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Úvod
Jmenuji se Barbora Antonovičová, vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy
univerzity a v současné době jsem studentkou doktorského studia na katedře ústavního
práva a politologie na Právnické fakultě MU.
V loňském roce jsem se stala mladou delegátkou České republiky do OSN, druhým
delegátem byl Patrik Plavec. Česká republika své mladé delegáty vyslala do OSN již
potřetí. Tento program zajišťuje Česká rada dětí a mládeže Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zahraničních věcí.
Společně s Patrikem Plavcem jsem měla možnost v říjnu 2018 strávit tři týdny v hlavním
sídle OSN v New Yorku na jednání 73. Valného shromáždění a následně v únoru 2019
na jednání Rady pro sociální rozvoj.
V rámci našich výjezdů jsme se zapojili do jednání Třetího výboru OSN (Sociální,
kulturní a humanitární výbor), setkali jsme se s řadou diplomatů a stali se součástí
delegace ČR. Během Valného shromáždění i zasedání Rady pro sociální rozvoj jsme
uspořádali několik úspěšných diskusí mimo hlavní jednání na různá témata s odborníky,
diplomaty a mladými delegáty. Jedním z témat bylo také vzdělávání lidí se zdravotním
postižením a jejich zapojení do volnočasových aktivit.
Součástí programu Mladých delegátů ČR do OSN je i osvětová činnost, která by
především měla představit cíle a aktivity OSN. S našimi diskuzemi jsme navštívili školy
po celé České republice. Dalším úkolem v rámci našeho mandátu byla práce na vlastní
agendě – tématu, které osobně považujeme ve vztahu k mladým lidem v České republice
za důležité.
Jako téma své agendy jsem si zvolila téma začleňování dětí a mladých lidí se
zdravotním postižením do běžných volnočasových aktivit s jejich vrstevníky bez
postižení jako součást Cíle 4 Kvalitní vzdělávání v rámci Cílů udržitelného rozvoje,
které přijalo OSN v roce 2015. Následující text pojednává o výzkumu a aktivitách
v rámci mé agendy a také o závěrech, ke kterým jsem došla. Nejedná se o hluboký
a ucelený odborný výzkum, ale věřím, že má práce nabízí vhled do problematiky
volnočasového vzdělávání a předkládá výsledky, které mohou pomoci k řešení
situace.
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Moje agenda v rámci programu Mladých delegátů ČR do OSN 2018/19
V rámci mého mandátu jsem se zaměřila na téma začleňování dětí a mladých lidí se
zdravotním postižením do běžných volnočasových aktivit s jejich vrstevníky bez
postižení. Možnosti setkávání mimo školu a společné trávení volného času může být
vzájemně obohacující pro obě tyto skupiny. Zájmové kroužky, kluby, jednorázové akce,
tábory atd. jsou místa, kde se tyto dvě skupiny mladých lidí mohou setkat, vzájemně se
více poznat a zjistit, že mají podobné zájmy, cíle a sny, jen někteří potřebují určitou míru
podpory.
K mapování situace v této oblasti jsem podnikla následující aktivity:





Online dotazník určený pro poskytovatele volnočasových aktivit pro děti a
mládež
Setkání s rodiči, kteří pečují o děti nebo mladé lidi se zdravotním postižením
Setkání s mladými lidmi převážně s tělesným postižením
Setkání s bývalým ředitelem největšího střediska volného času v Jihomoravském
kraji

Právní zakotvení
Právní úprava České republiky
1. září 2016 vešla v účinnost novela školského zákona směrem k podpoře začleňování
dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením do školních kolektivů společně s jejich
vrstevníků bez postižení, což je vymezeno v § 16 a následujících školského zákona.
Z toho lze usuzovat, že by mělo být podporováno začlenění těchto mladých lidí i do
volnočasových a zájmových činností.
Zájmové a neformální vzdělávání je v českém právním řádu definováno velmi obecně
v zákoně v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)a to v ustanovení § 111 a § 111a. Dle §
111 odst. 1 školského zákona je zájmové vzdělávání vymezeno jako činnost, která:
„poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé
oblasti. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové
vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech.“
Školský zákon je pak konkretizován vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání,
která v § 2 odst. 1 stanoví, že: „Zájmové vzdělávání se uskutečňuje
a) pravidelnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti
přípravy na vyučování,
b) příležitostnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti
přípravy na vyučování,
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c) táborovou činností a další obdobnou činností,
d) osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a
studenty, popřípadě i další osoby, a činností vedoucí k prevenci rizikového chování a
výchovou k dobrovolnictví,
e) individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a
studentů,
f) využitím otevřené nabídky spontánních činností,
g) vzdělávacími programy navazujícími na rámcové vzdělávací programy škol.“
Písmeno e) tohoto ustanovení přímo zmiňuje individuální práci s dětmi, žáky a studenty,
s tím, že slovo zejména lze vykládat jako nejenom podporu nadaných dětí. Výkladem lze
tedy dovodit, že ke každému dítěti je zapotřebí v rámci zájmových aktivit přistupovat
individuálně, tedy podporovat i začleňování dětí se zdravotním postižením.
Ustanovení § 3 této vyhlášky následně vymezuje školská zařízení pro zájmové
vzdělávání:
„Školská zařízení pro zájmové vzdělávání jsou:
a) středisko volného času (dále jen "středisko"),
b) školní klub (dále jen "klub"),
c) školní družina (dále jen "družina").“
V dalších ustanoveních je vymezena organizace a financování těchto aktivit. Úprava
zájmových aktivit je na zákonné i podzákonné úrovni velmi obecná. Nezmiňuje
například mnoho dalších subjektů, které poskytují volnočasové aktivity pro děti a mladé
lidi.
Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením
Česká republika podepsala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením (dále
jen „ Úmluva“) společně s jejím Opčním protokolem jako jeden z prvních států a to přímo
v den jejich otevření k podpisu, tedy 30. března 2007. Proces její ratifikace, tedy
schválení Parlamentem ČR, byl dokončen v dubnu 2009 a od té doby je obsah Úmluvy
pro Českou republiku závazný a plynou jí z ní povinnosti. Opční protokol k Úmluvě
dosud Česká republika neratifikovala.
Úmluva upravuje právo na vzdělání v článku 24, které se však týká formálního
vzdělávání ve škole. Přímo volnočasovým a zájmovým aktivitám se věnuje článek 30
Úmluvy - Účast na kulturním životě, rekreace, volný čas a sport. Přístupné zájmové a
další volnočasové aktivity jsou explicitně zmíněny v odstavci 5 článku 30 Úmluvy:
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„5. S cílem umožnit osobám se zdravotním postižením podílet se, na rovnoprávném základě
s ostatními, na rekreační, zájmové a sportovní činnosti, přijmou státy, které jsou smluvní
stranou této úmluvy, odpovídající opatření, která:
a) podnítí a podpoří co nejširší zapojení osob se zdravotním postižením do běžných
sportovních aktivit na všech úrovních;
b) zajistí, aby osoby se zdravotním postižením měly možnost organizovat a rozvíjet
speciální sportovní a zájmové aktivity a účastnit se jich, a za tímto účelem podporují
poskytování odpovídajícího výcviku, školení a prostředků, na rovnoprávném
základě s ostatními;
c) zajistí, aby osoby se zdravotním postižením měly přístup na sportoviště a do
rekreačních a turistických zařízení;
d) zajistí, aby děti se zdravotním postižením měly na rovnoprávném základě s
ostatními dětmi přístup k účasti ve hře, k rekreačním, zájmovým a sportovním
činnostem, včetně účasti na uvedených činnostech v rámci školy;
e) zajistí, aby osoby se zdravotním postižením měly přístup ke službám osob a
institucí podílejících se na organizaci rekreační, turistické, zájmové a sportovní
činnosti.“
Zvláštní pozornost si zaslouží znění písmena d), které je zaměřeno přímo na povinnost
státu zajistit dětem se zdravotním postižením rovnoprávný přístup ke hře a k zájmovým,
volnočasovým aktivitám. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že stát má povinnost
podporovat začleňování dětí a mladých lidí se zdravotním postižením i do
volnočasových aktivit společně s jejich vrstevníky bez postižení. Souběžně s tím by měl
stát podporovat rozvoj speciálních zájmových aktivit i pro děti a mladé lidi se
zdravotním postižením.
Cíle udržitelného rozvoje
Organizace spojených národů vytvořila 17 Cílů udržitelného rozvoje (angl. Sustainable
Develeopment Goals), které představují program rozvoje světa na období 2015 – 2030.
Cíle jsou obecné, nicméně pokrývají všechny oblasti lidského života. Každý ze sedmnácti
cílů má i jednotlivé podcíle, kterých by se mělo dosáhnout do roku 2030. Česká
republika jakožto člen OSN se k plnění Cílů také zavázala.
Cíle udržitelného rozvoje jsou výsledkem tříletého procesu vyjednávání, který začal na
Konferenci OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012 v Riu de Janeiro. Na formulaci Cílů se
podílely všechny členské státy OSN, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry,
akademické obce i občané ze všech kontinentů. Agendu udržitelného rozvoje oficiálně
schválil summit OSN 25. září 2015 v New Yorku v dokumentu Transforming our World:
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The 2030 Agenda for Sustainable Development (česky Přeměna našeho světa: Agenda
pro udržitelný rozvoj 2030), jehož součástí jsou i Cíle udržitelného rozvoje.
Sedmnáct Cílů udržitelného rozvoje


Cíl 1: Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě



Cíl 2: Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy,
prosazovat udržitelné zemědělství



Cíl 3: Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku



Cíl 4: Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat
celoživotní vzdělávání pro všechny.



Cíl 5 : Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek



Cíl 6: Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné
hospodaření s nimi



Cíl 7: Zajistit všem přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a
moderním zdrojům energie



Cíl 8: Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a
produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny



Cíl 9: Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou
industrializaci a inovace



Cíl 10: Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi



Cíl 11: Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce



Cíl 12: Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu



Cíl 13: Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích
dopadů



Cíl 14: Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění
udržitelného rozvoje



Cíl 15: Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských
ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a
následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity
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Cíl 16: Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit
všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní
instituce na všech úrovních



Cíl 17: Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro
jeho uplatňován

Téma začleňování dětí a mladých lidí s postižením do volnočasových aktivit v Cílech
přímo zmíněné nenajdeme, je však pozitivní, že začleňování a jeho podpora je přímo
součástí hned čtyř cílů. Přístupnost volnočasových aktivit by bylo možné podřadit
nejlépe pod Cíl 4 Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a
podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny. Nejblíže k rozebírané problematice
mají podcíle 4.5 a 4a.
4.5 Do roku 2030 eliminovat genderové nerovnosti ve vzdělávání a zajistit rovný přístup ke
všem úrovním vzdělání a odborné přípravy pro znevýhodněné – osoby se zdravotním
postižením, původní obyvatelstvo či ohrožené děti
4.a Vybudovat a vylepšit genderově citlivá vzdělávací zařízení, která budou vhodná pro
děti i lidi se zdravotním postižením, a poskytnout bezpečné, nenásilné, inkluzivní a
efektivní vzdělávací prostředí pro všechny
Z celého obsahu výše uvedené kapitoly věnované právnímu rámci zájmovému
vzdělávání a volnočasovým aktivitám vyplývá, že Česká republika má povinnost
podporovat začleňování dětí a mladých lidí se zdravotním postižením do běžných
volnočasových aktivit s jejich vrstevníky bez postižení a současně jim k tomu poskytnout
potřebnou podporu.
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Online dotazník pro poskytovatele volnočasových aktivit pro děti a mládež
bez zdravotního postižení
K prozkoumání problematiky začleňování dětí a mladých lidí se zdravotním postižením
do běžných volnočasových aktivit s jejich vrstevníky bez postižení byl vytvořen online
dotazník zaměřený na poskytovatele volnočasových aktivit pro děti a mládež bez
zdravotního postižení. Speciální aktivity určené pro děti a mládež se zdravotním
postižením byly záměrně ze šetření vynechány.
Základní charakteristika výzkumu










Kvantitativní online dotazníkové šetření prostřednictvím Google Forms
Obsah dotazníku konzultován se socioložkou
Celkově sesbíráno 257 odpovědí z celé ČR, většinu tvořila střediska volného času
a domy dětí a mládeže
S prosbou o vyplnění byly kontaktovány všechny domy dětí a mládeže, které jsou
zapsány v rejstříku MŠMT
Odkaz a prosba o vyplnění dotazníku byly šířeny především pomocí e-mailu a
přes sociální sítě
Sběr odpovědí probíhal v období duben – květen 2019
Odpovědi byly anonymní
Dotazník obsahoval 15 otázek k tématu – typy otázek: možnost zvolit jednu
odpověď, možnost zvolit více odpovědí, textové odpovědi
Dotazník se větvil podle toho, zda v organizaci měli, či neměli zkušenost se
začleňováním do volnočasových aktivit

Podrobné vyhodnocení získaných dat z dotazníku
Níže jsou podrobně analyzovány výsledky získané online šetřením od poskytovatelů a
vedoucích volnočasových aktivit pro děti a mládež. Celkový počet sesbíraných odpovědí
je 257, s tím, že na některých místech se dotazník větvil, takže u některých otázek je
odpovědí méně.
Pozn.: Google Forms některé z níže uvedených grafů zobrazuje chybně, takže část z nich
byla vytvořena v jiném editoru.
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Jednotlivé otázky dotazníku
Jaký je typ Vaší organizace?

Přes polovinu respondentů uvedlo, že jsou ze střediska pro volný čas (domy dětí a
mládeže a stanice zájmových činností). 18,3 % pak uvedlo odpověď, že jejich organizace
je nezisková s regionálním a celorepublikovým rozsahem a 11,3 % pocházelo
z neziskové organizace s místním rozsahem. Veřejné organizace (příspěvkové) byly
zastoupeny v 5,8 % případů. Méně byly zastoupeny například školní družiny a kluby či
komerční organizace, základní umělecké školy a mateřská centra.
Rejstřík Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy obsahuje pod bodem G11 323
domů dětí a mládeže, z nichž se 130 z nich zapojilo do tohoto výzkumu (je možné, že
v tomto počtu jsou zahrnuty i některé pobočky větších domů dětí a mládeže), ale
výzkumu se zúčastnila více než třetina domů dětí a mládeže v celé České republice.
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V jaké oblasti je většina Vašich volnočasových aktivit pro děti a mladé lidi? (lze označit
více odpovědí)

U této otázky byla možnost více možných odpovědí – cílem bylo zjistit, jaké typy
volnočasových aktivit organizace nejčastěji poskytují. Nejvíce respondenti zmiňovali
aktivity pohybové (80 %), výtvarné (65 %), přírodovědné (51 %), turistické (48 %),
herní (48%), hudební (47 %) a technické aktivity (41 %).
Z výše uvedeného plyne, že převážná většina organizací poskytuje širokou paletu typů
aktivit, ze kterých si mohou děti a mládež vybírat podle svého zájmu.
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Myslíte si, že je prospěšné začleňovat děti a mladé lidi s postižením do volnočasových
aktivit s jejich vrstevníky bez zdravotního postižení?

Tato otázka byla zaměřena na názor jednotlivých respondentů dotazníku ohledně
procesu začleňování dětí a mladých lidí se zdravotním postižením do volnočasových
aktivit společně s jejich vrstevníky bez postižení.
86,4 % odpovídajících zvolilo odpověď ano, 9,7 % z nich pak prospěšnost začlenění
nedokáže posoudit a 3,9 % řeklo, že ne.
Respondenti jsou tedy ve velké většině pro začleňování dětí a mladých lidí s postižením
do běžných volnočasových aktivit. Zde je však potřeba poznamenat, že z logiky věci
častěji dotazník rozhodli vyplnit ti, kterým bylo jeho téma blízké, než ti, kteří zastávají
opačný názor.
Odpověď na tuto otázku odráží názor konkrétního člověka, který vyplňoval dotazník za
danou organizaci, což může, ale také nemusí být převažující názor v konkrétní
organizaci.
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Stručně prosím zdůvodněte Vaši odpověď na předchozí otázku. - vybrané odpovědi
Myslím, že je to prospěšné











Tyto děti jsou součástí komunity. Všichni mají mít stejné možnosti
Myslím, že už by mělo být samozřejmostí, že se děti se zdravotním postižením setkávají s
dětmi bez postižení, pro všechny to může být velmi obohacující a hlavně všichni jsme
součástí naší společnosti, nikdo není víc či méně...
Domnívám se, že podobné provázání je přínosné pro obě strany - děti s postižením se cítí
přijaté a začleněné do společnosti a děti bez postižení obohacuje střet s vrstevníky, kteří
uvažují nebo fungují jinak. Integrační projekty aktivují nebo zvyšují solidaritu a
otevřenost zúčastněných.
Lidé se často boji toho co neznají. Společné aktivity dají příležitost oběma stranám se
poznat a soustředit se na to co mají společného nikoliv odlišného.
Pokud děti a mladí lidé se specifickými potřebami - a třeba i s postižením - aktivitu
zvládnou a hodnotí ji pro sebe jako přínosnou a je to provozně možné (např.
bezbariérový vstup, pomoc s orientací, drobná úprava podmínek) není žádný důvod,
proč by neměli být začleněni.
Záleží na druhu postižení, ale mám v oddíle dívku na vozíčku, a jak sama řekla: konečně
někam patřím (do školy nechodí, má nedobrovolně individuální vzdělává
Především pro to, aby nedocházelo k vyčleňování, aby nedocházelo k nepochopení, šíření
strachu. Aby docházelo k vzájemnému obohacení.

Nevím






Necítím se dost kvalifikovaně, abych mohl odpovědět.
Je to hodně závislé na dané aktivitě a jejich cílech. Ve svém principu ano, ale ne za každou
cenu
Záleží na formě a rozsahu postižení
Neměli jsme takové dítě
Záleží na mnoha okolnostech. Jsou "nezařaditelné" děti s postižením a u některých dětí s
postižením je to přínosem pro obě strany. Neexistuje jednoznačná odpověď a není na
místě globalizovat otázku.

Myslím, že to není prospěšné






Je to omezení pro skupinu děti bez zdravotního postižení
Myslím, že to není vhodné
Řekněme, že budeme hrát florbal, kde se každé dítě snaží, aby se někam dostalo a bylo
vidět na turnajích a získávalo nejvíce úspěchů. Jsme relativně úspěšní v tomto sportu a
nedokážu si představit začlenění více dětí s pohybovou či zdravotní vadou. Trénink by
přišel vniveč, ostatní by se museli smířit se snížením nároků. Z pohledu utužení
kolektivu a rozšíření pojmu o toleranci je to fajn, ale na kroužek, kde je nějaká kvalita a
ambice? Ani náhodou.
Neudrženi pozornosti děti bez postižení díky náhlému komplikačnímu procesu s
postiženými jedinci

13

Začleňování dětí a mladých lidí se zdravotním postižením do běžných volnočasových aktivit s jejich vrstevníky bez
postižení - vyhodnocení výzkumu a agendy

Máte ve Vaší organizaci zkušenosti se začleňováním dětí či mladých lidí se zdravotním
postižením do volnočasových aktivit? (aktivně se účastnili Vámi nabízených aktivit v
období od 1.1.2017)

V období od 1. ledna 2017 do května 2019 má 46 % vyplňujících několik zkušeností se
začleněním dítěte či mladého člověka do běžné volnočasové aktivity, dalších 23 % má
s tímto mnoho zkušeností, 29,6 % nemá žádnou zkušenost se začleněním účastníka
s postižením a 1,6 % organizací to zkouší poprvé. Ve 30 % je tedy možnost zlepšení a
další podpory začleňování do volnočasových aktivit.
Po této otázce se dotazník větví, podle toho, zda v organizaci mají či nemají předchozí
zkušenosti se začleňováním.

Následuje rozbor odpovědí, pokud zkušenosti se začleňováním již v organizaci mají.
Bohužel malá část respondentů v této odpovědi omylem zvolila odpověď, že zkušenost
se začleňováním do volnočasových aktivit nemají, i přesto, že později uvedli, že
zkušenosti mají. Těmto odpovídajícím se pak nezobrazily následující otázky, ale otázka
Co je důvodem, že nemají zkušenosti se začleněním.
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S jakým typem zdravotního postižení máte při začleňování zkušenosti?(lze označit více
odpovědí)

V této otázce bylo možno zvolit více odpovědí. Nejčastěji bylo zmiňováno, že mají
zkušenosti se začleněním mladého člověka s pohybovým postižením (73,5 %), za ním
následovalo mentální postižení včetně poruchy autistického spektra (63%). Zkušenosti
s ostatními druhy postižení byly procentně vyrovnané a pohybovaly se kolem 30 - 40%
odpovědí.
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Pokud se vám POVEDLO úspěšně zařadit do Vašich volnočasových aktivit dítě či
mladého člověka, jaký byl typ jeho postižení? (týká se období od 1.1. 2017, lze označit
více odpovědí) *

Tato a následná otázka byly obecně zaměřeny na zkušenosti se začleněním dětí a
mladých lidí s postižením do volnočasových aktivit a případům, kdy se tento proces
povedl a naopak nepovedl. Bylo možno označit více odpovědí.
Nejvíce pozitivních zkušeností v této oblasti v období od 1. ledna 2017 od května 2019
měli respondenti s dětmi a mladými lidmi s pohybovým postižením (63 %) a
s mentálním postižením (57,5 %). Pozitivní zkušenosti s dalšími typy zdravotního
postižení jsou pak vyrovnané a pohybují se mezi 20 a 30 %.
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Pokud se Vám někdy NEPOVEDLO úspěšně zařadit do volnočasových aktivit dítě či
mladého člověka, jaký byl typ jeho postižení? (týká se období od 1.1. 2017, lze označit
více odpovědí)

Tato otázka navazuje na tu předchozí a zjišťuje případy, kdy se proces začlenění
nezdařil. Necelých 67 % respondentů uvedlo, že se s touto situací nesetkalo. Nejvíce
nezdarů se začleněním se vyskytlo ve skupině dětí a mladých lidí s mentálním
postižením včetně PAS (16,6 %). Ostatní typy postižení se pohybují kolem hranice 10 %.
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Do jakých oblastí volnočasových aktivit začleňujete děti a mladé lidi se zdravotním
postižením? (lze označit více odpovědí)

V této otázce bylo možné označit více odpovědí. Nejvíce respondenti zmiňovali začlenění
dětí a mladých lidí s postižením do výtvarných aktivit (64,1 %), dále byly pohybové
aktivity (61,3 %), herní (33,1 %), přírodovědné (32 %), turistické (31,5 %) či hudební
(31,5 %).
Mimo odpovědi uvedené v grafu byla možnost zvolit i odpověď jiné, kde se častěji
opakovalo začlenění do všech běžných aktivit kolektivu v rámci školní družiny či
volnočasového klubu.
Pokud výsledky této otázky porovnáme s tím, jakými aktivitami se zapojené organizace
zabývají, výsledky jsou obdobné, výraznější nárůst je jen v začleňování do výtvarných
aktivit.
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Využíváte při začlenění těchto dětí a mladých lidí podpůrná opatření?

Podpůrným opatřením je obecně určitá úprava jednotlivé situace tak, aby se jí mohl
stejně účastnit i člověk s postižením, s tím, že se většinou jedná o nějaký typ specifické
podpory.
Skoro polovina respondentů uvedla, že v případě začleňování dětí a mladých lidí do
volnočasových aktivit nevyužívají podpůrná opatření (46,6 %). Dalších 27,1 % pak
uvedlo, že je využívají v jen některých případech, jelikož někdy nejsou potřeba. Shodně,
tedy 13,3 % respondentů uvedlo, že při začleňování dětí a mladých lidí se zdravotním
postižením podpůrná opatření využívají a také, že je využívají pouze v některých
případech, jelikož některá opatření nejsou schopni zajistit.
Z výše uvedeného vyplývá, že 87 % poskytovatelů volnočasových aktivit využilo alespoň
v některých případech při začlenění dítěte či mladého člověka podpůrná opatření.
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Pokud respondenti uvedli, že podpůrná opatření využívají, zobrazili se jim následující
dvě otázky, které se ptají na specifické zkušenosti s podpůrnými opatřeními.
Jaká podpůrná opatření při začleňování využíváte? (vyberte všechny platné odpovědi)

V rámci této otázky byl na respondenty požadavek zvolit všechny platné odpovědi.
Nejčastější odpovědí byla úprava aktivit tak, aby se jich mohli účastnit všichni stejně,
tedy děti a mladí lidé s postižením i bez něj (73 %). Následovalo zajištění asistenta pro
konkrétního člověka s postižením (45 %), pak další vedoucí pro práci s celou skupinou
(39 %) a bezbariérové úpravy prostor, kde se aktivita koná, byly zmíněny v 34 %
případů.
Dvakrát bylo zmíněno i zajištění tlumočníka do českého znakového jazyka. Mezi dalšími
odpověďmi zazněly například podpora a další vzdělávání vedoucího kroužku či pořízení
speciálních pomůcek.
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Jak řešíte situaci, pokud je třeba podpůrná opatření financovat? (vyberte všechny platné
odpovědi)?

Jestliže je potřeba podpůrná opatření financovat, poskytovatelé to nejčastěji řeší
využitím vlastního rozpočtu (51 %), dále pak žádají o finance obec nebo kraj či stát (32
%). 30 % respondentů dosud situaci s financováním podpůrných opatření nikdy
neřešilo.
Další poměrně častou variantou je využívání především evropských projektů (15 %),
člověk s postižením si musí financování zařídit sám (13 %), žádají nadace (10 %),
komerční subjekty (7 %) či pořádají veřejnou sbírku pro tento účel (6 %). Mezi jinými
odpověďmi zaznělo například vícezdrojové financování jednotlivého opatření.
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Museli jste v loňském roce nějaké dítě či mladého člověka s postižením se zájmem o
Vaše volnočasové aktivity odmítnout?

Nejčastější odpovědí v rámci této otázky bylo Ne, všechny děti a mládež s postižením se
nám podařilo začlenit do aktivit v 52,6 %. Další pak byla odpověď Ne, žádný rodič dítěte
či mladý člověk se na nás neobrátil (16,5 %).
Následující odpovědi už zmiňovaly, že poskytovatelé v některých případech museli
zájemce s postižením o zapojení do jejich aktivit odmítnout. Ve 13,4 % bylo důvodem, že
organizace nedokázala dítěti či mladému člověku s postižením poskytnout potřebnou
podporu, následovala odpověď, že povaha postižení člověka neumožňovala jeho
začlenění ani s podpůrným opatřením (8,2 %).
V 6,2 % případů měl poskytovatel aktivit plnou kapacitu žádané činnosti. Ve dvou
případech pak kolektiv vrstevníků mladého člověka s postižením nepřijal a v jednom
pak nefungovala vzájemná spolupráce a komunikace mezi ním (popř. jeho rodičem) a
organizací.
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Na základě Vaší předchozí zkušenosti, začlenili byste opět dítě či mladého člověka s
postižením do Vašich volnočasových aktivit ?

Tato otázka zjišťuje postoj k začleňování po tom, co již poskytovatelé s tímto procesem
měli své vlastní a konkrétní zkušenost. Víc než polovina respondentů uvedla, že na
základě předchozí zkušenosti by mladého člověka s postižením do svých aktivit spíše
začlenila, s tím, že by záleženo na jejich možnostech a typu postižení zájemce (51,9%).
Odpověď Ano, určitě byla označena v 37,1 % případů.
Spíše negativně s tím, že by záleželo na možnostech a typu postižení člověka, se
k začlenění do jejich aktivit staví 4,1 % odpovídajících a další odpovědi měly ještě menší
podporu.
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Stručně prosím zdůvodněte Vaši odpověď na předchozí otázku. – vybrané odpovědi
Ano, určitě






Do našich aktivit zařazujeme všechny zájemce a přizpůsobujeme jim podmínky
zájmového vzdělávaní.
Máme jen dobré zkušenosti a velkou snahu umožnit využívání našich aktivit osobám s
postižením.
Jedná se o oboustranně dobré zkušenosti. Handicapovaní se perfektně začleňují.
Každý má právo se k nám přihlásit a zdravotní postižení pro nás není překážkou
cílovou skupinu máme vymezenou pouze pozitivně - věkem a shodou poptávaných a
nabízených služeb. Nejsou z ní vylučovány žádné děti kvůli svým specifickým potřebám.
Pokud je tedy začlenění dítěte s postižením v našich silách, není důvod je odmítat.

Spíše ano










pokud by to bylo v našich silách tak určitě, ne vše lze bohužel vyřešit
záleží na typu postižení...nevím jak zdůvodnit... něco lze a něco nikoli...
pokud se vybere odpovídající aktivita, pedagog i děti jsou seznámeni s problematikou a
jejím řešením, není žádný závažný problém
Pokud nebude plná kapacita v oboru, který si vybere. Záleží též na druhu postižení. Do
tanečního oboru bych např. nevzala dítě, které má pohybové omezení.
Musíme vždy zvažovat naše možnosti a zkušenosti našich pedagogů - nemůžeme si
"ukrojit větší krajíc", než jaký zvládneme
Jsme schopni začlenit dítě, které je schopno běžně fungovat. Výjimečně jsme schopni
přijmout dítě vážně zdravotně nemocné nebo postižené, a však péče o něj je možná na
základě nadstandardního osobního nasazení pracovníků a v rámci přesčasů. Naše
zařízení je výrazně podfinancováno i pro zdravé děti.
Jednotlivé typy postižení je vždy potřeba posuzovat individuálně hlavně z hlediska
možností naší organizace.
jsme omezeni jak prostorově tak lidskými zdroji, vždy záleží na situaci, ale nemáme s tím
problém

Spíše ne, Ne








Jak již bylo zmíněno omezující pro ostatní zúčastněné
My nemáme bezbariérový přístup, to nás omezuje
Inkluze je iluze. je to stav, kdy není nikdo spokojený. Hendikepovaní mají především
právo na aktivity, které jim opravdu pomáhají. Zdravé děti by se měly s
hendikepovanými setkávat, ale nikoli na bázi pravidelné činnosti, ale na bázi několika
akcí za rok.
V některých případech nejsme schopni zajistit adekvátní kompenzační pomůcky nebo
bezbariérovost
Děti s handicapem značně ohrožují bezpečný průběh akcí a personál se speciální
průpravou zpravidla nebývá schopen splnit naše bezpečnostní předpisy.
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Co je důvodem toho, že nemáte zkušenosti se začleněním dětí a mladých lidí s
postižením do Vašich volnočasových aktivit? (lze označit více odpovědí)
Tato otázka byla položena pouze těm, kteří dříve v dotazníku uvedli, že dosud nemají
zkušenosti se začleňováním dětí a mladých lidí s postižením v rámci jejich aktivit

Více než polovina poskytovatelů, kteří dosud neměli zkušenost se začleněním někoho
s postižením, řeklo, že se na ně nikdo takový neobrátil (56 %). Dalších 21 % uvedlo, že
nebylo možné zajistit potřebnou podporu, 6 % respondentů má ze začlenění obavy (z
úrazu, reakcí kolektivu, z průběhu aktivity apod.). 2 respondenti uvedli, že nemají zájem
tyto lidi začleňovat.
Mezi dalšími odpověďmi se objevilo i to, že výkonnostní sportovní aktivity pro děti
neumožňují začlenění dětí s postižením, či je velkou překážkou nepřístupnost prostor,
kde se aktivity konají.
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Co je podle Vás největší překážka začlenění dětí a mladých lidí s postižením do běžných
volnočasových aktivit?

V této otázce bylo požadováno uvedení jen jedné nejdůležitější překážky začleňování do
volnočasových aktivit. Nejčastěji byla zmiňována nedostatečná informovanost mladých
lidí s postižením o možnosti začlenění do aktivit (25,7 %). Další jsou různé obavy
samotných mladých lidí s postižením se začleněním do volnočasových aktivit a to ve
22,6 % případů.
15,6 % respondentů si myslí, že se jedná především o obavy vedoucích aktivit ze
začlenění, následuje nedostatečná finanční podpora začleňování (12,5 %), odpověď, že
kolektiv by člověka s postižením nepřijal, byla zmíněna v 6,2 % případů a neinformovaní
vedoucí o začlenění (4,3 %).
Další odpovědi pak často zmiňovali, že jde o kombinaci více faktorů či je problém
v nepřístupnosti prostor a v nedostatku vedoucích kroužků, či strach rodičů z nepřijetí
dítěte se zdravotním postižením kolektivem a také to, že to respondenti nedokážou
posoudit.
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Co by podle nejvíce pomohlo snazšímu začlenění dětí a mladých lidí s postižením do
Vašich volnočasových aktivit? (lze označit více odpovědí)

V této otázce byla možnost více odpovědí a jejím cílem bylo identifikovat prostředky pro
zlepšení situace v oblasti začleňování dětí a mladých lidí se zdravotním postižením do
volnočasových aktivit. Nejvíce respondentů se domnívá, že by situaci napomohla lepší a
větší informovanost přímo mladých lidí s postižením (56 %), podobné procento si myslí,
že by bylo prospěšné vzdělávání vedoucích volnočasových aktivit (53 %). Dále by
pomohla i větší finanční podpora procesu začleňování (41 %) a informační kampaň pro
veřejnost (30 %).
Mezi dalšími odpověďmi respondentů byla zmíněna víckrát například i bezbariérovost
prostředí, více dobrovolníků na pomoc s činností, nebo pružnější byrokracie pokud jde o
financování.
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Statistické údaje dotazníkového šetření
V jak velkém městě či obci Vaše organizace působí?

V jakém kraji Vaše organizace působí? (lze označit více odpovědí)

Nejvíce organizací působí v obci či městě do 50 000 obyvatel (20,2 %), pak ve městě
větším než 300 000 obyvatel (19,5 %), v obci do 10 000 obyvatel (17,9 %), v obci do
5 000 obyvatel (14,4 %).
Jelikož je možné, aby organizace působila ve více krajích, bylo dovoleno v poslední
otázce vybrat více odpovědí. Nejvíce zastoupen byl Jihomoravský kraj (25,7 %), pak
následovala odpověď celá ČR (13,6 %) a třetím byl kraj Moravskoslezský (10,5 %).
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Celkové závěry z dotazníku


Polovina respondentů dotazníku byly Domovy dětí a mládeže, střediska
volného času a stanice zájmových činností



86,4 % odpovídajících uvedlo, že považují začleňování dětí a mladých lidí
s postižení do aktivit společně s jejich vrstevníky bez postižení za přínosné.



Dle většiny respondentů toto začlenění obohacuje kolektiv, obě skupiny
mladých lidí se mají možnost takto potkat a více se poznat.



Přes 70 % organizací již má zkušenost se začleněním mladého člověka
s postižením do svých aktivit.



67 % poskytovatelům volnočasových aktivit se zkušeností se
začleňováním se v období od 1.ledna 2017 nestalo, že by se jim nepovedlo
začlenit do jejich aktivit mladého člověka s postižením.



Poskytovatelé se snaží začleňovat mladé lidi s postižením do většiny typů
aktivit, které nabízí.



90 % poskytovatelů se zkušeností se začleněním by na základě své
předchozí zkušenosti určitě či spíše začlenili znova člověka s postižením



Ti, kteří zkušenost se začleňováním dosud nemají, uvádí jako důvod
především to, že se na ně žádný mladý člověk s postižením zatím neobrátil.



Největšími překážkami začlenění do volnočasových aktivit jsou
o obavy samotných lidí s postižením se začleněním, jejich
nedostatečná informovanost o jejich možnostech
o obavy vedoucích aktivit ze začlenění a
o nedostatečná finanční podpora začleňování
o často bylo zmiňováno, že jde o kombinaci více faktorů



Nejvíce by začlenění do volnočasových aktivit pomohlo
o informovat o lidi se zdravotním postižením o jejich možnostech
o podporovat vzdělávání vedoucích aktivit
o zlepšit a zjednodušit financování
o informovat širokou veřejnost
o zlepšit přístupnost prostor, kde se aktivity konají
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Závěry z uspořádaných setkání
Setkání s rodiči pečujícími o děti a mládež se zdravotním postižením






Setkání proběhlo v rámci pravidelného měsíčního setkávání rodičů, které pořádá
Unie Pečujících v Brně – 12.4.2019
Jednalo se o neformální setkání, většina přítomných rodičů pečovala o dítě
s kombinovaným postižením (více typů postižení najednou).
Pokládala jsem stejné otázky jako v dotazníku s důrazem na konkrétní situace.
Povahou to byla spíše diskuse než formát otázka a odpovědi všech
Hlavní myšlenky diskuse
o Myšlenku začlenění do volnočasových aktivit s vrstevníky bez postižení
v obecné rovině velmi podporují – děti bez hendikepu poznají neformálně
děti s hendikepem.
o Vidí v tomto procesu velký přínos pro celou společnost.
o Vždy musí být při začleňování konkrétního dítěte na prvním místě jeho
individuální speciální potřeby– dítě by účast měla obohacovat a rozvíjet
ho, nikoliv stresovat.
o Každé dítě má jiné schopnosti a potřeby, nelze ho začlenit všude (např.
dítě s těžkou poruchou autistického spektra není schopno chodit na
plavecké závody, ale plavecký trénink zvládne.)
o Velký přínos mají i jednorázové volnočasové aktivity – tábory atd.
o Často se rodiče setkávají s neochotou začlenit, hlavně z důvodu neznalosti
speciálních potřeb dítěte.
o Stává se, že poskytovatel by byl ochotný dítě do aktivity začlenit, ale klade
si podmínky – např. osobní asistent pro dítě na náklady rodiče, popř.
náklady na pobyt asistenta, to znamená mnohdy neúnosnou finanční zátěž
rodiny
o Nejsložitější je začlenit dítě s kombinovaným postižením.
o Nejdůležitější při začlenění pozitivní přístup a snaha rodiče, dítěte ale i
vedoucího volnočasové aktivity.
o Může se stát, že se začlenění dítěte nepovede, důležitá je ochota všech to
vyzkoušet.
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Setkání s mladými lidmi se zdravotním postižením





Setkání s mladými lidmi s převážně pohybovým postižením ve věku 18 – 29
proběhlo dne 22. 5. 2019 v Brně
Pokládala jsem stejné otázky jako v dotazníku s důrazem na konkrétní situace.
Povahou to byla spíše diskuse než formát otázka a odpovědi všech
Hlavní myšlenky diskuse:
o Začlenění do volnočasových aktivit obecně podporují, jsou však rozdíly
mezi typy postižení a potřebnou podporou (např. problém zařadit dítě
s mentálním postižením).
o K začlenění do aktivit musí být motivovány obě strany- jak člověk
s postižením sám, tak poskytovatel a vedoucí aktivity.
o Vždy by ze začlenění měly profitovat obě strany.
o Začleňování do volnočasových aktivit je prospěné díky sbližování mladých
lidí bez postižení a s postižením.
o Může to pro člověka s postižením být motivace a také se tím bourají
předsudky ve společnosti.
o Účastníci setkání měli zatím jen pozitivní zkušenosti se začleňováním
(keramika, sportovní aktivity, středisko volného času, tábory, jiné akce).
o Mladého člověka s pohybovým postižením v dnešní době není většinou
problém začlenit do volnočasových aktivit.
o Překážky začlenění – předsudky okolí, stavební bariéry, uzavřenost
komunit a aktivit strach rodičů o dítě s postižením.
o Možná řešení - začleňování do aktivit již od útlého věku, informování o
rozdílnosti lidí a začleňování již pro malé děti (akce, pořady), vzdělávání
vedoucích volnočasových aktivit, celoplošná osvěta (přednášky apod.).
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Setkání s bývalým ředitelem SVČ Lužánky










Setkání s Milanem Applem, bývalým dlouholetým ředitelem největšího střediska
pro volný čas v Jihomoravském kraji – SVČ Lužánky (https://www.luzanky.cz/).
Zřizovatelem SVČ Lužánky je Jihomoravský kraj.
SVČ Lužánky má sedmdesátiletou historii a po celém Brně funguje 10 poboček
Během roku SVČ Lužánky v hlavním sídle a dalších pobočkách uspořádají přes
600 volnočasových kroužků, příměstských i pobytových táborů i jednorázových
akcí.
Setkání proběhlo 14. 6. 2019 v Brně.
Pokládala jsem stejné otázky jako v dotazníku s důrazem na konkrétní situace.
Povahou to byla spíše diskuse než formát otázka a odpověď.
Hlavní myšlenky rozhovoru
o Zájmové vzdělávání je formálně zákonem upraveno jen velmi obecně
(pozn. autorky: viz výše část Právní zakotvení).
o V Lužánkách jsou poskytovány různorodé typy volnočasových kroužků,
typ a náplň kroužku záleží ve většině na preferenci vedoucího aktivity.
V takovém případě jsou kroužky kvalitní.
o Obecně jsou začleňování dětí a mladých lidí s postižením nakloněni,
obohacuje to obě strany i vedoucí.
o SVČ Lužánky, jejich pobočky a jejich zaměstnanci mají bohatou zkušenost
se začleňováním dětí a mladých lidí nejen se zdravotním postižením, ale
také se sociálním znevýhodněním.
o Mají zkušenost se začleňováním dětí a mladých lidí se všemi typy
zdravotního postižení, nejvíce však s dětmi s pohybovým postižením,
poruchou autistického spektra a ADHD.

Individuální přístup k dítěti
o Ke každému dítěti s postižením přistupují vždy v otázce začlenění
individuálně, respektují jeho možnosti a potřeby.
o Důležitá je vždy komunikace rodiče s vedoucím kroužku a pocity dítěte i
vedoucího.
o Ne vždy dítěti sedí první volba kroužku, je potřeba hledat ten vhodný pro
něj společně s vhodným kolektivem vrstevníků. Důležité je to vyzkoušet.
o Občas se samozřejmě stane, že se začlenění dítěte nepovede, pak rodičům
radí, kam se obrátit dál.
o Setkávají se i s rodiči, kteří dítě s postižením extrémně ochraňují a bojí se
o něj. Pro takové dítě je většinou velmi prospěšné být v kolektivu
vrstevníků a dělat aktivity bez rodičů.
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Vedoucí volnočasových aktivit
o Obecně jako organizace jsou nakloněni procesu začleňování, ale vždy to
záleží na konkrétním vedoucím, zda se začleněním souhlasí – nikdy ho do
začlenění nenutí.
o Většinou jsou vedoucí k začlenění pozitivně naladění, je to pro ně výzva.
o Snaží se v tomto poskytovat vedoucím podporu a vzdělávání, pokud mají
zájem.
o Snaží se, aby každý kroužek vedli dva lektoři, takže většinou nejsou
potřeba speciální podpůrná opatření.
Financování
o Pokud jsou podpůrná opatření potřeba, hradí je Lužánky ze svého
rozpočtu, nebo zapojují dobrovolníky (např. na sérii letních příměstských
táborů jsou většinou předem k dispozici 1 -2 dobrovolníci, kteří pomáhají
se začlenění dětí v různých kroužcích).
o Požádat si o finance na podpůrná opatření stát se jim i při velikosti
střediska nevyplatí, nenaplnili by těm lidem úvazek (nepravidelně např. za
týden 1 h v pondělí, 2h ve středu), je s tím spojena spousta papírování.
o SVČ Lužánky mají výhodu oproti ostatním menším SVČ, že jsou velké, mají
tradici a nemusí příliš řešit ekonomické zajištění jednotlivých aktivit.
o Menší SVČ budou přirozeně nejdříve řešit obecný rozpočet na aktivity a až
pak případné začlenění dětí s postižením, klade to na organizaci další
nároky, navíc nemusí být jejich prostory být přístupné.
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Souhrnné závěry a doporučení
Tato zpráva nabízí vhled do problematiky začleňování dětí a mladých lidí do
volnočasových aktivit společně s vrstevníky bez postižení a to především pohledem
samotných poskytovatelů volnočasových aktivit. Nemá však ambice vzhledem k mým
možnostem a rozsahu tuto tématiku pojmout velmi komplexně a do potřebné hloubky.
Věřím však, že moje práce může být dobrým základem pro další pozitivní posuny a
podporu procesu začleňování do volnočasových aktivit.
Celkové závěry a doporučení vycházející z výzkumu


Proces začleňování dítěte nebo mladého člověka s postižením do
volnočasových aktivit je velmi individuální záležitost, je třeba brát ohled
na specifická omezení a konkrétní potřeby.



Začlenění by mělo být přínosné jak pro mladého člověka s postižením, tak
pro celý kolektiv, aby si všichni odnášeli pozitivní zkušenosti



Zásadní je komunikace mezi rodičem, mladým člověkem a vedoucím
volnočasové aktivity stejně jako výběr vhodné aktivity.



Většina respondentů dotazníku i setkání uvedla, že začlenění je v obecné
rovině obohacující pro obě skupiny mladých lidí, v rámci volného času se
vzájemně poznají a zjistí, že mají podobné zájmy a cíle.



Jsou aktivity, u kterých začlenění není možné (např. běžné výkonnostní
sportovní aktivity a člověk s pohybovým postižením).



86 % respondentů si myslí, že začleňování dětí a mladých lidí s postižením
do volnočasových aktivit je prospěšné.



90 % poskytovatelů volnočasových aktivit se zkušeností se začleňováním se
staví spíše pozitivně k tomu, že by opět do svých aktivit zařadili dítě nebo
mladého člověka. Většinou by jejich rozhodnutí záleželo ještě na dalších
podmínkách.



Začlenění mohou bránit další překážky – obavy některého z aktérů,
nepřístupnost prostor, nedostatek personálu a financí na aktivity.
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Doporučení


Důležitá je snaha zkusit dítě či mladého člověka začlenit, je ale třeba počítat
s tím, že ne vždy se to musí zcela podařit.



Situaci by velmi pomohla lepší informovanost - jak mladých lidí
s postižením, vedoucích aktivit, středisek volného času tak i široké
veřejnosti.



Bylo by také zapotřebí více podporovat vzdělávání vedoucích aktivit v této
oblasti a poskytnout jim informační materiály (např. jak pracovat s lidmi
s jednotlivými druhy zdravotního postižení).



Jistě by velmi pomohlo navýšení financí nejen na více vedoucích, ale také na
úpravy přístupnosti, asistenci či pomůcky a současně zjednodušení procesu
žádostí o finance.
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