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ANOTACE 

Tématem Integrace zdravotně znevýhodněných do mezinárodních výměnných projektů 

bych chtěla upozornit na důleţitost integrace zdravotně znevýhodněných nejenom do školských 

zařízení, kde integrovaní získávají zejména vědomostní vzdělání, ale také do programů, jeţ se 

zabývají volným časem dětí a mládeţe a do programů, kde probíhá vzdělání neformální a 

zábavnou cestou. V ČR je nejvíce propracovaná integrace zdravotně znevýhodněných do škol, 

dle mého názoru je ale třeba věnovat se jí i v jiných oblastech. 

Dalším bodem, na který ve své práci upozorňuji je, potřeba volného času v ţivotě 

člověka. Mám na mysli zejména volný čas vyplněný nějakou aktivitou, která je buď zdraví 

prospěšná, přináší radost nebo je pro danou osobu jinou formou odpočinku. 

Posledním bodem praktické části je otázka zdravotního znevýhodnění v ţivotě člověka. 

 

Praktická část se věnuje programu EU – Mládeţ v akci, který umoţňuje mladým lidem 

krátkodobě či dlouhodobě vycestovat do zahraničí. V rámci tohoto programu se uskutečňují i 

mládeţnické volnočasové výměny, do kterých lze integrovat i zdravotně znevýhodněné jedince. 

Také zde líčím, co obnáší mezinárodní výměna. Jsou zde popsané poţadavky kladené na 

účastníky, ale i na organizátory výměny, podmínky, které musí splnit kaţdý ţadatel o grant. 

V úplném závěru jsou jmenované některé organizace věnující se stejné nebo podobné 

problematice. 

 

Klíčová slova:  

Mezinárodní výměna dětí a mládeţe, projekty EU, granty, integrace, zdravotní 

znevýhodnění, handicap, volný čas, neformální vzdělávání 
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ANNOTATION 

The topic of this thesis is integration of the physically disabled into international 

exchange projects. By chosing this issue, I would like to point out the importance of integration 

of physically disadvantaged not only into educational facilities, where the integrated gain 

knowledge, but also into programs for free-time activities of children and youth and into 

programs where the informal and enterntaining ways are used. However, in the Czech Republic 

the integration of physically disadvantaged into schools is elaborated the best, I believe it needs 

to be attended to in other fields too. 

 

Another point I draw attention to in my thesis is the need for free time in a person´s life. I 

specifically mean the free time dedicated to various activities either beneficial to one´s health, 

bringing joy or as a way of relaxation. By the end of my theoretical part I describe the handicap 

in a persons´s life. 

 

In the practical part I describe the EU program - Youth in Action, which enables young 

peope to travel into foreign countires for either short or long term period. This program also 

provides youth free-time exchanges with the possibilitiy of integrating physically challenged 

people. I describe what an international exchange involves. There are the demands on participants 

as well as organizers of the exchanges and requirements each grant applicant needs to fulfill. 

The final point of practical part is dedicated to organizations which work on programs of 

integrating of physically disadvanaged into free-time activities and similar programs as those 

provided by Youth in Action. 

 

Key words: 

International youth exchange, EU projects, grants, integration, physical disadvantage, 

handicap, free-time, informal educationThe topic of this thesis is integration of the physically 

disabled into international exchange projects.  
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1. ÚVOD 

V této práci se zabývám integrací zdravotně znevýhodněných do Mezinárodních 

výměnných projektů. Tyto projekty jsou určeny mládeţi ve věku od 13 do 30 let, proto se 

zaměřuji na integraci dětí a mládeţe. Veškerá integrace, která zde bude zmiňována, se týká této 

skupiny, nikoli jiných skupin, jako jsou menšiny, cizinci, senioři atd. 

V České republice se o integraci handicapovaných otevřeně hovoří od pádu totalitního 

reţimu. Školní docházka, která je u nás povinná, se stává otevřenou pro všechny jedince bez 

rozdílu. Není tedy divu, ţe se stále více rodičů s handicapovaným dítětem doţaduje stejných práv 

na vzdělání, jako mají děti zdravé.  A i přes tak dlouhou dobu, po kterou se v naší společnosti 

mnozí snaţí zdravotně znevýhodněné občany zapojit do většinové společnosti, se ještě někdy 

setkáváme s otázkou, komu a co dobrého integrace přináší?  

Domnívám se, ţe pozitivní integrace má nejen vliv na velké zlepšení výsledků v práci 

handicapovaných, kteří jsou více motivovaní, ale přináší nové poznatky i zdravým vrstevníkům, 

kteří tak mají moţnost uvědomit si, jak obtíţné je v dnešní společnosti jakékoli (nejen zdravotní) 

znevýhodnění.  

Dále si myslím, ţe získání moţnosti spolupráce s člověkem se zdravotním 

znevýhodněním učí jedince zdravého nepodceňovat schopnosti člověka s postiţením.  Lítost nebo 

stereotypizace těchto lidí je velmi snadná, ale není na místě. Mnohdy nás mohou dovednosti 

těchto lidí velmi překvapit, aţ zaskočit. 

Myslím si, ţe zdravotní znevýhodnění samo o sobě ještě není překáţkou k tomu kvalitně 

vyuţívat svůj volný čas. Pravou překáţkou je dle mého názoru dostupnost sluţeb, informací, 

opory ze strany okolí, které znevýhodněného jednice obklopuje a jeho pevná vůle. Informovanost 

o moţnostech začlenění se do nějaké volnočasové aktivity by měla být vyšší. Zároveň by mělo 

vycházet více literatury o programech a moţnostech začlenění. 

Naše společnost, i kdyţ chce být „zdravá a silná“ si musí uvědomit, ţe jsou zde jedinci, 

kteří zdraví a silní nejsou. Je potřeba učit naše děti toleranci a úctě k slabším, abychom jako celek 

byli silnější. 

Jak známo, každá společnost je natolik humánní, nakolik je humánní její vztah 

k nejslabším členům – dětem, starým a postiženým lidem.
1
  

 

                                                 
1
 KOCUROVÁ, M. Integrace žáků se specifickou poruchou učení, Praha: Pedagogická fakulta, 2001. str. 135 



 8 

2. INTEGRACE ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH 

 

2.1. Dvě moţnosti integrace do škol 

 

Pojem integrace zdravotně znevýhodněných se v literatuře objevuje hlavně jako 

problematika integrace handicapovaných do škol. V podstatě je nabízená volba mezi dvěma 

moţnostmi a těmi jsou:   

a) integrované vzdělávání v základní škole a to formou integrovaného individuálního 

vzdělávání v běţné třídě základní školy, nebo skupinová integrace ve speciální třídě základní 

školy.  

b) vzdělávání ve speciální škole, určené pro děti s daným zdravotním znevýhodněním. 

Bohuţel školy, které jsou opravdu vhodné pro zdravotně postiţené jedince, se často 

nacházejí ve velkých městech, mnohdy mnoho kilometrů od domova dítěte či mladistvého. Tím 

jsou výrazně omezeny sociální vztahy a kontakty, na které je jedinec zvyklý. Často musí být 

ubytován v internátě. To znamená budování nových kontaktů a pracné získávání nových 

informací o moţnostech vyuţití volného času, pokud nějaké moţnosti jsou.  

 

2.2. Vymezení pojmu integrace 

 

Zakladatel speciální pedagogiky u nás, prof. Miloš Sovák, chápe integraci jako naprosté 

zapojeni a splynutí postiženého jednice se společností lidí zdravých, a to ve výchově a vzdělání, 

v pracovním uplatnění i ve společenském soužití. 

V Malém pedagogickém slovníku (MAPESU) najdeme moderní definici integrovaného 

vzdělávání. Integrované vzdělávání představuje přístupy a způsoby, jak zapojit žáky s těžkým a 

trvalým zdravotním postižením do hlavního proudu vzdělávání. Tyto děti nemusí být nadále 

vyřazovány z běžného školního prostředí a izolovány ve speciálních (často internátních) 

zařízeních. Účelem je, aby se jim dostalo takového vzdělání a výchovné zkušenosti jako jejich 

zdravým vrstevníkům, ale zároveň aby byli i nadále chápáni jako jedinci se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

V pedagogické praxi je termín integrace chápán jako akt zařazení postiženého dítěte do 

příslušného typu běžné či speciální školy. V rámci nenásilné, přirozené a prospěšné integrace 

postižených dětí v oblasti speciálního i běžného základního školství se snažíme postupně vytvářet 
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nezbytné podmínky, které musí úspěšné integraci předcházet. Jedná se zejména o úpravu 

legislativně právních předpisů ve školství, ekonomické zajištění, zajištění technických a 

organizačních požadavků škol a školských zařízení atd.
2
  

 

Pojem integrace – v posledních letech velmi diskutovaný termín v oblasti speciálního 

školství – je často úzce omezován jen na období školního vzdělávání a profesní přípravy. 

V pedagogické terminologii je pojem integrace v současné době jednoznačně chápán jako akt 

zařazení postiženého dítěte do běžné třídy mateřské, základní a střední školy. Pro tento typ 

integrace je lépe volit pojem integrované vzdělávání, které představuje moderní přístupy a 

způsoby, jak zapojit žáky a studenty s těžším a trvalým zdravotním postižením do hlavního proudu 

vzdělávání. 

Integraci však musíme také chápat jako integraci společenskou, tj. schopnost zdravotně 

handicapovaného jedince žít ve společnosti „zdravých“ plnohodnotným životem, participovat dle 

svých možností a schopností na trhu práce. Tuto integraci lze uskutečniti s částečným omezením, 

s podporou druhého člověka a společnosti. Takto chápaná integrace je cílem veškerého snažení 

lékařů, rodičů, učitelů, psychologů a ostatních, kteří se od narození starají o zdravotně 

postiženého jedince.
3
  

 

Předmětem diskusí u nás není, zda integrovat či neintegrovat, ale jak integrovat.  

Společné vzdělávání zdravých a postižených dětí znamená v konečném důsledku reformu 

běžného školství a týká se velkého procenta populace. Není pouze záležitostí odborníků, 

pedagogů, speciálních pedagogů, psychologů, ale je i záležitosti rodičů a celé společnosti.
4
  

 

Z těchto definic vyplývá, ţe integrace by měla přesahovat dále neţ jen do školní lavice. 

Společenská (sociální) integrace je velmi důleţitá a mělo by se s ní začínat co nejdříve, protoţe 

společnost kolem nás je důleţitým socializačním činitelem. Nejvýznamnějším socializačním 

činitelem je samozřejmě rodina. Malá primární skupina, v níţ má kaţdý člen svojí roli a kde 

kaţdý jedinec získává první sociokulturní zkušenost, začíná se učit první normy chování, řeč, 

sociální komunikaci atd.  

                                                 
2 VOCILKA, M. Integrace sociálně a zdravotně  postižených dětí do společnosti, Praha: Phare, 1997. str. 8 
3
 Tamtéţ, str. 93 

4
 Tamtéţ,  str.8 
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Socializaci definuje Vágnerová jako „specifický způsob rozvoje lidské osobnosti. Je to 

proces učení, stimulovaný sociokulturními vlivy. Realizuje se prostřednictvím působení různých 

sociálních skupin, v sociálních situacích. Ovlivňuje osvojování žádoucích způsobů chování a 

prožívání jednotlivců. Pod vlivem této zkušenosti se u každého člena společnosti rozvíjejí 

specifické schopnosti, dovednosti, stereotypy chování, které jsou pro tuto společnost 

charakteristické.“
5
  

 

2.3. Faktory ovlivňující integraci zdravotně znevýhodněných osob 

 

Integrace zdravotně znevýhodněných je velmi sloţitý proces. Je zde několik faktorů, které 

integraci výrazně ovlivňují. Na prvním místě stojí samotný integrovaný, který tedy není 

povaţován za faktor, ale je zde hlavním aktérem. Záleţí na jeho věku, osobnostních rysech, 

poţadavcích a míře a druhu postiţení. Člověka upoutaného na lůţko se nám plně do běţného 

ţivota majoritní společnosti povede integrovat jen stěţí. Platí zde tedy přímá úměra - čím méně je 

jedinec postiţen tím snáze a rychleji jej můţeme integrovat.  

Neméně důleţitým faktorem je vyspělost společnosti, do které chceme jedince integrovat. 

I kdyţ jsou v ČR integrační snahy zřejmé, stále se najdou jedinci, kteří jsou názoru, ţe člověk 

s postiţením patří do „ústavu“. I nadále platí, ţe menšina se musí přizpůsobit většině a integrace 

menšin nesmí být na úkor většiny. V integraci zdravotně znevýhodněných je však často ţádoucí, 

přizpůsobení většiny menšině. Příkladem budiţ odstranění architektonických bariér či investice 

do nízkopodlaţní hromadné dopravy, kterou často ocení i zdravá majoritní společnost, zejména 

pak maminky s kočárkem.  

Dalším faktorem můţe být potřeba osobního asistenta. Někteří jedinci se zkrátka bez 

osobní asistence neobejdou. Z toho vyplývá, ţe není-li asistent, není moţná ani integrace. Sehnat 

prostředky na osobní asistenci není snadné. Pokud není moţné platit jej z vlastních zdrojů je 

moţnost obrátit se na obec, uhradit jej z fondů podpory zaměstnanosti úřadů práce nebo ze zdrojů 

neziskových organizací, občanských sdruţení, nadací. Náplň práce asistenta se různí. Od pomoci 

při obsluţných činnostech aţ po komplexní péči. 

Mezi další faktory můţeme řadit dopravu. Ať uţ se jedná o integraci dítěte do školy či 

dospělého jedince do zaměstnání, je třeba vyřešit, jak se bezpečně dostat tam a zase zpět. Dále 

                                                 
5
 VÁGNEROVÁ, M.  Úvod do psychologie, Praha: Karolinum, 2002. str. 22 
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můţeme jmenovat rehabilitační a kompenzační pomůcky, které bude integrovaný jedinec 

potřebovat. S největší pravděpodobností bude třeba zařídit úpravu vzdělávacích, pracovních i 

jiných podmínek. Problémy mohou působit architektonické bariéry nebo sociálně psychologické 

bariéry, které provázejí ţivot kaţdého znevýhodněného jedince. Jedná se o postoje, soudy a 

stanoviska minority i majority. Důleţitou roli při integraci sehrává i pomoc různých organizací 

pro zdravotně postiţené. Někdy to jsou právě ony, které pomáhají s řešením problémů, jeţ 

kaţdou integraci provázejí, ať uţ se jedná o pomoc s hledáním osobního asistenta, školení pro 

odbornou i laickou veřejnost či snahu o změnu nevyhovující legislativy. 

 

2.4. Sociální integrace 

 

Proces socializace vytváří z živého tvora lidského tvora 

Pojmem sociální integrace chápeme proces rovnoprávného společenského začleňování 

specifických – minoritních – skupin do výchovně vzdělávacího i pracovního procesu a do života 

společnosti. Integrace je v kontextu péče o člověka a jeho všestranný rozvoj nejvyšším stupněm 

socializace jedince, kterou definujeme jako schopnost zapojit se do společnosti, akceptovat její 

normu a pravidla, vytvářet a formovat k ní pozitivní vztahy a postoje. Schopnost socializace má 

nepochybně multifaktoriální dimenzi danou subjektivními předpoklady určité sociální skupiny, 

řadou individuálních odlišnosti každého jedince i objektivními aspekty, danými stavem vývoje 

přírody a společnosti. Z toho vyplývá, že míra socializace není u všech postižených jedinců 

stejná.
6
 

 

Rozlišujeme čtyři základní stupně socializačního procesu: 

Integrace – chápeme jako plné začlenění znevýhodněného jedince do společnosti. 

Jedinec je samostatný a v podstatě nezávislý na pomoci a zvláštních ohledech ze strany 

majoritní společnosti.  Následky případné defektivity dokáţe adekvátně kompenzovat. 

Plní všechny poţadavky, které jsou kladeny na jakéhokoliv plně socializovaného jedince. 

Je rovnoprávným partnerem ve všech oblastech běţného ţivota – v rodině, zaměstnání, ve 

společnosti.  

Adaptace – jedná se o trochu niţší míru socializace, nicméně i v této fázi je 

handicapovaný jedinec schopen přizpůsobit se sociálnímu prostředí a jeho společenským 

                                                 
6
 JESENSKÝ, J. Integrace – znamení doby, Praha: Karolinum, 1998. str. 35 
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podmínkám. Samozřejmě velmi záleţí na potřebách a schopnostech jedince. Je třeba, aby 

byl prostředím, do nějţ vstupuje, nebo ve kterém ţije akceptován, podporován a pozitivně 

motivován. Snaţíme se, abychom co nejvíce zachovali (v lepších případech i rozvíjeli) 

funkce a dovednosti postiţeného jedince. Dosaţení co nejvyšší míry samostatnosti je 

cílem tohoto výchovně vzdělávacího a socializačního procesu. 

Utilita – tento pojem označuje jedince, který je v mnoha směrech závislý na 

pomoci druhých. Vývoj takto postiţeného jedince je značně omezen. Jeho postiţení 

dosáhlo takové míry, ţe i přes terapeutické a rehabilitační snahy není schopen ţít trvale 

ani dlouhodobě bez pomoci a proto není moţná ani jeho plná socializace. 

Inferiorita – tento pojem označuje nejniţší míru socializace, jedinec je sociálně 

„nepouţitelný“ a sociálně izolovaný ze společnosti. Jedná se o jedince nesamostatného, 

trvale odkázaného na péči druhé osoby a to i při obsluze základních biologických potřeb. 

V tomto případě se vůbec nevytvářejí sociální vztahy, proto není moţná ani primitivní 

socializace a bohuţel nejčastěji dochází k vyloučení ze společnosti – k segregaci.  

 

Segregace je dle Matouška „oddělování společenských skupin na podkladě zákona (např. 

historicky nedávno zrušený apartheid v Jihoafrické republice nebo zákony jižních států USA do 

padesátých let 20. století), jako zvyklost (např. městské oblasti, kde tradičně sídlí menšiny) nebo 

jako důsledek společenské změny (např. příliv zahraničních dělníků vykonávajících špatně 

placené práce). Legislativa západních zemí ani zákony ČR segregaci nepodporují, přesto fakticky 

existuje.“
7
 

 

Jedním z nástrojů socializace, který je potřeba ještě více a lépe vyuţívat je multikulturní 

výchova. Cílem této výchovné metody je co nejvíce napomáhat porozumění a komunikaci mezi 

majoritní společností a minoritními sociálními skupinami. Je potřeba dosáhnout vzájemné 

tolerance ve sdílených hodnotách, postojích i rozdílných kulturách.  

Pokud nejsme schopni u handicapovaného jedince docílit plné integrace je i nadále naší 

povinností snaha dosáhnout takové kvality ţivota, která plně respektuje jeho jedinečnost a 

individualitu.  

 

                                                 
7
 Matoušek. O, Slovník sociální práce, Praha: Portál, 2003. str. 197 



 13 

2.5. Potřebnost komunikace v integračním procesu  

 

Integrací tedy rozumíme plnohodnotné začlenění do společnosti. Co to tedy z praktického 

hlediska znamená? Zejména se jedná o navázání kontaktů, zisk potřebných informací a 

samozřejmě komunikaci. To co velmi významně ovlivňuje vývoj jedince je moţnost dorozumění 

se. Komunikace s ostatními členy společnosti rozvíjí u kaţdého člověka kognitivní schopnosti, 

rozvíjí myšlení. Pokud chceme jedince integrovat, je potřeba najít alespoň adekvátní alternativní 

způsob moţné komunikace s jeho okolím. Komunikací se znevýhodněným jedincem rychleji 

docílíme jeho vyššího vývoje. 

  

Komunikační dovednosti nezbytné pro integraci jsou podmíněné znalostmi zejména na 

straně minorit. Na druhé straně také majorita musí jistých znalosti nabýt jestliže chce s minoritou 

úspěšně komunikovat. Jisté minimální znalosti by asi mohly být součástí základního vzdělání. 

Výrazné usnadnění komunikace dovolují technické prostředky, které jsou konstrukcí 

přizpůsobené potřebám minority i majority a často vyžadují jen minimální znalosti.
8
 

 

2.6. Právní zakotvení integrace v ČR 

 

Základním dokumentem, ze kterého můţeme vycházet je Úmluva o právech dítěte, která 

zmiňuje i děti se zdravotním postiţením a zakazuje diskriminaci kteréhokoliv dítěte. Tento 

dokument neřeší přímo otázku integrovaného vzdělávání a výchovy ve školních zařízeních, 

nicméně na první místo klade zájem dítěte.  O blaho a ochranu dítěte a tedy i o jeho nejvyšší 

zájem se obvykle starají jeho zákonní zástupci, nejčastěji rodiče. 

Školní integrace v České republice podléhá zákonu č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání jinými slovy ji spravuje školský 

zákon.  

 

 

 

 

 

                                                 
8
  JESENSKÝ, J. Integrace – znamení doby, Praha: Karolinum, 1998. str. 62 
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3. ZDRAVOTNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ  

 

3.1. Vývoj souţití lidí zdravých s lidmi s postiţením 

 

Od začátku lidského vývoje se lidstvo setkává s jedinci, kteří trpí odchylkami, vadami 

nebo poruchami. Integrační snahy lidí s postiţením tak, jak je známe dnes nebyly vţdy ve 

společnosti samozřejmostí. Jednotlivá období lidského vývoje sebou přinášela různé pohledy na 

zdravotně znevýhodněné jedince. M. Kocurová je rozděluje do šesti etap: 

Represivní období – zahrnuje dobu pravěku, v podstatě se jednalo o nechání 

znevýhodněného člena skupiny na pospas osudu 

Doba zotročování – do této skupiny můţeme zařadit prakticky všechny starověké 

civilizace 

Charitativní období – tento postoj přináší křesťanství, které vyzdvihuje vztah a 

pochopení k utrpení bliţního, v této době vznikají první špitály, hospice a útulky 

Období renesančního humanismu – s rozvojem techniky a vědy se mění i pohled na 

člověka, začíná se vyvíjet medicína 

Rehabilitační období – období charakteristické snahou segregovat jednotlivé druhy 

postiţení, postupně přechází do snahy vychovávat a vzdělávat 

Preventivně-integrační – doba, ve které se nacházíme nyní, charakteristická snahou 

začlenit znevýhodněného jedince do společnosti tak, jak to zaštiťuje Listina lidských práv a 

svobod
9
  

 

V 18. a 19. století jsou zakládány první instituce zaměřené na děti a mládeţ se zdravotním 

znevýhodněním, zejména s vadami smyslovými – řeč, zrak, sluch, dále pak děti  s mentální 

retardací, zdravotně znevýhodněné a obtíţně vzdělavatelné a vychovatelné. S tím se pojí rozvoj 

speciálních vědních oborů. Psychologie, pediatrie, medicína a speciální pedagogika. Vědní obory, 

které hodně napomáhají při zjišťování diagnózy a určování prognózy nemoci. S rozvojem vědy 

jde ruku v ruce rozvoj techniky, který zejména u vad smyslových a tělesných napomáhá 

v kompenzaci pomocí nových pomůcek. 

 

                                                 
9
 KOCUROVÁ, M. Integrace žáků se specifickou poruchou učení, Praha: UK – Pedagogická fakulta, 2001. str. 133 
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3.2. Základní pojmy 

 

Vada – můţeme téţ pouţít slovo defekt je kaţdá ztráta či abnormalita v psychologické, 

anatomické, nebo fyziologické struktuře či funkci. 

Postižení – omezení či nedostatek (vyplývající z defektu) schopnosti vykonávat určitou 

činnost způsobem nebo v rozsahu povaţovaném za normální pro lidskou bytost 

Handicap – znevýhodnění určitého jedince, vyplývající z defektu nebo postiţení, jeţ 

omezuje nebo brání plnění normální role ve společnosti. 

 

„Handicap“ je slovo, které se podle slovníku Petit Robert objevuje v Anglii kolem r. 1827 

(z angl. „hand in cap“ – ruka v klobouku) a pochází z prostředí dostihového sportu. „Ruka 

v klobouku“ označuje los, kterým se určuje, které z lehčích, starších či trénovanějších koní 

ponesou větší zátěž, resp. poklušou delší distanci, aby byly podmínky pro všechny stejné a závod 

spravedlivý. 

Mnohem později začal tento termín přeneseně i u lidí označovat „zátěž“ nějakého 

onemocnění, tělesné vady, postižení. Hovoří se tedy vlastně o znevýhodnění určitých osob oproti 

jiným osobám – většinou bez vlastního zavinění (daném geneticky, vrozenými či v průběhu života 

působícími faktory sociálními a sociálněpsychologickými).
10

 

 

3.3. Speciální pedagogika  

 

Maximální rozvoj postiţeného nebo znevýhodněného jedince a jeho nejvyšší moţný 

stupeň socializace si klade za cíl obor speciální pedagogika. Tento termín u nás poprvé v roce 

1957 uţil Bohumír Popelář a pouţíval jej i významný český speciální pedagog Miloš Sovák. Dle 

J. Pipekové „je speciální pedagogika věda orientovaná na výchovu a speciální vzdělávání 

jedince, který z důvodu znevýhodnění vyžaduje při vzdělávání speciálně pedagogický přístup a 

podporu při pracovním a společenském uplatnění.“
11

 

Předmětem speciální pedagogiky je tedy zdravotně případně sociálně znevýhodněný 

jedinec, který potřebuje pomoc ve výchovně vzdělávacím procesu, zaměstnání i ve společnosti. 

 

                                                 
10

 VÁGNEROVÁ, M. Psychologie handicapu, Praha: Karolinum, 1999. str. 33 
11

  PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky, Brno: Paido, 1998 str. 23 
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Podle druhu postiţení se speciální pedagogika dělí na šest základních oborů: 

Somatopedie – název oboru pochází z řeckého soma (tělo) a paidea (výchova). Tento 

vědní obor se zabývá výchovou a vzděláním tělesně a zdravotně znevýhodněných jedinců. 

 

Psychopedie – název pochází z řeckého psyché (duše) a paidea (výchova). Tento obor se 

zabývá rozvojem, výchovou a vzděláním jedinců se sníţenou rozumovou schopností. Podle 

Pipekové J. „je mentální retardace stav charakterizovaný celkovým snížením intelektových 

schopností, které v sobě zahrnují schopnost myslet, schopnost učit se a schopnost přizpůsobovat 

se svému okolí. Jde o stav trvalý, vrozený nebo časně získaný, který je třeba odlišovat od defektů 

získaných po druhém roce života, označovaných jako demence.“ 
12

 

Cílem psychopedie je začlenění mentálně retardovaných jedinců do společnosti a 

maximální moţný rozvoj osobnosti. 

 

Oftalmopedie – termín pochází z řeckého oftalmos (oko) a paidea (výchova), často je 

pouţíván i termín tyflopedie, rovněţ z řeckého tyflos (slepý) a paidea (výchova). Tyflopedie je 

doslovně pedagogika nevidomých, ovšem termín oftalmopedie zahrnuje i další kategorie týkající 

se zrakového znevýhodnění, jeţ v pedagogice nevidomých zahrnuty nejsou. Oftalmopedie se tedy 

zabývá výchovou, vzděláním a rozvojem osob se zrakovým znevýhodněním a jejím cílem je 

maximální moţné začlenění jedinců do společenského ţivota, pomoc při přípravě na povolání i 

v pracovním zařazení. 

 

Surdopedie – výraz pochází z latinského slova surdus (hluchý) a řeckého paidea 

(výchova). Do roku 1983 spadala pod obor logopedie, ale odlišný způsob práce si vyţádal 

oddělení této disciplíny. Surdopedie se jako speciálně pedagogický obor zabývá komplexní péčí 

o sluchově postiţené jedince – jejich výchovou, vzděláním, rozvojem a začleněním do 

společnosti i pracovního procesu.  

 

Logopedie – název je tvořen z řeckého logos (slovo) a paidea (výchova). Obor se zabývá  

výchovou, vzděláním a péčí o jedince s poruchou komunikační schopnosti. Zároveň se zabývá 

výzkumem příčin vzniku těchto komplikací a prevencí těchto poruch. Cílem je zcela odstranit 

nebo co moţná nejvíce minimalizovat narušenou komunikační schopnost jedince. 

                                                 
12

 PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky, Brno: Paido, 1998 str. 171 
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Etopedie – do roku 1969 spadá etopedie pod obor psychopedie, ovšem rozdílnost práce a 

problematiky osob mentálně retardovaných a mravně narušených je důvodem pro vznik nové, 

samostatné vědní disciplíny a to i přesto, ţe velkou část klientely v převýchovných zařízeních 

tvoří právě osoby s mentální retardací. Obor etopedie se zabývá problematikou poruch chování, 

kdy poruchou chování rozumíme negativní odklon chování některých jedinců od norem dané 

společnosti, kde normou je všeobecně platné a vyţadované měřítko.  Dále se zabývá moţnostmi 

nápravy  a prevencí negativního chování ve společnosti.  

 

K těmto oborům jsou v současné době řazeny ještě dva obory a to: 

Speciální pedagogika osob s kombinovaným postižením – s více vadami.   

Parciální nedostatky – zde jsou řazeny lehké mozkové dysfunkce, specifické poruchy 

učení. 

 

3.4. Termín jedinec se specifickými problémy 

 

Změna postoje většinové společnosti ke zdravotně znevýhodněné společnosti s sebou 

přináší i změnu v obsahu pojmů, jeţ se pro označení této minority běţně pouţívají. Negativně 

laděný výraz postiţený, defektní člověk je zejména v posledních letech nahrazován výrazy člověk 

s funkčním postižením, či jedinec se specifickými problémy, se specifickými potřebami. 

V zahraničí je rovněţ pouţívaná terminologie people with functional inpairnent, learning 

disability nebo special needs. Důleţitost těchto termínů je v tom, ţe poukazují na člověka, na 

jedince, který je zde kladen na první místo a který je zdůrazňován, nikoli jeho znevýhodnění. Je 

nutné si plně uvědomit onen rozdíl – člověk s funkčním postiţením tělesné, mentální nebo 

komunikační funkce je dán svým bytím, ale to, zda bude ve společnosti, v níţ ţije znevýhodněn, 

handicapován ve všech oblastech lidského bytí nebo pouze v některých, je závislé na společnosti, 

která jej obklopuje. Skutečný handicap se tedy stává handicapem aţ v okamţiku, kdy ono funkční 

znevýhodnění brání člověku v moţnosti vzdělání, zaměstnání, kdy nemá moţnost vytvoření 

kvalitní sociální sítě, je izolovaný, kdy je omezen ve svých právech. 

Cílem kvalitní pedagogické a sociální péče by tedy mělo být co nejvyšší moţné začlenění 

lidí s funkčními problémy do společnosti tak, aby těmto lidem mohly vznikat kvalitní sociální 

vztahy a byly zpřístupněny příleţitosti. 
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3.5. Zdravotní znevýhodnění jako náročná ţivotní situace 

 

Zdravotní znevýhodnění či postiţení můţeme hodnotit jako náročnou ţivotní situaci. 

Kaţdodenně zhoršuje ţivotní podmínky, dlouhodobě působí zatěţujícím vlivem, způsobuje 

jedinci řadu konfliktů, které ústí ve stresové situace, způsobuje frustrace. Samozřejmě na kaţdého 

působí jeho postiţení podle toho, jak intenzivně jej postiţený proţívá a vnímá. V tomto ohledu je 

náročnost postiţení pro kaţdého jedince zcela individuální a závaţnost a druh postiţení je zde 

druhotný.  

Vliv postiţení na osobnost se liší podle doby, kdy k postiţení došlo a podle fáze, ve které 

se jedinec momentálně nachází.  

 

Pokud se jedná o vrozený defekt, můţeme předpokládat, ţe vliv na vývoj jedince bude 

závaţnější, jelikoţ mnoho podnětů z okolí bude omezeno, nebo zcela vyřazeno. Změní se i 

sociální vztahy a od počátku budou omezeny vývojové moţnosti a to zejména v oblasti funkcí, 

jeţ pro svůj vývoj potřebují četné podněty z okolí – poznávací schopnosti.  Na druhou stranu 

dítěti, jeţ od narození vyrůstá se zdravotním znevýhodněním a je oslabeno v jedné oblasti se 

vyvíjejí ostatní sloţky osobnosti jako kompenzace. Navíc se na svůj defekt lépe adaptuje, dříve 

dojde do stádia smíření se s ním, reálně jej přijímá, uvědomuje si své moţnosti, limitované 

postiţením.  

 

Oproti tomu získaný defekt méně zasahuje vývoj funkcí jedince, které se do doby vzniku 

znevýhodnění mohly normálně vyvíjet. Adaptace je však daleko sloţitější a to jak v ohledu 

kompenzačních funkcí vůči funkci postiţené, tak v oblasti smíření se s nově nastalou situací. 

Získané postiţení způsobuje duševní trauma, jedná se o velký zásah do osobnosti jedince a je 

hluboce subjektivně proţíváno. Doba smíření se s postiţením je u kaţdého jedince různá a můţe 

dojít i k situaci, ţe ke smíření ani nedojde. 
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3.6. Fáze smiřování se se ztrátou 

 

Nejznámější je 5 fází smiřování se se ztrátou od Elisabeth Kübler Rosové.  

 Fáze šoku a popírání – jedná se o obrannou reakci organismu na nově vzniklou 

situaci, popírání typu „to není pravda, je to omyl, já ne…“ 

 Fáze agrese a hněvu – stále ještě obranná reakce organismu, snaha popřít či 

zpochybnit situaci, jeţ nastala „proč zrovna já?“ 

 Fáze smlouvání – je dlouhodobým procesem, jedinec by dal cokoliv, aby bylo vše 

v pořádku, smlouvá, často činí velké sliby 

 Fáze smutku, deprese – nejedná se ještě o smíření, ale dochází k posunu, jedinec 

se začíná zajímat o daný problém, hledání moţnosti řešení, ale zároveň se obává 

toho, co bude, má strach z utrpěné ztráty 

 Fáze smíření – tato fáze je pro jedince úlevou, znamená smíření a přijetí  
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4. VOLNÝ ČAS 

 

4.1. Vymezení pojmu volný čas 

 

Volný čas je možno chápat jako opak nutné práce a povinností, dobu, kdy si své činnosti 

můžeme svobodně vybrat, děláme je dobrovolně a rádi, přinášejí nám pocit uspokojení a 

uvolnění.  

Pod pojem volný čas se běžně zahrnují odpočinek, rekreace, zábava, zájmové činnosti, 

dobrovolné vzdělávání, dobrovolná společensky prospěšná činnost i časové ztráty s těmito 

činnostmi spojené. Z hlediska dětí a mládeže nepatří do volného času vyučování a činnosti s ním 

související, sebeobsluha, základní péče o zevnějšek a osobní věci, povinnosti spojené s provozem 

rodiny, domácnosti, výchovného zařízení i další uložené vzdělávání a další časové ztráty. 

Součástí volného času nejsou ani činnosti zabezpečující biologickou existenci člověka (jídlo, 

spánek, hygiena, zdravotní péče.) Ale i z těchto činností si někdy lidé vytvoří svého koníčka, což 

je zřejmé např. ve vztahu k přípravě (konzumaci) jídla.
13

  

 

4.2. Rozdělení činností ve volném čase 

 

Zájmy, kterým se ve volném čase věnujeme, můţeme rozdělit na dobrovolné a činnosti 

s povinnostním charakterem.  

 

Mezi zájmy s principem dobrovolnosti patří: 

Odpočinková činnost – pomáhá odbourávat únavu, není náročná fyzicky ani psychicky. 

Mezi tyto aktivity se řadí odpočinek vleţe /není myšlen spánek/, volná chůze – procházky 

v přírodě, nenáročné relaxační a cvičební techniky, četba, ruční práce, sběratelství, poslech hudby 

či hra na hudební nástroj, rybaření a další. 

Rekreační činnost – rovněţ napomáhá odbourat únavu, jedná se ale o náročnější 

pohybové aktivity typu cyklistika, turistika, běh, tanec, těţší manuální práce např. na zahrádce 

atd. Ideální je pokud tyto tělesné aktivity lze dělat venku nebo v dobře větraných prostorách.  

                                                 
13

 PÁVKOVÁ, J. a kol., Pedagogika volného času, Praha: Portál, 1999. str.15 
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Zájmová činnost – jedná se zejména o oblasti společenskovědní, přírodovědní, zájem o 

techniku, estetiku nebo sport. Je dobré, pokud se některá z těchto oblastí stane celoţivotním 

koníčkem.  

Veřejně prospěšná činnost – jedná se o vedení dětí a mládeţe k podpoře a dobrovolné 

práci pro druhé. Jedná se zejména o zájmy jako je ochrana přírody a ţivotního prostředí, práce se 

seniory, pomoc slabým, nemocným a znevýhodněným, kulturně vzdělávací činnost. Tyto aktivity 

učí solidaritě a pomáhají vytvářet kladné charakterové vlastnosti.  

 

Mezi zájmy s povinnostním charakterem řadíme:  

Sebeobslužnou činnost – jedná se o vedení k samostatnosti, péči o osobní hygienu, péči o 

zdraví,  vhodné oblékání pro různé příleţitosti, snaha o čisté a útulné prostředí ve kterém ţiji, 

ochrana osobního majetku, vhodné chování ve společnosti a slušné jednání s lidmi. 

Činnost přípravnou – v případě dětí a mládeţe se jedná o přípravu na vyučování. Ideální 

stav je, kdyţ mohou poznatky ze školy zúročit v praxi např. v biologickém krouţku, kde mají 

moţnost své znalosti prohloubit. Dále je to zpracování domácích prací a příprava pomůcek na 

další vyučování. U některých dospělých se můţe jednat o přípravu do zaměstnání – učitelé dělají 

přípravu na hodiny, zpracovávají rámcové vzdělávací programy atd. 

 

4.3. Několik pohledů na volný čas  

 

Na volný čas můţeme nahlíţet z několika pohledů, které od sebe nemůţeme oddělit, 

jelikoţ se vzájemně prolínají nebo ovlivňují. 

Do jaké míry ovlivňuje a určuje vyuţívání volného času stát, zda podporuje zařízení ve 

vytváření podmínek pro zkvalitnění volného času a zároveň zajišťuje podmínky pro dostatečné 

mnoţství kvalifikovaného pedagogického personálu – to je hledisko politické. 

Kolik prostředků společnost investuje do zařízení určených pro trávení volného času, jaká 

je návratnost této investice a jakým způsobem se nám investice vrací je ekonomické hledisko. 

Zdravotněhygienický pohled se soustředí především na poznatky, jak trávení volného 

času přispívá ke zdravému tělesnému i duševnímu vývoji jedince. Zdravotníka zajímá reţim dne 

jedince, duševní hygiena, hygiena prostředí i sociální vztahy. To vše se odráţí na zdravotním 

stavu člověka. 
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Jak činnosti spojené s trávením volného času utvářejí vztahy mezi lidmi, zda socializují 

jedince a kultivují vztahy ve společnosti je otázkou pro sociálněpsychologické hledisko. 

Individuálními a věkovými zvláštnostmi v trávení volného času se zabývají hlediska 

psychologická a pedagogická. Ta sledují do jaké míry a jakým způsobem uspokojují 

volnočasové záliby psychologické a biologické potřeby člověka. Pedagogické hledisko má dva 

základní úkoly a to:  

1) výchovu ve volném čase - naplnění volného času kvalitními a smysluplnými aktivitami 

2) výchovu k volnému času – poskytnout základní orientaci a seznámení s některými 

druhy volnočasových aktivit, které jedinci pomohou k seberealizaci a uspokojení. 

 

4.4. Činitelé ovlivňující trávení volného času 

 

Je několik faktorů a činitelů, kteří výrazně ovlivňují trávení našeho volného času. Jisté 

předpoklady získává jedinec jiţ v prenatálním období a v době vývoje. Tyto vlohy, které jsou mu 

od přírody dány můţe, ale nemusí rozvinout a pouţívat. 

 

Prvním nejvýznamnějším činitelem je rodina. Primární skupina, do které se jedinec po 

narození začlení je zdrojem velmi důleţitých a intimních citových vazeb. Jelikoţ se člověk velmi 

dobře učí nápodobou je logické, ţe to jak tráví volný čas rodiče případně osoby blízké, se kterými 

jedinec vyrůstá, bude jeho volbu v čase budoucím významně ovlivňovat. Rodiče jsou prvním 

vzorem, se kterým se v ţivotě setkáváme. Učíme se od nich jak ţít ve společnosti, přebíráme 

základní normy chování, napodobujeme. 

Jaký vztah si vytvoříme k volnému času záleţí také na skutečnostech, zda spolu rodina 

dobře vychází, zda je rodina velká nebo malá, navštěvuje se často nebo zřídka, věk rodičů, věk, 

počet a pohlaví dětí, styl jakým rodina děti vychovává, jaké zájmy rodina preferuje, kolik si můţe 

dovolit investovat do volného času financí, energie a času. Zda mají rodiče stejné či odlišné 

zájmy i to jak si je vzájemně tolerují a mnoho dalšího.  

Základní postoje a návyky si kaţdý přináší ze své rodiny. Máme proto jiný názor na 

ţivotní styl i trávení volného času. Tento postoj je pak velmi zásadní při volbě ţivotního partnera, 

u kterého bývají jedním z kriterií výběru právě jeho zájmy a trávení volných chvil. Negativním 

rysem osobnosti se pak jeví právě nedostatek kvalitních koníčků. 
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Významný faktor, který ovlivňuje trávení volného času je fyzická a psychická kondice 

jedince. Kaţdý zdravotně znevýhodněný člověk musí znát své omezení a důkladně zváţit své 

moţnosti.  

 

Dalšími činiteli, kteří nás v ţivotě velmi významně ovlivní, jsou školka, škola a na a ně 

plynule navazující jiná mimoškolní výchovná a volnočasová zařízení. V tomto období na jedince 

působí mimo pedagogů a profesionálních pracovníků také vrstevnická skupina. Dítě nebo 

mladiství je ve vztahu k dospělému člověku v podřízené pozici. K tomu, aby docházelo ke 

zdravému vývoji jedince je třeba, aby si budoval svoje postavení i „na stejné úrovni“ tedy mezi 

vrstevníky. V tomto postavení získává jedinec určité role, ve kterých se učí kooperovat i prosadit, 

případně bojuje se snahou udrţet nebo změnit statut, který různé role obnáší.  

Vrstevnická skupina působí zejména v adolescenci jako významný výchovný činitel. Tyto 

skupiny mohou mít určité specifické znaky a tím si vytváří svojí vlastní „subkulturu“. Není 

důleţité, zda se tato skupina utvoří spontánně nebo v rámci nějakého zařízení. Příkladem mohou 

být fanoušci různých hudebních stylů – techno, hip hop, punk, vyznavači volných sportovních 

aktivit – skate, bike, parkur a další. Bohuţel vrstevnická skupina můţe jedince ovlivnit i 

negativně. Mladí lidé mají relativně hodně volného času a je velmi dobře pokud ho mají 

vyplněný nějakou smysluplnou činností. Touha příslušnosti do skupiny můţe jedince svést na 

scestí do neorganizovaných skupin, které se po odpoledních potulují po parcích, jsou delikventní 

nebo drogově závislé, sektářsky smýšlející nebo jsou jinak sociálně patologické. Kaţdopádně 

příslušnost jedince i k takovéhle skupině je obecně povaţována za důleţitý faktor zdravého 

vývoje.  

Na myšlence vzájemného vlivu vrstevníků jsou postaveny některé programy pro mládeţ. 

Nejznámější jsou asi tzv. peer programy, kde se speciálně proškolený dobrovolník /většinou 

náctiletý/ snaţí pozitivně působit na své vrstevníky právě v oblasti patologických jevů u mládeţe. 

Jedná se o jeden z bodů primární prevence u lehkých i tvrdých drog, nechráněného pohlavního 

styku nebo mentální anorexie či bulimie.  

Dalším programem jsou hlavně v posledních letech často připravované adaptační kurzy 

pro středoškolskou mládeţ. Třída, která se ještě nezná nebo se zná velmi málo má moţnost 

společně proţít několik dní mimo školní lavici. Programy jsou většinou stavěny na záţitkové 

pedagogice a jednoduchých psychologických hrách, kde se dobře vykreslí povahové rysy jedince. 

Ţáci se tak vzájemně lépe poznají, stmelí je společné záţitky.  Často je zapojen i třídní pedagog, 
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ke kterému jeho studenti získají větší důvěru a společně si vytvoří vztah. Navíc jsou tyto 

programy prevencí moţné šikany. 

Mezinárodní volnočasové výměnné programy pro mládeţ mají rovněţ preventivní 

charakter. Často jsou do těchto programů zapojovány zdravotně znevýhodnění jedinci či mládeţ 

ze sociálně slabších vrstev, u které je zvýšená pravděpodobnost patologického chování. 

Společnou interakcí se jedinci učí vzájemné pomoci, porozumění a důvěře. Silnější pomáhá 

slabšímu. Budují se vzájemné vztahy a učí se jeden od druhého.  

 

Významným faktorem, který ovlivňuje naše postoje k ţivotnímu stylu a volnému času 

jsou hromadné sdělovací prostředky. Různé časopisy a televizní programy, počítačové hry a 

další jsou směřovány ke konkrétní věkové skupině. Hodně dětí i mládeţe tráví veškerý svůj volný 

čas u počítačů a televize. Bohuţel je v dnešní době velmi snadné získat programy s obsahem 

určeným pouze pro dospělé. To se samozřejmě na vývoji mladého jedince odráţí.  

 

Mezi činitele, kteří ovlivňují trávení volného času, patří také místo a nabídka. Ta bývá 

celkem dobře uspokojena ve velkých městech s vyšším počtem obyvatel. Funguje zde mnoho 

klubů při školách, ale i soukromých organizací. Dostupnost je díky síti veřejné dopravy malou 

překáţkou. Na malých městech či vesnicích je situace s nabídkou komplikovanější. Většinou je 

zde moţnost navštěvovat základní uměleckou školu či nějaký sportovní klub. Nebývá zde takové 

mnoţství komerčních organizací, jeţ se zabývají volným časem.  

 

Svým způsobem trávení volného času záleţí i na pohlaví a příslušnosti k profesní či 

společenské vrstvě. Ţeny svůj volný čas tráví tzv. extrovertně – rády nakupují, navštěvují 

kavárny, cukrárny. Muţi tráví více času v garáţi nebo dílně. Podle profese se také odvíjí volba 

trávení volna. U lidí s psychicky náročnou profesí převládají fyzicky náročné aktivity, případně 

se zájmy podobají povolání.  
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4.5. Volný čas mládeţe a výchova mimo vyučování 

 

Volný čas dětí a mládeţe se od volného času dospělého jedince odlišuje zejména tím, ţe 

je ţádoucí a velmi důleţité jeho pozitivní ovlivňování a směřování ke správnému cíli. Jak 

dospělého tak dítě je třeba pozitivně motivovat. U dítěte se ale volným časem snaţíme také 

vychovávat, proto většina odborně vedených zájmových krouţků pro děti a mládeţ má i 

výchovný charakter. I u dospělých můţeme volný čas pedagogicky ovlivňovat, tento způsob se 

ale od ovlivňování volného času dětí a mládeţe liší. Vědním oborem, který se zabývá 

pedagogikou dospělých je andragogika.  

 

Kromě pojmu výchova mimo vyučování se často pouţívá termínu pedagogika volného 

času. Oba pojmy nejsou synonymy, mají však k sobě velmi blízko. V prvním případě se jedná o 

označení jedné z oblastí výchovy, v druhém případě o vědní obor, který se zabývá teoretickými i 

praktickými aspekty výchovy ve volném čase. Kromě ovlivňování volného času však  výchova 

mimo vyučování zahrnuje i jiné oblasti např. přípravu na školu a upevňování hygienických a 

kulturních návyků.
14

 

 

Výchova mimo vyučování splňuje tři funkce: 

Funkce výchovná – jiţ od útlého dětského věku se snaţíme naučit dítě hrát poctivou hru, 

jak se říká hrát fér. To znamená hrdě zvládat i prohru, ovládat své emoce, snášet případnou 

kritiku a adekvátně hodnotit sám sebe a svůj výkon. Kolektivní hry učí práci v týmu. Rozvíjí se 

nové dovednosti, návyky, získávají se nové vědomosti. Úspěch přináší pocit štěstí, radosti a 

uspokojení. Dodává pocit sebejistoty, seberealizace a motivuje k další práci a vyšším výkonům. 

 

Funkce zdravotní – důleţitou zdravotní úlohu splňují zejména aktivity tělesné. Pohyb, 

ideálně na čerstvém vzduchu, patří nezbytně ke zdravému ţivotnímu stylu jedince. Aktivní 

odpočinek prospívá jak našemu tělu tak pozitivně ovlivňuje i psychiku jedince. Pravidelné 

docházení do nějakého kurzu usměrňuje reţim dne. Funkce zdravotní je plněna i dodrţováním 

zásad bezpečného chování, příjemným prostředím a oblíbeným kolektivem nebo dodrţováním 

hygieny.  

 

                                                 
14

 PÁVKOVÁ, J. a kol., Pedagogika volného času, Praha: Portál, 1999. str. 40. 
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Funkce sociální – důleţitá zejména pro tvorbu sociálních vztahů a nových kontaktů. 

V případech, kdy rodina nefunguje tak, jak by měla je volnočasová činnost pro dítě velmi 

důleţitá. Kontakt se spřízněnou duší či přáteli dodává ztracenou sebedůvěru. Při volnočasových 

činnostech bývají „stírány“ rozdíly v podmínkách, ze kterých dítě přichází - materiálních i 

psychologických. Smysluplně a pozitivně ovlivňují jedince v době, kdy rodiče nemají čas nebo 

pracují. 

 

Všechny tři funkce si kladou za cíl uchránit jedince před případným patologickým 

chováním.   Snaţí se posunout jedince dál, otevřít mu moţnosti, rozvinout a posílit jeho 

dovednosti, aby se dokázal se sebejistotou začlenit do práce, rodinného ţivota, do společnosti.  

 

4.6. Důleţitost volného času 

 

Jedním z ukazatelů ţivotního stylu jedince je, jakým způsobem tráví svůj volný čas. 

Z hlediska volného času a hospodaření s ním můţeme navíc posuzovat i hodnotovou orientaci 

člověka (případně celé společnosti). Pro někoho není volný čas vůbec důleţitý a zajímá se pouze 

o své povinnosti, jiný to můţe mít přesně obráceně. Snaţí se mít co nejméně povinností, aby se 

mohl věnovat svým zájmům. Samozřejmě ani jedna z moţností není ideální. Optimální stav 

nastává v okamţiku, kdy dokáţeme povinnostem a volnému času přisuzovat stejné důleţitosti a 

rovnováţně je mezi sebou dělit. 

Podle kvalitních osobních zájmů si v ţivotě vybíráme partnera, někdy přátele, učíme je 

své děti. Důleţitou roli zájmy sehrají v náročných ţivotních situacích, kdy nám jsou velkou 

oporou. Jedná se zejména o úmrtí blízké osoby, ztrátu zaměstnání, rozpad rodiny /rozvod rodičů/, 

odchod dospělých dětí z domova, nástup do domova seniorů, nemoc nebo mateřská dovolená.  
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4.7. Pedagogika volného času 

 

Pojem pedagogika volného času je zejména v posledních dvaceti letech velmi 

diskutovaný. Tento pojem v ţádném případě nenahrazuje mimoškolní výchovu, ač by se to tak 

mohlo někomu jevit. Na rozdíl od mimoškolní výchovy se pedagogika volného času nezaměřuje 

pouze na děti a mládeţ nýbrţ na široké věkové spektrum obyvatelstva. 

Po roce 1989 kdy u nás dochází k mnoha společenským změnám, se společnost začíná 

zajímat i o skupiny se společenskými problémy. Vzniká tu nový prostor pro aktivity zejména 

neziskových subjektů, které se rozhodnou pomáhat a nabízet „neorganizované mládeţi“ moţnost 

kvalitního vyuţití volného času. Jejich počínání je důleţitou prevencí sociálně patologických jevů 

u dětí a mládeţe a proto je tato oblast částečně dotována Ministerstvem práce a sociálních věcí a 

je povaţována za jednu z oblastí nabízených sociálních sluţeb. 

Jelikoţ je pedagogika volného času také vědním oborem má zpracovanou ucelenou 

představu o profesním profilu pedagoga volného času. Ten by měl ovládat kromě jiných 

pedagogických schopností také speciální kompetence potřebné pro výchovu ve volném čase, jako 

je např. schopnost přizpůsobit plán případným nutným změnám, zájmu posluchačů, schopnostem 

účastníků, zajímat se o individuální zájmy jednotlivců, mít přirozenou autoritu a přátelský vztah, 

schopnost zvládnout účastníky v prostředí, které je volnější neţ ve školních hodinách.  

 

Další odlišností v pedagogice volného času je obohacení nabídky o nové přístupy a 

metody. Nejvýznamněji je zde zastoupena pedagogika záţitku a animace. Slovo animace se do 

češtiny dostalo pravděpodobně z francouzského slova animation. Význam slova je moţné 

odvodit z latinského výrazu anima, coţ se překládá jako duše. Pokud budeme vycházet ze slovesa  

animovat, můţeme výraz volně přeloţit jako naplnit ţivotem, oduševňovat či nadchnout. Postava 

animátora se tedy snaţí nedirektivními metodami působit na skupinu či skupiny a to ve smyslu 

jejich posílení osobního i skupinového potenciálu, předává jim motivaci ke společné práci na 

podobném cíli, umoţňuje realizaci společných aktivit. Animace je metoda, která pomáhá 

jedincům i skupinám přiblíţit se k tvořivému ţivotu. Můţeme se setkat s animací divadelní, která 

napomáhá k uvolnění kreativity, animace pouţívaná k motivování zábavy v turistických 

střediscích, animace, jeţ povzbuzuje komunikaci ve skupině, herní animace atd.  

Oproti tomu pedagogika záţitku umoţňuje jedinci získat bezprostřední ţivotní zkušenost 

a to v reálném světě. Tato zkušenost nese charakter váţnosti a navazuje na dřívější záţitky. 
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Vyuţívá schopnosti lépe si zapamatovat ve spojení s lidskou emocí. Proţitek se stává 

prostředkem k pozitivnímu ovlivňování jedince. Dochází k záměrnému vytváření situací, jeţ 

navozují silný emociální záţitek. S těmito proţitky se poté pedagogicky pracuje, rozebírají se 

různé situace, jeţ nastaly a předává se zpětná vazba. Mezi první organizace, které se v ČR začaly 

zabývat pedagogikou záţitku, patří Prázdninová škola Lipnice. 
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5. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

V praktické části seznamuji s pojmem Mezinárodní výměna mládeţe. V ČR ji lze 

uskutečnit v rámci programu Mládeţ v akci, který zde podrobně přiblíţím. Zároveň se zaměřím 

na výměnu mládeţe jak z pohledu účastníka tak organizátora. Přiblíţím otázky týkající se 

programu, získání kontaktů, nepředvídatelných komplikací.  

Ve výzkumu se snaţím zjistit, jak efektivní jsou mezinárodní výměny pro zdravotně 

znevýhodněné, tak pro lidi bez handicapu.  

Praktická část by měla slouţit pro všechny, kteří se chtějí nějaké mezinárodní výměny 

účastnit nebo dokonce nějakou pořádat. 

 

5.1. Úvod k praktické části 

 

Mezinárodních výměn mládeţe se účastním jiţ šest let a kaţdá akce, kterou jsem měla 

moţnost vyzkoušet, mě obohatila jinak. Vţdycky jsem touţila cestovat, ale neměla jsem s kým, 

jako studentce mi chyběl dostatek financí a asi i odvahy. V rámci školní praxe jsem se náhodou 

setkala s lidmi z organizace Duha Tangram a vyzkoušela si jako účastník první výměnu 

s německou organizací. Projekt byl zaměřen na fotografování a nápadem i náplní mě zcela 

pohltil. Velkým překvapením pro mě bylo plné začlenění slepé slečny. Absolvovala s pomocí 

ostatních účastníků téměř všechny aktivity a to i fotografování. Čím více projektů se zdravotně 

znevýhodněnými jsem absolvovala, tím více si váţím jejich odvahy a odhodlání něco podnikat. 

Ne vţdy to totiţ mají s majoritní společností jednoduché. Ať uţ se jedná o pošklebky 

adolescentů, neochotné uvolnění místa v hromadné dopravě nebo jenom opovrţlivé pohledy.  

Programy, které se věnují integraci zdravotně znevýhodněných do jakýchkoliv 

volnočasových aktivit, mají smysl, uţ jen z toho důvodu, ţe si člověk uvědomí, jak málo někdy 

stačí k tomu, aby slepá slečna vytvořila nádhernou fotku.  
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6. PROGRAM EU MLÁDEŽ V AKCI 

 

6.1. Mládeţ v akci
15

 

 

Program Mládeţ v akci probíhá v ČR od roku 2007 a bude trvat do roku 2013. Jedná se o 

jeden z programů Evropské unie zaměřený na kvalitní trávení volného času dětí, mladistvých a 

mladých lidí a jejich neformální vzdělávání.  Podobné programy funguji v České republice jiţ od 

roku 1996, v zemích, které jsou staršími členy EU ještě déle.  

Mládeţ v akci navazuje na předešlý program s názvem Mládeţ, který se u nás 

uskutečňoval v letech 2000 – 2006. Program Mládeţ v akci pokračuje v podpoře projektů 

mezinárodních výměn mládeţe, v iniciativě mládeţe, Evropské dobrovolné sluţbě a podporuje 

další aktivity, které pomáhají v rozvoji jak kvalifikovaných pracovníků s mládeţí, tak i 

v programech podporujících rozvoj osobnosti jedince, navázání nových kontaktů a získání 

cenných zkušeností.  

 

Program Mládeţ v akci je určen všem pracovníkům s mládeţí a mladým lidem ve věku od 

13 do 30 let, záleţí na konkrétní aktivitě, do které se chce účastník zapojit. Podmínkou je trvalé 

bydliště v některé ze zemí programu nebo v některé z partnerských zemí. 

 

 Jelikoţ je program určen i pracovníkům s mládeţí, pořádá pro ně výhodné a 

zajímavé semináře a školení. Pro případné organizátory mezinárodních výměn 

pořádá školení o tom, jak správně napsat grant. Je dobré si na takové školení 

udělat čas. Naváţete kontakty s lidmi z jiných organizací, kteří uţ třeba nějaké 

zkušenosti mají a dokáţou v lecčem poradit a navíc získáte cenné a aktuální rady 

přímo od lidí, kteří problematiku dobře znají. 

 

Na celé období kdy probíhá program Mládeţ v akci, bylo vyčleněno 885 milionů EUR. 

Tyto peníze jsou postupně rozdělovány mladým lidem a neziskovým organizacím na realizaci 

projektů, které splňují následující podmínky a cíle: 

a) posilují zapojení mladých lidí do společnosti 

                                                 
15

 www.mladezvakci.cz 
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b) rozvíjí a podporují u mladých lidí toleranci, solidaritu a přispívají tak ke zvýšení sociální 

soudrţnosti EU 

c) podporují vzájemné porozumění mezi mladými lidmi z různých zemí, snaţí se předejít 

předsudkům a stereotypům proti různým národům a menšinovým skupinám 

d) snaha o rozvoj systémů a organizací podporujících kvalitní aktivity a zájmy mladých lidi 

a dále rozvoj kompetencí neziskových organizací, jeţ působí v oblasti práce s mládeţí 

e) podnítit rozvoj evropské spolupráce v oblasti práce s mládeţí 

Program Mládeţ v akci má nastavené stálé priority, o jejichţ naplňování se snaţí a které 

jsou pokládány za hlavní cíle projektů. Stálé priority programu jsou: 

a) Evropské občanství 

b) Aktivní účast mladých lidí 

c) Kulturní rozmanitost 

d) Začlenění mladých lidí s omezenými příležitostmi 

Tyto čtyři priority jsou neměnné a trvají po celou dobu projektu Mládeţ v akci. Kromě 

těchto základních priorit jsou také stanoveny evropské roční priority, národní priority a specifické 

národní priority pro jednotlivé akce programu.  

 

 Proč je dobré znát cíle a priority programu? Protoţe kaţdá ţádost o grant obsahuje 

hned několik otázek jakým způsobem právě ve vašem projektu tyto cíle a priority 

naplňujete. Roční priority se mění. Pokud se váš program ţádné roční priority 

zrovna netýká, není to vyloţeně chybou, kvůli které by ţádost nebyla schválena, 

pokud máte správně splněny některé ze stálých priorit, ale je to znevýhodněním 

oproti jiným ţadatelům, kteří mohou být upřednostněni.  

 

6.2. Definice mladých lidí s omezenými příleţitostmi /dle programu 

Mládeţ v akci/ 

Důleţitou prioritou Evropské unie je zpřístupnění programu Mládeţ v akci všem mladým 

lidem tedy i lidem s omezenými příleţitostmi. 

Mladí lidé s omezenými příleţitostmi jsou dle programu Mládeţ v akci lidé, kteří mají 

v porovnání se svými vrstevníky nějakou nevýhodu, nebo čelí situaci či situacím a překáţkám, 



 32 

jeţ jim zabraňují v přístupu k formálnímu a neformálnímu vzdělání, nadnárodní mobilitě a účasti 

na aktivním občanství nebo brání v aktivním začlenění se do společnosti. 

Jedná se zejména o tyto překáţky: 

Sociální překáţky: 

Mezi sociální překáţky řadíme různé druhy diskriminace (kvůli pohlaví, sexuální 

orientaci, postiţení, etnicitě, náboţenství atd.), dále se jedná o mladé lidi v nepříznivé ţivotní 

situaci, bývalí delikventi či bývalí uţivatelé drog, sirotci, lidé z neúplných rodin, mladí osamělí 

rodiče apod. 

 

Ekonomické překáţky: 

Mladí lidé v nepříznivé finanční situaci, s nízkou ţivotní úrovní, bez finančních příjmů, 

dlouhodobě nezaměstnaní a chudí, lidé s dluhy atd. 

 

Postiţení a zdravotní problémy: 

Jedná se o mladé lidi s mentálním či tělesným postiţením, lidi s chronickými zdravotními 

obtíţemi či závaţným onemocněním fyzickým či psychickým 

 

Vzdělávací obtíţe: 

Mladí lidé bez vzdělání, s problémy s učením, osoby s nízkou kvalifikací a další. 

 

Kulturní rozdíly: 

Lidé z přistěhovaleckých či uprchlických rodin, patřící k národní či etnické menšině, 

mladí lidé, kteří řeší problémy s jazykovou bariérou nebo obtíţným kulturním začleněním. 

 

Zeměpisné překáţky: 

Mladí lidé z oblastí s omezeným mnoţstvím veřejných sluţeb jako je veřejná doprava, 

špatná dostupnost informací, lidé z okrajových regionů či problémových městských čtvrtí, lidé ze 

vzdálených oblastí  

 

Mládeţ v akci se snaţí podporovat organizace a skupiny, jeţ se snaţí adekvátním 

způsobem zamezit vyloučení znevýhodněných lidí a lidí s omezenými příleţitostmi. V kaţdé 
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zemi Evropské unie a zemích programu jsou tyto potřeby lidí různé. To co je problémem či 

nevýhodou u mládeţe v České republice nemusí být nevýhodou v jiné zemi programu a naopak. 

Program je určen pro všechny a vzájemná podpora a poznání i v oblastech, které tíţí jiné jedince 

či skupiny jsou důleţitou a cennou zkušenosti pro všechny zúčastněné.   

 

6.3. Pět akcí pro mládeţ 

 

Program Mládeţ v akci nabízí pět akcí, ve kterých se mládeţ můţe aktivně angaţovat.  

Akce 1 – Mládež pro Evropu 

Tento program má tři dílčí akce: 

a. Výměny mládeţe – podrobně kapitola 6. 

b. Iniciativy mládeţe – tento projekt je určen mladým lidem, kteří se přímo a aktivně 

začleňují do činnosti. Sami si potřebnou změnu navrhnou a sami ji realizují. 

Projekt rozvíjí jejich kreativitu a často bývá uţitečný pro veřejnost v okolí, kde 

mladí lidé ţijí nebo tráví volný čas. Můţe se jednat například o zbudování nového 

hřiště, které v dané oblasti chybí.  

c. Projekty participativní demokracie – cílem tohoto projektu je zvýšit zájem 

mladých lidí o problematiku ve veřejném ţivotě na úrovni místní, regionální, 

celostátní i mezinárodní.  

 

Akce 2 – Evropská dobrovolná služba 

Projekt Evropská dobrovolná sluţba umoţňuje mladým lidem vycestovat jako 

dobrovolník do zemí EU či partnerských zemí na dobu 2 aţ 12 měsíců. Tyto projekty jsou 

zaměřeny na sport, kulturu, umění, sociální péči, ekologii a další. Dobrovolník musí mít trvalé 

bydliště v ČR nebo v partnerské zemi či jiné zemi programu a splňovat věkovou hranici 18 – 30 

let. Cílem této akce je rozvoj vzájemného porozumění a tolerance mezi mladými lidmi. 

 

Akce 3 – Mládež ve světě 

Tato akce si klade za cíl podpořit vzájemnou toleranci a solidaritu mezi zeměmi Evropské 

unie. Snaţí se o zlepšení dialogu, vzájemných vztahů a zvýšení povědomí o jednotlivých 

kulturních odlišnostech.  
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V rámci této akce lze provést vícestrannou výměnu mládeţe. Oproti obyčejné výměně se 

liší tím, ţe účastníci tráví svůj čas ve více neţ jedné zemi, tedy nejsou po celou dobu na jednom 

místě. Projekt je ideální pro skupiny z pohraničí, kdy přejezd do druhé či třetí země není tak 

vzdálený a tedy finančně ani jinak náročný. 

 

Akce 4 – Systémy na podporu mládeže  

Akce se zaměřuje zejména na podporu pracovníků s mládeţí. Zajišťuje odborné vzdělání, 

moţnost výměny informací a zkušeností. Podporuje nové projekty a metody práce s mládeţí, 

přístup k informacím atd. 

 

Akce 5 – Podpora evropské spolupráce na podporu mládeže 

Akce se snaţí o podporu spolupráce mezinárodních organizací, podporuje zájem mladých 

lidí o politické dění, připravuje semináře, jeţ podporují vzájemný dialog mladých lidí, 

pracovníků s mládeţí a politických činitelů.  
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7. MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA MLÁDEŽE 

 

7.1. Co je to výměna mládeţe? 

 

Mezinárodní výměnu mládeţe najdeme v programu Mládeţ v akci jako Akci 1 – Mládeţ 

pro Evropu. Jedná se o setkání nejméně dvou skupin mladých lidí ze zemí Evropské unie, jehoţ 

cílem je vzájemné navázaní nových vztahů, poznání a porozumění odlišností jiné kultury, 

naučení se týmové spolupráci, vzájemnému respektu a solidaritě, pomáhat nenucenou formou 

prohlubovat jazykové znalosti. Podporuje neformální vzdělávání a umoţňuje celistvě rozvíjet 

osobnost. 

Neformální vzdělávání probíhá mimo formální vzdělávací osnovy a je dobrovolné. Jedná 

se o organizovaný proces, jenţ má určité vzdělávací cíle. Předpokladem je aktivní přístup ze 

strany vzdělávaných osob. Neformální vzdělávání se zaměřuje na rozvoj osobnosti, osvojování 

dovedností důleţitých pro výkon povolání i pro běţný ţivot. 

Informální vzdělávání je učení, ke kterému dochází během kaţdodenních činností ve 

škole, v rodině, v práci, ve volném čase apod. V podstatě se jedná o učení, které získáváme praxí. 

Neformální a informální učení pomáhá mladým lidem získat kompetence a pomáhá 

k jejich rozvoji v oblastech sociálního začlenění a osobním rozvoji. Učební aktivity se doplňují se 

školním formálním programem.  

 

7.2. Pravidla u výměny mládeţe 

 

Kaţdý projekt má určitá pravidla, která je třeba splňovat. Mezinárodní výměna má také 

několik pravidel, které je potřeba znát. 

 

Kdo se může zapojit 

 

Do tohoto programu se mohou zapojit neziskové organizace, sdruţení, místní, regionální 

nebo státní veřejný subjekt zapojený do práce s mládeţí, jeţ je řádně registrovaný v ČR, případně 

neformální skupina mladých lidí se sídlem v ČR. Samozřejmostí je, ţe se účastní pouze ta 

organizace, která odevzdá ţádost v řádném termínu.  
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 Z toho vyplývá, ţe výměny se nemůţe zúčastnit například školní třída. Pro tyto 

skupiny existují samostatné programy.  

 

U neformální skupiny je potřeba, aby jeden ze členů skupiny (většinou vedoucí skupiny, 

ale pravidlo to není) předloţil ţádost o grant a podepsal grantovou smlouvu, na základě které jsou 

vyplaceny peníze na projekt.  

 

 Neformální skupiny mají jednu nevýhodu. Většinou nemívají oficiální internetové 

stránky nebo jiný společný kontakt, název atd. coţ je moţnost, jak skupinu rychle 

vyhledat. Proto nejsou oslovováni v případě potřeby náhradní skupiny ani při 

nových projektech. O neformální skupině se zkrátka málo ví a proto přichází o 

moţnost spolupráce a to jak s organizacemi z Čech, tak se zahraničními partnery. 

Pokud se chcete výměnám věnovat vyplatí se z těchto důvodů ţádat třeba jako 

občanské sdruţení.  

 

Věková hranice 

Jelikoţ se jedná o projekt Evropské unie určený zejména mladým lidem je zde nastavena 

věková hranice. Výměn mládeţe se tedy mohou účastnit mladí lidé ve věkovém rozmezí 13 – 25 

let. 20% účastníků v době uzávěrky pro podání ţádosti můţe mít udělenou výjimku a to do třiceti 

let. Jedná se většinou o účastníky se znevýhodněním, kteří jsou do programu integrovaní. 

Věkovou hranicí není omezen vedoucí skupiny, osobní asistent, zdravotník a tlumočník.  

 

Trvalé bydliště 

Další podmínku, kterou musí jednotliví účastníci splňovat je trvalé bydliště v jedné ze 

zemí Evropské unie, zemí EFTA nebo Turecka. 

 

Počet účastníků a partneři 

Výměnu organizuje hostitelská organizace, která k sobě přizve ke spolupráci jednu nebo 

více skupin ze zahraničí. To znamená, ţe do kaţdé výměny musejí být zapojeny alespoň dvě 

skupiny z různých zemí programu, z nichţ alespoň jedna musí být členskou zemí EU. 

Dvoustranná výměna musí mít minimálně 8 účastníků na skupinu, třístranná 6 a vícestranná 
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minimálně 4 účastníky na skupinu. Podmínkou je vyrovnaný počet účastníků na skupinu. Početní 

rozdíl mezi nejmenší a největší skupinou nesmí být větší neţ dva účastníci. 

 Mezi země programu patří členské státy EU, Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Švýcarsko 

a kandidátské země – Turecko a Chorvatsko. 

Podmínkou je, aby se kaţdé výměny účastnilo minimálně 16 osob maximálně pak 60 

počítáno bez vedoucích. Ţádost o grant podává ve většině případů hostitelská organizace. 

 V ČR se nejvíce vyplatí výměna čtyřstranná, jelikoţ je schválen niţší počet osob 

na skupinu, ale v rozpočtu jsou vyšší částky na jednotlivé budgety. Budgety jsou 

jednotkové finanční náklady určeny na dopravu, přípravnou návštěvu, přípravu aktivit 

a aktivity (mezi ty je počítáno bydlení, jídlo a další náklady na volnočasové aktivity), 

následné hodnocení, mimořádné náklady. Toto rozdělení je třeba dodrţet kvůli 

následnému vyúčtování. Tzn. účtenky za jídlo, ubytování, jídlo a aktivity zvlášť od 

účtenek za dopravu a tyto zvlášť od účtenek za přípravnou návštěvu atd. Je dobré 

udrţovat si ve financích a účtenkách pořádek od počátku projektu, jelikoţ vše se 

přepočítává na Eura a obráceně, coţ podstatně ztěţuje účetnictví.  

 

            Délka projektu 

Projekt jako takový se všemi fázemi tzn. přípravou, uskutečněním vlastních aktivit, 

hodnocením, závěrečným zpracováním, následnými aktivitami a vyúčtováním trvá aţ 15 měsíců. 

Samotná délka vlastních aktivit – tedy doba, kdy jsme v interakci s ostatními skupinami a 

společně vytváříme nějaké hodnoty, trvá v rozmezí 6 – 21 dnů bez doby potřebné na cestu do 

místa konání aktivit. 

 Pro všechny, kdo začínají se ţádostmi o grant nebo ještě nemají takovou 

zkušenost, doporučuji vyuţít maximální moţnou délku 15 měsíců. Je to dobré 

zejména kvůli vyúčtování projektu. V případě nějakých nesrovnalostí je dostatek 

času na případnou nápravu.  
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7.3. Jak vypadá výměna mládeţe z pohledu účastníka? 

 

Účastník výměny to má v celku jednoduché. Musí být členem nějaké organizace, která se 

výměnou zabývá a chce se nějaké účastnit. Já mám zkušenosti s organizací Duha – Tangram. 

Duha Tangram je jednou z malých částí velké organizace, která nese jednotný název DUHA - 

sdruţení dětí a mládeţe pro volný čas, přírodu a recesi. 

 

Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 
16

 

 

Duha je občanské sdruţení, které v ČR působí od roku 1989. Věnuje se zejména dětem a 

mladým lidem, pro které připravuje pestré programy na principech záţitkové pedagogiky. Klade 

si za cíl všestranný a harmonický rozvoj osobnosti. Duha čítá kolem 4000 členů a je rozdělena 

přibliţně do devadesáti malých článků působících ve všech krajích České republiky.  

Tato organizace je velice úspěšná v projektech pro děti a mládeţ z dětských domovů, 

v programech neorganizované mládeţe, má četné zkušenosti z výměnných projektů, rozvíjí 

dobrovolnou sluţbu, zprostředkovává workcapmy pro mladé lidi, podporuje participaci dětí a 

mládeţe. 

Duha spolupracuje s Českou radou dětí a mládeţe (ČRDM), s organizací Mezinárodních 

přátel přírody (NFI) a Mezinárodních mladých přátel přírody (IYNF). Ministerstvo školství, 

mládeţe a tělovýchovy Duze jiţ několikrát přidělilo titul „Organizace uznaná MŠMT pro oblast 

práce s dětmi a mládeţí“. 

 

Duha Tangram 

 

V Tangramu jsem řádnou členkou uţ šestý rok. Tangram sdruţuje mládeţ, se kterou  

připravuje víkendové akce, kulturní akce, akce pro veřejnost, mezinárodní výměny mládeţe, 

integraci sociálně a zdravotně handicapovaných, výtvarnou činnost, zimní sporty, vzdělávání, 

rozvoj osobnosti a podporu dobrovolnictví.  

Stát se členem Tangramu nebo podobné organizace není většinou těţké, stačí vyplnit 

osobní údaje a zaplatit členský příspěvek, který se v kaţdé organizaci liší podle typu pořádaných 

aktivit. 

 

                                                 
16

 www.duha.cz 
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Účastník výměny 

Tangram se věnuje výměnám od počátku své existence. Pro „pasivního“ účastníka 

výměny je to celkem snadné. Po e-mailu nebo na pravidelných schůzkách jsou nabízené výměny, 

na kterých Tangram spolupracuje. Máme tedy podstatné informace kde, kdy, kdo projekt pořádá 

dále pro koho, pro kolik účastníků, za kolik peněz a jaké je téma projektu. Většinou známe před 

zahájením i podrobný program celé plánované akce. Stačí se tedy pouze rozhodnout a pak 

výměnu absolvovat.  

Kaţdý projekt má svůj harmonogram a řád. „Jedinou“ povinností účastníka je tento 

harmonogram dodrţovat. Samozřejmě do ţádné aktivity nemůţe být účastník nucen, ale je 

předpokladem, ţe pokud se někdo přihlásí na pěvecky zaměřený projekt, bude muset také něco 

zazpívat. Před projekty je také nutná příprava a pomoc s organizací. Můţe se jednat o přípravu 

prezentace své země nebo jiný drobný úkol. 

Co se týká finanční stránky, je většina nákladů hrazena z grantu EU. Účastník platí pouze 

náklady spojené s dopravou – ty činí 30% z ceny např. letenky, lístku za vlak či jinou dopravu. 

Dále se podílí na platbě účastnického poplatku pro hostující organizaci – ta bývá většinou 

symbolická, já jsem se setkala nejčastěji s poplatkem 10 Euro. Jako poslední platí účastnický 

poplatek organizaci, která jej na výměnu vysílá. V roce 2010 činil tento poplatek v Duze 

Tangram 300 Kč na jednu zahraniční výměnu. Pokud člen nikam nevycestoval, činil poplatek za 

členství 150 Kč.  

  

Vedoucí výměny 

Kaţdá skupina, která se výměny zúčastní má svého vedoucího. Tedy i kdyţ se koná 

výměna či setkání skupin v ČR. Vedoucí skupiny (team leader) uţ to tak snadné nemá. Pomáhá 

s organizací projektu, stará se o svoji skupinu, má na starosti finance, dopravu, řeší případné 

problémy. V případě výjezdu do zahraničí má na starosti úvodní plánovací návštěvu (previsit). 

Úvodní plánovací návštěva je velmi důleţitou součástí, kterou by měl mít kaţdý dobrý 

projekt. Jedná se o návštěvu místa, v němţ se bude projekt konat a seznámení se s organizátory 

z hostující skupiny. Doporučuji ji všem vedoucím (případně i někomu z účastníků pokud je to 

dovoleno) absolvovat. Jednak je to předpokládaná spoluúčast na projektu a ta se vykazuje 

v grantové ţádosti a navíc se můţe stát, ţe se chystáte na výměnu s vozíčkářem, ale místo 

ubytování a terén v okolí je pro vozíčkáře naprosto nevhodný. Samozřejmě, ţe by vás na takovou 
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informaci měla upozornit pořádající organizace, ale nejlepší je se přesvědčit na vlastní oči, kam 

se chystáte se svými svěřenci.  

Na úvodní plánovací návštěvě se navíc probírá mnoho důleţitých informací ohledně 

organizace projektu jako takového. Rozdávají se úkoly, které je třeba před začátkem aktivit 

připravit. 

V případě, ţe vedoucí skupiny na previsitu zjistí nějaké závaţné nedostatky nebo 

překáţky má právo navrhnout výměnu účastníků nebo odhlásit celou svojí skupinu. Taková 

situace nastává velmi zřídka, ale stává se. 

Vedoucí skupiny se můţe, ale nemusí podílet na aktivitách. Do některých her se s ním ani 

nepočítá a na tvorbě některých se sám podílí.  

S financemi je to stejné jako u účastníka. Některé organizace, které mají finanční zisk, 

proplácí vedoucímu náklady na dopravu.  

 Je dobré, pokud se postará o zajištění daru pro hostujícího organizátora výměny. 

Dar samozřejmě není povinností, ale je to „ocenění“ práce a malé díky za pozvání. 

Navíc by se mohlo stát, ţe budete jediná skupina, která jej nepřiveze a to ve vás 

pak probudí smíšené pocity.  

 

7.4. Organizace vlastní výměny mládeţe 

 

Pokud se rozhodnete vytvořit si vlastní projekt, na který budete ţádat grantové peníze od 

programu Mládeţ v akci, musíte splňovat několik kritérií. 

Peníze můţete ţádat jako nezisková organizace, občanské sdruţení, místní, regionální 

nebo státní veřejný subjekt zapojený do práce s mládeţí, případně jako neformální skupina 

mladých lidí. Nemůţete ţádat jako fyzická osoba.  

Jelikoţ se jedná o peníze z grantu, je třeba odeslat vyplněnou ţádost. U výměny mládeţe 

je uzávěrka přihlášek pětkrát za rok a to 1.února, 1. dubna, 1. června, 1. září a 1. listopadu.  

U ţádosti o grant se posuzuje několik kritérií, která je třeba dodrţet. Jedná se o tyto 

poţadavky:   

 cílová skupina: v ideálním případě by měla být otevřená mladým lidem s omezenými 

příleţitostmi tak, jak je definuje program Mládeţ v akci (sociální či ekonomické 

překáţky, zdravotní znevýhodnění atd…). Pokud máme skupinu ať jiţ formální nebo 
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neformální je potřeba mít ještě zodpovědného vedoucího, který svojí skupinu zná a 

důvěřuje jí a ona důvěřuje jemu.  

 metodika: snahou je rozvíjet osobnost jednotlivce, jeho kompetence a tvořivost. Metody 

učení by měly být neformální, pomocí interkulturního učení a aktivní účasti kaţdého 

jedince. Zároveň by měl být program zajímavý pro všechny zúčastněné. Způsoby práce 

jsou různé. Je dobré předem se připravit na to, jak budu rozpoznávat národnostní 

odlišnosti. Skupiny se vzájemně budou lišit. Co kdyţ mezi nimi vznikne konflikt? 

Předpokladem budou i různé postoje k emocím, ke společné práci, bude docházet 

k rozdílným názorům na různou tématiku. To vše je dobré reflektovat. 

 cíl aktivit: Projekt by měl reagovat nebo splňovat potřeby mladých lidí. Pokud si je 

skupina definuje, lépe se jí pak bude připravovat program. Cílem aktivit je tedy dosáhnout 

nějakého cíle. Proto je třeba klást si takový cíl, kterého je moţné s danou skupinou 

v určitém čase dosáhnout. Aktivity by měli podporovat osobní, profesní i sociální rozvoj 

účastníka.  

 program aktivit: cílům aktivit je třeba přizpůsobit i program. Ten má být podrobný a 

zajímavý, měl by na sebe nějakým způsobem navazovat a zároveň směřovat k vytyčeným 

cílům. Zároveň by měli mít účastníci volný čas, protoţe i na volnočasových projektech si 

potřebují odpočinout. Zejména zdravotně znevýhodnění účastníci bývají unavení. 

Přípravu programu je potřeba zohlednit i po této stránce. 

 příprava a hodnocení: do přípravy projektu by se měli aktivně zapojit všichni účastníci, 

tedy i partneři v rámci svých moţností, třeba tím, ţe se vedoucí účastní úvodní plánovací 

návštěvy.  Projekt se hodnotí před, v průběhu i po aktivitě. Důleţité je hodnocení 

v průběhu aktivit a to nejenom od vedoucích, ale hlavně od samotných účastníků. Ti 

chtějí něčeho dosáhnout. Pokud budou s něčím na programu nespokojení a zjistíme to aţ 

na konci projektu, tak s tím budeme těţko něco dělat. Forma hodnocení nemusí být 

dlouhá a sloţitá, stačí vyjádření formou potlesku, křiku nebo zvednutím ruky. 

 zviditelnění projektu: ţadatel musí o svém projektu informovat veřejnost, pokud moţno 

ji i aktivně zapojit. Zároveň musí na všech výstupech, které vzniknou informovat, ţe 

materiál vznikl za finanční podpory EU pouţitím loga a to i loga programu Mládeţ v akci 

a ČNA Mládeţ.  

 šíření  a zhodnocení výstupů: do tohoto bodu spadá informování veřejnosti o způsobech 

a výsledcích práce. Tyto informace mohou pomoci někomu, kdo by měl zájem 
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spolupracovat na něčem obdobném. V průběhu projektu se můţe podařit vytvoření 

zajímavého materiálu, který mohou vyuţít i jiné organizace. Lze uspořádat výstavu. Na 

šíření projektových výstupů se podílí opět všichni účastníci. V případě velkého úspěchu 

lze uspořádat navazující projekt.  

 

 Tyto body budete muset opravdu dodrţet, jelikoţ je na ně několikrát dotaz 

v samotné ţádosti. Proto je opravdu vhodné před začátkem psaní projektu 

rozmyslet si metodiku, cíl, program aktivit i cílovou skupinu. Ten se v ţádosti 

rozepisuje podrobně, stylem první den ráno budeme dělat, odpoledne, večer 

budeme dělat a celý den zhodnotím formou „potlesku“. Takto se rozepisují 

všechny dny aktivit. Zároveň je třeba popsat alespoň ve stručnosti pravidla her, 

které se budou hrát. Proto doporučuji dát si dostatek času na přípravu programu 

aktivit. 

 Zapojení partnerů do přípravy mimo úvodní plánovací návštěvu lze vyřešit třeba 

tím, ţe si připravují svůj večer, případně celý den. Připraví typické jídlo pro 

oblast, ze které pocházejí, ukázku tanců, fotografií nebo jiných zajímavostí. 

Takový den si pak samozřejmě připravují všichni, tedy i hostitelská skupina.  

 Při výběru skupiny je dobré zamyslet se i nad oblastí, ze které pochází. Na letní 

projekty v ČR se hůře shánějí skupiny ze zemí, kde vrcholí letní turistická sezóna 

např. Španělska nebo Itálie. Navíc pro tyto účastníky můţe být lyţování 

opravdovým záţitkem.  

 V případě, ţe nemáte skupinu nebo se před začátkem aktivit z nějakého důvodu 

nemůţe dostavit, lze kontaktovat Českou národní agenturu Mládeţ (ČNA Mládeţ) 

o pomoc. Existují také databáze na internetu, jako je Newsletter Eurodesku – 

informační sítě pro mládeţ, případně stránky s databází OTLAS, nebo databáze 

Youth for Europe, kde je moţné získat potřebné kontakty. Dobrým způsobem jak 

najít zahraničního partnera jsou i kontaktní semináře, kde máte moţnost seznámit 

se osobně se zástupci zahraničních organizací. 

 Dalším bodem, na který není radno zapomenout je částečná finanční spoluúčast, 

která se v ţádosti rovněţ posuzuje. U výměny mládeţe ji lze většinou vyřešit 

účastnickým poplatkem od všech účastníků projektu.  



 43 

 ČNA Mládeţ kontroluje závěrečnou zprávu a má i moţnost navštívit vlastní 

aktivity. Za nedodrţení stanovených podmínek samozřejmě následují sankce.  

Na závěr kaţdého projektu je moţné vystavit účastníkům Pas mládeţe (Youthpass). Jedná se o 

oficiální certifikát, kde jsou rozepsané získané klíčové kompetence, kterých účastník v rámci 

neformálního vzdělávání během aktivit nabyl. Za vystavení tohoto certifikátu je plně odpovědný 

organizátor projektu – tedy je odpovědný i za nabyté kompetence. Organizátor je povinen o 

moţnosti získání tohoto certifikátu informovat. V případě, ţe jej na závěr projektu nevydává 

organizátor účastníkům automaticky a některý z účastníků si o Pas mládeţe poţádá, je 

organizátor povinen mu jej vystavit. 
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8. VÝZKUMNÁ ČÁST 

Pro svou výzkumnou část jsem si stanovila tyto hypotézy: 

1) Jsem přesvědčená, ţe velkým problémem v integraci zdravotně znevýhodněných do 

společnosti i mezinárodních projektů je míra a druh jejich zdravotního znevýhodnění. 

2) Domnívám se, ţe mezinárodní výměny mládeţe jsou pro všechny účastníky velkým 

přínosem, protoţe zdravotně znevýhodněným účastníkům pomáhají se snadněji integrovat a 

zdravým účastníkům lépe pochopit lidi s handicapem.  

3) Myslím si, ţe mezinárodní výměny jsou výborným prostředkem k navázání kontaktů a 

získání nových přátel. 

8.1. Metody výzkumu a cílové skupiny: 

První metodou, kterou jsem pouţila, je anketa. Cílovou skupinou jsou mladí lidé do třiceti 

let, které jsem oslovovala osobně dne 8. června 2011 v odpoledních hodinách v blízkosti stanice 

metra Anděl. Jedná se o skupinu mladých lidí, kteří jsou pro mě neznámí. Všem jsem kladla 

stejnou uzavřenou otázku: „Máte mezi svými přáteli, se kterými pravidelně trávíte svůj volný čas, 

někoho se zdravotním znevýhodněním, kdy je zdravotním znevýhodněním míněno pohybové nebo 

smyslové?“ 

Jako druhou metodu výzkumu jsem si stanovila dotazníkové šetření. Zde jsou mojí 

cílovou skupinou mladí lidé z organizace Duha Tangram (její současní i bývalí členové), se 

kterými se osobně znám. Jedná se o skupinu lidí, kteří absolvovali jeden a více mezinárodních 

projektů, kde byli integrovaní lidé se zdravotním znevýhodněním. Pro mě je výhodou, ţe je znám 

osobně a jsem s nimi v kontaktu. Dotazník jsem jim rozeslala e-mailovou poštou.  

Jako poslední jsem si zvolila rozhovor se dvěmi zdravotně znevýhodněnými účastnicemi 

projektů, se kterými se velmi dobře znám. Obě mají pohybové zdravotní znevýhodnění. Jedna 

jezdí jako účastník, druhá má zkušenosti i jako vedoucí a organizátorka projektu.  

 

 



 45 

8.2. První výzkum 

Můj první výzkum byl vedený formou ankety. Oslovovala jsem mladé lidi do třiceti let a 

kladla jim otázku: „Máte mezi svými přáteli, se kterými pravidelně trávíte svůj volný čas někoho 

se zdravotním znevýhodněním, kdy je zdravotním znevýhodněním míněno pohybové nebo 

smyslové?“ 

Předpokládala jsem, ţe počet lidí, kteří odpoví kladně, bude velmi nízký. Tento 

předpoklad byl správný. Ze 109 oslovených respondentů mi kladně odpovědělo pouze 9 

dotázaných. Proto jsem si vyhledala informace o počtu zdravotně znevýhodněných osob v ČR, 

abych byla schopna posoudit, zda je toto číslo opravdu tak nízké nebo adekvátní k počtu 

zdravotně znevýhodněných.  

Z výzkumu Českého statistického úřadu z roku 2008 vyplývá, ţe kaţdý desátý občan 

v ČR se řadí mezi lidi se zdravotním znevýhodněním. V tom případě by 9 respondentů ze 109 

nebylo zas tak málo a téměř by se rovnalo poměru jeden zdravotně znevýhodněný na jednoho 

zdravého občana. 

 

             Odpovědi dotázaných na anketní otázku 
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8.3. Výsledky dotazníkového šetření 

V dotazníkovém šetření bylo osloveno e-mailovou formou 38 osob. Z toho 28 ţen a 10 

muţů. Z tohoto počtu je zdravotně znevýhodněno 7 ţen a 2 muţi. Šest osob má znevýhodnění 

pohybové a tři osoby smyslové.  

Zpět se mi vrátilo 35 vyplněných dotazníků. Neodpověděly tři ţeny bez zdravotních 

komplikací. Odpovědi na otázky mi mají pomoci potvrdit či vyvrátit mé hypotézy. Většina 

odpovědí je zpracována do grafu, některé jsou zpracovány pouze slovně. 

Celkový počet odeslaných a přijatých dotazníků 
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Výsledky dotazníkového šetření 

Dotazník je sloţen ze sedmi otázek, na které odpovídají všichni respondenti. Dále 

následuje část pro zdravotně znevýhodněné, ta obsahuje otázky tři a poslední část vyplňují pouze 

účastníci bez zdravotního znevýhodnění. Zde jsou dotazy čtyři.   

1) Svůj volný čas nejraději  trávím -  jak a kde? 

Zde se odpovědi respondentů prakticky nelišili, proto jsem je nezpracovávala do 

grafu.  Všichni tráví volný čas nejraději venku a to s přáteli, sportem nebo kulturou.   
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2) Kolik projektů od EU už si absolvoval/a? 
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Z tohoto grafu vyplývá, ţe většina osob odpovídajících na toto dotazníkové šetření se 

účastnila více neţ jednoho projektu. Projekty jsou velmi často zaměřeny na volný čas, bývají 

kreativní a zábavné. Účastníci absolvují zajímavé exkurze, mají moţnost poznat nové místa, 

země a nové přátele. Je tedy pochopitelné, ţe pokud mají moţnost, snaţí se absolvovat takových 

projektů více. Stává se celkem často, ţe se účastníci z různých zemí vídají na projektech 

„pravidelně“ a uţ se znají.  
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   3)Účastnil/a jsi se jako: účastník – vedoucí – osobní asistent – jiné? 
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Nejčastěji respondenti jezdí na mezinárodní výměny jako účastníci. Je to pochopitelné, 

protoţe je to nejjednodušší a zároveň nejpotřebnější forma, jak se do projektu zapojit. Pro 

zdravotně znevýhodněné je to často jediná moţnost, jak se účastnit, ale není to pravidlo. 

Samozřejmě zaleţí na druhu a míře postiţení. Na skupinu je potřeba maximálně dvou vedoucích 

a ti se na projektech většinou opakují, protoţe uţ mají potřebné zkušenosti s organizací.  

Potřeba osobního asistenta se odvíjí od potřeb zdravotně znevýhodněného. O drobnou 

výpomoc se většinou ochotně postarají zdraví účastníci projektu. 

Tlumočník bývá na projektech také zřídka. Předpokládá se, ţe většina účastníků ovládá 

anglický jazyk a vzájemně si s překladem pomůţou. /Výjimkou je tlumočník pro neslyšící 

účastníky. Ten přijíţdí s postiţeným účastníkem tlumočit pouze jemu a proto můţe být téţ 

„klasifikován“ jako osobní asistent./ 

Zdravotník není na projektech povinností, proto je rovněţ zastoupen minimálně. 

V ţádosti o grant je kolonka o případné zdravotní péči. Ta se splňuje vybavenou lékárničkou a 

kontaktem na nejbliţší pohotovost. Nicméně mít na projektu vlastního zdravotníka je po všech 

stránkách výhodné.  

Moţné nízké zastoupení jiných „funkcí“ neţ účastník a vedoucí je moţná dáno i tím, ţe 

výměny absolvované v zahraničí těmito „funkcemi“ zajišťuje hostitelská organizace a proto se 

čeští účastníci v těchto „funkcích“ neuplatnili. 
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d. Bylo to pro tebe přínosné? 
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Všichni respondenti se na přínosu projektů shodují. Přínos projektů pro 

účastníky bychom mohli odvodit i z druhého grafu, kdy je vidět, ţe se do projektů 

zapojují opakovaně.  

 

e. Pokud budeš mít možnost účastnit se dalšího projektu, zúčastníš se? Proč? 
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Většina účastníků se rovněţ shoduje na kladné odpovědi. Pět respondentů 

váhá. Z těchto pěti jsou čtyři se zdravotním znevýhodněním, rovněţ odpověď ne je od 

znevýhodněného respondenta. Na otázku proč odpovídají, ţe bude rozhodovat náplň 

projektových aktivit, místo a doba konání a jejich zdravotní stav. Tato odpověď 
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potvrzuje moji první hypotézu, tedy ţe integraci do projektů ovlivňuje druh a míra 

zdravotního postiţení.  

 

f. Co tě na projektech baví a co nikoliv? 
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Všechny účastníky baví náplň programu, ať uţ se jedná o výlety, sportovní a 

soutěţní aktivity, seznamování s novými lidmi, poznávání krajů a cestování. Jako 

velký přínos bylo několikrát zmíněno opakování cizího jazyka. Pět účastníků baví 

projekty jako celek a nespatřují na nich ţádnou chybu.  

Naopak třicet účastníků se negativně vyjádřilo k neorganizovanosti projektu, 

která nastává v okamţiku, kdy se jim nedostává informací nebo jsou pouze částečné, 

kdy dochází k chybě v komunikaci nebo v případech nedochvilnosti některých 

účastníků. 
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g. Navázal jsi na projektu přátelství, které přetrvává do současnosti? Pokud ano je 

toto přátelství se zahraničním nebo českým účastníkem? 
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Všichni respondenti navázali na projektu přátelství, které udrţují i v současné 

době. Kaţdý respondent si na projektech mezinárodní výměny našel přítele či přátele 

z řad českých účastníků. S cizím účastníkem či účastníky navázalo přátelství 

devatenáct osob.  
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Část pro zdravotně znevýhodněné 

 

1) Najde se něco, co ti na integračních projektech vadí? Kde spatřuješ chybu? 
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Šest z devíti zdravotně znevýhodněných respondentů se shoduje na malém 

počtu zdravotně znevýhodněných účastníků a na nepřizpůsobeném terénu či 

programu. To mě ve výsledcích tohoto dotazníku překvapilo a přinutilo k zamyšlení. 

V závěru ale musím dát těmto respondentům za pravdu. Často jsou totiţ v programu 

aktivity, jichţ se zdravotně znevýhodnění nemohou částečně nebo plně účastnit. Jedná 

se například o některé druhy pohybových her nebo výletů, které musí tito lidé 

absolvovat vozem apod., coţ je opět staví do pozice „odsunutých“ jedinců. 

Tuto chybu, jeţ v projektech nastává, si vysvětluji zejména tím, ţe většinu 

projektů připravují právě lidé bez handicapu. Tím se byť ne záměrně dopouštějí toho, 

ţe do programu zařadí aktivitu, která můţe být pro některé účastníky neproveditelná. 
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2) Je pro tvé zdravotní znevýhodnění těžké se začlenit do společnosti?Proč? 
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Respondenti, kteří odpověděli ano, mají rozsáhlejší zdravotní znevýhodnění, 

které je viditelné na první pohled a více omezuje. Ve společnosti cizích lidí se proto 

necítí dobře a projevují se spíše introvertně. 

Ti, kteří odpověděli, ţe se začleněním problém nemají, mají znevýhodnění 

méně viditelné, případně méně omezující v běţném ţivotě, coţ jim umoţňuje celkem 

dobré začlenění do většinové společnosti. Odpovědi opět potvrzují mojí domněnku o 

problematičnosti integrace osob s těţším postiţením.   

 

3) Je pro tebe integrace do těchto projektů snadnější? Proč? 
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Snadnější je pro respondenty proto, ţe ostatní účastníci počítají s jejich 

přítomností na těchto projektech. Většinou jsou zde lidé vstřícní a ochotní jim 

v případě potřeby pomoci. Navázání kontaktu zde probíhá formou společné aktivity, 

která je zadaná všem, coţ je také jednodušší. Při společně stráveném čase si postupně 

na některé odlišnosti zvykají i účastníci, kteří nejsou na člověka se zdravotním 

postiţením zvyklí.  

Negativní odpověď přišla od respondentů, kteří mají rozsáhlejší postiţení, 

které je více omezuje v moţných aktivitách. Při plnění úkolů si připadají hloupě. 

Nepříjemně se cítí na začátku projektu, kdy jsou zde noví účastníci, kteří si zdravotně 

znevýhodněné jedince „prohlíţí“. Jeden z respondentů má navíc jazykovou bariéru, 

která ho staví do pozice „nekomunikativního“ účastníka. Tyto odpovědi částečně 

vyvracejí mojí domněnku o snazším začlenění se zdravotně znevýhodněných do 

těchto projektů. Z pocitů popsaných v dotazníkovém šetření to pro některé z nich 

opravdu jednodušší není, ale je to jeden ze způsobů, jak se začlenit a navázat nová 

přátelství. 
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Část pro účastníky bez zdravotního znevýhodnění 

1) Máš mezi svými přáteli někoho se zdravotním znevýhodněním? Pokud ano, měl jsi 

mezi svými přáteli někoho se zdravotním znevýhodněním před tím, než jsi absolvoval 

integrační mezinárodní projekt? 
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Z grafu vyplývá, ţe všichni zdraví respondenti nyní mají mezi svými přáteli 

někoho se zdravotním znevýhodněním. Sedem osob mezi svými přáteli nemělo před 

absolvováním výměny nikoho se zdravotním znevýhodněním. Trochu mě toto číslo 

překvapilo, čekala jsem ho vyšší. Hodně respondentů má mezi sebou zdravotně 

znevýhodněné přátele ze školy nebo volnočasových aktivit. Je vidět, ţe porevoluční snahy 

o integraci mají smysl. Kaţdopádně se potvrzuje moje 3. hypotéza – mezinárodní výměna 

je jedním ze způsobů jak navázat přátelství a to i mezi lidmi se zdravotním 

znevýhodněním. 

 

2) Je něco co tě u zdravotně znevýhodněných účastníků překvapilo? 

Na této otázce se většina respondentů shodla v odpovědích samostatnost, 

optimismus a odhodlání. V jednom případě jsem zaznamenala, ţe překvapivý byl aţ černý 

humor na téma tělesné postiţení či moje vlastní postiţení.  
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3) Spatřuješ v projektech, které se snaží o integraci zdravotně znevýhodněných nějakou 

chybu? Jakou? 
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Ţádnou chybu v projektech nespatřuje sedm dotázaných. Zbylí respondenti se 

shodují na těchto nedostatcích: Častá chyba v komunikaci nebo v nedostatku informací 

narušuje organizovanost, dále spatřují problém v nepřipravenosti některých účastníků a 

rovněţ jako skupina zdravotně znevýhodněných je nespokojeno s početním stavem 

zdravotně znevýhodněných proti zdravým účastníkům. Jednou byla zmíněna odpověď, ţe 

někteří znevýhodnění se občas příliš spoléhají na své zdravé kolegy.  

 

4) Jak se ti spolupracuje se zdravotně znevýhodněnými účastníky? Nastal někdy nějaký 

konflikt? Pokud ano, proč? 

Zde se všichni respondenti shodli, ţe spolupráce se zdravotně znevýhodněným 

účastníkem je dobrá a nedělá nikomu potíţe. 

 K závaţnějšímu konfliktu, který by narušil projekt nebo vztahy, u nikoho z 

dotazovaných nedošlo. Pokud se někdy schylovalo k něčemu podobnému, vyplývala tato 

situace pouze z nedorozumění, které se brzy vysvětlilo.  
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Závěr dotazníkového šetření 

Stanovila jsem si tři hypotézy. První se dotazníkovým šetřením potvrdila. Pro zdravotně 

znevýhodněné je v integraci rozhodující míra a druh postiţení. S tím se pojí i zdravotní stav 

jedince, který rozhoduje o jeho aktuálních moţnostech zapojení se. Samozřejmě negativně 

ovlivňuje jejich pocity a to jak při integraci do společnosti, tak do mezinárodních projektů. 

To částečně vyvrací mojí druhou domněnku. Je pravdou, ţe pro všechny respondenty jsou 

mládeţnické výměny přínosné, ale uţ se mi nepotvrdilo tvrzení, ţe jsou pro zdravotně 

znevýhodněné jednodušší. Dokonce se najdou tací, pro které je integrace do projektu stresující 

záleţitostí, jelikoţ se od nich očekává aktivita při úkonech, ve kterých se necítí zcela dobře.  

Všichni účastníci se shodují na přínosu projektů pro jejich osobnostní rozvoj a zároveň 

v navázání nových přátelství. Ta se podaří vţdy navázat ve skupině českých účastníků mezi 

sebou, je ale hojně zastoupena i vzniklými přátelstvími s účastníky ze zahraničí. Tím je potvrzena 

moje třetí hypotéza o přínosu projektů v navazování vzájemných vztahů.  

 

8.4. Třetí výzkum - rozhovor 

Abych doplnila informace získané v dotazníkovém šetření, učinila jsem dva rozhovory 

s handicapovanými účastnicemi mezinárodních výměn. Obě slečny jsou mi blízké a vzájemně se 

znají, proto jsem udělala rozhovor s oběma najednou při společném setkání. Všechny se známe 

právě z mezinárodních projektů. Jména jsou z důvodů diskrétnosti změněna.  

Rozhovor má formu osmi otevřených otázek, některé jsou pro obě dotazované stejné, část 

otázek se liší.  

 

Pavla (28let) 

1) Na projektech jsi zdravotně znevýhodněná, jaká je tvoje diagnóza? 

Odborný název je fokomélie. Jedná se o vrozenou vývojovou vadu všech končetin. 

 

2) Je pro tebe osobně integrace do mezinárodních projektů snazší? Proč? 

Bohuţel není a to hned z několika důvodů. Moje zdravotní znevýhodnění je příliš vidět, 

proto se nevyhnu zkoumavým pohledům lidí okolo. Na projektech je to stejné, akorát s tím 

rozdílem, ţe trvají delší časový úsek, takţe se za chvíli „okoukám“. Občas je mi nepříjemná 

situace, kdy podávám někomu ruku a ten neví, jak se zachovat jelikoţ nevypadá jako ruka u 

všech ostatních. To pak uvádí do rozpaků mě a cítím se přinejmenším trapně. Navíc nejsem tak 
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zdatná v angličtině, takţe se i trochu stydím za své jazykové schopnosti. V podstatě je pro mě 

kaţdý projekt stresující. 

 

3) Proč je tedy absolvuješ? Jestli se nemýlím, máš už za sebou sedmý. 

To je pravda. Pokaţdé se nakonec přemluvím. Na projektech je většinou někdo s kým se 

znám, to je pro mě hodně velká podpora. Navíc se tak dostanu mezi nové lidi, se kterými mohu 

navázat přátelství, které přetrvá. Je to dobrá příleţitost k rozmluvení se, i kdyţ mi to většinou 

dlouho trvá a trochu „zneuţívám“ jazykových znalostí přátel. Také ráda cestuji a tohle je jedna 

z příleţitostí. 

 

4) Jak trávíš svůj volný čas? 

Ještě nedávno jsem hrála závodně pink ponk, bohuţel pro zdravotní komplikace jsem se 

toho musela vzdát. Byla to jedna z mála sportovních aktivit, kterým se mohu se svou diagnózou 

věnovat. Snaţím se stýkat s přáteli a pokud jsem doma, ráda čtu, kreslím nebo poslouchám 

hudbu. 

 

5) Jak často se scházíš s lidmi, které znáš z projektů a kolik jich přibližně je? 

Vídáme se přibliţně jednou v měsíci a pravidelně se stýkám s partou 8-10 lidí, které znám díky 

projektům. 

 

6) Jsou mezi tvými přáteli z projektů i cizinci? 

Zatím nejsou, ale můţu si za to sama. Několik snah z jejich strany tu bylo, ale skončilo to 

kvůli mojí angličtině, na které bych měla více pracovat.  

 

7) Je něco co bys na projektech změnila, co ti nevyhovuje? 

Ano, chtěla bych více postiţených účastníků, kteří jsou na tom podobně jako já. Třikrát se 

mi stalo, ţe bylo na projektech zdravotně znevýhodněných málo a já měla pak to nejtěţší 

postiţení a to mi opravdu vadí. Občas je nedomyšlený program aktivit, ţe se třeba nemůţu 

aktivně zapojit, to mi ale zas tak moc nevadí, protoţe ráda fotím, takţe se zapojuji aspoň jako 

fotograf. 
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8) Co ti na tvém handicapu nejvíce vadí? 

Na pohledy zvědavého okolí jsem si uţ „zvykla“, ale vadí mi, ţe jsem v některých 

situacích kvůli postiţení nucena ţádat o pomoc. To mi přijde hrozně poniţující. 

 

 

Markéta (26 let) 

1) Stejně jako Pavla jsi zdravotně znevýhodněná, jaká je tvoje diagnóza? 

Skolióza páteře, atrofie pravé nohy a nevyvinutý kolenní kloub. Zkrátka vrozená 

vývojová vada páteře a dolní končetiny.  

 

2) Je pro tebe osobně snazší integrace do mezinárodních projektů? 

Moje zdravotní znevýhodnění mě zdaleka tolik neomezuje. Jsem relativně mobilní, coţ je 

veliká výhoda. Přátelství se mi navazují celkem snadno. Na projektech to mám daleko jednodušší 

neţ třeba Pavla, protoţe se mohu účastnit více aktivit i v horším terénu.  

U svého postiţení spatřuji spíš problém v začlenění se do společnosti v zaměstnání. Přesto 

ţe mám vysokoškolské vzdělání, působím pro své znevýhodnění nedůvěryhodně a nejsem 

reprezentativní pro jednání s klientem.  V tomto ohledu je integrace do projektů snadnější, tam se 

totiţ tyto „běţné věci“ neřeší. 

 

3) Kolik máš za sebou projektů a co ti přineslo jejich absolvování? 

 V Tangramu jsem uţ sedmý rok a za tu dobu jsem absolvovala uţ osm projektů. 

Několikrát jako účastník, třikrát jako vedoucí a jednou jako organizátor. Projekty mi dodávají 

sebedůvěru, zejména v těch vedoucích pozicích mám pocit, ţe moje zdravotní znevýhodnění není 

aţ takovou překáţkou. Na druhou stranu mě naučili větší zodpovědnosti, jak za sebe, tak za 

druhé. Celkově se hodnotím jako průbojnější. Navíc jsem si našla přátele, se kterými na 

projektech utuţujeme vztahy a samozřejmě je přínosem opakování angličtiny a návštěvy cizích 

zemí. 

 

4) Jak často se scházíš s lidmi z projektů a kolik jich přibližně je? 

Scházíme se minimálně jednou měsíčně. Je nás asi deset, ale čtyři účastníci výměn jsou 

moji spoluţáci, takţe jsem je znala uţ před tím.  
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5) Jsou mezi tvými přáteli z projektů i cizinci? 

Ano, znám se hned s několika účastníky ze zahraničí. V dnešní době to není takový 

problém, navíc tím, ţe jsme v kontaktu, se můţeme domlouvat na společných projektech, na 

kterých se můţeme vidět.  

 

6) Máš pocit, že by se zdravotně znevýhodnění účastníci na své postižení vymlouvali, aby 

se nemuseli účastnit některých aktivit? 

Někdy to tak být můţe, ale myslím si, ţe to většinou nedělají. Spíš je tu opačný problém, 

ţe se prostě ze zdravotních důvodů účastnit nemohou. To znám i z vlastní zkušenosti a to se 

povaţuji za celkem mobilní. Nikoho dlouho nebaví být s námi třeba na výletě stále vzadu nebo 

při sportovních aktivitách sedět na lavičce a dívat se. Tohle ani ostatním účastníkům nezazlívám. 

Je jen nevhodné, kdyţ je větší část aktivit nepřizpůsobená pro handicapované. Pokud je chci 

opravdu začlenit, musím si dát tu práci a přizpůsobit program i prostředí. 

 

7) Ty máš zkušenost i s organizací vlastního projektu, přizpůsobila jsi aktivity a 

prostředí? 

Prostředí se mi moc přizpůsobit nepodařilo, protoţe se projekt odehrával v horách. S tím 

však byli všichni účastníci i zahraniční partneři včas srozumění. Můţu tedy říci, ţe jsem 

nepřizpůsobila terén, ale skupinu účastníků. Aktivity jsem se snaţila vybírat takové, aby se mohli 

účastnit opravdu všichni. Projekt byl zaměřen více na vzdělávání a výtvarnou činnost neţ na 

fyzickou aktivitu. 

 

8) Máš v plánu organizaci dalšího projektu? 

Teď momentálně ne. Organizace projektu je časově velmi náročná a pro mě dost 

stresující. Přece jenom je to zcela odlišné od vedoucího nebo účastníka projektu. Ráda se ale 

nějakého projektu účastním, pokud bude zajímavý a přizpůsobený program a starší věková 

skupina.  
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Závěry z rozhovorů 

Z rozhovorů, které jsem učinila, vyplývá, ţe míra a druh zdravotního znevýhodnění 

rozhodně ovlivňuje integraci do společnosti i do volnočasových aktivit jakými mezinárodní 

výměny mládeţe jsou. Zapojení do těchto projektů je pro účastníky přínosem ať uţ se jedná o 

navázání nových kontaktů či utuţení těch starých, zlepšení jazykových schopností, poznávání 

nových krajů či rozvoj sebe sama.  

Jako dobré hodnotím trpělivost zdravotně znevýhodněných s účastníky, kteří nemají 

ţádné zkušenosti s člověkem s postiţením a naopak.  Velkým přínosem pro projekty by bylo 

větší zapojení zdravotně znevýhodněných do jejich přípravy i organizace, protoţe si daleko lépe 

uvědomují své limity v oblasti pohybových aktivit.  
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9. ZAJÍMAVÉ ORGANIZACE PRO DĚTI A MLÁDEŽ  

 

Bohuţel se mi nepovedlo najít ţádnou další organizaci, která by integrovala zdravotně 

znevýhodněné mladé lidi do mezinárodních volnočasových projektů tak, jako se tomu věnuje 

Duha Tangram. Dokonce i v celé organizaci Duha je tato forma integrace ojedinělá. Organizace 

níţe jmenované se zabývají zajímavým programem pro mládeţ. První dvě se zabývají téţ 

mezinárodní výměnou a poradenstvím při tvorbě mezinárodních projektů.   

 

TANDEM  

Tandem je koordinační centrum česko-německých výměn mládeţe. Jeho aktivity 

podporují setkávání mladých lidí z Čech a Německa. Podporuje vzájemný dialog a spolupráci. 

Radí pedagogům a zájemcům z řad mladých lidí i vedoucích pracovníků s mládeţí. Hlavní náplní 

je příprava vzdělávacích seminářů, pomoc při hledání partnerské organizace a příprava 

kontaktních seminářů, poradenství a informace, financování. 

Koordinační centra jsou v Plzni pro ČR a v Regensburku pro Německo.
17

  

 

HODINA H 

Toto občanské sdruţení se sídlem v Pelhřimově nabízí atraktivní programy pro děti a 

mládeţ do 26 let. Za hlavní cíl si klade neformální výchovu a vzdělávání, plnohodnotnou a 

aktivní náplň volného času mladých lidí, snaţí se o rozvoj mezinárodní spolupráce, rozvoj 

znalostí a dovedností, podporuje mládeţnické iniciativy, poskytuje důleţité informace. Některé 

akce jsou přístupné i široké veřejnosti.
18

  

 

EURODESK  

Jedná se o Evropskou informační síť pro mládeţ, která působí ve 30 evropských zemích. 

Umoţňuje rychlý přístup k informacím týkajících se neformálního vzdělávání, vzdělávání pro 

pracovníky s mládeţí, celoţivotního vzdělávání. Dále nabízí informace o moţnostech studia nebo 

                                                 
17

 www.tandem.adam.cz 
18

 http://www.hodinah.cz/ 

http://www.hodinah.cz/


 63 

práce v zahraničí, zisku stipendií, nabízí stáţe a zajímavé programy. Navíc je zde moţné získat 

cenné rady týkající se výměn mládeţe, zisku zahraničních partnerů atd.
19

  

 

NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŢE (NIDM) 

Jedná se o odborné zařízení Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, jeţ se zaměřuje 

na další odborné vzdělávání pedagogických pracovníků a na zájmové vzdělávání. Zajišťuje státní 

podporu a ochranu dětí a mládeţe. Organizuje pro mládeţ řadu soutěţí, snaţí se o podporu dětí 

nadaných a talentovaných. Své sluţby nabízí především pracovníkům středisek volného času, 

školním druţinám a školním klubům, nestátním neziskovým organizacím, zahraničním 

partnerům a krajským úřadům MŠMT. Mezi významné projekty patří Klíče pro ţivot.
20

    

 

NÁRODNÍ PARLAMENT DĚTÍ A MLÁDEŢE (NPDM) 

 Národní parlament dětí a mládeţe, patřící pod projekt Participace, je vrcholnou 

strukturou veškerých struktur parlamentů, zastupitelstev a jinak pojmenovaných organizací dětí a 

mládeţe pracující na participaci v ČR. Je to organizace apolitická fungující na demokratických 

principech. NPDM je výhradním nositelem projektu Národní parlament dětí a mládeţe, tedy pod 

něj spadají veškeré parlamenty vytvořené pod jakýmkoliv vedením a jakoukoliv hlavičkou 

zřizovatele. NPDM se snaţí hájit zájmy mládeţe na celorepublikové úrovni. Spolupracuje 

s různými národními institucemi a vyvíjí aktivity k rozvoji a osvětě mládeţe v otázkách, které se 

jí bezprostředně týkají.
21

 

 

PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA LIPNICE 

Jedná se o neziskovou nevládní organizaci, která se snaţí o všestranný rozvoj osobnosti 

člověka. Prostřednictvím záţitkové pedagogiky učí jedince lépe poznat sama sebe a na základě 

těchto zkušeností docílit nejvyššího moţného seberozvoje. Tohoto cíle dosahuje hrou, pohybem, 

tvůrčí aktivitou, rozjímáním a dalšími činnostmi.
22

  

 

 

 

 

                                                 
19

 http://www.eurodesk.cz/?pid=50  
20

 http://www.nidm.cz/ 
21

 http://www.participace.cz/npdm/onpdm.php 
22

 http://www.psl.cz/index.php?menu=100 

http://www.eurodesk.cz/?pid=50
http://www.nidm.cz/
http://www.psl.cz/index.php?menu=100


 64 

 

10.  ZÁVĚR 

V teoretické části jsem shrnula informace týkající se integrace zdravotně znevýhodněných 

jedinců do společnosti, kdy zdravotní znevýhodnění vnímám jako náročnou ţivotní situaci. 

V další části se rozepisuji o potřebě volného času a jeho kvalitního vyuţití v ţivotě jedince, kdy 

volný čas plní několik funkcí a napomáhá náročné ţivotní situace úspěšně zvládnout. V závěru 

teoretické části se zmiňuji o pedagogice volného času. 

Praktická část se věnuje mezinárodním volnočasovým výměnám mládeţe a programu 

Mládeţ v akci, který umoţňuje ţádat peníze EU na volnočasové a zároveň vzdělávací projekty, 

do kterých je moţné integrovat i osoby s handicapem. Předkládám zde několik tipů pro zájemce, 

kteří by chtěli sami ţádat o finanční podporu na podobný projekt. 

Z výzkumné části vyplývá, ţe jsou tyto projekty oblíbené a pro všechny účastníky 

přínosné a to i přes některé nedostatky například v organizaci. V podobných aktivitách pro 

mládeţ spatřuji velký uţitek pro celou společnost. Pevně věřím, ţe se jim bude věnovat stále více 

organizací, protoţe Duha Tangram je zatím jedinou, která integruje zdravotně znevýhodněné 

mladé lidi do mezinárodních výměnných projektů. 
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Resumé 

Má práce se zaměřuje na integraci zdravotně znevýhodněných do mezinárodních 

volnočasových projektů. Můţe poslouţit jako vodítko pro ty, kteří by se rádi nějakého 

obdobného projektu účastnili nebo dokonce sami nějaký připravili.  

Z praktického výzkumu vyplývá, ţe tyto projekty jsou přínosné jak pro účastníky 

handicapované, tak pro účastníky zdravé. Na druhou stranu je zde několik nedostatků v 

organizaci, které je třeba ještě podchytit k větší spokojenosti všech zúčastněných. Zejména se 

jedná o přizpůsobenější náplň volnočasových aktivit a větší početní zastoupení zdravotně 

znevýhodněných. Napravit tyto nedostatky není nereálné. Stačí, kdyţ budeme ještě více 

spolupracovat s lidmi se zdravotním handicapem při přípravě společných aktivit.  

 

 

Summary 

My thesis is dedicated to an integration of the physically challenged into international 

leisure time exchange projects. This work can be of use to people, who would like to take part in 

such programs or people who wish to prepare such event.  

Practical research shows that these projects are beneficial not only to the disabled, but also to 

participants without disabilities. On the other hand, there are several insufficiencies in the actual 

organization which need to be dealt with to secure higher satisfaction of all participants. Mainly, 

this would mean paying more attention to the suitability of free-time activities as well as higher 

percentage of physically challenged participants. Retrieving these insufficiencies is not 

unrealistic and better cooperation with the disadvantaged when preparing project activities should 

suffice.  
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