
Zprávy 

hých 100 výtisků (!!!). Lze jen doufat, že 
vydavatel této v několika směrech unikátní 
publikace, Technická univerzita v Liber-
ci, brzy připraví dotisk, aby se dostalo na 
všechny zájemce nejen z řad studentů, ale 
i pedagogů, zdravotnického personálu, 
sociálních pracovníků, i rodinných pří-
slušníků a přátel neslyšících lidí. Jen teh-
dy bude moci tato přínosná kniha splnit 
své posláni. 

JosefBrožík 

Arteterapie v zářijovém 
čísle Výtvarné výchovy 
(4/1995-96) 

Upozorňujeme naše čtenáře na časopis 
Výtvarná výchova (vydávaný nakladatel-
stvím PedF UK) , který přináší zajímavé 
informace pro každého, kdo se zajímá 
0 výtvarnou činnost s dětmi a mladými lid-
mi. Zářijové číslo Výtvarné výchovy bude 
věnováno arteterapii - léčbě za pomoci 
výtvarných prostředků. Kromě krátkého 
pohledu do historie arteterapie ve světě 
1 u nás se v něm seznámíte s různými ar-
teterapeutickými technikami, s arterapeu-
tickými kazuistikami, dočtete se o nově 
vydané publikaci Arteterapie s dětmi 
(Praha, Portál 1995) -jejíž recenci otisk-
neme v příštím čísle - atd. 

Jan Slavik 

Časopis si můžete objednat na adrese: 
SVÍ PedF UK 
M. D. Rettigové 4 
116 39 Praha 1 
tel. 02/24 91 56 17 linka 2152 

Somatopedická 
společnost - 5 let činnosti 

V zájmu rozvoje a zkvalitnění teorie 
i praxe výchovně-vzdělávací, léčebné a so-
ciální rehabilitační péče o tělesně a zdravot-
ně postiženou mládež i dospělé osoby 
a k prohlubování kooperace všech pracov-
níků, kteří se na této péči podílejí (včetně 
rodičů a rodinných příslušníků postiže-
ných), byla před pěti lety - 6.4.1991 - v Pra-
ze ustavena Somatopedická společnost. 
Hlavní iniciativu a vedení zakládajících čle-
nů převzal Prof. PaedDr. František Kábele, 
DrSc., který také vykonával funkci předsedy 
společnosti v prvním čtyřletém období. 

Somatopedická společnost je zájmová 
vědecko-odborná organizace, která sdru-
žuje odborné pracovníky a další zájemce 
z oblasti rehabilitační péče o osoby s tě-
lesným i zdravotním postižením, přispívá 
ke zvyšování je j ich odborné úrovně 
a k hlubší vzájemné spolupráci. Společ-
nost projednává a napomáhá řešit odbor-
né záležitosti svých členů, zprostředková-
vá výměnu názorů a zkušeností v oblasti 
somatopedické teorie a praxe a v aktuál-
ních otázkách péče o osoby s tělesným 
a zdravotním postižením navazuje a roz-
víjí odborné styky s organizacemi, které 
se na této péči podílejí, v ČR i v zahrani-
čí. Činnost společnosti organizuje výbor, 
který, kromě jiného, vypracovává plán 
činnosti na jednotlivá období a zajišťuje 
plnění tohoto plánu. V současné době je 
vedením společnosti pověřeno předsed-
nictvo se 2 výkonnými místopředsedy 
a předsedy jednotlivých sekcí (sekce spo-
lečnosti viz dále). 



Prof. PaedDr. F. Kábele, DrSc. byl jme-
nován čestným předsedou společnosti, stá-
le se pravidelně zúčastňuje vedení společ-
nosti a na základě dlouholetých zkušeností 
ochotně pomáhá nejen kvalifikovanými ra-
dami, ale i vlastní aktivní účastí v akcích 
společnosti. 

K plnění úkolů Somatopedické společ-
nosti jsou vytvořeny 3 odborné sekce pro 
pracovníky a zájemce ze škol a zařízení: 

- pro tělesně postižené 
- při dětských nemocnicích 
- při dětských léčebnách. 
Nejméně jednou ročně jsou, kromě ji-

ných akcí dle sekcí, pořádány celostátní 
odborné semináře. V uplynulých letech to 
byly např. tyto: 
- 3.2.1992 Praha - Rozvoj osobnosti dlou-

hodobě hospitalizovaného dítěte 
- 4.4.1992 Praha - Tradice a současnost 

výchovy a vzdělávání tělesně 
a zdravotně postižené mládeže 

- 3.4.1993 Praha - Pojetí a podmínky in-
tegrace tělesně postižené mládeže 

-25.11.1994 Praha - Současný stav a per-
spektivy výchovy a vzdělávání těles-
ně a zdravotně postižené mládeže 

-19.10.1995 Brno - Kritické životní situa-
ce dětí a mládeže s tělesným a zdra-
votním postižením 

Příspěvky z posledního odborného se-
mináře byly písemně zpracovány a budou 
publikovány. 

V letošním roce je plánován odborný se-
minář (podzim Praha) na téma Realizace re-
habilitační péče v různých etapách života 
člověka s tělesným a zdravotním postižením. 

Při hodnocení dosavadní činnosti Soma-
topedické společnosti je třeba konstato-
vat, že doposud ve společnosti chybějí 
členové z řad odborných pracovníků z ob-
lasti léčebné a sociální, ale také z řad ro-
dičů a rodinných příslušníků postižených. 
Převaha členů z oblasti výchovně-vzdělá-
vací péče se projevila i v zaměření výše 
uvedených seminářů. V plánovaném letoš-
ním podzimním semináři v Praze by měli 
vystoupit i odborníci z oblasti sociální 
a zdravotní péče (sociální pracovnice, re-
habilitační lékař, fyzioterapeut apod.). 

Nadále plánovaná odborná činnost spo-
lečnosti by měla být také zřetelněji zamě-
řena na oblast péče o dospělé postižené 
a rozšířena zejména na péči v raném vývo-
jovém období tělesně a zdravotně postiže-
ného dítěte. 

Po 5 letech vystupuje do popředí i úkol 
kontroly a aktualizace členské základny 
a trvá stálý úkol rozšiřování členské zá-
kladny o další odborné pracovníky a pří-
znivce (nejen) ze škol a zařízení pro tě-
lesně a zdravotně postižené. Potřebná po-
moc všech stávajících členů Somatopedic-
ké společnosti zde spočívá nejen v získá-
vání nových členů, ale i v upřesnění vlast-
ních osobních údajů při event. změnách, 
pokud nastaly. 

Nové přihlášky a hlášení změn posílej-
te na adresu: 

Somatopedická společnost 
U Jedličkova ústavu 2 
140 00 Praha 4 
(Mgr. J. Čiháková, Mgr. A. Herrmann) 

Hana Smejkalová 


