
Zprávy 

Independente 92 

V druhé poloviné dubna t.r. se uskutečnilo v kanadském Vancouveru velké mezi-
národní setkání odborníků, zástupců organizací, rodičů postižených dčti i osob s po-
stižením z celého světa na kongresu pořádaném B. C. Pavillion Corporation, korunní 
korporací provincie Britské Kolumbie, ve spolupráci s vládami Kanady a Britské Ko-
lumbie a 18 mezinárodními organizacemi reprezentujícími postižené osoby. 

Kongres byl velkou manifestací a demonstrací moderních pozitivních přístupů k 
osobám s postižením. 

Město Vancouver vytvořilo celé akci velkolepý rámec. Jednání probíhalo v kon-
gresové hale nejmodernějšího hotelu, ubytování účastníků bylo soustředěno v nejbliž-
ším centru v bezbariérovém prostředí. Městská hromadná doprava včetně lodí, byla 
naprosto přístupná tělesně postiženým "vozíčkářům" stejně jako osobám bez postiže-
ní. 

Individuální technické pomůcky včetnč osobních automobilů upravených podle 
potřeby postiženého nemají dosud v Evropě srovnání. Hydraulické zvedací plošiny 
umožňují nástup vozíčkáře do autobusu, vozíčky pohánčné elektrickými akumulátory 
s možností ovládání některou z končetin případně i ústy umožňovaly pohyb postiže-
ných v běžném městském životě. Exkurzí pořádaných organizátory se účastnili posti-
žení stejně jako ostatní delegáti, a to včetně výletu Seebusem. 

Základní filosofií kongresu, dosud odlišnou od našeho pojetí péče o postižené, lze 
vyjádřit přibližně následující myšlenkou: 

- My, postižení, nechceme od ostatních žádnou mimořádnou charitativní péči. My 
potřebujeme jen vytvoření takových podmínek, abychom mohli žít normálně samo-
statně jako ostatní. Abychom se mohli pohybovat v bytě a jeho okolí, chodit do prá-
ce, podle zájmů se sdružovat, žít společenským životem, věnovat se svým zálibám 
apod. 

(Tak např. péče o tělesně postiženého nespočívá v obětavosti další osoby, která 
postrkuje jen vozíček, ale v poskytnutí mobilního lehkého vozíčku a bezbariérových 
přístupů do bytu, do hromadné dopravy, do kulturních sálů, stejně tak na sociální za-
řízení). 

Proto kongres řešil otázky nezávislosti postižených, problémy ekonomického za-
bezpečení, výchovy a vzdčlávání postižených, jejich participaci na životě společnosti, 
reagování na poměry ve společnosti a v neposlední řadě otázky bydlení, dopravy a 
techniky kompenzující jejich postižení. 

Součástí kongresu byla i světová výstava technických pomůcek pro postižené, za-
hrnující miniaturní elektronickou techniku pro komunikaci, počítačové systémy, do-
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právní prostředky včetně vybavení cestovních letadel společnosti Air Canada až po 
bezbariérové rodinné domky. 

Na závěr kongresu dne 26.4. 1992 se uskutečnilo zasedání Mezinárodní ligy spo-
lečností pro mentálně postižené (ILSMH). Součástí jeho programu bylo i přijetí no-
vých členů. Jedním z nich byl i Federální výbor pro pomoc mentálně postiženým v 
ČSFR zastoupený předsedou MUDr. Josefem Kvapilfkem. Členství Československa v 
této mezinárodní organizaci bylo schváleno potleskem celého pléna. 

V Kanadě uvádějí, že podle odhadu přibližně 12 % dětí z celkové populace vyža-
duje speciální pomoc při překonávání poruch či postižení. Rodina postiženého dítěte 
je podporována prostředky obce a vlády. Další prostředky dostává prostřednictvím 
dobrovolných organizací, jež je získávají od sponzorů, z odkazu bohatých lidí, z lote-
rií apod. Někdy převyšuje celková výše podpory postižené osoby možnosti výdělku v 
produktivních zaměstnání. 

Postižené dítě zpravidla navštěvuje svou kmenovou školu, ale během dne odchází 
na některé hodiny speciální výuky ke speciálním pedagogům. Přitom i třídní učitel 
úzce spolupracuje se speciálním pedagogem, neboť postiženému poskytuje pomoc i v 
kmenové třídě. 

V různých provinciích je však i stav v integrované výchově rozdílný, a to od inte-
grace handicapovaných a nepostižených v běžných školách na chodbách, v jídelně, v 
některých aktivitách, ve vybraných předmětech i ve třídách až po integraci vhodných 
handicapovaných dětí s nepostiženými v průběhu celého školního života. V podstatě 
se lze setkat s řadou možností: 

- speciální třídy pro postižené děti jsou umístěny v objektu běžné školy, 
- postižené děti jsou začleněné do běžné třídy, ale v určitých hodinách je jim posky-

tována péče mimo kmenovou třídu, 
- lehce postižené dčti jsou zařazovány do běžných škol, 
- všechny postižené děli jsou zařazovány do běžných škol s výjimkou případů, kdy 

by toto zařazení ohrožovalo potřeby bud samotného dítěte, nebo ostatních žáků, 
- jsou vytvářeny smíšené kolektivy postižených s nepostiženými, 
- mnohá další neformální řešení. 

Tak např. Berwick Preschool ve Vancouveru pro děti předškolního včku je pě-
titřídní mateřská škola, která má 50 dětí, z toho polovinu postižených. Denní provoz 
školy trvá od 8.00 hodin do 15.00 hodin. V každé třídě je po 10 dětech, s nimiž pra-
cují 3 učitelé různé kvalifikace (kromě třídní učitelky i speciální pedagogové, psy-
choped, logopéd apod.). Ačkoliv přízemní budova školy je "pouze" dřevěná, je velmi 
moderně a účelně vybavena a zařízení školy poskytuje dostatek prostoru pro sport, 
hry i zábavu. Půdorys školy má tvar hvězdy, v jejím každém cípu je umístěna jedna 
učebna s vlastním sociálním zařízením, počítačovou pracovnou a paralelní učebnou 
pro studenty, oddělenou od učebny dětí zrcadlovými okny. Pouze bazén, dětské hřiště 
a zahrada jsou pro všechny společné. Školu navštěvují děti z bezprostředního okolí. 
Současně však škola plní úlohu "cvičné školy" UBC. 
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V Kanadě tedy nejde pouze o jeden provozovaný model integrace, ale o širší rej-
střík možností a rodiče postiženého jedince mohou spolu s pedagogy vybrat tu opti-
mální. Také zpravidla není snaha řešit problém postižených univerzálně globálné, ale 
respektovat potfceby jednotlivých dčti. V každém případě je však především zajištěno 
právo postiženého dftéte na plný rozvoj všech jeho schopností. 

Bohumil Stejskal 
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