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Rakouský projekt, který si klade za cíl 
vytvoření jednotných standardů pro vzdělání 
v oblasti integrace a integraci postižených jedinců 
na pracovní trh 

Patricia Hladschik, Lucie Procházková 

V rámci evropské společenské iniciati-
vy EQUAL začalo v loňském záři 58 ra-
kouských projektů, tzv. rozvojová partner-
ství, vytvářet inovativní standardy, které 
mají bojovat proti diskriminaci na pracov-
ním trhu. 

Hlavní pozornost spočívá v následujících 
oblastech: usnadnění přístupu na pracovní 
trh, reintegrace na pracovní trh, potírání 
opakovaného vyčleňování, usnadnění inte-
grace postižených jedinců, boj proti rasis-
mu a nenávisti k cizincům (xenofobie), 
zlepšení kvality pracovních mist v sociálním 
hospodářství, podpora celoživotního učení 
a vytvářeni práce, která by podporovala in-
tegraci, snižování segregací na pracovním 
trhu souvisejících s pohlavím, aktivity pro 
žadatele a žadatelky o azyl. 

Interdisciplinární projekt QSI, ve kte-
rém jsou zastoupenajak zařízení z oblasti 
výzkumu a vzdělávání, tak i zástupci za-
interesovaných stran a sociální partneři, je 
podporován z prostředků Evropského so-
ciálního fondu a z prostředků rakouského 
Spolkového ministerstva pro hospodářství 
a práci. 12 rozvojových partnerů vypra-

cuje v týmu o 25 osobách během 30 mě-
síců učební plány a kritéria kvality pro 
vzdělávání odborných pracovníků pro 
oblast integrace. 

Náš pohled na člověka 
Vize, která projekt určuje, je rovnopráv-

nost postižených a nepostižených jedinců ve 
všech oblastech života. Věříme v nedělitel-
nost lidských práv. Jsme přesvědčeni o tom, 
že společnost může být otevřenou a hod-
notnou pouze tehdy, když se mohou posti-
žení i nepostižení jedinci rovnoprávně 
účastnit činností ve všech oblastech života. 
Proto také na pracovním trhu usilujeme o to, 
aby byly vytvořeny lepší vzdělávací mož-
nosti pro jedince, kteří pracují v oblasti in-
tegrace postižených jedinců. Na vše je tře-
ba pohlížet v kontextu nedělitelnosti lid-
ských práv a nevyčleňování. 

S tím souvisí i skutečnost, že rozvojoví 
partneři projektu QSI spolupracují na vy-
tváření standardů kvality pro vzdělávání 
odborných pracovníků v oblasti integra-
ce společně s postiženými jedinci a jejich 
příbuznými. 
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Výchozí situace 
V posledních letech se v Rakousku zna-

telně zvýšila potřeba odborných pracov-
níků, kteří podporují postižené jedince 
a jejich rodiny v každodenním životě. Pra-
covní trh se zřetelem na integraci postiže-
ných jedinců nabízí pozitivní profesní per-
spektivy. Snahy o (před)školní integraci, 
zavedení pojištění pro případ potřeby pe-
čovatelské služby, zformulování zákazu 
znevýhodňování jako státní cíl a vypláce-
ní tzv. „Behindertenmilliarde"' umožnily 
vznik, resp. nárůst četných integrativních 
podpůrných struktur. 

Postižení jedinci a jejich rodinní přísluš-
níci vyžadují jako expertky a experti ve 
vlasmi věci změnu v práci s postiženými 
jedinci i v poradenství a péči o postižené 
jedince. Právem poukazují na to, že je 
v současné době situace ve vzdělávacím 
sektoru v Rakousku neuspokojující a že se 
velmi málo přihlíží k přáním a potřebám 
zákazníků a zákaznic. 

Naše konkrétní cíle 
Rozvojové partnerství QSI chce zlepšit 

práci v oblasti integrace pomocí platných 
standardů kvality ve vzdělání, která by 
byla závazná v celém Rakousku a také 
u různých poskytovatelů vzdělání. 

Dále požaduje: 
- zvýšit šance k profesnímu postupu 

a usnadnit (opětovný) vstup do pracov-
ního života; 

— podpořit profesní uznání vědomostí 
z informační činnosti a vlastní „posti-
ženosti" (rodič, sourozenec postižené-
ho jedince apod. - pozn. překl.), a tím 
prolomit řetězce diskriminací; 

— zakotvit pohled zákaznic a zákazníků 
jako měřítko ve vzdělávání; 

- poskytnout postiženým jedincům a je-
jich rodinným příslušníkům profesio-
nály, kteří budou mít nejen praktické 
zkušenosti a teoretické vědomosti, 
nýbrž i informace o rámcových pod-
mínkách „postiženého života". 

1 „Miliarda pro postižené" („Behindertenmilliarde") - pracovní ofenziva pro postižené jedin-
ce, kterou na základě těžké situace lidí s postižením na pracovním trhu v roce 2001 odstarto-
vala rakouská spolková vláda. Jejím cilem je zlepšení situace postižených jedinců. Cílovou 
skupinou této ofenzivy jsou především: 
• postižení mladiství (se speciálními vzdělávacími potřebami) bezprostředně před nebo na 

přechodu ze školy do pracovního života, 
• postižení jedinci vyššího věku k zachování jejich stávajících pracovních míst, která jsou 

kvůli narůstajícím zdravotním omezením (např. psychické onemocnění) ohrožena, stejně 
jako 
postiženi jedinci se zvláštními těžkostmi na pracovním trhu (předevšim psychicky, men-
tálně a smyslově postižení lidé) (pozn. překl.). 
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Pilotní kurzy 
V centru práce QSI stojí čtyři pilotní 

kurzy, které vyškolí kvalifikované odbor-
né pracovníky pro oblast integrace s ně-
kolika stěžejními oblastmi: 

Vzdělávání rodičů s těžištěm na rodiče 
postižených dětí. 
Rodinné poradenství s těžištěm na inte-
graci. 
Doprovod ve škole. 
Individuální pomoc a úleva rodině. 
Tyto kurzy jsou postaveny na základ-

ním učebním plánu, který obsahuje 72 ho-
din a sestává ze šesti základních bloků: 

Společenské a osobní perspektivy. 
Základy integrativní pedagogiky. 
Od vyčlenění k integraci. 
Interdisciplinární práce. 
Sebeurčující život. 
Znaky kvality a evaluace praktické práce. 
Kromě toho se každý kurz skládá z do-

datečné individuální části s kurikulem. 

Tyto nabídky trvají 3 semestry a zahrnují 
144 až 226 hodin. Jsou koncipovány kaž-
dá pro 20 účastníků a účastnic, probíhají 
dálkově (při zaměstnání) a jsou zdarma. 

Rok 2003 byl Evropským společen-
stvím vyhlášen Evropským rokem zdra-
votně postižených osob. QSI přispívá 
k tomu, aby stály potřeby postižených je-
dinců ne pouze jeden rok ve středu zájmu 
médií a společnosti, nýbrž aby byly dlou-
hodobě zohledňovány ve vzdělávání od-
borných pracovníků v oblasti integrace. 

Další informace: 
QSI Entwicklungspartnerschaft 
Koordinierende Stelle: Integration: 
Osterreich 
Tannhäuserplatz 2, 1150 Wien 
T: +43-1/789 17 47-22 
F: +43-1/789 17 46 
info@qsi.at  
www.qsi.at 
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GILLBERG, Ch.; PEETERS, T. Autismus - zdravotní a výchovné aspekty. 2. vyd. 
Praha : Portál, 2003. 128 s. ISBN 80-7178-856-2. 

Příručka je určena nejen psychologům a psychiatrům, ale především rodičům a učite-
lům dětí s problémy souvisejícími s autismem a podobnými vývojovými poruchami. 
V úvodu autoři stručně informují o biologickém základu autismu, o možnostech diagnos-
tických technik i nejčastějších dalších poruchách, které autismus doprovázejí. Nechybí 
ani kapitola o medikaci. Těžištěm knihy jsou však praktické návody, jak reagovat na 
problémy, které se mohou při výchově a vzdělávání dětí s autismem vyskytnout. Autoři 
nabízejí informace, které vycházejí z vědeckých poznatků, avšak předkládají je tak pře-
hledně a srozumitelně, že jsou přístupné a užitečné i vychovatelům a rodičům. 
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