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Letošní léto jsem díky mým francouz-
ským přátelům měla možnost strávit ně-
kolik týdnů v Lyonu, třetím největším 
městě Francie. Víceméně náhodou jsem 
narazila na propagační materiály organi-
zace Handicap International a odvážila 
jsem se na uvedeném telefonu sjednat si 
nejen schůzku, ale i prohlídku celého za-
řízení. Ráda bych proto tuto organizaci 
představila i čtenářům Speciální pedago-
giky. 

Handicap International je nevládní or-
ganizace zaměřená na pomoc v sociální 
oblasti financovaná ze soukromých zdro-
jů. Spolupracuje s mnoha dalšími organi-
zacemi po celém světě, jako je Meziná-
rodní Červený kříž, UNICEF, Diakonie, 
nebo Lékaři bez hranic. Své projekty rea-
lizuje ve spolupráci s ministerstvy v ob-
lastech zásahů. 

Handicap International byl oficiálně 
založen ve Francii roku 1982. Své sester-
ské organizace má dále v Belgii, Dánsku, 
Švýcarsku, Německu, Lucembursku, Spo-
jených státech a Velké Británii. Všechny 
organizace mají nevýdělečný charakter. 
Jejich působnost je velice široká, v infor-
mačních materiálech je vyjmenováno 
47 států celého světa kromě Austrálie, kde 
Handicap International působí. Počet or-

ganizací a jejich seznam se ale neustále 
mění. Handicap International totiž reagu-
je na momentální požadavky v ohniscích 
válek a krizových míst světa. Specifikem 
je, že nejsou zakládána nová a nová stře-
diska. Do potřebných míst přijíždí pouze 
úzký tým specialistů a několik dobrovol-
níků. Jejich cílem je přinést s sebou no-
vou technologii a znalosti, které se snaží 
co nejvíce přizpůsobit místním podmín-
kám. Pokud chtějí například založit vý-
robnu protéz, nedovezou obyvatelům nej-
modemější ortopedické náhrady, ale vy-
cházejí z možností v daném prostředí, 
z takových materiálů, které budou dostup-
né i po jejich odjezdu. To je totiž pravý 
cíl, iniciovat pomoc z vlastních zdrojů. 
Jednou z velkých oblastí zájmu Handicap 
International je boj proti nášlapným mi-
nám. 

Druhou oblastí zájmu je člověk s posti-
žením, jeho integrace mezi intaktní spo-
lečnost. Ta mě coby studentku speciální 
pedagogiky zajímala nejvíce. Asociace 
pomáhá lidem s postižením při odstraňo-
vání architektonických bariér, z části se 
podílí na financování úprav škol, do nichž 
jsou integrovány děti s postižením, posky-
tuje speciální pomůcky, nabízí aktivity pro 
volný čas handicapovaných, vydává 



populárně naučný časopis pro rodiče 
s dětmi s postižením, pořádá rekvalifikač-
ní kurzy pro lidi po úrazu a provozuje sa-
mostatné centrum ICOM - centrum infor-
mačních technologií. 

Centrum ICOM je otevřeno pro veřej-
nost denně od roku 1996. Jeho činnost je 
určena hlavně lidem s kombinovaným 
postižením, amputacemi, nevidomým 
a neslyšícím, a to od věku 3 let, dále po-
tom dobrovolníkům, lidem hledajícím za-
městnání a uplatnění v sociální sféře a sa-
mozřejmě rodičům a sourozencům lidí 
s postižením. Centrum odpovídá na poža-
davky svých klientů s hlavním cílem: 
usnadnit jejich integraci. 

Centrum mne velice zaujalo. Nachází se 
v nevýrazné budově na okraji Lyonu. Pra-
covníky jsou ergoterapeuti, pedagogové, 
specialisté na výpočetní techniku a psycho-
log. Ti s klienty pracují převážně individu-
ální formou, hlavním prostředkem je počí-
tač. Prvotní cíl je vždy najít pro klienta 
možnost, jak počítač ovládat. Zkoušejí se 
různé typy klávesnic, joystiků a myší, po-
kud nevyhovuje žádná z variant, ergotera-
peut ve spolupráci s technikem vymyslí ta-
kovou úpravu, aby to vyhovovalo indivi-
duálním požadavkům klienta. Centrum se 
snaží úpravy ovládacích prvků počítače 
dělat svépomocí, zřízena byla malá dílna, 
kde pracují tři technici ve spolupráci 
s technickými univerzitami v okolí Lyonu. 
Služby jsou zdarma, nebo za minimální 
úhradu. Dalším krokem v práci s klientem 
bývá kompenzace deficitů. U dětí vše smě-
řuje k integraci do běžné třídy, proto pr-
votním cílem je naučit dítě pracovat 

v jednoduchém textovém souboru, pozdě-
ji i v programech pro matematiku a geo-
metrii. Těchto služeb využívá na 40 dětí 
ročně. Po zvládnutí základů je však cent-
rum dětem stále k dispozici, mohou využí-
vat všech služeb, jako je multimediální sál 
s mnoha výukovými programy, volný pří-
stup na internet a další. 

Od roku 1998 se centrum zaměřuje i na 
celoživotní vzdělávání svých klientů. Jed-
nou z možností pracovního uplatnění lidí 
s tělesným postižením je sféra informač-
ních technologií. ICOM proto každoroč-
ně pořádá několik rekvalifikačních kurzů 
zaměřených na obsluhu počítače, počíta-
čové zpracování dat, práci s internetem 
a tvorbu a spravování webových stránek. 
Kurz je dotován 580 hodinami, z toho 
150 hodin je určeno na stáž v podnicích. 
Přihlásit se může nezaměstnaný člověk 
s postižením starší 18 let. O kurzy je vel-
ký zájem, na jejich financování se podílí 
i pracovní oddělení Lyonské radnice. Pra-
cuje se v malých skupinkách, aby se vyu-
čující mohli individuálně věnovat potře-
bám klientů. V začátcích je spolupráce 
s podniky, které si nechávají své budoucí 
pracovníky školit „na zakázku"; tak by se 
zajistilo pracovní uplatnění. Ovšem nyní 
se centrum může pochlubit mnoha úspě-
chy v navracení svých klientů do pracov-
ního procesu. 

Další aktivitou centra je vzdělávání od-
borníků. Kurzy jsou určeny ergoterapeu-
tům, pedagogům, logopedům a dalším 
profesím, které mohou prací s počítačem 
zkvalitnit a ulehčit práci nejen sobě, ale 
hlavně svým klientům. 



V centru ICOM mě zaujal hlavně pří-
stup profesionálních pracovníků ke klien-
tům. Vše se tu řídí potřebou klienta. Ne-
existuje žádný standardní model práce 
s klientem, ale vždy tým odborníků pře-
mýšlí, jak by mu mohli být ku pomoci. Na 
dohodě závisí i frekvence návštěv. Všich-
ni jsou obeznámeni s cílem, který si vyty-
čil sám klient, a práci tak zaměřují na kon-
krétní činnosti, které bude potřebovat. 
Navštěvuje-li centrum dítě s tělesným po-
stižením upoutané na vozík s cílem integ-
race do první třídy běžné školy, hledá se 
nejprve prostředek pro ovládání počítače 
(práce pro ergoterapeuta a techniky), for-
mou hry se dítě seznamuje s počítačem 
samým (zajišťuje pedagog), k dispozici 
jsou výukové programy na ovládání myši, 
na koncentraci pozornosti, ale také na roz-
voj kognitivních funkcí. Psycholog je 
k dispozici nejen dítěti a jeho rodině, ale 

má na starost nějakou dobu i kolektiv, kam 
bude dítě integrováno. Sociální pracovní-
ci poradí, kde a jak získat příspěvky na 
pomůcky. 

Handicap International je organizace 
s širokým záběrem. Vydává také časopis 
DECLIC pro rodiče dětí s postižením, or-
ganizuje sportovní činnosti a různé ne-
všední aktivity pro handicapované. Čas-
tým cílem jsou hory, a to jak v zimě, tak 
v létě. Na sněhu se mohou handicapovaní 
svést na saních tažených psy, v létě se do-
stanou na vrcholy vysokých hor díky spe-
ciálnímu vozíku. Joělette, jak se vozítko 
jmenuje, je odpružená sedačka na jednom 
kole, kterou pohání vždy dva dobrovolní-
ci za přimontovaná táhla. Jeden táhne 
vpředu, druhý tlačí vzadu. 

Hlavním cílem Handicap International 
je integrace člověka s postižením do spo-
lečnosti. 


