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Ve dnech 7. - 12. září 1997 uspořádalo 
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým 
ve spolupráci s Pedagogickou fakultou 
Univerzity Karlovy a s Psychopedickou 
společností svoji první mezinárodní kon-
ferenci, dnes j iž známou pod názvem 
„K97", jejímž tématem byla lidská práva 
osob s mentálním postižením. 

Konference se uskutečnila v prostorách 
Střední policejní školy v Praze 9. Její jed-
nání se netýkalo pouze vědecké či vý-
zkumné problematiky v uvedené oblasti, 
ale zazněly zde i náměty, zkušenosti, sdě-
lení o praktických opatřeních, jak k plné 
realizaci lidských práv může přispět rodi-
na, prostředí, v němž člověk s mentálním 
postižením žije, tedy celá společnost. 

Organizátoři i účastníci konference se 
shodli na tom, že mezinárodní podpora zá-
kladních i specifických lidských a občan-
ských práv pro osoby s mentálním posti-
žením je zvláště důležitá v zemích střední 
a východní Evropy v období jejich demo-
kratického rozvoje a přechodu do světo-
vých a evropských společenství. Díky fi-
nančnímu příspěvku ze Sorôsovy nada-
ce mohli se konference zúčastnit zástupci 
z mnoha zemí bývalého socialistického 

bloku. Celkově se v Praze sešlo na 200 
účastníků ze 42 zemí. 

Splnilo se také očekávání organizátorů 
konference, že mezinárodní komunita od-
borníků, představitelů rodičovských orga-
nizací a dalších angažovaných lidí před-
loží současné poznatky z oblasti lidských 
a občanských práv, které by měly být pod-
nětem k veřejné diskusi o naplňování těch-
to práv lidem s mentálním postižením 
v České republice. To se také skutečně 
stalo prostřednictvím přednesených pří-
spěvků i v bohaté diskusi v pracovních 
skupinách. Mentální postižení bylo pocho-
peno jako výzva ke splnění tohoto obtíž-
ného úkolu nejen pro rodiče a odborníky, 
ale i pro politiky, veřejné činitele i všech-
ny spoluobčany. V této souvislosti jsme 
byli zvláště potěšeni návštěvou mini-
stra Pavla Bratinkya ministra Jana Strás-
kého, kteří se o jednání konference po-
drobně zajímali, právě tak jako skutečnos-
tí, že premiér Václav Klaus přijal členství 
v čestném předsednictvu konference. Vý-
znamná byla též účast představitele Vlád-
ního výboru pro zdravotně postižené Ing. 
J. Hrubého, představitelů Sdružení zdra-
votně postižených v ČR, jakož i dalších 



zástupců příslušných ministerstev, institu-
cí a organizací. 

Jednání konference bylo zaměřeno na 
základní oblasti práv lidí s mentálním po-
stižením: 

• zdraví, bezpečnost, sociální jistota 
• výchova a vzdělávání, 
• zaměstnávání a pracovní příležitosti, 
• rodinný život, 
• občanské soužití, 
• vlastní volba, rozhodování a nezávis-

lost. 
Podle těchto tematických okruhů byl 

tříděn program paralelních pracovních 
skupin, v nichž bylo předloženo celkem 
72 příspěvků. 

Osou konferenčního jednání byla ple-
nární zasedání, na nichž vystoupili po-
zvaní hlavní řečníci; vedle prof. Gunnara 

Dybwada (USA), jednoho ze zakla-
datelů Mezinárodní ligy společností pro 
osoby s mentálním postižením (Interna-
tional League of Societies for Mentally 
Handicapped) a jej ího bývalého prezi-
denta, také Klaus Lachwitz (SRN) - práv-
ník a generální sekretář téže organizace, 
nyní nazývané Inclusion International. 
Tato celosvětová organizace, jejímž čle-
nem je Sdružení pro pomoc mentálně po-
stiženým v ČR od roku 1990, zastupuje 
a chrání lidská práva zhruba padesáti 
milionů lidí s mentálním postižením a je-
jich rodin. Jako organizace rodičů dětí 
s mentálním postižením, lidí s mentálním 
postižením, sebeobhájců a dalších sym-
patizujících občanů se ve více než 120 
tisících národních sdruženích na celém 
světě angažuje v boji proti diskriminaci, 

zneužívání a odmítání osob s mentálním 
postižením. Se svými 173 členskými or-
ganizacemi ve 109 zemích se Inclusion 
International řadí mezi největší nevládní 
organizace v oblasti zdravotního postiže-
ní vůbec. V tzv. Základních principech 
Inclusion International, které byly defi-
novány na léta 1994 - 1998, bylo dekla-
rováno toto prohlášení: „ Všechny osoby 
s mentálním postižením jsou občany své 
země, oprávnění ke stejným ohledům, 
k respektu a k právní ochraně jako jejich 
spoluobčané. Lidé s mentálním postiže-
ním musí žít, učit se, pracovat a užívat 
života ve společnosti a musí být přijímá-
ni a hodnoceni, jako je přijímán a hod-
nocen kterýkoli jiný občan. " Tento prin-
cip odráží požadavek Inclusion Interna-
tional na normy lidských práv osob 
s mentálním postižením, jako je rovnost 
před právem, odstranění diskriminace, 
ochrana a plná podpora začlenění do 
společnosti. Těmito principy se ve svém 
projevu podrobněji zabýval Klaus Lach-
witz. Zmínil se také o evropské perspek-
tivě lidských práv a zaměřil se na to, zda 
a do jaké míry je možné využít některé 
právní evropské dokumenty ku prospě-
chu lidí s mentálním postižením. Řekl, že 
na rozdíl od vývoje na mezinárodní úrov-
ni Rada Evropy, Evropská unie a j iné 
mezivládní evropské orgány jsou k otáz-
ce lidských práv a postižení poněkud více 
mlčenlivě. Pokud se v této věci angažu-
jí, omezují se většinou na prevenci po-
stižení a rehabilitaci postižených osob. 
To by se mělo v dohledné době změnit. 
Ve svém projevu Klaus Lachwitz zdůraz-



nil význam základních mezinárodních 
dokumentů. Zvláště se zmínil o těchto: 

• Všebecná deklarace lidských práv 
OSN (19-18), 

• Deklarace OSN o právech mentálně 
retardovaných osob (1971), 

• Deklarace OSN o právech postižených 
osob (1975), 

' Standardní pravidla pro vyrovnáváni 
příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením (1993). 

V závěru svého projevu řekl: „Jednou 
z hlavních otázek je, jak základní lidská 
práva obsažená v mezinárodních i evrop-
ských dokumentech aplikovat na národní 
úrovni. Nejdůležitější je, aby státy začle-
nily mezinárodni závazky vyjádřené ve 
smlouvách, konvencích a dalších doku-
mentech do svých vlastních zákonů. Ty 
pak mohou být využívány přímo osobami 
s mentálním postižením jako součásti tu-
zemského práva. Zda a do jaké míry se 
tato inkorporace uskutečňuje, závisí na 
národních zákonech každého státu a stá-
ty se v tomto ohledu liší. V některých ze-
mích se podle základního zákona ratifi-
kovaná smlouva stává součástí tuzemské-
ho zákona, v jiných specifických imple-
mentačních legislativách je třeba stano-
vit tuzemskou platnost. Podrobné studie 
situace v jednotlivých zemích ukazují, že 
některé mezinárodní konvence byly rati-
fikovány pouze s podmínkou, podle které 
by určitá práva nebo monitorovací systé-
my neměly být v platnosti. V tomto přípa-
dě by měly členské organizace Inclusion 
International zaměřit svoji pozornost na 
taková politická rozhodnutí, podle kterých 

se národní vláda rozhodla odmítnout kon-
venci ve vybraných částech. V jiných pří-
padech země předstírají přijetí meziná-
rodního zákona o lidských právech bez-
podmínečně, nicméně se pokoušejí vv-
hnout se nebo snížit účinek mezinárodních 
smluv ratifikováním vnitřně neúčinných 
deklarací. Právní experti Inclusion Inter-
national jsou připraveni zkoumat, zda 
základní lidská práva obsažená v meziná-
rodních smlouvách a vztahující se na oso-
by s mentálním postižením jsou, nebo ne-
jsou ve vaší zemi řádně užívána a zda ten 
který případ má být předložen před Ev-
ropskou komisi pro lidská práva nebo 
před Evropský soud pro lidská práva, pro-
tože místní prostředky k nápravě byly vy-
čerpány. " Tato slova, právě tak jako ma-
teriály, které se k nám prostřednictvím 
Inclusion International dostávají, jsou pro 
české organizace pracující v oblasti psy-
chopedické velkou podporou v úsilí o rea-
lizaci lidských práv spoluobčanů s men-
tálním postižením. 

V plenárních zasedáních mezinárodní 
konference dále vystoupili prof. Marka 
Margalit z univerzity v Tel Avivu (Izra-
el), Krystyna Mrugalska, předsedkyně ro-
dičovské organizace v Polsku, Adrian 
Ward(Skotsko), autor pro nás významné 
publikace nazvané „Nový pohled na prá-
va mentálně retardatovných v zemích vý-
chodní Evropy", a přední američtí spe-
ciální pedagogové prof. Richard ViUa 
a prof. Genevie Manset. Za českou stranu 
přijal pozvání prof. Radim Palouš. eme-
ritní rektor Univerzity Karlovy. Ve svém 
příspěvku se soustředil na problematiku 



odpovědnosti. Řek! mimo jiné: „Odpo-
vědnost vede k různým důsledkům pro 
odpovědného. Odpovědný pracovník vy-
tváří solidní dílo: solidnost díla je výsled-
kem odpovědné práce. To ho oceňuje 
a vlastně honoruje: podle ovoce ho po-
znáte, výfrory mohou být jeho zadostiu-
činěním Často se veřejné zadostiučiněni 
nedostaví. Odpovědný nesmi přece být 
zodpovědným kvůli tomu, aby byl hono-
rován, nýbrž jen kvůli věci samé, kvůli 
tomu, co mu poskytlo příležitost k přiro-
zené odpovědnosti, tedy co se stalo obda-
rováním jemu, totiž tomu, kdo uslyšel vý-
zvu k odpovědnosti... Pokud odpovědnost 
je nezištnou vy danosti, je morálním prin-
cipem. Je totiž zaslechnutím vý>zvy jiného 
odjinud a je jejím vyslechnutím a poslech-
nutím. Mravní odpovědnost člověk nede-
finuje podle svých potřeb, přání, tenden-
cí a tužeb, nýbrž ona to je, která vymezu-
je člověka." 

Prof. Richard Villa (USA) je autorem 
mnoha publikací, z nichž zvláště dvě nej-
novější „ Restructuring/or Caring Effec-
tive Education" (1993) a „Creating an 
Inclusive School" (1995) přinášejí řadu 
cenných vědeckých poznatků, výsledků 
výzkumů i konkrétních zkušeností, přípa-
dových studií z oblasti školní inkluze. Na 
pražské konferenc i mimo j i n é řekl: 
„ V nedávných letech jsme byli svědky 
vzniku hnutí za integrované vzdělávání 
pro mnohé dříve segregované žáky, hnutí 
někdy pomalé a váhající, ale vždy veskr-
ze pokrokové. Podpůrné a terapeuticky 
funkční programy na rozvoj životních do-
vedností byly vyvinuty zejména k mini-

malizování důsledků postižení a ke sku-
tečné normalizaci. Všechny takovéto pro-
gramy vycházejí z předpokladu, že žáci 
s kognitivními, tělesnými či emočními ne-
dostatky mají být rehabilitování a asimi-
lováni dříve, než mohou být zařazeni 
(a snad i uvítáni) zpět do společnosti. 
Budoucí příslušnost do společnosti je 
totiž vždy spíše slibem, že budete zařa-
zeni, že budete příslušet, až budete po-
dobni právě nám ostatním, protože ne-
jste hodnotní takoví, jací jste... Vylouče-
ni dítěte z běžné školy, z běžného pravi-
delného vyučování je poučí, že přísluš-
nost (zařazení) není samozřejmostí, že to 
není základní lidské právo, nýbrž něco, 
co si musí zasloužit. Tragickou ironií pak 
je, že jakmile odejmeme žákům smysl pro 
příslušnost, zcela podkopáme jejich 
schopnost učit se dovednostem, které je 
uschopní, aby příslušeli. Oni nemohou 
příslušet, dokud se neučí, ale nemohou 
se učit, protože se jim brání, aby příslu-
šeli. " 

Uprostřed týdenního jednání byli dele-
gáti konference pozváni k exkurzím do 
zařízení pro osoby s mentálním postiže-
ním. Program těchto exkurzí byl doplněn 
návštěvami kulturních památek v ČR. Jed-
notlivé trasy se těšily velkému zájmu 
účastníků: 

1. Ústav sociální péče v Hoškově - zá-
mek Konopiště 

2. Soukromá speciální škola ve Stocho-
vě - Lány a hrad Karlštejn 

3. Soukromá škola „Modrý klíč" - zá-
mek Dobříš a Zbraslav 



4. Ústav sociální péče (týdenní) v Doub-
ravčanech - zámek Český Šternberk 

5. Speciální domov mládeže v Chotěši-
cích - zámek Poděbrady 

Speciální seminář pro skupinu obhajo-
vatelů vlastních lidských a občanských 
práv (self-advocacy group) byl zorgani-
zován jako další nabídka. Byl určen lidem 
s mentálním postižením. Jeho cílem bylo 
seznámit účastníky s trendem sebeobha-
jování lidí s mentálním postižením jimi 
samými. Kromě zástupců ze zařízení 
SPMP Dana, Modrý Klíč, Soukromá ško-
la Stochov se semináře zúčastnili klienti 
zařízení Duha a individuální zájemci 
z Prahy a Jablonce n/Nisou. Zahraniční-
mi účastnicemi byly dvě dívky z Londý-
na a jedna z Vídně. 

Vedení prvního dne semináře bylo svě-
řeno prof. Gunnaru Dybwadovi, druhou 
část semináře vedl Eric Rosenlhal - oba 
jsou odborníky v oblasti práv lidí s men-
tálním postižením v USA. 

Seminář byl zahájen ve Speciálním do-
mově mládeže SPMP Praha 6-Sedlec, kde 
proběhla i první odborná část. V celoden-
ním programu byli účastníci semináře 
svědky sjíždění divoké vody na Trojském 
kanálu, které předvedli členové Raftklu-
bu. Následoval společný oběd a prohlíd-
ka výstavy obrazů a keramiky v Trojském 
zámku. Druhá část semináře se konala 
v místě konference - na Střední policejní 
škole. Kromě již zmíněných sebeobhájců 
s mentálním postižením z Čech i zahrani-
čí se na seminář přišli podívat a přispět 
svými názory a zkušenostmi i jiní účast-

níci konference. Živě se diskutovalo nad 
tématy, která otevřeli přítomní sebeobháj-
ci, např.: 

• Jak bojovat za ozdra\'ění špatného ži-
votního prostředí, které může být jed-
nou z příčin postižení? 

• Proč lidé s mentálním postižením ne-
mají občanský průkaz? 

• Klienti zařízení by měli mít nárok na 
vyjádření a akceptaci svého názoru na 
vychovatele. 

• Jak se naučit cizí jazyk? 
• Proč nesměji klienti zvedat telefon ve 

svém zařízení? 
Druhý den semináře ukázal jistý posun 

v projevech českých sebeobhájců oproti 
prvnímu setkání. Sebeobhájci měli větší 
odvahu svoje problémy zveřejnit, mluvit 
o sobě v širších souvislostech než jen uvá-
dět jméno, věk či bydliště. Možná, že jim 
odvahu dodaly svými příspěvky obě dív-
ky z Londýna, které otevřeně hovořily 
o svých osobních potížích s chápáním dění 
kolem nich, s jej ich přijetím do vlastní 
rodiny i do společnosti. Vyslovily své ná-
zory na výchovu dítěte s postižením ve 
společnosti nepostižených. O přednese-
ných názorech se dále diskutovalo a vý-
povědi všech sebeobhájců byly přijímány 
s plnou vážností. 

Úkolem semináře nebylo řešit problé-
my. Šlo hlavně o jejich pojmenování, 
zmapování těch, které tíží lidi s mentál-
ním postižením nejvíce a s nimiž si za-
tím nedovedou poradit. Seminář byl star-
tovní čarou na obtížné trati zvyšování 
právního vědomí osob s mentálním po-
stižením. Podařilo se navázat kontakt 



s organizací sebeobhájců „ People First" 
v Anglii. Zkušenosti mnohaleté existen-
ce hnutí sebeobhájců v některých zemích 
mohou být pro naše české „začátečníky" 
velmi cenné. 

Organizace semináře se ujala studentka 
Pedagogické fakulty (obor speciální pe-
dagogika) a členka SPMP Helena Bouš-
ková, která pro české účastníky připravila 
brožuru pod názvem „ Tvoje práva " (J.a je 
k dispozici členům SPMP na karlínském 
sekretariátě). Helena také zpracovala zprá-
vu o semináři, jak je zde uvedena. 

Účastníci konference rovněž ocenili 
kulturní akce: procházky večerní Prahou 
s průvodci a dva koncerty. Na prvním 
z nich, uspořádaném v úterý večer v mís-
tě konání konference, vystoupili lidé 
s mentálním postižením, druhý pak se ko-
nal pod záštitou rektora UK v Karolinu, 
kde vystoupil smyčcový komorní orchestr 
Pedagogické fakulty UK, pěvecký sbor 
Juventuspaedagogica a sólisté prof. Po-
pelka (varhany) a L. Havlák (tenor). 

V programu konference bylo pamatová-
no na dostatek času pro neformální disku-
si v malých spontánně vzniklých skupi-
nách. Vítaná byla pomoc studentů, jejichž 
činnost účastníci vysoce oceňovali. Na 
dotaz studentky Hany, která pracovala 
spolu se dvěma anglickými profesory 

v malém konferenčním tiskovém středis-
ku, Proč jsme zde? odpověděl prof. Frank 
WHderson z University v Minneapolis 
toto: „Snad nejdůležitější je to, jaký dů-
raz konference klade na přístup, zaměře-
ni a celkovou koncepci práce, na praxi 
a na výzkum, které mohou pozitiv ně ovliv-
nit rozvoj problematiky lidských a občan-
ských práv pro lidi s mentálním postiže-
ním na celém světě. Konference poskytu-
je také prostor pro výměnu názorů, zpro-
středkováni nejnovějšich výsledků výzku-
mu a pro vzájemnou diskusi pro profesio-
nály, výzkumníky, pro rodiče, pro Udí 
s mentálním postižením i pro jejich obháj-
ce. Praktické postupy, které prokázaly 
svou životaschopnost při zlepšování života 
lidí s mentálním postižením, by neměly 
zůstat lokálně izolovány a nepovšimnuty, 
ale naopak by měly být přístupné pro apli-
kaci a použiti kdekoliv jinde ve světě. Prá-
vě toto pražská konference umožnila. " 

Jak bylo již původně - ještě před uspo-
řádáním mezinárodní konference „K97" -
rozhodnuto, bude v roce 1998 uspořádá-
na Česká konference „K98", která tema-
ticky naváže na konferenci mezinárodní. 
U příležitosti konání „K98" bude také 
vydán sborník vybraných příspěvků z kon-
ference mezinárodní v české verzi. 


