odlehčující péče sleduje. Jde především o podporu osob dlouhodobě 

pečujících o člověka, který potřebuje celodenní péči (postižený, senior). 

Taková péče je velice náročná a mohla by vést až k úplnému vyhoření 
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pečující osoby. Mělo by to pak za následek umístění potřebného do ústavní 

péče. Tomu chceme předcházet právě poskytováním respitní služby.

Další význam respitní péče je příprava postiženého na situaci, kdy by 

se o něho pečující osoba náhle nemohla dál starat (např. v případě úrazu, 

nemoci apod.).

Mezi postiženým dítětem a pečující osobou (nejčastěji matkou) se 

nezřídka vytvoří nezdravá fixace. A to někdy pouze v jednom směru – 

matka se upne na dítě, nebo se naopak dítě příliš fixuje na matku. Jindy je 

příliš silné pouto v obou směrech zároveň. Ať tak nebo tak, vždy to brání 

zdravému rozvoji osobnosti dítěte a jeho postupnému osamostatňování. 

Jedním z úkolů respitní péče je pomalu tyto vazby rozrušovat a ukazovat 

matce i dítěti nové obzory. Matka si odpočine a dítě pozná spoustu nového 

v Rodinném centru.

Respitní péči již u nás poskytuje několik zařízení. Není jich ale dost 

na to, aby pokryly poptávku po této službě.

Péče poskytovaná různými organizacemi není vždy stejná, liší se 

v několika aspektech. Jedním z nich je doba, po kterou se odborný 

personál o postiženého stará. Velmi často se setkáváme s týdenními 

pobyty klientů přímo v prostorách zařízení (např. občanské sdružení 

Borůvka v Borovanech). Pracovníci vytvářejí pro klienty program pro 

využití volného času, v některých zařízeních se klientům věnují i odborně. 

V pečujícím týmu pak jsou fyzioterapeuti, logopedi, speciální pedagogové, 

dětské sestry a podobně.

Můžeme se setkat i s víkendovými respitními pobyty v prostorách 

zařízení. Ty organizuje například Asociace pomáhající lidem s autismem 

(APLA). Program se podobá týdennímu pobytu, je jen kratší.

Týdenní a víkendové respitní pobyty jsou přínosné v tom, že si rodiče 

mohou opravdu dobře odpočinout. Mohou si například zajistit zájezd nebo 

vyrazit na víkend ke známým. Nevýhodou je, že musí organizace mít 

vhodné ubytovací prostory a zajistit stravování. Obojí je náročné z hlediska 

splňování přísných hygienických norem. Navíc je to těžší v tom, že musí 
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být přítomen kvalifikovaný personál nepřetržitě, i v noci. Nevýhodou může 

být i omezená kapacita zařízení a nutnost rezervovat si pobyt v zařízení 

dlouho dopředu.

Některé organizace však nabízejí i jednodenní respitní péči. Je to 

například Sdružení pro komplexní péči o tělesně a mentálně postižené 

Arkádie v Teplicích. Asistenti docházejí přímo do rodin, kde hlídají 

handicapovaného člena po předem dohodnutou dobu. Po domluvě je 

možno zajistit péči i v prostorách  sdružení. Tato forma respitní péče má tu 

výhodu, že je relativně operativní, tzn. nemusí se domluvit na půl roku 

dopředu. Navíc je poskytována i ve všední den, takže si rodiče mohou 

vyřídit své záležitosti po obchodech, úřadech, lékařích. Nevýhodou ovšem 

může být, že za jediný den člověk nenačerpá tolik sil jako za celý týden.

Rodinné centrum bude poskytovat respitní péči v podobě denního 

hlídání dětí v prostorách centra. Bude na to vyhrazen jeden den v týdnu. 

Ideální se jeví středa. Je to den uprostřed týdne, kdy může rodič již 

pociťovat únavu. Navíc je to úřední den většiny úřadů. To je sice i pondělí, 

ale zdá se nám zbytečné nabízet odlehčující péči hned po víkendu.

Pro účely respitní péče bude v Rodinném centru samostatná 

místnost, která může jiné dny sloužit dalším aktivitám (jóga, aerobic, 

divadlo,…). Dětem se budou věnovat školení asistenti a dobrovolníci pod 

vedením odborně vzdělaného speciálního pedagoga či sociálního 

pracovníka. Ve stejné době bude v dosahu i lékařská pomoc. Tu zajistíme 

spoluprácí s blízkým zdravotnickým střediskem.

Pro dobré fungování služby a především pro bezpečnost dětí je 

nutné, aby rodiče pravdivě informovali personál o zdravotním stavu dítěte, 

užívaných lécích a o hrozících rizicích. Striktní utajování těchto údajů může 

vést ke zbytečným nepříjemnostem a komplikacím, může ohrozit zdraví 

dítěte i plynulý chod zařízení. Pro tento účel rodiče při předávání dítěte 

vyplní Informační list, kde tyto základní údaje budou (viz příloha 3).

Čas, který budou děti trávit v Rodinném centru bez rodičů, bude 

účelně využit. Speciální pedagog se zaměří na podporu správné 
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výslovnosti a verbální komunikace vůbec, bude rozvíjet zrakové vnímání. 

Věnovat se bude i rozvoji hmatu, sluchu a jemné motoriky a bez 

povšimnutí nezůstane ani motorika hrubá a koordinace pohybů celého 

těla. Z tohoto stručného přehledu činností, které bude speciální pedagog 

organizovat, vyplývá, že na učitele budou kladeny poměrně vysoké 

odborné nároky. Na to je třeba brát zřetel už při výběru pracovníka na tuto 

pozici.

Činnostem, které jsem výše naznačila, se zpravidla děti věnují 

v mateřské škole. Takové děti ale nepotřebují využívat respitní péči. 

Našimi klienty budou rodiny s handicapovanými dětmi, které mateřskou 

školu nenavštěvují. Odbornou péči, jak jsem ji právě popsala, ovšem 

potřebují stejně nebo ještě více než děti intaktní.

Domnívám se, že jednodenní respitní péče by měla být poskytována 

zdarma nebo pouze za symbolickou úplatu. Organizacím, které mají 

s touto službou zkušenosti, se daří hradit náklady z grantů a dotací.

4.2. Periodické programy

Kapitola Periodické programy se bude věnovat jednotlivým kurzům a 

aktivitám, které bude Rodinné centrum pro své klienty organizovat. 

Vzhledem k tomu, že chceme do Rodinného centra přilákat co nejpestřejší 

skupinu lidí, bude i nabídka služeb poměrně široká. Naším cílem ovšem 

není zajišťovat co nejvíce činností. To by bylo – alespoň v počátku - 

organizačně, personálně i finančně příliš náročné a mělo by to jistě 

negativní dopad na kvalitu. Pro každou skupinu hostů se ale najde 

zajímavý způsob, jak využít volný čas.

Uvědomujeme si, v jak obtížné finanční situaci se rodiny 

s postiženým dítětem často ocitají. Chceme proto, aby platby za účast na 

kurzech byly co nejnižší. V ideálním případě bychom chtěli rodinám ve 

finanční tísni poskytovat služby zdarma. Záležet ovšem bude na způsobu 

financování, který není předmětem této práce.
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4.2.1. Vzdělávací kurzy

Jsou lidé, kteří tráví většinu času doma jen se svým dítětem, jako 

například matky na mateřské dovolené či rodiče pečující o své postižené 

děti, nebo dokonce zcela sami (senioři). Brzy začnou pociťovat nedostatek 

sociálních vazeb, kontaktů, podnětů, informací. Mívají pocit, že by mohli 

svůj čas nějak účelně využívat, aby tak čelili tomu, že jim jaksi „ujíždí 

vlak“. Chtěli by se něčemu učit. 

Dnes je velice aktuální studium cizích jazyků. Bez znalosti angličtiny 

se v dnešní době zaměřené na Ameriku téměř neobejdeme. Také alespoň 

základní uživatelská znalost ovládání počítače a internetu je už skoro 

nutností.

Z těchto důvodů budou součástí programové nabídky Rodinného 

centra právě kurzy angličtiny a počítačů. Zavedeme několik úrovní, aby 

měli možnost přihlásit se všichni. Proto bude otevřen kurz angličtiny pro 

začátečníky, pro pokročilé a pro děti. Výuka bude probíhat v malých 

skupinách, aby byl zajištěn individuální přístup. V kurzech pro dospělé se 

obsahově zaměříme na komunikační dovednosti a konverzaci, což je pro 

praxi mnohem důležitější než perfektní znalost gramatiky.

Angličtina pro děti bude probíhat formou her, podobně jako je tomu 

při výuce anglického jazyka v mateřských školách. Využívá se obrazových 

materiálů, písniček a říkadel v angličtině, výuky prostřednictvím pohybu a 

multisenzoriálního vnímání.

Kurzy počítačové gramotnosti budou mít také několik úrovní. Kurz 

pro dospělé bude určen především ženám na mateřské dovolené, aby si 

zlepšily sebevědomí a zvýšily své šance při žádání o zaměstnání. Kurz pro 

seniory bude zahrnovat základní informace o počítači a jeho ovládání a 

první seznámení s internetem. Frekventanti se naučí vyhledávat informace 

na internetu (například dopravní spojení) a používat e-mail.

Zvláštní postavení bude mít počítačový kurz pro děti. Chtěli bychom 

jej věnovat dětem s handicapem. Vycházíme z toho, že řada intaktních 

dětí má již v předškolním věku s počítačem nějakou zkušenost. Pro 
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postižené děti je ale to ale často nemožné. Přitom budou v pozdějším věku 

počítač jistě potřebovat. V Rodinném centru budeme mít počítačové 

příslušenství pro osoby s handicapem – zjednodušenou klávesnici, 

zvětšenou myš, hlasový výstup. Jsou to pomůcky, které usnadňují práci 

lidem s omezenou hybností nebo se zrakovou vadou. Děti tak získají 

základní zkušenosti s tím, co jim počítače vůbec mohou nabídnout.

Klientům Rodinného centra chceme nabídnout také jeden poněkud 

nestandardní kurz, a to vývojovou psychologii. Je to obor, který sleduje 

vývoj jedince po psychické stránce od narození až po seniorský věk. 

V každé etapě lidského života se zabývá specifickými změnami a 

typickými problémy, které člověk prožívá. Tento kurz bude určen 

dospělým lidem bez ohledu na to, zda pečují o postiženého člena rodiny či 

nikoli. Pomůže jim to lépe porozumět sobě i svým blízkým. Budou moci 

lépe chápat motivy chování, které se jim třeba zdá nesmyslné.

4.2.2. Terapeutická činnost

Terapeutickou činností je zde myšlena především arteterapie 

v širším slova smyslu, případně ještě zooterapie. Arteterapie v širším pojetí 

znamená využití uměleckých prostředků při léčbě určitých obtíží. Do této 

skupiny patří například muzikoterapie, dramaterapie, biblioterapie, ale 

také arteterapie v užším smyslu slova, tedy terapie výtvarným uměním. 

Pojmem zooterapie rozumíme především hipoterapii, která využívá 

blahodárného působení koně na psychiku, a canisterapii, která pracuje se 

speciálně vychovanými psy.

Na tomto místě je nutné si uvědomit, jakým způsobem lze vnímat 

pojem terapie. Podle Z. Šimanovského (2001) je možné chápat terapii 

nejen jako práci s pacienty, nemocnými lidmi, ale i jako práci se zdravými, 

kteří mají právě určitý problém. Tím se význam pojmu terapie posouvá 

z pole medicíny do oblasti pedagogiky či psychologie. Pro účely této práce 

se budu tohoto názoru držet.
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Činnosti, o kterých jsme právě hovořili (různé terapie), ale i třeba 

sport nebo práce v dílně, mají společné některé vlastnosti. J. Votava 

(2005) je charakterizuje takto:

1. Jsou příjemné.

2. Přinášejí neobvyklé zkušenosti a zážitky.

3. Působí komplexně.

4. Ovlivňují emoce a díky tomu mají i další účinky (vliv na svalové 

napětí, učení atd.)

5. Klientům se nepředepisují, ale nabízejí.

6. Lze je přizpůsobit osobám s postižením jak pro rozvoj osobnosti, tak 

pro trávení volného času.

Z uvedeného je zřejmé, že jsou terapie velmi populární nejen u dětí, 

ale i u dospělých. Do našeho repertoáru chceme proto alespoň některé 

zařadit. Klienti budou pak do Rodinného centra chodit pravidelně a rádi a 

navíc pro ně bude účast na terapeutických sezeních přínosná.

V následujícím textu se budu věnovat některým terapiím podrobněji. 

Na úvod chci ale zdůraznit, že jsou to obory poměrně mladé, které se 

často teprve formují a osamostatňují. Proto i definice jsou někdy ještě 

nepřesné a nemají konečnou a obecně uznávanou podobu.

Arteterapie.

Postavení arteterapie vůči psychoterapii není ještě pevně zakotveno. 

Někdy je arteterapie vnímána jako součást psychoterapie, někdy jako 

samostatný obor. Různí se i názory na to, co má být cílem arteterapie. To 

je patrné z následujících definic.

Definice podle České arteterapeutické asociace (2000):

„Arteterapie je psychoterapeutická a psychodiagnostická disciplína 

využívající k léčebným cílům formy a prostředky adekvátní uměleckým 

formám. Mimoverbální (předjazykové) vyjadřování umožňuje zpracovávat 

témata na nižší úrovni zvědomění, témata, pro která nenalézáme 

adekvátní slovní vyjádření. Neverbální tvořivá činnost zde slouží nejen pro 

otvírání, ale i pro zpracování témat.“ Je to odborný obor vycházející 
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z psychoterapie. Cílem není produkt samotný, ale proces jeho tvorby. 

Terapeut má doprovázet klienta v procesu tvorby. Ani klient, ani terapeut 

by se neměl snažit produkt nějak interpretovat.

Podobně přistupuje k vymezení arteterapie i Edith Viarmé (ČAA, 

2000). Říká, že arteterapie nemá sloužit ke komunikaci, ale 

k sebeobjevování a sebepoznání. Díla ani nemusejí (nemají) být 

prezentována. Arteterapií podle Viarmé není program, který sleduje 

některý z těchto cílů:

1. Atraktivní způsob trávení volného času;

2. Rozvoj umělecké tvořivosti;

3. Rozbor díla směřující ke stanovení diagnózy.

Naopak Šárka Dostálová (in M. Vítková, 2001) píše, že „arteterapie je 

v odborné literatuře vymezena jako druh psychoterapie. Setkáváme se s ní 

ve výchovném procesu, v sociální práci a klinické praxi. Arteterapeuti 

pracují často ve skupinách a využívají výtvarné umění jako prostředek ke 

komunikaci mezi klientem a klienty.“ U pacientů s psychickými poruchami 

využívá terapeut výsledné práce k upřesnění diagnózy.

Kamila Ženatá ve své knize Obrazy z nevědomí (2005) říká, že malé 

dítě vnímá, co se kolem něho děje, co cítí, ale nedokáže to verbalizovat. 

V paměti si proto tyto vzpomínky ukládá v podobě obrazů. Později člověk 

pro pochopení nevědomých motivů vyjevuje tyto vzpomínky 

prostřednictvím arteterapie.

Pro účely Rodinného centra bude nejvýhodnější volné pojetí 

arteterapie jakožto prostředku sebevyjádření a sebeobjevování. Myslím si, 

že využití produktů tvorby ke komunikaci otevírá další možnosti práce 

s klienty. Proto by se mělo ve skupině o dílech mluvit a klienti by si je měli 

navzájem ukazovat. Využití produktu jako diagnostického prostředku by 

mělo stát pouze na okraji, neměl by to být přímo cíl arteterapie.

Arteterapie je velice zajímavá tím, že se klient musí vyjadřovat jinak 

než slovy. S verbální komunikací máme obvykle nejvíce zkušeností a svůj 

projev často dokážeme modifikovat tak, abychom dosáhli určitého cíle. Ve 
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výtvarném projevu zpravidla tak zkušení nejsme, nedokážeme jej tolik 

ovlivňovat. Tvoříme tedy to, co skutečně cítíme a prožíváme. A v tom je 

právě terapeutický účinek arteterapie.

Terapie výtvarným uměním je využitelná v každém věku, u zdravých 

lidí i u nejrůznějších typů poruch. Problematickou skupinou budou zřejmě 

těžce zrakově postižení a nevidomí. U těchto klientů bude třeba 

přizpůsobit techniky tvorby. Vhodné jsou především hmatné materiály 

(reliéfní pasty, plastelína, přírodní materiály, kartony s různou strukturou), 

výrazné barvy ve velkých plochách apod.

Je výhodou, že produkty arteterapie jsou trvalé. Klient i terapeut se 

k nim mohou vracet a sledovat proměny, které se během terapie 

v klientovi odehrály.

Muzikoterapie.

I zde bohužel platí, že definic je mnoho, ale žádná z nich není obecně 

uznávaná. Jednou z nich je Brusciova definice z roku 1989: „Muzikoterapie 

je cílevědomý proces, během nějž terapeut pomáhá klientovi zlepšit, 

udržet nebo obnovit pocit duševní pohody. Využívá k tomu hudební 

prožitky a jako dynamická hnací síla slouží vztahy, jež se vytvoří skrze 

hudební prožitky.“ (sec. cit. in J. J. Moreno, 2005)

Claus Bang (sec. cit. in Vítková, 2001) charakterizuje muzikoterapii 

takto: „…účelem muzikoterapie není jen to, aby dítě akceptovalo své 

postižení. Práce a úkol muzikoterapeuta spočívá v tom, aby 

prostřednictvím hudby, pedagogicky a terapeuticky použité, dosáhl 

situace, ve které může stav postiženého zmírnit, zlepšit, či dokonce jeho 

stav normalizovat.“

V zásadě lze říci, že muzikoterapie zahrnuje terapeutické a výchovné 

metody, ve kterých je dominantní hudba. Pozitivní účinek má jak poslech, 

tak vlastní produkce hudby. Podle toho rozeznáváme muzikoterapii 

receptivní, jejímž cílem je vnímání hudby, poslouchání. Na druhé straně 

aktivní muzikoterapie se zaměřuje na produkci hudby v nejširším smyslu 
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slova. Nejedná se tedy pouze o hraní na tradiční hudební nástroje. 

Muzikoterapie využívá mnohem pestřejší paletu nástrojů.

Lze využít verbální i neverbální prostředky. Verbálně hudbu 

zpracováváme zpěvem, rytmizací slov, šeptem, výkřiky. Při neverbálním 

zpracování hrajeme na hlasivky, hudební nástroje, okolní předměty, vlastní 

tělo.

Populární je Orffův instrumentář. Zahrnuje jakékoli předměty, na 

které lze vyloudit zajímavé zvuky. Patří sem nejrůznější dřívka, bubínky, 

tamburíny, činely, triangly, zvonečky, rolničky, xylofony, metalofony, 

valchy, struhadla,…

Hrát můžeme i na klasické hudební nástroje jako je kytara, housle, 

flétna, harmonika, oblíbená je harfa. To ovšem může mít nevýhody. Člověk 

má obvykle představu, jak by daný nástroj měl znít. Vytvořit tento zvuk je 

ale velmi náročné a laikovi se to většinou nedaří. To jej může zklamat.

Výhodné je proto využití starých a zapomenutých nástrojů. Nikdo 

dnes už neví ani jak se na ně hraje, ani jaký mají mít zvuk.

Zajímavé je hrát na vlastní tělo – luskat, tleskat, dupat, mlaskat, 

pískat,… Není k tomu nic potřeba a  je to velice efektní způsob vytváření 

hudby. Nejedna hudební kapela na tom dokonce vybudovala svou kariéru. 

Hudbu můžeme doprovázet i pohybem.

Výrazným prvkem hudby je rytmus. Můžeme hrát stále stejnou 

melodii, měnit pouze rytmus a pokaždé dostaneme zcela jinou skladbu. Na 

rytmu záleží i to, zda bude mít hudba relaxační, zklidňující či aktivizační 

účinky. Je například prokázáno, že poslech skladby v rychlejším tempu 

člověku zlepší náladu a zvýší tep. Naopak pomalá hudba uklidňuje.

Zařízení a vybavení místnosti pro muzikoterapii mají své zvláštní 

nároky. Nejdůležitější je, aby bylo v místnosti co nejvíce volného prostoru 

pro pohyb či tanec. Nedoporučuje se proto dávat do místnosti příliš mnoho 

nábytku. Postačí velká skříň na uschování nástrojů a kostýmů (skříň by 

měla být uzamykatelná). Pro klienty je dobré mít něco, na čem by mohli 
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sedět při poslechu nebo rozhovoru. Z. Šimanovský (2001) doporučuje 

dřevěné kostky o hraně 50 cm, které nejsou upevněny k podlaze. Lze je 

pak využít i k jiným účelům nebo je prostě naskládat ke stěně, aby 

nepřekážely. Výhodou je mít v místnosti jeden nebo dva stupně jako 

pódium.

Osvětlení je nepřímé, měkce se odráží od stropu a stěn. Je doplněno 

reflektory s nastavitelnou barvou a směrem světla. Pokud je v místnosti 

okno, má být otočeno směrem do dvora, aby „rámus“ nikoho nerušil. Také 

má být opatřeno tmavým jednobarevným závěsem nebo žaluzií, aby se 

místnost dala zatemnit.

Barvy použité v interiéru jsou nejvhodnější neutrální – šedá, bílá, 

béžová. Muzikoterapie sama podněcuje klienty k tvořivosti a 

představivosti. Pestrá výzdoba by je rozptylovala a omezovala.

Pokud terapeut využívá kostýmy a rekvizity, měl by se omezit na ty, 

které co nejvíce podněcují imaginaci. Vhodné jsou různé obroučky brýlí, 

klobouky, kabáty, z rekvizit se pak dají využít staré dětské hračky jako 

plyšáci nebo plastové zbraně.

Nesmíme samozřejmě opomenout technické vybavení 

muzikoterapeutické místnosti. Důležitý je kvalitní přehrávač s výkonem 

dostatečným pro ozvučení celého prostoru. K tomu je za potřebí vhodných 

reproduktorů. Jestliže budou muzikoterapii využívat i klienti se sluchovou 

poruchou, musí být silný reproduktor umístěný na zemi nebo pod pódiem, 

aby mohli vibrace vnímat nohama.

I muzikoterapie je, jak jsem zmínila již v úvodu kapitoly, vhodná pro 

každého bez ohledu na věk, pohlaví či zdravotní stav. Velkým přínosem je 

pro handicapované děti. Mentálně postižení mají radost z produkce rytmů 

na různé bicí nástroje. Lidé se sluchovým postižením mohou vnímat 

hudbu, což možná před tím nikdy nezažili.

Dramaterapie.

Dramaterapie je podle Milana Valenty (2001) jedním 

z paradivadelních systémů. Tyto systémy využívají divadlo k jinému než 
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estetickému účelu. Cílem je „praktičtější“ využití dramatu. Mezi 

paradivadelní systémy patří dále například dramatická výchova, divadlo ve 

výchově, psychodrama, teatroterapie,…

Podle The British Association for Dramatherapists (1979) 

dramaterapie „pomáhá uchopit a zmírnit sociální a psychologické 

problémy, mentální onemocnění i postižení a stává se nástrojem 

zjednodušeného symbolického vyjadřování, díky němuž jedinec poznává 

sám sebe, a to prostřednictvím tvořivosti zahrnující verbální i nonverbální 

složku komunikace.“ (sec. cit. in M. Valenta, 2001)

Dramaterapie má velice blízko k psychodramatu, existuje tu však 

několik rozdílů. Jde především o to, že psychodrama je zaměřeno na 

jedince, který má určitý problém a chce jej touto cestou řešit. Klient 

většinou hraje sám sebe v různých životních situacích.

Na druhé straně dramaterapie pracuje s více klienty, kteří přehrávají 

příběhy spíše založené na fikci, vstupují do projektivních rolí. Terapeut se 

hry aktivně zúčastňuje (v psychodramatu obvykle zaujímá roli režiséra).

Zde jsou některé z cílů, které dramaterapie sleduje podle významné 

kalifornské dramaterapeutky Renée Emunah:

− Zvyšování sociální interakce a interpersonální inteligence;

− Změna nekonstruktivního chování;

− Rozšíření repertoáru rolí pro život. Klient se učí reagovat novým 

způsobem na staré situace. To je často žádoucí nejen u lidí 

s handicapem.

− Posílení sebedůvěry a sebeúcty;

− Získání schopnosti poznat a přijmout svoje omezení a možnosti.

Z hlediska speciální pedagogiky je nejvýznamnější vliv dramaterapie 

v tom, že poskytuje možnost netraumatizujícího ventilování pocitů, 

sebevyjádření, poznání a akceptace sebe i druhých, získávání pozitivních 

zkušeností. Jedná se o dlouhodobější změny v prožívání. Cílem je vytvoření 

bezpečného prostoru a atmosféry důvěry bez konkurence a hodnocení 

výkonu. Takový prostor je vhodný pro rozvoj spontánnosti, tvořivosti a 
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představivosti, což umožňuje lepší vyjádření vnitřního světa účastníků 

dramaterapie.

V dramaterapii usilujeme o rozvíjení všech stránek osobnosti. Jedinci 

získávají zážitky z různých oblastí života a motivaci pro získávání nových 

zkušeností. V tom je terapeutická síla dramatu. Působením dramaterapie 

dochází rovněž ke zlepšení komunikace a vzájemných vztahů. Přínosem je 

i při korekci chování a rozvoji řeči. (K. Majzlanová in M. Vítková, 2001)

Dramaterapii lze využít u všech typů postižení. Vždy je ovšem třeba 

brát ohled na aktuální zdravotní stav, možnosti a potřeby klientů.

U osob se zrakovým postižením se zaměříme především na 

prostorovou orientaci a na kontakt a  komunikaci s partnerem. Postižení se 

učí správné mimice a gestikulaci, která se u nich nevytváří přirozeně 

nápodobou.

Při práci se sluchově postiženými dáváme přednost imitaci, 

pantomimě a rytmickým hrám. Cílem je rozvíjení senzomotorických 

dovedností. Snažíme se vzbudit zájem o zvukový svět, potřebu poznávat a 

komunikovat.

Dramaterapie pro osoby s tělesným postižením se zaměřuje na 

rytmizaci, relaxaci, zpřesňování a koordinaci pohybů, verbální a neverbální 

komunikaci. Zajímavé je využití tance k vyjádření pocitů a potřeb. S dětmi 

je možné hrát maňáskové divadlo, kdy terapeut vede postavu a dítě říká 

text a vůbec režíruje celou hru.

Pro děti s vadami řeči jsou vhodné rytmické texty, relaxační techniky 

nebo představení s loutkami a maňásky. Pokud pracujeme s dětmi 

s poruchami chování či se sklony k agresivitě, je nezbytné přesně stanovit 

pravidla práce a trvat na jejich dodržování.

Mentálně postižení jedinci ocení jednoduché a srozumitelné náměty 

a rytmická cvičení. Vyhovují jim témata dobře známá, která se často 

opakují (pohádky, večerníčky). Zaměříme se i na koordinaci pohybů, 

zapojení všech smyslů a rozvoj komunikace.
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Zooterapie.

Dalšími vyhledávanými terapiemi jsou canisterapie a hipoterapie. 

Jsou ovšem finančně, personálně a organizačně velmi náročné. Proto 

bychom tyto služby zařadili do naší nabídky později nebo v podobě externí 

spolupráce s jiným zařízením v regionu. Řídit se budeme hlavně 

požadavky klientů Rodinného centra.

4.2.3. Tvořivé dílny

Všem klientům Rodinného centra chceme nabídnout činnosti, při 

kterých uplatní a rozvinou svou tvořivost. Snad každý rád zkouší něco 

nového a dělá mu radost, když se výrobek podaří. V tvořivé dílně chceme 

učit děti i dospělé jednoduchým technikám, které mají často velký efekt. 

Výrobky zhotovené v Rodinném centru si budou moci odnést domů a 

vyzdobit si jimi byt nebo je věnovat svým blízkým.

Do nabídky zařadíme zpočátku především aktivity, které nejsou 

finančně příliš náročné. Bude totiž potřeba, aby si účast na těchto kurzech 

klienti platili. Pokud zaznamenáme zájem o další, třeba nákladnější 

činnosti, budeme se snažit klientům vyhovět.

Ideální by bylo, kdyby jeden kurz mohli navštěvovat všichni bez 

ohledu na jejich zdravotní stav. Tím by se naplňovala integrační myšlenka. 

Je ale zřejmé, že tato varianta nejspíš není možná. Malé děti a děti 

s postižením hybnosti nebo zraku potřebují individuální přístup a zvláštní 

způsob vedení. Děti bez postižení a dospělí budou pracovat samostatněji a 

rychleji. Proto bude vhodné zajistit alespoň dvě úrovně u některých kurzů. 

Kurz pro intaktní může vést jedna osoba, zatímco v kurzu pro malé děti a 

děti s handicapem budou kromě vedoucího ještě asistenti. Ti budou 

pomáhat dětem zvládnout úkony, se kterými budou mít děti potíže.

Kurz šití.

Šití je činnost populární především u žen. Není ovšem bez 

zajímavosti, že má pozitivní vliv i na chlapce. Ukázalo se, že například děti 

s poruchami chování se díky pravidelným kurzům šití výrazně zklidnily. 

Důležité je, aby byli klienti vhodně motivováni a nedělali zadanou práci jen 
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z donucení. Tomuto riziku se v Rodinném centru vyhneme tím, že budou 

všechny kurzy dobrovolné.

Ve variantě kurzu pro dospělé se budeme věnovat zhotovování 

oděvů. Postupovat budeme od jednoduchých kusů, jako je například 

sukně, a budeme postupovat ke složitějším. Důraz bude kladen na kvalitu 

zpracování, aby výrobky nebyly ušité tzv. „horkou jehlou“. Pokud budou 

mít klienti zájem, bude možné věnovat několik lekcí technikám vyšívání.

Kurz pro děti bude mít poněkud odlišný charakter. Zaměří se na 

správné držení těla při práci, bezpečné zacházení s pomůckami jako je 

jehla či nůžky, na rozvoj jemné motoriky. V rámci ergoterapie nebo 

pracovní výchovy jsou rozpracována přípravná cvičení, která je vhodné 

zařadit před samotnou práci s textilií. Je to například „šití“ pomocí bužírky 

a děrovaného kartonu, nácvik navlékání jehly apod. Po zvládnutí těchto 

cvičení přistoupíme k šití jednoduchých výrobků jako například pouzdra na 

mobil nebo závěsné kapsičky na krk.

Textilní dílna.

Textilní materiál nabízí velice pestrou paletu činností. Jeho 

zpracování a zdobení je většinou poměrně nenáročné, a proto je vhodné 

pro všechny klienty Rodinného centra. Náplň kurzu bude nastavena tak, 

aby činnosti mohli vykonávat malí i velcí, intaktní i postižení společně. 

Tedy aby v tomto případě nemusely být organizovány dvě varianty kurzu – 

s asistenty a bez nich.

Jednou z možností, jak jednoduše a přitom efektně upravit hotový 

textilní výrobek i plošnou textilii, je například batika. Technik batiky je 

celá řada a nebudu se zde jimi zabývat. Důležité je, že je to velmi 

nenáročné a rychlé, takže klient brzy vidí výsledek. Batikovat je navíc 

možné i v domácích podmínkách, takže koho technika zaujme, může se jí 

věnovat i mimo Rodinné centrum.

Batikování je díky své jednoduchosti vhodné pro každého. Děti 

s omezenou hybností rukou budou možná potřebovat dopomoc dospělého 

či kamaráda. Technika je vhodná i pro zrakově postižené, kteří jsou 
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schopni vnímat zrakem. Pestré barvy a vysoký kontrast obarvených a 

bílých částí textilu vytváří zajímavé zrakové podněty.

Je důležité dbát na bezpečnost, protože se při práci využívají ostré 

předměty (nůžky). Také při samotném barvení ve vroucí vodě musíme 

dávat pozor, aby nedošlo k úrazu.

Jinou zajímavou technikou pro zpracování textilního materiálu je 

tkaní. Opět existuje celá řada způsobů, jak tkát, přičemž některé jsou 

velmi jednoduché a proto vhodné i pro děti s postižením. Oblíbený způsob 

tkaní je na rámu. Klient si sám vytvoří návrh, jak bude jeho výrobek 

vypadat, a podle toho pak postupuje. Hotové výrobky jsou velice efektní, 

což působí jako silná motivace například pro klienty s mentálním 

postižením. Tkaní s sebou navíc nenese žádná rizika, takže se mu může 

věnovat opravdu každý.

Další technikou je malování na textil. V současné době je na trhu 

široká nabídka různých barev na textil. Nanášejí se buď štětcem nebo 

pomocí přiloženého aplikátoru. K dispozici je obrovské množství druhů a 

odstínů, některé barvy jsou i reliéfní. Fantazii se meze nekladou, možností 

je celá řada. Klienti mohou malovat obrázky, které si pak zarámují a pověsí 

na zeď. Mohou si zdobit oblečení nebo textilní hračky, vyrábět dárky apod. 

I tato technika je vhodná pro každého bez omezení.

Výtvarné techniky.

V kurzu nazvaném Výtvarné techniky se budou klienti věnovat 

například malování na sklo, na hedvábí, ubrouskové technice či výrobě 

ručního papíru. Varianta kurzu s asistenty bude zaměřená na rozvoj 

motoriky ruky při stříhání, lepení, vedení štětce. Klienti budou při 

některých činnostech potřebovat pomoc.

Snahou asistentů bude podporovat děti, aby si pomáhaly navzájem. 

Podpoří se tak jejich sebedůvěra a víra v to, že jejich život má smysl. 

Odměnou jim bude nejen podařený výrobek, ale i hezké chvíle strávené 

v kolektivu ostatních dětí a jistě i přátelství, které takto může vzniknout.

Sezónní kurzy.
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Kromě kurzů, které byly popsány výše a budou probíhat po celý rok, 

chceme do nabídky služeb v Rodinném centru zahrnout i aktivity 

nárazové. Budou to kurzy organizované při příležitosti nějakých svátků 

nebo významných událostí. Tak například v čase Vánoc uspořádáme kurz 

výroby adventních věnců a vánoční výzdoby, na Velikonoce se budeme 

věnovat zdobení vajíček. Dalším vhodným tématem pro tento kurz může 

být posvícení, Halloween nebo dušičky.

Tyto kurzy budou organizovány pro všechny zájemce zároveň. 

Přítomni budou asistenti, ale snahou bude, aby spolupracovali rodiče 

s dětmi, sourozenci nebo děti mezi sebou.

4.2.4. Kulturní akce

Pro klienty Rodinného centra a zejména pro děti chceme zajistit 

kulturní vyžití. 

Uvědomujeme si, že návštěva divadla může rodinám činit potíže. 

Problematická je zejména bezbariérová úprava, která v řadě divadel ještě 

není. Prostory Rodinného centra budou ovšem zcela bezbariérové. Jako 

divadelní sál může posloužit například muzikoterapeutická místnost.

Divadelní soubory s dětským programem budeme zvát příležitostně, 

vždy ale s dostatečným předstihem, aby si rodiny stihly návštěvu 

naplánovat. Představení bude provázáno s respitní péčí. To znamená, že 

po předchozí domluvě bude možné, aby rodiče nechali své dítě v „divadle“ 

pod dozorem asistenta a sami si vyšli například na procházku nebo do 

obchodu.

Další kulturní událostí, které se budou moci klienti v Rodinném 

centru zúčastnit, bude mikulášská besídka. U dětí je velice populární, a 

proto nechceme, aby u nás chyběla. Bude to pěkná příležitost k tomu, aby 

se rodiny společně sešly v krásném vánočním čase.
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4.2.5. Psycho-rehabilitační služby

Pojmem psycho-rehabilitační služby zde mám na mysli takové 

služby, které svým uživatelům zajistí kvalitní relaxaci. V Rodinném centru 

nabídneme klientům především masáže a jógu.

Masáže bude zajišťovat samozřejmě vyškolený masér. Toto 

povolání je vhodné i pro osoby se zrakovým postižením. Vzhledem k tomu, 

že se snažíme vytvořit zařízení podporující integraci handicapovaných do 

života intaktní společnosti, bylo by dobré zaměstnat právě zrakově 

postiženého maséra. Vytvoříme tak pracovní příležitost pro člověka 

s handicapem a pozitivní vliv to bude mít i na ty, kteří služby využijí. 

Přesvědčí se, že postižený člověk dokáže něco, co jiní ne, a může jim tím 

ulevit od jejich obtíží. U intaktních lidí se tak překoná předsudek, že 

postižení nemohou nic dělat a jsou odkázáni na pomoc zvenku. Rodičům 

postižených dětí dá tato zkušenost naději, že i člověk s handicapem může 

být normálně zaměstnán.

Kromě dospělých budou masáže poskytovány i dětem. Zejména děti 

s tělesným postižením tuto službu jistě ocení. Pro zrakově postižené děti 

zase bude působit kontakt s masérem jako motivace, jako otevřená 

budoucnost.

Po organizační stránce bude pro masáže vyhrazen určitý čas 

v Rodinném centru a zájemci se budou předem objednávat. Účelně se tak 

využije daný prostor i masérův čas.

Jóga.

Pojetí a vymezení jógy je značně neurčité a široké. Přikláním se 

k pojetí jógy podle J. Votavy (1988), který říká, že jde o „soustavu cvičení 

vedoucích k odolnosti organismu vůči zátěžím, takže vzniklý ustálený stav 

není stresovými podněty tak rušen jako u necvičeného.“

Stejný autor dává jógu do souvislosti s ucelenou rehabilitací. Oba 

systémy se snaží působit nejen na nemocný orgán, ale komplexně na 

celého jedince. Vyžadují aktivní účast klienta a dávají přednost prevenci 
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onemocnění před jeho léčbou. To jsou také důvody, proč chceme do 

nabídky služeb Rodinného centra jógu zařadit.

Kromě jiných nesporných přínosů má jóga i význam sociální. Ve 

skupině cvičících se vytvoří klima psychického bezpečí, každý jedinec je 

přijímán bez ohledu na věk, pohlaví, zdravotní stav. Jestliže je člověk 

akceptován druhými, učí se akceptovat i sám sebe (J. Votava, 1988).

Cílem jógy je omezit vnímání podnětů přicházejících zvnějšku a 

posílení vnímání pocitů z vlastního těla. Ty se stávají pro cvičícího 

příjemné, což působí jako silná motivace k dalšímu cvičení a zároveň jako 

odměna za vyvinuté úsilí.

Je zajímavé – a pro klienty Rodinného centra jistě důležité – že se při 

jógových cvičeních obvykle snižuje vnímání bolesti. Je to dáno přímým 

útlumem přenosu bolestivých signálů a uvolněním bolestivého napětí. 

Tento efekt ocení jak tělesně postižené děti vyčerpané neustálým bojem 

s vlastním tělem, tak osoby pečující o handicapovaného člena rodiny. Kurz 

jógy ovšem může navštěvovat každý, kdo chce lépe poznat vlastní tělo i 

mysl.

Výše zmíněné služby budeme moci zajistit v Rodinném centru. Je tu 

však řada dalších příjemných psycho-rehabilitačních aktivit, kterým by se 

klienti jistě rádi věnovali. Mám na mysli saunu a různé vířivé koupele. 

V této oblasti se budeme snažit navázat spolupráci s některým zařízením, 

které tyto služby poskytuje. Rádi bychom vytvořili databázi partnerských 

zařízení, ze které by si klienti Rodinného centra mohli vybrat, na koho se 

obrátí.

4.2.6. Výchovné aktivity

Při vyhledávání informací o činnosti různých organizací pomáhajících 

handicapovaným lidem jsem občas narazila na zmínku o tom, že je třeba 

věnovat určitou pozornost i sourozencům postižených dětí. Nikde jsem ale 

nenašla, co si pod tím představit, tím spíš, zda se touto problematikou u 

nás někdo hlouběji zabývá. Jako jediný zdroj informací mi posloužila 

diplomová práce nazvaná Sociální role sourozenců dětí s postižením jako 
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součást jejich sebepojetí. Autorkou je Pavla Skasková a vedoucí diplomové 

práce je PaedDr. Anna Kucharská. Práce vznikla v roce 2005.

Narození postiženého dítěte je pro celou rodinu veliká zátěž. Všichni 

členové rodiny se s tím musí nějak vypořádat. To platí samozřejmě i pro 

sourozence a vcelku nehraje roli, zda je tento sourozenec mladší nebo 

starší než dítě s postižením.

Vydatnou oporou mu mají být rodiče. Ti jsou ale často příliš 

zaneprázdněni péčí o postižené dítě a zdravý sourozenec stojí jaksi 

stranou. Nelze se divit, když má dítě pak dojem, že o něj rodiče nestojí, že 

je pro ně důležitější to druhé dítě. Někdy si dokonce klade za vinu smutek 

rodičů (který obvykle pramení odjinud).

Pro pozitivní vztahy a atmosféru uvnitř rodiny je důležité, aby se 

všichni její členové cítili v rodině pevně zakotveni. Zdravé dítě od svých 

rodičů potřebuje dostatek pozornosti ať už v podobě pochvaly za úspěch, 

nebo vnímání problémů dítěte. Stává se, že nepostižené dítě bývá rodiči 

vnímáno jako bezproblémové, zaměřují se hlavně na potíže spojené 

s handicapovaným dítětem. Zdravý sourozenec pak nemá ve svých 

rodičích takovou oporu, takové spojence, jaké by potřeboval.

Sourozenci postižených dětí také potřebují mít dostatek informací o 

zdravotním stavu jejich bratra nebo sestry. Především proto, že tvoří jednu 

rodinu a členové se musí navzájem dobře znát. Ale také proto, že se jich 

kamarádi vyptávají na kdeco a oni musí být schopni jim odpovědět. 

V neposlední řadě je dobrá informovanost důležitá pro plánování reálné 

budoucnosti pro zdravé i pro postižené dítě.

Dobrému rodinnému klimatu vždy prospěje otevřená komunikace 

mezi všemi členy rodiny. Každý by měl vědět, jaké jsou na něho kladeny 

nároky a co se od něho očekává. Pokud je do diskuse zapojeno i 

nepostižené dítě, podporuje se tak pocit sounáležitosti a předchází se 

vzniku negativních postojů vůči postiženému, strachu, nejistoty.

Podle P. Skaskové se v zahraničí začínají objevovat tzv. Diskusní 

skupiny sourozenců. Jsou to pravidelná setkání lidí, kteří mají postiženého 
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sourozence. Tito lidé zde mají možnost sdílet své zážitky s těmi, kdo se 

nacházejí v podobné situaci. Je to pro ně velice důležité, protože některé 

věci mohou chápat jen ti, kdo znají každodenní život s postiženým bratrem 

nebo sestrou na vlastní kůži. Při těchto setkáních také získávají důležité 

informace o různých typech postižení, nových způsobech léčby nebo o 

službách, které se pro jejich sourozence nabízejí.

Kromě fyzického setkávání mají sourozenci postižených možnost 

virtuálního kontaktu prostřednictvím internetového fóra SibNet nebo 

SibKids. Bohužel jsou tyto servery v angličtině a česká obdoba není zatím 

k dispozici.

Výchovné aktivity organizované Rodinným centrem budou mít 

podobný charakter jako zmíněné Diskusní skupiny sourozenců. Kromě 

setkávání dětí, které mají v rodině postiženého bratra nebo sestru, bude 

kurz nabízet i další činnosti.

Některá sezení budou probíhat tak, že budou přítomny nejen 

intaktní, ale i postižené děti. Pod vedením speciálního pedagoga nebo 

psychologa se budou věnovat činnostem, které povedou ke zlepšení jejich 

vztahu a k rozvoji kooperace. Budou to především různé hry, při nichž si 

budou sourozenci navzájem pomáhat. Zdravý jedinec se bude snažit vžít 

do role svého sourozence, aby lépe pochopil a přijal jeho omezení a 

potřeby. Jeho postižený bratr nebo sestra mu může svou situaci přiblížit 

vyprávěním. Handicapované dítě se naopak bude učit chápat postoje a 

„nálady“ svého zdravého sourozence. Mělo by si uvědomit, že i když bratr 

nebo sestra nemá právě dobrou náladu, má jej přesto rád a nechce mu 

ublížit.

Jindy se sezení zaměří na podporu vztahů v celé rodině. Přítomny 

budou nejen děti, ale i jejich rodiče. Diskuse bude zaměřena na ty aspekty, 

o nichž bylo pojednáno výše (otevřená komunikace, informovanost,…). 

Cílem bude ukázat rodinám, že každý její člen má v hierarchii rodiny své 

pevné místo a ostatní to mají respektovat a podporovat.
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Důležité je, aby informace směřující k rodině měly zcela konkrétní 

charakter. Je totiž celkem běžné, že odborníci podávají rodičům informace 

příliš obecné či teoretické. Rodiče je pak nedokáží v každodenním životě 

využít (M. Aarts, 2000).

4.2.7. Pohybové kurzy

Další aktivity, které Rodinné centrum svým klientům nabídne, budou 

různé druhy pohybového vyžití. Význam sportu spočívá na jedné straně 

v tom, že se člověk protáhne, rozhýbe ztuhlé části těla, eventuelně posílí 

některé svalové skupiny. Na straně druhé má sport efekt i v psychické 

rovině. Člověk se dostane mezi lidi, pohovoří, odreaguje se, odpoutá se od 

každodenních starostí. Na určitou dobu opustí prostředí, které na něho 

působí stresově, protože tam tráví příliš mnoho času (kancelář, byt). Při 

cvičení nemusí – a ani nemá – myslet na nic jiného než na provádění cviků, 

čímž si příjemně osvěží mysl.

V nabídce Rodinného centra proto budou kurzy cvičení pro matky 

s dětmi a cvičení pro seniory. Budou zaměřené na problémové partie jako 

jsou záda a krční páteř. Cílem bude především navození dobré nálady a 

protažení celého těla.

Zařazen bude i aerobic pro ty, kdo chtějí vydat více energie. 

V současné době jsou populární břišní tance. Fyzicky nejsou příliš náročné, 

navíc jsou velice šetrné ke kloubům a mají pozitivní vliv i na vnitřní orgány.

Abychom mohli zajistit kvalitní služby klientům, je nutné vytvořit 

v Rodinném centru vhodné prostory. V předchozí kapitole již byla řeč o 

herně a kavárně. Kromě nich bude potřeba ještě muzikoterapeutický sál, 

který je popsán v části věnované muzikoterapii. Tento sál využijeme pro 

řadu dalších aktivit jako je dramaterapie, kulturní akce nebo kurzy cvičení.

Pro vzdělávací kurzy budeme potřebovat učebnu vybavenou 

vhodným nábytkem a dostatečným počtem počítačů. Zde budou probíhat i 

přednášky z vývojové psychologie a příležitostné odborné diskuse (viz 

dále).
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Tvořivé aktivity a arteterapie budou probíhat v dílně. Bude to 

místnost s dostatkem denního i umělého světla a s veškerým materiálem, 

který je pro tyto činnosti nezbytný. Budou zde pracovní stoly, malířské 

stojany, šicí stroje a skříně se všemi pomůckami a potřebami.

Kromě toho bude v Rodinném centru ještě jedna místnost, která 

nemá svůj přesný účel, ale je pro zařízení tohoto typu nezbytná. Bude to 

relaxační místnost. Každý, kdo pocítí únavu nebo napětí, bude si tam moci 

odpočinout a odreagovat se. Vstup do relaxační místnosti bude možný 

kdykoli, ale vždy pouze s vědomím někoho z personálu a v doprovodu 

dospělé osoby, především z bezpečnostních důvodů. V pokoji bude 

pohodlné a měkké lůžko nebo vodní postel, polštářky a velký gymnastický 

míč. Tlumené světlo a relaxační hudba bude vytvářet klidnou a příjemnou 

atmosféru. V místnosti bude i masážní stůl. Považuji za vhodné umístit jej 

právě do této klidné místnosti. Aby nerušil ty, kdo si sem přijdou 

odpočinout, bude umístěn za decentním závěsem.

4.3. Speciální programy

Cílem Rodinného centra je, aby služby, které svým klientům nabízí, 

měly ucelený charakter. Kromě zájmových a volnočasových aktivit chceme 

proto klientům poskytnout i praktické a odborné informace. Budeme se tak 

snažit usnadnit rodinám jejich úkol pečovat o dítě, ať už s postižením nebo 

bez něho.

Budeme poskytovat poradenské služby v oblasti péče o 

handicapované dítě. Využijeme k tomu odborných znalostí všech členů 

pracovního týmu. Budou to informace především z oblasti speciální 

pedagogiky, sociální práce a psychologie. Snahou pracovníků samozřejmě 

bude najít odpovědi i na otázky, které nespadají do jejich oboru.

K tomu poslouží jednak odborná literatura, jednak síť kontaktů na 

organizace a úřady v regionu, kterou si Rodinné centrum vybuduje. Tyto 

zdroje pak bude využívat při hledání odpovědí na otázky rodičů nebo je 

bude v případě potřeby klientům zprostředkovávat. Budou to například 

úřady práce, sociální odbor, stavební odbor, ale i sdružení věnující se 
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konkrétnímu typu postižení, zooterapii, lázeňské péči a podobně. Chceme, 

aby klient s naší pomocí nalezl odpověď na každou svou otázku, a to buď 

přímo u nás, nebo s naší pomocí.

V rámci osvěty a vzdělávání společnosti bude Rodinné centrum 

organizovat odborné přednášky a diskuse na témata, o něž klienti projeví 

zájem. Rádi bychom pozvali i externí odborníky z oblasti práva, sociálních 

věcí, medicíny apod. Témata přednášek budou předem ohlášena a zájemci 

budou mít na závěr dostatečný prostor pro diskusi a dotazy. Tak se z pole 

teorie přesuneme do praxe, která stojí v popředí našeho zájmu.
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5 Závěr

Jsem přesvědčena, že Rodinné centrum vytvořené podle mého 

návrhu bude významným přínosem pro rodiny i pro společnost. Bude se 

podílet na uvádění integrační teorie do praxe. Bude usilovat o změnu 

obecně přijímaného hodnotového systému zaměřeného na dokonalý 

vzhled a výkon tak, aby si lidé více všímali vnitřních charakteristik u 

druhých. Intaktní lidé pak budou schopni akceptovat postižené jako 

nedílnou součást společnosti a respektovat jejich potřeby. Poznají, že i 

člověk s handicapem může být milý, zajímavý a užitečný. Svět intaktních 

lidí se sblíží  se světem lidí s handicapem a tím se zlepší kvalita života 

všech.

Rodinám s postiženým dítětem se otevřou nové obzory. Vyjdou ze 

sociální izolace, která tyto rodiny často postihuje. Má přitom velice 

negativní dopad na rozvoj dítěte, na vztahy uvnitř rodiny i na postavení 

rodiny v prostředí místní komunity. Izolaci je třeba překonávat a usilovat o 

vytvoření otevřené a pozitivní atmosféry v rodině. Setkávání rodin 

s postiženými i intaktními dětmi napomáhá vytváření vstřícných a 

tolerantních postojů společnosti vůči handicapovaným.

Rodinné centrum bude kromě jiného vytvářet programy pro 

handicapované děti. Tyto programy budou zaměřeny na smysluplné 

využití volného času a na podporu správného rozvoje dětí. V rámci těchto 

aktivit děti rozvinou své skryté schopnosti, čímž posílí své sebevědomí a 

zlepší své sebehodnocení. To s sebou přinese pozitivní vnímání sama sebe 

ve společnosti, které je základem úspěšné integrace ze strany postiženého 

jedince.

Intaktní děti, které díky svému útlému věku ještě nejsou zatíženy 

předsudky vůči handicapovaným lidem, se naučí akceptovat odlišnost jako 

nedílnou součást každodenní reality.
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jejich sebepojetí. Diplomová práce, Pedagogická fakulta Univerzity 
Karlovy 2005

SOVÁK, Miloš: Učení nemusí být mučení. Praha : Státní pedagogické 
nakladatelství 1990, ISBN 80-04-24306-1
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ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk: Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově,  
sociální práci a klinické praxi. Praha : Portál 2001, ISBN 80-7178-557-1

TROJAN, Stanislav, DRUGA Rastislav, PFEIFFER, Jan, VOTAVA, Jiří: 
Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. Praha : Grada 
2001, ISBN 80-2470-031-X

VALENTA, Milan: Dramaterapie. Praha : Portál 2001, ISBN 80-7178-586-5

VÍTKOVÁ, Marie: Integrativní speciální pedagogika. Brno : Paido 1998, ISBN 
80-85931-51-6

VOTAVA, Jiří. Jóga očima lékařů. Praha : Avicenum 1988

VOTAVA, Jiří: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha : 
Karolinum 2005, ISBN 80-246-0708-5

ŽENATÁ, Kamila: Obrazy z nevědomí. Praha : Portál 2005, ISBN 80-7367-
033-X

6.2. Vybrané internetové odkazy

infoposel.cz – Informační systém pro zdravotně postižené

www.alfabet.cz – Informační servis pro rodiče dětí se zdravotním 
postižením

www.apla.cz – Asociace pomáhající lidem s autismem

www.boruvka-borovany.cz – Občanské sdružení Borůvka, Borovany

www.helpnet.cz – Informační portál pro osoby se specifickými potřebami

www.klicek.org – Nadační fond Klíček

www.nrzp.cz - Národní rada zdravotně postižených ČR

www.pecujici.cz - Pečující on-line. Staráte se o blízké a nevíte si rady?

www.ranapece.cz – Společnost pro ranou péči

www.rodina.cz – Každodenník o dětech i rodičích
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