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Ve svém článku chci přiblížit proble-
matiku svépomocných skupin. Zaměřuji 
se především na rodičovské svépomocné 
skupiny, které různým způsobem řeší pro-
blémy spojené s dospíváním osob s men-
tálním postižením. 

Charakteristika svépomoci 
Sledování vývoje skupin vzájemné po-

moci odhaluje určité společné rysy své-
pomoci. Setkávají se zde lidé se stejným 
postižením, nebo mající společný pro-
blém. Profesionálové ve skupině působí 
částečně, nebo ve skupině vůbec nejsou. 
Skupiny nejsou zaměřeny na výdělek. 
Společným cílem je osobní nebo sociální 
změna. Je zdůrazňována rovnocenná spo-
lupráce a oboustranná pomoc (Kickbush 
-Tro jan 1981). 

„Svépomoc je určitou motivací k akci" 
(Macfarlane - Laville 1992). Je iniciová-
na lidmi, kteří mají určitou potřebu něco 
vyřešit, změnit či vytvořit. Na rozdíl od 
altruistického přístupu, který je také mo-
tivací k činnosti, se zde lidé sejdou, aby 
podporovali projekt, který bude pomáhat 
jim, nikoli jiným sociálním skupinám. 
Přesto jsou tady společné prvky. Obojí na-

bízí alternativní zdroj k řešení problému 
a je doplněním ke státnímu a soukromé-
mu sektoru. 

Proč vznikají svépomocné 
skupiny 
Z určitého pohledu lze za předchůdce 

svépomocných skupin považovat některá 
profesní společenství, jako například ce-
chy, dobročinné spolky a potom odbory 
(Hartl 1997). V našem století se však vzá-
jemná pomoc projevuje novým způsobem 
(Blažek - Olmrová 1994). Spojují se sami 
občané s nějakým handicapem, tedy ně-
jakým způsobem znevýhodnění občané, 
a vytvářejí malá společenství, v nichž se 
snaží spolu s ostatními vyrovnat se se svou 
problematickou životní situací, popřípa-
dě ji nějak změnit. Jedná se v podstatě 
o novou formu sociální pomoci, jež má 
určité charakteristické rysy. 

Na formování svépomoci, tak jak ji zná-
me dnes, měl vliv nejenom rozvoj profe-
sionální skupinové terapie, ale také od 
konce 40. let sílící hnutí, které vyzdviho-
valo léčivou sílu skupiny „poskytující so-
ciální posilu a uvolňující tvořivost" (Bla-
žek-Olmrová 1994). 
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Moeller (1992) považuje svépomocné 
skupiny za fenomén 70. let, vznikající jako 
reakce na životní podmínky v industriali-
zovaném světě. 
• Skupiny jsou protikladem odosobněné, 

uniformní společnosti, v níž je člověk 
do jisté míry izolován. Stojí na pocitu 
funkčního a věcného vzájemného vzta-
hu více lidí. 

• Vznik svépomocných skupin souvisí 
s tzv. psychologizujícím procesem pro-
jevujícím se v různých oblastech spo-
lečnosti od 19. století. Skupina umož-
ňuje svým členům otevřít se na této 
psychologické rovině. 

• Svépomocné skupiny poskytují prostor, 
ve kterém člověk může odložit masky, 
jež si je nucen „oblékat" v ostatních 
životních situacích. Naopak dávají pří-
ležitost k volnému řešení problémů jed-
notlivce. Ve skupině se hledá rovno-
váha (kompromis) mezi sebepotlačo-
váním, jež „vyžaduje" společnost, 
a projevy toho, co si člověk opravdu 
myslí a cítí. 

• Podle Moellera (1992) se v naší spo-
lečnosti především klade důraz na ra-
cionalitu, emocionalita je jakoby od-
souvána do pozadí. Svépomoc umož-
ňuje hledání zdravé racionality. 

• Skupina je místem, kde je pro člověka 
snazší si uvědomit, co je opravdu pod-
statou a smyslem jeho života. 

• Svépomocná skupina umožňuje demo-
kratizaci a jiný způsob fungování než 
hierarchický. 

• Skupina se snaží snížit následky zvý-
šeného psychického zatížení naší doby. 

• Na základě prožitků a soudržnosti ve 
skupině je umožněno přirozené překo-
návání konfliktních situací jejích členů. 

• Vzhledem k tomu, že se v naší společ-
nosti snížil vliv rodičů na děti, co se 
týče hloubky i doby vlivu, domnívá se 
autorka, že tuto roli v některých přípa-
dech zastupuje skupina vzájemné po-
moci, či skupina vrstevníků. 

• Dalším důvodem vzniku skupin jsou 
nově se vyskytující nemoci, např. psy-
chosomatického rázu, skupiny umož-
ňují zvládání těchto nemocí i problé-
mů s nimi spojených. 

• V některých případech odpovídaly sku-
piny na nové potřeby v oblasti forem 
vzdělávání a výchovy. 

• Svépomocné skupiny vznikají také jako 
reakce na nedostatek profesionální po-
moci např. v oblasti sociálních služeb. 

Stejně jako docházelo k vývoji typů or-
ganizací pro „znevýhodněné" (Oliver 
1990) a k proměnám v jejich řízení a fun-
gování, může dojít ve vývoji skupiny 
k proměně její organizace. 

Katz (cit. podle Bútora 1990) popisuje 
několik stadií ve vývoji skupiny: 

vznik skupiny 
I 

neformální organizace 
X 

vytvoření vůdcovství 
X 

počátky formální organizace 
X 

najímání placeného personálu 
a profesionálů 

33 



Skupina nemusí zákonité projít všemi 
těmito stadii a může zůstat na úrovni při-
rozené svépomoci. 

Vznik svépomocných skupin spadá do 
širšího kontextu vývoje postoje společnos-
ti k osobám s postižením a vývoje posíle-
ní či zplnomocnění (self empowerment) 
lidí s postižením (Oliver 1990). Každá 
země se samozřejmě liší, a to strukturou 
sociálních služeb, jejich tradicí a způso-
bem nahlížení sociálních problémů (Oli-
ver 1990). 

Specifika svépomocných skupin 
rodičů dětí s mentálním 
postižením 
Někteří představitelé svépomocných 

organizací zastávají názor, že minulá éra 
uměle vytvořila kategorii všeobecného 
invalidy. Spojila tak v jedné organizaci 
lidi, kteří měli v podstatě velmi málo spo-
lečného. A jedině díky tomu, že se vytvo-
řilo „x" těchto organizací, mohou nyní jed-
notliví lidé s určitým postižením hledat 
svou identitu, jasně formulovat své pro-
blémy a navrhovat nějaké cesty k jejich 
řešení. 

Ke vzniku svépomocných skupin rodi-
čů, kteří mají dítě s mentálním postižením, 
dochází především z několika důvodů: 
(Inspirovala jsem se členěním, které uvá-
dí Bútora (1990) pro skupiny lidí se zá-
vislostí na alkoholu. Pokusila jsem se jeho 
členění aplikovat na problematiku men-
tálního postižení.) 

1. Naděje v potenciální přínos svépomoci. 
2. Dochází ke změnám v oblasti péče 

o lidi s postižením. Lidé s mentálním po-

stižením žijí déle a je jich více. Postižení 
se také často kombinují. Ústavy už ne-
jsou formou života osob s postižením. To 
vše vyžaduje vytvoření nových služeb 
pomáhajících těmto lidem, rozvoj nových 
metod a přístupů v otázce výchovy, vzdě-
lávání, volného času a zaměstnávání osob 
s postižením. 

Po roce 1948 byl jediným poskytovate-
lem služeb stát. Možnost uživatele ovliv-
nit zřizování služeb, které potřebuje, byla 
minimální. V současnosti se situace mění. 
Je tendence neotevírat nové instituce a cel-
kově se v oblasti mentálního postižení pře-
náší důraz na výchovu dětí v rodinách a je-
jich vzdělávání a dospělý život v nechrá-
něném prostředí, tedy mezi většinovou 
populací. 

3. Stávající péče a systém pomoci rodi-
nám s mentálně postiženým dítětem je 
nedostačující. Metodyjsou mnohdy zasta-
ralé, přístup některých odborníků je nad-
řazený, legislativa je nevyhovující. 

Bradley a Knoll (Agosta et al. 1990) před-
znamenávají příchod nového paradigmatu 
v péči o lidi s mentálním postižením. Vší-
mají si několika zesilujících se tendencí. 

První z nich je závazek komunitě a ro-
dině. V realitě to znamená nehledat alter-
nativy k životu v komunitě, ale hledat mís-
to každého člověka v této komunitě. Zá-
vazek k rodině se podle nich bude proje-
vovat rozšiřováním podpory rodiny v roz-
hodování a potřebách. Stále větší důraz se 
také bude klást na neformální podporu 
rodiny jako doplnění oficiálních služeb. 

Druhou tendencí je důraz na vytvoření 
přirozených vztahů v komunitě. 
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Třetí tendencí je potom vytváření progra-
mů pro lepší adaptaci člověka s postižením 
v jeho konkrétních podmínkách. Takový 
plán již nemůže vytvářet jedna osoba, ale 
všichni, kdo s oním člověkem přijdou do 
styku. Důležité je, že tito lidé ho nevytváře-
jí pro něj, ale spolu s ním. Poslední tenden-
cí je nová nabídka pro osoby s postižením 
v oblasti bydlení a zaměstnávání. 

V naší zemi dochází pomalu k uplatňo-
vání některých výše zmíněných principů. 
Změny, ke kterým dochází, kladou velký 
nárok na rodinu člověka s mentálním po-
stižením, neboť tíha péče se v souvislosti 
s novými principy přesouvá na ni, ale sys-
tém podpůrných služeb ještě není vytvořen. 

4. Dalším důvodem ke vzniku svépo-
mocných skupin rodičů jsou sociokultur-
ní trendy. Je to především odklon od fun-
gujících megainstitucí k místním organi-
zacím a ke spoluúčasti lidí s handicapem 
na vytváření služeb. 

Sdružení rodičů, kteří mají dítě s men-
tálním nebo jiným postižením, vznikají 
vždy jako odpověď na naléhavé problé-
my, s nimiž se rodiče potýkají. 

Na základě rozhovorů s rodiči dospíva-
jících dětí s mentálním postižením jsem 
vyčlenila několik oblastí, které rodiče vní-
mají jako problematické (Havlíková 
1998). Byly to: 
• Nedostatečné sociální služby 
• Snížená příležitost k zaměstnání 
• Postoje některých odborníků 
• Nedostatky v poradenské péči 
• Negativní reakce okolí 
• Problémy s nástupem sexuality 
• Špatná legislativa 

Rodiče dětí s mentálním postižením 
postrádají asistenci odborníků nebo spo-
lečnosti v určité oblasti svého života nebo 
života jejich dítěte. Tak vznikají sdruže-
ní, kde rodiče hledají především psychic-
kou podporu, sdílení společného osudu 
a nové informace týkající se rozvoje, vý-
chovy a vzdělávání svého dítěte. 

Dále vznikají sdružení a skupiny, kdy 
rodiče usilují o změny v legislativě, pořá-
dají besedy, přednášky na různá témata 
související s postižením jejich dítěte, po-
řádají sbírky na uskutečnění projektů v ob-
lasti péče o jejich děti a v některých pří-
padech iniciují vznik nových služeb či 
zařízení. 

Také v rámci těchto rodičovských sku-
pin existují rozdíly především ve formě 
činnosti, fungování organizace a spoluprá-
ce s profesionály. 

(Následující příklady jsou všechny ze 
zahraničí.) 

Existují např. skupiny vzájemné pomo-
ci rodičů za účelem poskytování respitní 
péče. (Jedná se o úlevnou péči různé dél-
ky. Rodina s postiženým dítětem má 
možnost svěřit své dítě nějaké organiza-
ci, jednotlivci, či jiné rodině a odpoči-
nout si.) Tyto skupiny fungovaly v USA 
již v roce 1976 (Salisbury - lntagliata 
1994). V první fázi vytváření těchto sku-
pin hráli podstatnou úlohu odborníci, kte-
ří vyhledávali rodiče, z nichž se později 
stali vedoucí skupin. V další fázi pak 
odborník hrál roli koordinátora při vy-
tváření konkrétního programu. Rodiče 
sami však určili základní problém, jak 
chtějí skupinu vést a jaká pravidla mít. 
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V poslední fázi, kdy byla skupina již 
zformována, převzali hlavní úlohu rodi-
če, odborník pouze asistoval v problémo-
vých situacích. 

Z iniciativy odborníků vznikl také pro-
jekt „Kontaktuj rodinu" („Contact a fami-
ly", Pugh 1981), kde bylo cílem založit 
skupiny rodičů dětí s mentálním a fyzic-
kým postižením fungující na oblastní úrov-
ni. Odborníci nejprve kontaktovali místní 
dobrovolnické organizace, které jim po-
mohly nalézt rodiny s postiženými členy 
v dané oblasti. Rodiny poté navštívili 
a podnítili je k diskusi o jejich problémech 
a skutečných potřebách. V další fázi po-
máhali zakládat skupiny vzájemné pomo-
ci, ve kterých se na řešení konkrétních 
problémů účastnili rodiče. A dobrovolní-
ci bez účasti odborníka. Skupiny se účast-
nily na organizování činností, jako je hlí-
dání dětí, svoz dětí do denního zařízení, 
tedy služby potřebné lokálně. A rodiče 
nacházeli ve skupině další rodiče, se kte-
rými mohli vytvářet nátlak na zavedení 
nebo zlepšení služeb, které potřebovali. 

V jiném programu rodiče sami nejprve 
vymezili své problémy a potřeby. Jedna 
rodina uspořádala neformální setkání ve 
svém domě. Tato setkání se později ko-
nala každý týden a rodiče zde připravo-
vali programy pro setkávání svých dětí. 
Jednalo se o činnosti jako vaření, společ-
né stolování, nakupování apod. Vše bylo 
cíleno ke snazší integraci těchto dětí do 
„zdravé" společnosti. Postupem času ro-
diče připravili i prázdninový program, zde 
již konzultovali s odborníky a využívali 
dobrovolníků pro asistenci k dětem. 

Z těchto asistentů se časem vytvořily dal-
ší skupiny, jež se scházely v průběhu roku, 
udržovaly styk s rodinami a prakticky jim 
pomáhaly (Pugh 1981). 

Problémy rodičovských sdružení 
a skupin 
Vycházím z šetření, které uskutečnili 

B. Blažek a J. Olmrová (1994) v několi-
ka svépomocných skupinách osob se zdra-
votním postižením. Autoři popisují pro-
blémy skupin ze tří hledisek: 
1. problémy uvnitř skupiny 
2. problémy pomezí (mohou být způso-

beny skupinou i okolím) 
3. problémy s okolím 

Většina skupin tehdy viděla problémy 
především na pomezí a uvnitř vlastní sku-
piny. Byly to (z pomezí) problémy s finan-
cemi, problémy materiálního vybavení 
a problémy informační, také fluktuace čle-
nů, jež ztěžuje práci skupiny neustálým 
uváděním nových členů do společenství. 
Vnitřní problémy se týkaly organizace 
a jednotlivců. Alf a Trojan (Trojan 1986) 
uvádějí také problém vyvstávající při 
úmrtí člena skupiny a při změně cíle sku-
piny - především při přechodu od skupi-
ny zaměřené na sdílení se ke skupině 
orientované svou činností navenek. Až na 
posledním místě vystupovaly problémy 
s okolím, a to problémy s institucemi 
a problémy s neinstitucionálním okolím. 
Do této kategorie patří také nedostatek fi-
nančních zdrojů. (Nedostatek zdrojů své-
pomocných organizací vyplývá z jejich 
neziskového zaměření. Financování těch-
to sdružení je smíšené.) 
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Uvádím nyní citace představitelů někte-
rých organizací pro dokreslení reálné si-
tuace: 

„ Financování probíhá na rozpočtovém 
principu, kde, pokud to jde ze státního 
rozpočtu, musí se peníze utratit v tom ka-
lendářním roce, nebo vrátit. Ty skupiny 
je nemohou používat jako základ pro 
svou budoucí činnost. V tomto směru 
začínají vždy od nuly. Lepši je to se spon-
zorskými daty, které se mohou převádět, 
ale sponzorství je velmi málo rozvinuté. 
Protože se posuzuje potřeba peněz pod-
le toho, kolik bylo použito prostředků 
v minulém období, takž obavy z nevyčer-
páni peněz často nesměřují tyto peníze 
tam, kde by byly nejpotřebnější. Organi-
zace se tak neustále pohybuji v nejisto-
tě, neboť ani jeden z těchto zdrojů není 
dlouhodobý. K tomu přispívá i nedosta-
tečná právní úprava vztahů, kdy většina 
zdrojů jde do reklamně atraktivních obo-
rů, jako je vrcholový sport, kulturní po-
řady... Oblast zdravotního postižení je 
reklamně neatraktivní na rozdíl např. od 
USA, kde je jakousi podmínkou toho, aby 
člověk mohl rozumně vystupovat na ve-
řejnosti, sponzorování této oblasti. " 
(JUDr. Jan Hutař, osobní sdělení, červen 
1998). 

„ Z omezenosti zdrojů vyplývá také ri-
valita svépomocných organizací. Rivali-
ta mezi některými sdruženími je, a trou-
fám si říci, že je to vždy, když je sdruženi 
veliké a má placený aparát. Je to prostě 
.boj o koryto'. ...Někdy přechází až 
v osobni osočování na úrovni pavlače 
a velmi mně vadí, navštívim-li nějakou 

schůzi a půlku času poslouchám nadává-
ní na , konkurenci'. Nebo když čtu v časo-
pise, který by měl pomáhat postiženým, 
články, které osočuji jinou organizaci. " 
(Ing. Jelínková, osobní sdělení, květen 
1998). 

„ Ty organizace, které jsou ekonomicky 
slabé, jsou často opouštěny těmi členy, 
kteří jsou schopni odejít do otevřené spo-
lečnosti a kterým skupina není schopna 
poskytnout odpovídající plat. V organiza-
cích potom zůstá\'ají ,ti méně schopní'. " 
(Ing. Pavel Dušek, osobní sdělení, červen 
1998). 

Jedním z problémů je také roztříštěnost 
zájmů skupin. Organizace se musí rozhod-
nout, zda bude poskytovat služby, nebo 
dělat politiku ve prospěch zdravotně po-
stižených. 

Svépomocné skupiny 
a organizace rodičů dětí 
s mentálním postižením v naší 
zemi 
Je obtížné vypátrat skupiny takto speci-

ficky zaměřené. Některé z nich se regis-
trují v zastřešující organizaci Sboru zá-
stupců zdravotně postižených, některé 
patří pod Sdružení pro pomoc mentál-
ně postiženým, některé pod Asociaci ro-
dičů a přátel zdravotně postižených 
dětí. Některé z těchto skupin se však ni-
kde neregistrují, vznikají a fungují samo-
statně. Sdružení rodičů vznikají často při 
školách a stacionářích, které jejich děti 
navštěvují, nebo na bázi přátelství něko-
lika rodičů. Příkladem je občanské sdru-
žení Zahrada. Je to sdružení rodičů 
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dospívajících dětí s těžkým mentálním po-
stižením. Jejich rodiče vytvořili skupinu, 
jejíž cílem je vytvoření domu s chráněným 
bydlením. Sdružení již začalo s rekon-
strukcí objektu bývalé fary v obci Nebu-
žely na Mělnicku. Tento projekt je vytvá-
řen především rodiči. (Těm, kdo mají zá-
jem blíže poznat celý projekt i sdružení, 
nabízím svou diplomovou práci, kterou 
uvádím v literatuře.) 

Vznik skupiny může být také způsoben 
účastí rodičů na semináři (tábory pro ro-
diče dětí s mentálním postižením v Bělči, 
pořádané Českobratrskou církví evange-
lickou aj.). Podnět může přijít i zvenku, 
od odborníků. Existují hnutí zaměřená 
přímo na vytvoření rodičovských skupin. 
V naší republice např. fungují dvě skupi-
ny: hnutí Víra a Světlo. 

Mohou vznikat také místní organizace 
na úrovni malých obcí. Příkladem je sdru-
žení rodičů a přátel postižených dětí 
v Pusté Kamenici - Kamínek (Dušková 
1996). 

Skupiny většinou udržují kontakt se za-
střešující organizací, jejímž prostřednic-
tvím mohou oslovovat veřejnost, připo-
mínkovat tvorbu legislativy, získávat nové 
informace a účastnit se seminářů. 

Mezi sebou však tyto organizace často 
komunikují méně. Je to většinou na úrov-
ni přátelství jednotlivců z obou skupin. 

Významnou roli ve zprostředkovávání 
informací rodičům dětí s postižením 
a těmto skupinám v rámci celé republiky 
hrají noviny Můžeš, vydávané Sborem 
zástupců organizací zdravotně postiže-
ných. 

Význam svépomocných skupin 
Skupina a jedinec 
Moeller (1992) popisuje několik pozi-

tivních účinků, které může skupina na člo-
věka mít. Je to především: 
• zřetelný odstup depresivity 
• ústup tělesných a duševních potíží 
• zvýšení iniciativy a autonomie daného 

člověka 
• zlepšení schopnosti navazovat kontakt 
• zlepšení schopnosti přiměřeného cho-

vání ve vztahu ke druhým 
• zlepšení schopnosti udržovat a rozví-

jet nový vztah 
• většinou se zvýší připravenost a schop-

nost pomoci druhým 
• celkově se zlepší psychosociální kom-

petence a schopnosti řešit konflikty 
Skupina a odborník 
Bishop a Hogget (Macfarlane - Laville 

1992) ve své studii uvádějí, že rozhodují-
cím elementem ve svépomoci bylo, jakým 
způsobem členové skupiny pohlíželi na lidi, 
kteří s nimi spolupracovali. Rozlišovali 
mezi situacemi, ve kterých byla práce dělá-
na „některými z nás pro nás" nebo, jimi pro 
nás". Rozhodujícím ukazatelem tedy je, jak 
jsou vnímáni členy komunity. Zdali jako 
přínos způsobený „námi", nebo „pro nás". 
Pokud je rozdíl, co do odbornosti, mezi ro-
diči a odborníky příliš veliký, je těžké na-
vodit atmosféru vzájemného učení. 

Není pravda, že svépomocné skupiny 
potřebují ke své činnosti odborníka. Ze 
strany odborníka může někdy docházet 
i k „parazitování" na skupině. Využije 
skupinu např. pouze k poskytování infor-
mací pro jeho výzkum. 
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Odborník skupine může přispět přede-
vším podporou v činnosti, kterou skupina 
provozuje. Může pomoci také radou, vý-
zkumem v dané oblasti a praktickou spo-
luprací na rozvoji a fungování skupiny 
(Moeller 1992). 

Skupina a společnost 
V uspořádání svépomocných skupin 

prožívají jednotliví členové jasnou závis-
lost jednoho na druhém. Každý z nich se 
podílí svým způsobem na fungování sku-
piny, na rozdíl od hierarchického členě-
ní, které vede k pocitu, že někdo je ve 
skupině důležitější a na někom je vše zá-
vislé. 

Bishop a Hoggett (Macfarlane - Laville 
1992) uvádějí, že skupiny vzájemné po-
moci pouze zřídkakdy užívají model plné 
účasti všech členů na vykonávání určité-
ho rozhodnutí ve skupině. V žádném pří-
padě to ale nepodrývá smysl organizace, 
která se „sama organizuje". Pouze když 
je tato instituce schopna přijmout nefor-
mální způsoby rozhodování, stává se pruž-
nou a dává příležitost novým akcím. For-
mální rozhodování (na úrovni stanov 
a práv) neztrácí svou důležitost, odráží 
stabilitu. 

Moc a řízení v těchto skupinách nejsou 
většinou směrovány do rukou jedné oso-
by, nýbrž jsou „rozptýleny" mezi členy 
(Alan 1995). To přináší určitá rizika a vy-
tváří samozřejmě konfliktní situace, zá-
roveň však umožňuje řešení těchto si-
tuací. 

Tím, že členové vyvinou důvěru ve své 
schopnosti, uvědomí si svou odpovědnost 
a možnost osobní účasti na změně, sni-

žuje se jejich závislost na službách. Bylo 
zjištěno (Hartl 1997), že místní aktivity 
jsou dokonce účinnější, pokud mají au-
tonomní povahu, než když jsou řízeny 
úřady nebo nějakou nadřazenou organi-
zací. 

Závěr 
Svépomoc je jednou z cest k řešení pro-

blematické situace. Ačkoli jsem si vědo-
ma jejích rizik a slabin, spatřuji sílu své-
pomocných aktivit v tom, že se neustále 
otevírají a vystavují změně. Neexistuje 
jedno univerzální řešení problematické 
situace, ale vždy se vychází z osudů a zku-
šeností konkrétních lidí. A právě tato růz-
norodost je pro mě velkou nadějí. 

Literaturu 
ALAN. J. Dialogy o občanské společnos-

ti. Praha, Sociologické nakladatelství 
1995. 

BLAŽEK, B. - OLMROVÁ, J.: Víc než 
pomoc sobě. Svépomocné skupiny 
v České republice. Praha, Sdruženi 
Porozumění, SZOZP 1994. 

BRADLEY, V. - KNOLL, J.: Shifting pa-
radigms in services to people with de-
velopmental disabilities. In: Agosta, J. 
et al.: Families Who Have Children 
with Disabilities and the Iowa Family 
Support Subsidy Program. Salem. 
Supplemental Appendicies 1990. 

BÚTORA, M.: Překročit svůj stín. Praha, 
Avicenum 1990. 

DUŠKOVÁ, M.: Respitní péče. In: Spo-
lečně na cestě. Praha, Občanské sdru-
ženi Porozumění 1997, s. 53-54. 

39 



HARTL, P.: Komunita občanská a tera-
peutická. Praha, Sociologické nakla-
datelství 1997. 

HAVLÍKOVÁ, M: Úloha rodičovských své-
pomocných skupin v období dospívání 
osob s mentálním postižením. Diplomo-
vá práce. Praha, PedF UK 1998. 

KICKBUSCH, /. - TROJAN, A.: Ge-
meinsam sindwirstärker. Selbsthilfe-
gruppen und Gesundheit. Frankfurt 
am Main, Fischer Taschenbuch Ver-
lag 1981. 

MACFARLANE, R. - LAVILLE, J. L.: 
Developing Community Partnerships 
in Europe. London, The Directory of 
Sociál Change and the Calousta Gull-
benkian Foundation 1992. 

MOELLER, M. L.Anders helfen. Selbst-
hilfegruppen und Fachleute arbeiten 

zusammen. Frankfurt am Main, Fis-
cher Taschenbuch Verlag 1992. 

OLIVER, M.: Thepolitics of disablement. 
London, Macmillan Distribution Ltd. 
1990. 

PUGH, G.: ParentsAs Partners. Interven-
tion schemes and group work with pa-
rents ofhandicapped children. London, 
Nationals Childrens Bureau 1981. 

SALISBURY, Ch. L. - INTAGLIATA, J: 
Respite Care - Support for persons 
with developmental disabilities and 
their families. The Respite Care Co-
op program. Baltimore - London, 
Paul H. Brook 's Publishing Co. 1994. 

TROJAN, A.: Wissen ist Machl. Eigen-
stdndig durch Selbsthilfe in Gruppen. 
Frankfurt am Main, Fischer Taschen-
buch Verlag 1986. 

40 


