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Listuji časopisem In fo rmace Sdruže-
ní p ro pomoc mentálně postiženým, kte-
ré zachycují vývoj této organizace od je-
jích začátků, a znovu si uvědomuji nejen 
kolik i dnes aktuálních materiálů je v nich 
obsaženo, ale především kolik báječných 
lidí v ní celá léta intenzivně a nezištně pra-
covalo. 

Sdružení pro pomoc mentálně postiže-
ným (SPMP) vzniklo z iniciativy rodičů 
a díky nezlomné energii jeho zakladatel-
ky paní Boženy Gurtlerové, ale je velmi 
důležité, že od samých začátků bylo v úzké 
spolupráci s mnohými odborníky. Snad je 
symbolické, že oficiální vyhlášení o za-
ložení tehdy Národního sdružení pro po-
moc mentálně postiženým se odehrálo 
v roce 1969 na semináři katedry speciální 
pedagogiky PedF UP v Olomouci a že na 
podobných seminářích jeho představitelé 
dostával i pros tor pro svá vys toupení 
a hlavně velkou podporu. 

Oč větší podpory se SPMP dostávalo 
ze strany odborníků - pedagogů, psycho-
logů, psychiatrů a dalších, o to větší pro-
blémy byly se státními orgány. Úřady po-
važovaly návrhy na vytvoření podobné 
organizace, jako byl Svaz invalidů pro ro-
diče mentálně postižených dětí, za nepro-
veditelné a návrhy na zlepšení situace ro-

din s mentálně postiženým dítětem i po-
stižených samých, shrnuté v letech 1967 
- 1968 do materiálu, nazvaného prostě 
„Požadavky" za nesmyslné a nerealizova-
telné. Tyto „Požadavky" obsahovaly přes 
dvacet bodů, které se týkaly evidence 
a výzkumu mentálního postižení, lékařské 
a rehabilitační péče, výchovy a vzdělává-
ní, zlepšení situace rodin s mentálně po-
stiženým dítětem, personálu ÚSP, jeho 
odborné přípravy a hodnocení, styku ro-
dičů s dětmi umístěnými v ÚSP (návště-
vy směly být pouze j ednou měsíčně) 
a jejich vlivu na výchovu vlastních dětí, 
výstavby vlastních pokusných zařízení, 
pomoci vysokých škol, zájmové činnosti 
a integrace i informovanosti rodičů a celé 
veřejnosti o mentálním postižení. Řada 
z těchto požadavků nebyla splněna ještě 
ani v době d v a c á t é h o výroč í S P M P 
a teprve v posledním desetiletí se situace 
změnila. 

V té době jsme marně usilovali o člen-
ství v tehdejší Národní frontě (což bylo 
podmínkou pro skutečné uznání organi-
zace a její podporu - morální i materiál-
ní), ale nepřijal nás ani Svaz invalidů, tj. 
organizace, která členem NF byla. Před 
zrušením „zachránilo" SPMP Ministers-
tvo práce a sociálních věcí ČR, které se 
za něj zaručilo. V roce 1972 byla mezi zá-
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stupci MPSV a SPMP podepsána „Doho-
da o bližším vymezení rozsahu spoluprá-
ce Národního sdružení pro pomoc men-
tálně pos t iženým na úseku sociálních 
věcí". Prakticky to znamenalo, že j sme 
nesměli nic udělat bez vědomí minister-
stva, že jsme se za své činy museli zpoví-
dat ministerským úředníkům a že j sme 
nesměli vystupovat na veřejnosti. Vzpo-
mínám si na jednu naši národní konferen-
ci, při níž někteří účastníci upozorňovali 
na problémy rodin s mentálně postiženým 
dítětem a na situaci v USP. Pracovnice 
MPSV se tehdy nesmírně rozhořčila, že 
nemáme právo o tom hovořit, ale že smí-
me řešit pouze své vnitřní záležitosti . 
Nebo na lidovecké konferenci se jedna 
z maminek zmínila o problematice svého 
dítěte s mentálním postižením a zástupci 
ÚV SPMP byli velmi tvrdě pokáráni, že 
to připustili. 

Přes všechny problémy se SPMP poda-
řilo přece jen kus práce vykonat. Přede-
vším bych ocenila, že se dařilo informo-
vat jeho členy o světových trendech v péči 
o mentálně postižené, starat se o zveřej-
ňování nej lepších zkušeností rodičů i cen-
ných rad odborníků, kteří si časopisu In-
formace vážili a přispívali do něj bez ná-
roku na honorář. 

Není možné v tomto článku vzpome-
nout všech těch, kteří věnovali pro práci 
pro mentálně postižené mnoho času, úsi-
lí, energie a často i finančních prostředků. 
Chtěla bych se však zmínit aspoň o těch, 
kteří postupně pracovali jako předsedové 
našeho sdružení. Každý z nich totiž nějak 
významně ovlivnil jeho činnost. 

V prvních letech to byla zakladatelka 
SPMP paní Božena Gůr t l e rová . Profe-
sor Matějček při příležitosti 25. výročí 
SPMP uvedl, že už když ji poprvé uslyšel 
mluvit, řekl si: „Ejhle, žena statečná". Ano, 
statečná, nesmírně obětavá a vytrvalá. 
A těmito vlastnostmi poznamenala vznik 
a první léta činnosti SPMP, které navzdo-
ry stále se zhoršujícím podmínkám po roce 
1969 sice pomalu, ale stále rostlo, formu-
lovalo nové pohledy na problemat iku 
mentálního postižení a podařilo se mu pro-
sadit tehdy úplně nové denní pobyty a ně-
které změny v ústavní péči. 

Po paní Gúrtlerové se stal předsedou 
SPMP speciální pedagog, asistent F r a n -
tišek Synek. Za svého působení prosazo-
val hlavně pedagogický pohled na proble-
matiku mentálního postižení a orientoval 
pozornost sdružení na výchovu a vzdě-
lávání mentálně postižených. 

Po něm na osm let převzal vedoucí funk-
ci v SPMP ing. Květoslav Kubík z Os-
travy. Byl to výborný organizátor, stavěl 
před SPMP konkrétní úkoly a důsledně 
vyžadoval jejich plnění. Především jeho 
zásluhou se SPMP stalo pevnou organi-
zací, se kterou se chtě - nechtě muselo 
počítat. 

V době, kdy se zdravotní stav ing. Kubí-
ka velice zhoršil, takže se své funkce mu-
sel vzdát (ale až do své smrti v ústředním 
výboru pracoval), převzal předsednictví 
SPMP MUDr. Josef Kvapilík. Bylo to už 
v době, kdy se schylovalo k převratným 
událostem roku 1989. Takže vedle toho, že 
jako tělovýchovný lékař orientoval práci 
s mentálně postiženými na tělovýchovu, 
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sport a zdravý způsob života, pomohl po 
roce 1989 svou velkorysostí překonat oba-
vy ostatních funkcionářů z příliš velké 
ekonomické odpovědnosti a dosáhl toho, 
že SPMP začalo budovat vlastní zařízení 
hlavně pro dospělé mentálně retardované. 
V současnosti j e těchto zařízení dvacet 
a patří mezi ně např. i známý komplex 
zařízení ve Stochově, Unhošti , Kačici 
a Nouzově, vedený PhDr. Dvořákovou, 
Modrý Klíč v Praze, Středisko pracovní 
rehabilitace v Ostravě a řada dalších po 
celé republice. 

Od roku 1990 se zásadně změnily pod-
mínky pro činnost SPMP. Stali jsme se 
členy ILSMH (Mezinárodní ligy organi-
zací pro mentálně postižené, nyní II - In-
clusion International), což nám dříve ne-
bylo dovoleno. Sdružení zdravotně posti-
žených přijalo SPMP za svého plnopráv-
ného člena, dostává se nám dotací MPSV, 
MZd, MŠMT, M K i od orgánů v někte-
rých okresech a místech, takže můžeme 
pořádat mnoho akcí a dělat to, o čem jsme 
dříve mohli jen snít. 

O zařízeních SPMP jsem se už zmínila. 
Jejich existence je závislá na dotacích, 
protože SPMP nemá prostředky, aby je 
mohlo finančně podporovat. Každý rok 
pořádá SPMP pro tisíce postižených re-
habilitační pobyty s programem rozvoje 
všech složek osobnosti. Pracuje celá řada 
klubů, v nichž se scházejí členové s men-
tálním postižením, rodiče nebo rodiče se 
svými postiženými dětmi společně. Máme 
ve sdružení množství zájmových kroužků 
od počítačových přes hudební, taneční 
a výtvarné až po kroužky vaření. Probí-

hají kurzy plavání, konají se turistické vy-
cházky, sportovní utkání a pravidelná cvi-
čení. V mnohých organizacích se konají 
kurzy taneční a společenské výchovy. Daří 
se organizovat i velké společenské akce -
výstavy, přehlídky umělecké tvořivosti, 
festivaly. Organizují se různá školení, se-
mináře, přednášky a besedy o aktuálních 
problémech začleňování mentálně posti-
žených do společnosti, o právních záleži-
tostech apod. SPMP získalo akreditaci 
a proškolilo již desítky osobních asisten-
tů mentálně postižených, kteří potřebují 
j inou kvalifikaci než asistenti pro ostatní 
zdravotně postižené. Pořádá několik ve-
černích škol k doplňování vzdělání men-
tálně postižených, iniciovalo budování 
chráněného bydlení hlavně pro ty, o něž 
již rodiče nemohou pečovat. Spolupracu-
je s řadou organizací zdravotně postiže-
ných i s j inými organizacemi, věnujícími 
se zpravidla urči tému druhu činnost i 
s mentálně pos t iženými-např . Hnutí spe-
ciálních olympiád, Oáza, Rytmus a jiné. 
Velice důležitá je účast SPMP při tvorbě 
nových zákonů a vyhlášek, týkajících se 
lidí s mentálním postižením a jejich rodin. 
Například se podařilo prosadit, aby i oso-
by zbavené způsobilosti k právním úko-
nům mohly mít občanské průkazy, společ-
ně s organizacemi zdravotně postižených 
zabránit přijetí naprosto nevyhovujícího 
zákona o sociální pomoci, změkčit návrh 
na posuzování invalidity osob s mentálním 
postižením a mnohé další. V této oblasti 
je však stále ještě mnoho nedořešeného 
a někdy i pro osoby s mentálním postiže-
ním diskriminujícího. 
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V posledních deseti letech značně zesí-
lily kontakty a spolupráce mezinárodní, 
což je do značné míry zásluhou nynější 
předsedkyně SPMP doc. Marie Černé, 
která byla v roce 1994 do této funkce zvo-
lena po MUDr. Kvapilíkovi. Ten se nyní 
aktivně věnuje tělovýchově a turistice 
osob s mentálním postižením. Doc. Čer-
ná svou speciálně pedagogickou odbor-
ností významně ovlivňuje činnost SPMP. 
Orientuje ji na vedení mentálně postiže-
ných k samostatnosti , sebeprosazování 
a integraci do společnosti. Z její iniciati-
vy vzniklo hnulí sebeobhájců, konají se 
semináře (často i s mezinárodní účastí) 
k různým aktuálním tématům, např. celo-
životní vzdělávání osob s mentálním po-
stižením, jejich zaměstnávání, sebeprosa-
zování. Začíná se též dařit získávat je za 
členy SPMP a zapojovat je do jeho čin-
ností. 

Je třeba uvést, že doc. Černá se vlastně 
celý život věnuje speciální pedagogice 
a práci se zdravotně post iženými a že 

v SPMP pracuje od jeho začátků. Její ce-
loživotní úsilí bylo v letošním roce po prá-
vu odměněno prestižní cenou Kennedyho 
nadace. Tato cena se uděluje od roku 1948 
na podporu aktivit lidí s mentálním posti-
žením v USA a od roku 1962 je udělová-
na i mezinárodní cena, která má vždy sta-
novena určitá kritéria. V roce 2000 se jed-
na oblast týkala výchovy a vzdělávání. 
Mohl ji získat odborník, kterým právě 
doc. Černá je: dlouhá léta pracuje s men-
tálně postiženými, vychovává další odbor-
níky a zapojuje je do práce, publikuje, ak-
tivně se účastní na konferencích, na pří-
pravě a realizaci výukových programů 
a věnuje se dobrovolné práci. 

SPMP je velmi hrdé na toto ocenění své 
předsedkyně, které je současně též vý-
znamným oceněním ČR na mezinárodní 
úrovni. Za jejího předsednictví se nám po-
dařilo pokročit v řadě oblastí zlepšování 
podmínek života občanů s mentálním po-
stižením a doufáme, že v tomto trendu bu-
deme úspěšně pokračovat i nadále. 
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