
Zprávy 

Z návštěvy v SRN 

DÍLNY PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ S MENTÁLNÍM 
POSTIŽENÍM V SRN 

Kombinace omezené mobility a mentální retardace středního i nižšího stupně omezuje 
nejen výchovné možnosti, ale i přípravu na budoucí povolání. 

O tom, žc lze po ukončení doby určené pro vzdělání dělí s uvedenými kombinacemi 
defektu vytvořil pracovní prostředí, jsme sc přesvědčili při exkurzi v Nürnbergu. Společně s 
tělesně postiženými z Plzně jsme navštívili dílny pro tělesně a mentálně postižené (Werkstatt 
für Behinderte der Stadt Nürnberg) v SRN. 

K pracovnímu zařazení zde přijímají všechny zájemce ze speciálních škol. Tito pracují po 
dobu dvou let v "zácviku". Jeden mistr se věnuje šesti defektním svěřencům. Společně sc 
sociálním pracovníkem, lékařem a psychologem určuje, jak náročné bude další zařazení v 
pracovním procesu (např. i montáž u pásu). 

Po uvedené době pracuje 12 svěřenců s kombinovaným postižením pod vedením jednoho 
mistra. Jejich denní pracovní doba jc 7 hodin, započítávají sc i chvíle odpočinku (a to téměř 
po každé hodině práce) a účast v ncjrůznéjších kursech. 

Překvapila nás široká škála možností pracovního uplatnění, montáže různých výrobků 
např. části dětských tříkolek, setrvačníky pro dělské hračky. kovové závěry k hadicím do 
praček, spojení víček s kojeneckou lahví. Byly prováděny i jednodušší ukolv - střihání 
izolovaného drátu i hadic k pračkám Překvapením pro nás bylo příjemné ovzduší v místnosti, 
ve které byla umístěna lakovna. Zde sc lakují kovové desky a to bez použití ředidel na 
základě statické elektřiny. 

Vyhledávání pracovních možností si zajišťují dílny samostatně. Vzhledem k lomu. že 
kvalita výrobků jc vysoká (jen méně než 0,5 % neodpovídá požadavku), nevznikají s odbytem 
potíže. 

Celkový rozpočet dílny je tvořen: 

- 20 % z finančního zisku z práce 
- 80 % ze zisku od podniků, které nezaměstnávají invalidy. 

Zákonně jc vytvořena směrnice, žc tyto podniky z uvedeného důvodu platí určitou 
finanční částku. Tato jc významným příspěvkem pro dílny. Postižení občané jsou v SRN 
finančně zajištěni. Pokud jc spojeno jejich pracovní zařazení s ubytováním, mají zajištěné 
kompletní služby. Jejich pracovní výdělek je nižší než u postižených, kteří na pracoviště 
dojíždějí z místa svého bydliště. Tito využívají možnosti dopravy do dílen menšími autobusy, 
které jsou kompletně vybaveny pro invalidní osoby. 

Překvapil nás počet pracovníků, kteří chod dílen zajišťují (dílna pro 120 postižených): 

1 vedoucí 
1 zástupce 
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1 sekretářka na plný pracovní úvazek 
1 sekretářka na 0,5 pracovního úvazku 
1 kuchařka a 2 pomocné síly 
2 údržbáři 
1 uklízečka (na úklidu sc podílejí i postižení pracující). 

Po cclou dobu nás provázela dokonalost organizace prácc a jednoduchost zařízení 
spojená s maximální účelností. Pracující postižení lidé na nás působili šťastným dojmem a 
překvapil nás i jejich přístup k práci - přesně dodržování přestávek, maximální snaha po 
pracovním uplatnění a vzájemná shoda. I z toho jsme pozorovali, jak si lito lidé možnosti 
pracovat váží. Další přínos radosti i uspokojení byl již nadstavbou. Pro lidi pohybující sc 
pomocí invalidních vozíků a mající ještě defekt na úrovni imbecility, bylo vytvořeno 
bezbariérové pracovní prostředí. Jejich integrace sc stala celospolečenským jevem, který 
nekončí za prostorem dílny. Péče jim není vnucována, postižení lidé mohou o ni požádat, 
pokud ji sami považují za potřebnou. 

Svou prací dokazují nejen schopnost scbcobsluhy, ale i uspokojení jedné ze základních 
potřeb člověka - identity. Skromné, ale účelné pracoviště provádí dokonalá organizace prácc s 
nízkým počtem pracovníků, kteří chod dílen zajišťují. 

Stále zůstává otázkou, zda vytvoříme bezbariérové prostředí nejen po stránce 
architektonické, ale i v lidských vztazích - také u nás. 

Jaký časový prostor bude vymezen, spočívá vc vyrovnání dluhu vůči lidem s defektem, 
který v naší republice přetrvává již desítky let. 

SLUNCE SVÍTÍ PRO VŠECHNY Z D R A V É ČI POSTIŽENÉ... 

Škola jc zařazena do sítě soukromých škol. Veškeré náklady poskytlo SPMP. Jc řízena 
Radou školy v čele s ředitelkou školy PacdDr. Blankou Dvořákovou. 
Kapacita školy je 35 dětí. platby rodičů činí 600 - 800 Kčs měsíčně. Vc třídě jsou děti v počtu 
5 - 1 0 žáků ve věku od 6 do 17 let. V jedné třídě jsou i děti starší. Kritériem při rozdělení do 
tříd jc stupeň zdravotního postižení a míry vzdělavatelnosti. V každé třidě působí speciální 
pedagog a asistent učitele. 

Ve škole jsou uplatňovány přísně individuální přístupy, pro každé dítě sc vypracovává 
výchovně vzdělávací a rehabilitační program. Odpolední zájmová činnost jc zaměřena na 
výtvarnou, pracovní, tělesnou a hudební výchovu. Zajišťují ji vychovatelé. Denně funguje v 

Janečková 

Soukromá 
speciální škola SPMP 
pro děti s kombinovanými 
vadami 

Hornická 410 
273 03 STOČ HOV 
tel. 931258 
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