
Zprávy 

Seminář o chráněných 
dílnách pro postižené, 
chráněném bydlení pro 
postižené a rehabilitaci 

Účastníci: Štift Rottal Klinik Bad 
Griesbach 
Regionální pedagogicko zdra-
votnické centrum Teplice 
Asociace rodičů a přátel zdra-
votně postižených dětí 

Členové RPZC Teplice společně se zá-
stupci Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí se v minulém roce zúčast-
nili velmi přínosného semináře o kom-
plexní péči o postižené v regionu. 

Doslali jsme příležitost podívat se do 
rozličných zařízení, konzultovat s odbor-
níky. Námět semináře „Komplexní péče 
o postižené v regionu od narození až do 
dospělosti a stáří" koresponduje s pro-
jektem „Model výchovné, vzdělávací 
a poradenské péče pro mládež a dospělé 
s tělesným a dalším postižením" v regi-
onu Teplice. 

Viděli jsme chráněné dílny, internátní 
a chráněné bydlení, soukromou mateřskou 
a pomocnou školu. Prošli jsme všechna 
oddělení kliniky Štift Rottal, což je špič-
kové (modelové) 

zařízení pro neurologickou a geriatric-
kou rehabilitaci. V zařízení, které je v pro-
spektech charakterizována jako „ne již ne-
mocnice, ale ještě ne doma" jsou jednak 
pacienti, jednak obyvatelé, čili jde o tzv. 
bydlení ve stáří. 

Postižený člověk je od dětství sledován 
a evidován. Jednak ve zdravotním zaříze-
ní, dále je centrální evidence na úřadech 
regionu (okresu). Evidence dospělých je 
též na úřadu práce. Málokdy se stane, že 
touto sítí někdo, kdo potřebuje pomoc 
a podporu, pronikne bez povšimnutí. Druh 
a stupeň postižení určuje odbor zdravot-
nictví nebo odborná klinika (zřejmě ve 
vzájemné spolupráci). Pokud se týká po-
stižení mentálního, jde spíše o doporuče-
ni, které je důsledně prověřov áno během 
školní docházky. Doporučení ke vřazení 
do speciálního zařízení mohou kromě pří-
slušných úřadů podat i rodiče. 

Návštěva v soukromé mateřské a po-
mocné škole CARITAS - Pocking pro 
mentálně postižené děti a postižené více 
vadami, byla skvělým porovnáním. Ve 
škole i školce jsme viděli spoustu nápa-
dů, které svědčily o angažovanosti a zá-
jmu zaměstnanců. Všechno tedy není jen 
v penězích, mnohé však na penězích zá-
leží. (Krásné sociální zařízení, různé zve-
dáky, bazén s pohyblivým dnem, „Kugel-
bad", praktické bezbariérové pavilonové 
řešení s atriem.) 

Velmi nás zaujala spolupráce soukro-
mé a státní školy, které si navzájem vy-
pomáhají, mají i společné učitele. Soukro-
má škola je zde zařízením pro děti s IQ 
pod 50 (fúr Heistigbehinderle), státní ško-
la funguje pro děti s IQ v rozmezí 50 - 85 
(fur Lehrbehinderle). 

Všechny náklady soukromé školy (pro-
voz, platy zaměstnanců, investice, spotřeb-
ní materiál) hradí stát. Rodiče platí jakýsi 



paušál 20 marek ročně. Vzhledem k po-
stižení pod IQ 50, dle sdělení ředitele ško-
ly, nemají děti učebnice ani sešity. Státní 
školu financuje obec, rodiče si platí po-
můcky, učebnice jsou zdarma. Obce pro-
to mají snahu mít na svém území soukro-
mé školy. Ve státní škole vyučují „státní" 
učitelé, v soukromé škole může kromě 
toho vyučovat i soukromý učitel. 

Děti jsou dopravovány školním autobu-
sem ze vzdálenosti asi 20 km. 3 děti jezdí 
z Rakouska. Ve třídách jsou průměrně 2 
dospělé osoby na 8 dětí. Ve škole i dále 
v pracovní přípravě a chráněné dílně není 
stanoven striktně počet dětí ku jednomu 
dospělému. Jde zde o "klíč", který je va-
riabilní dle věku, stupně a druhu postiže-
ní (1:2. 1:3,1:6, l:12apod ). Škola má 47 
dětí v 5 třídách a ještě několika skupinách. 
Je zde 5 speciálních pedagogů, 3 učitelé, 
2 ergoterapeuti, vychovatelé, 7 chlapců 
civilní služby. Počet dětí či osob ve sku-
pině je stanoven zcela individuálně dle 
uvážení zodpovědného pracovníka. 

Síť pro podporu postižených a jejich 
rodin se začala v Bavorsku budovat v 70. 
letech. 

V té době se zaměřovali (jako nyní my) 
hlavně na pomoc a podporu rodinám s po-
stiženými dětmi. Proto vznikaly školy 
a v návaznosti na ně zařízení pro mládež 
a první chráněné dílny. Vznikala tedy 
komplexní zařízení spíše většího typu. 
V komplexu pro postižené v Pockingu je 
tedy mateřská škola, soukromá pomocná 
škola, státni zvláštní škola, tzv. Vorprak-
íikum (speciální dvouletý výcvik pro prá-
ci v chráněné dílně nebo jinde). Účelem 

je najít pro postiženého vhodnou práci. 
Dále jsou zde chráněné dílny a ubytovací 
zařízení. 

V ubytovacím zařízení je internát pro 
některé děti a mladistvé a také chráněné 
bydlení pro dospělé, kteří jsou mentálně, 
tělesně či chronicky psychicky postižení. 
Dospělí jsou zde nyní ve věku 18-64 let, 
průměrný věk je 36 let. Protože chráněnci 
stárnou, škole ubývá klientela vzhledem 
k tomu, že jsou dospělými obsazeny uby-
tovací kapacity a tito lidé budou v zaříze-
ní dožívat. Škola může přijímat pouze 
dojíždějící, takže z původních 12 tříd ško-
láků jsou již pouze 4 třídy, škola má v in-
ternátě 14 míst. 

Specialisté z oboru sami přiznali, že tak-
to centrálně komplexně budovaná zaříze-
ní mají své slabiny. 

Stále více vzrůstá potřeba pracovních 
míst pro osoby, které nejsou schopné se 
zapojit do běžného pracovního procesu. 

V roce 1970 byla v Pockingu 1 chráně-
ná dílně pro 8 osob, absolventů školy po-
dobné naší ZvŠ. V roce 1975 dobudovali 
pracovní místa pro 80 postižených, v ro-
ce 1982 rozšířili na 120 míst, nyní mají 
210 míst včetně dvou tzv. vnějších skupin. 

Podobný nárůst je zaznamenán i v dílně 
v Eggenfeldenu (1976 - 60 míst, nyní 140 
a staví dalších 80 míst). Původním zámě-
rem bylo vybudovat dílny pro mentálně 
(duševně) postižené, tzv. chráněné dílny. 

Zákonem ze 70. leto těžce postižených 
jsou dána nařízení týkající se dílen. Tato 
pracoviště mají všeobecně povinnost při-
jmout všechny postižené, kteří se nemo-
hou uplatnit na volném trhu práce, a to 



nez70% však tvoří mentálně postižení, 
zbytek chronické psychózy a tělesně po-
stižení. Ostatní jsou ojedinělými případy .) 
Zákon stanoví 3 kriteria pro přijetí: 1) Po-
stižení by neměli být zcela závislí, 2) měli 
by být schopni komunikace a 3) mít mini-
mální výkonnost, to jest schopnost vyko-
návat alespoň zbytkově práci s ekonomic-
kým přínosem. 

Jak nám sdělili vedoucí obou navštíve-
ných dílen, přijímají tato kritéria pokud 
možno velkoryse ve prospěch postiže-
ných. Mají zde i osoby bez výkonnosti. 

Práce, která se nám zdá monotónní 
a nezajímavá, je pro postižené vítaným 
vyplněním volného času. 

Každé pracovní místo je přesně upra-
veno pro konkrétní osobu. Obě WfB 
(Werkstätte fur Behinderte) a zřejmě 
i všechny ostatní se snaží o komerční vy-
užití této práce. Pracující dostávají mzdu 
od 15 do 1.500 marek měsíčně. Záleží na 
výkonnosti pracovníka a druhu zadané 
práce. Mzda se vyplácí z peněz, které 
opravdu dílna vydělá. 

První dva roky v období pracovního tré-
ninku, při které si postižený vybírá z ně-
kolika pracovních možností, pobírá od 
úřadu práce tzv. odměnu. Jsou samozřej-
mě sociálně i nemocensky pojištěni, pra-
cují 36 hodin týdně a mají dle zákona ná-
rok na 31 - 36 dní dovolené. Pokud mají 
malou mzdu, dostávají sociální dávky 
a pečovatelský příspěvek. Do důchodu 
mohou odejít i dříve, ale podle místní zku-
šenosti se to nestává, protože by zůstali 
bez činnosti. 

Trendem pro další roky bude zřejmě 

měnit domovy při chráněných dílnách ve 
starobní domovy. I zde je konstatováno, 
že zákonodárství zaostává za aktuálními 
potřebami. 

Dílny pro postižené jsou tedy součástí 
ekonomiky a současně i sociálním zaří-
zením. 

Proto mají různá sociální ulehčení a jsou 
dotovány Spolkovým úřadem pro práci 
(13 let povinné školní docházky, z toho 2 
roky na zmíněný pracovní trénink, který 
je dotován Spolkovým úřadem práce). 
Když se nepodaří postiženého včlenit do 
běžného pracovního procesu, hradí další 
výdaje vláda Dolních Bavor. V zařízeních 
jsou vidět stále více postižení lidé. 

Pro naše podmínky a představy se jeví 
tato zařízení příliš velká, s koncentrací 
velkého počtu postžených osob. 

V obou dílnách přesto kapacita nestačí 
zájmu. (Pro porovnání s Teplicemi, které 
mají asi 60.000 obyvatel, zde na region 
se 70.000 obyvatel je dílna se 140 místy 
a 80 míst se přistavuje.) 

V mnohém jsme se zde poučili, ne vše 
bychom však chtěli přejímat. Naší před-
stavě odpovídají zařízení menšího typu, 
postižení by do práce docházeli z rodin 
nebo menších míst chráněného bydlení. 
V dílnách jsme měli pocit určitého drilu 
a lpění na výkonnosti. Možná je to i vzhle-
dem k naší národní povaze, zkušenostem 
ze socialistických podniků a přetrvávají-
címu ochranářskému vztahu k postiženým. 
Prostě se zde evidentně pracuje, a to stá-
le. Zařízení je koedukované, při práci jsou 
lidé různého věku a pohlaví v jedné dílně. 



Personálv chráněných dílnách sestá-
vá z vedoucího dílny, který má hlavní zod-
povědnost, technického vedoucího, mis-
trů, řidičů, údržbářů. 

V sociální oblasti pracuje speciální pe-
dagog, zdravotní sestra, terapeuti, 12 ve-
doucích skupin. U těžce postižených pak 
vychovatelé, pečovatelé, praktikanti a ci-
vilní služba. 

Líbilo se nám zdejší chráněné bydlení 
v jedno- a dvoulůžkových pokojích (dle 
výběru postiženého) s vybavením pro 
dosažení co největšího stupně samostat-
nosti. (Kuchyň, automatická pračka, in-
timní sociální zařízení.) Do pokojů mo-
hou použít i vlastní nábytek. Společné 
jsou obývací pokoje, jídelny, klubovny. 
Návštěvy mají přístup kdykoliv, rodiče 
zde mohou přespat bezplatně. Zdejší oby-
vatelé mohou kdykoliv na návštěvu do 
rodiny. 

Přesto je snem zdejšího speciálního pe-
dagoga výstavba malých bungalovů, mís-
to zdejšího domu. Budoucnost vidí v "dro-
bení" na malé 2 - 3 členné skupinky po-
stižených, kde pouze několikrát týdně při-
jde pečovatel. Jde tedy o dosažení tako-
vého stupně samostatnosti, aby mohl po-
stižený žít i určitou dobu bez intenzivní-
ho dohledu. 

Nezbytně nutné je pak postarat se i o ži-
votní podmínky pečovatelů, protože ti pře-
nášejí svoje ladění na postižené, kteří jsou 
na vztahu s pečovatelem velmi závislí. 

Na dotaz, zda si dospělí ještě doplňu-
jí vzdělání, jsme dostali odpověď, že se 
vzdělávají do 20 let a pak již chtějí jen 
pracovat a ne se učit. 

Zde je patrné zaměření na praktický ži-
vot dospělého člověka bez lpěni na dále 
nepoužitelných „akademických" doved-
nostech. 

Vzhledem ke složení a zkušenostem 
našeho týmu jsme se stále pídili po aktivi-
tách pro volný čas. Naše dotazy byly opa-
kovaně pochopeny jako tázání se po ná-
plni dovolené. Ani otázky na speciální 
olympiády pro postižené nazabraly. Z to-
ho jsme získali pocit, že v tomto směru 
jsme napřed nebo možná jinde. Sportovní 
aktivity mimo zařízení, soutěže, přizpů-
sobené sporty, vodácké a jiné tábory, ly-
žařské kursy se zde asi trochu podceňují. 

Směrem k většímu otevření se světu 
a obráceně - otevření světa postiženým, se 
vydávají zřejmě spíše rodičovské spolky 
typuLebenshil fe, kterýjsme navštívili ve 
Frankfurtu na Mohanem. 

Co můžeme kolegům v Dolním Bavor-
sku závidět, je solidarita zdravých lidí. 

Ta se projevuje nejen v legislativě, vý-
razné podpoře státu i země, ale např. 
i v zadávání vhodných výrobních progra-
mů dílnám pro postižené. Tyto byly přija-
ty do ekonomiky země. 

Na vyšší úrovni je také ochrana osob-
nosti postiženého s ohledem na jeho lid-
skou důstojnost. To se projevuje ve stylu 
bydlení, úrovni hygienických zařízení, ale 
např. i v tom, že nám v jedné dílně nedo-
volili fotografovat, protože by to někte-
rým postiženým mohlo být nepříjemné. 

Zvláštní kapitolou pak bylo seznámení 
s péčí ve ŠTIFT ROTTAL klinice pro 
neurologickou a geriatrickou rehabili-
taci a bydlení ve stáří. 



Toto zařízení bylo dříve starobincem. 
V roce 1970 byla ustavena společnost 

„Bydlení ve stáří" a v temže roce bylo roz-
hodnuto o nové výstavbě modelového za-
řízení, z 85% financované státem. 

Zařízení je opravdu modelové i dle mí-
nění místních zaměstnanců. V současné 
době jsou zde pacienti s obrnami, poško-
zením pohybového aparátu, zvláště pak 
s roztroušenou sklerózou, dále s artério-
sklerózami, poruchami srdce a oběhové-
ho systému. 

Cílem je péče o potřebné lidi v období 
po intenzívní péči v nemocnici a před ná-
vratem domů, obohacení osobnosti v této 
minořádně obtížné situaci . A když tohoto 
cíle nelze dosáhnout, pak pomoci ke zlep-
šení stavu nebo pomocí lékařské a pečo-
vatelské práce alespoň zmírnit utrpení. 

V zásadě jde tedy o AKTIVIZUJÍCÍ 
PÉČI, o snahu udržet nebo vzbudit těles-
né, duševní a tvůrčí síly pacienta, pomoci 
překonat izolaci a v neposlední řadě na-
bídnout přechodné nebo trvalé řešení ži-
vota s postižením. Vše je zaměřeno na 
podporu a zachování osobnosti, protože 
dobře se cítit, je zde součástí terapie. To 
je patrné v každé místnosti. Pokoje jedno 
a dvoulůžkové jsou útulně zařízené, s bal-
konem, sociální zařízení přístupné pravo-
i levostranně postiženým, u každé poste-
le je telefon, kuchyňský kout. Na patrech 
jsou klubové místnosti, kavárny, zákoutí. 
Je zde i např. hudební místnost, kino, do-
mácí kapela, přichází sem kadeřník, koná 
se zde bohoslužba. 

Vnímali jsme atmosféru uvolněnosti, 
pohody, neuvěřitelnou kulturu stravová-
ní, možnost výběru jídel i toho, zda chce 
pacient stolovat v jídelně centrální nebo 
na oddělení. Lidé mohou volně odcházet 
(samozřejmě kromě jediného „ne otevře-
ného" oddělení, kde jsou nesvéprávné psy-
chiatrické případy) z budovy i pohybovat 
se po budově. Pro nás „lázeňáky" byly 
zajímavé i zcela otevřené „sestemy", míst-
nost je i prosklená a pacienti mohou kdy-
koliv vejít. Jde o jakési společenství per-
sonálu a pacientů. 

Samozřejmě jsme předpokládali per-
fektní vybavení lékařskou technikou 
a rehabilitačními pomůckami Tento 
předpoklad se splnil, protože Štift Rottal 
je prvním a modelovým zařízením tohoto 
typu v Německu. 

Také zde jde o týmovou práci odborní-
ků, lékařů, fyzioterapeutů, (rehabilitačních 
pracovníků a vedoucích léčebné gym-
nastiky, ergoterapeutů, logopedů, psycho-
logů, dietních a zdravotních sester). Ten-
to tým připravuje pro pacienty plán léče-
ní s cílem prodloužit na nejvyšší možnou 
míru osobní aktivitu, dále naučit se s po-
stižením žít buď s návratem do rodiny, 
společnosti a zaměstnání nebo s alterna-
tivou zdejšího bydlení ve stáří (stále je zde 
rezervováno 36 míst s ubytovací péčí). 

Heslo: Fôrden durch Forden - péče pro-
střednictvím požadavků. 

Tomu také odpovídá ergoterapie a vý-
cvik v sebeobsluze. 

Jaroslava Svobodová 


