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ÚVOD 

Lidé s mentálním handicapem či duševním onemocněním jsou přirozenou součástí 

občanů České republiky. Mentální handicap se řadí mezi nejběžnější poruchy, jež se 

nachází v současné populaci. Dřívější přístupy k těmto lidem byly do značné míry 

založené na soucitu a vesměs zdůrazňovaly bezmocnost postižených, kteří byli 

izolování v ústavech. 

Po roce 1989 nastal významný posun ve vnímání mentálně handicapovaných lidí. 

Otevřely se brány ústavů, probíhá postupná humanizace systému služeb pro lidi 

s postižením. Předsudky ve společnosti zůstávají však stále překážkou. Lidé někdy 

spojují mentální postižení s nebezpečím – člověk s mentálním handicapem může být 

podle nich agresivní. Většinou přistupuje společnost k lidem s mentálním handicapem 

jako k dětem, bez ohledu na jejich pokročilý věk a přirozené vývojové potřeby, které 

nejsou uspokojovány. Stále převažuje soustrastný, litující přístup.  

V poslední době se zdůrazňuje zásada přístupu zaměřeného na člověka. Podle ní jsou 

lidé s mentálním handicapem v první řadě lidé se stejnými základními lidskými 

potřebami, jako lidé bez postižení. Potřeba být uznáván, respektován, potřeba 

seberealizace. K tomu, aby lidé s mentálním handicapem mohli uspokojit své potřeby, 

se někdy neobejdou bez určité podpory. Poskytování optimální podpory v prostředí, 

které se dokáže oprostit od předsudků, vede ke zvyšování kvality života těchto lidí. 

Jednou z nejdůležitějších podmínek naplňování kvality života patří právo na práci. 

Pozitivně působí účast v životě komunity, poskytující mimo jiné možnost volby a 

rozhodování.  

Ve své diplomové práci se zaměřuji na aspekty komunitního života v Camphillech. 

Cílem mé práce je nalézt camphillské prvky v práci Terapeutického centra Ledovec a 

zjistit tak míru inspirace camphillským hnutím v práci terapeutického centra. 

Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole vymezuji pojem 

mentálního postižení a uvádím jeho klasifikaci. Dále se v této kapitole zabývám 

charakteristikou osobnosti s mentálním postižením a přítomností jiných duševních 

onemocnění. Ve druhé kapitole se věnuji terapiím a uvádím jejich cíle a způsoby 

použití. V následující třetí kapitole se zabývám možnostmi zaměstnávání lidí 

s postižením na otevřeném trhu práce, v chráněných dílnách a podporovaném 
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zaměstnávání. V této kapitole jsou také popsána legislativní východiska. Stěžejním 

tématem čtvrté kapitoly jsou camphillské komunity. Obsahem páté kapitoly je 

výzkumné šetření, zaměřené na camphillskou komunitu Delrow a Terapeutické centrum 

Ledovec. 

Diplomová práce je zpracována metodou kvalitativního výzkumu. Ve své práci jsem 

použila tyto techniky: analýza odborné literatury, pozorování, analýza dostupné 

dokumentace a rozhovor. 
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1. Teoretická východiska 

1.1. Pojetí mentální retardace 

                                                                                                                                                                   

Termín mentální retardace je odvozen z latinských mens, 2.p. mentis – mysl, rozum,     

a retardace z latinského retardatio – zdržet, zaostávat, opožďovat. Znamená tedy 

opožděnost rozumového vývoje.  

Postižení je definováno jako neschopnost dosáhnout odpovídajícího stupně 

intelektového vývoje (méně než 70 % normy), přestože byl takový jedinec přijatelným 

způsobem výchovně stimulován. Nízká úroveň inteligence bývá spojena se snížením či 

změnou dalších schopností a odlišnostmi ve struktuře osobnosti. V populaci se vyskytují 

přibližně 3 % mentálně postižených lidí. (Vágnerová 1999). 

Mentální retardaci lze též definovat jako vývojovou poruchu integrace psychických 

funkcí, postihující jedince ve všech složkách jeho osobnosti – duševní, tělesné i sociální. 

Nejvýraznějším rysem je trvale porušená poznávací schopnost, která se projevuje 

nejnápadněji především v procesu učení. Možnosti výchovy a vzdělávání jsou omezeny 

v závislosti na stupni postižení (Dolejší 1973). 

Za mentálně retardované se považují takoví jedinci, u nichž dochází k zaostávání vývoje 

rozumových schopností (Švarcová 2000).  Lidé s mentální retardací se vyznačují tím, že 

se pomaleji učí, mají problémy s pozorností, s pamětí a nevyhovují určitému 

společenskému očekávání.  I. Švarcová (2000) uvádí jako charakteristické klinické 

projevy mentální retardace zejména: zpomalená chápavost, snížená mechanická a 

zejména logická paměť, těkavá pozornost, sugestibilita, nedostatečná slovní zásoba, 

nerovnováha aspirací a výkonů, rigidita v chování, impulzivnost, hyperaktivita, porucha 

interpersonálních vztahů a komunikace, citová vzrušivost, zvýšená potřeba bezpečí, 

porucha celkové pohybové koordinace. 

Příčiny vzniku mentální retardace nelze vždy jednoznačně určit. Za nejčastější příčiny 

lze označit genetické vady, důsledky metabolických poruch, prenatální nebo perinatální 
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organické poškození centrální nervové soustavy. Literatura uvádí, že v případě lehké 

mentální retardace 50 - 80 % případů má neurčitý původ. 

Hlavním znakem mentální retardace je trvalé snížení úrovně rozumových schopností. 

Znamená trvalý stav, který provází člověka po celý život. Jedná se o postižení vrozené, 

nebo časně získané, které je nutné odlišit od demence (rozpad normálního mentálního 

vývoje po 2. roce života), či pseudooligofrenie (postižení v důsledku „zanedbanosti“). 

 Děti s opožděným rozumovým vývojem, u nichž došlo k zaostávání vývoje z jiných 

příčin, než je poškození mozku (nepodnětné výchovné prostředí, smyslové vady, sociální 

zanedbanost) se nepovažují za mentálně retardované (Švarcová 2000). 

1.2. Klasifikace mentální retardace 

Ke klasifikaci mentální retardace se u nás v současnosti používá 10. revize Mezinárodní 

statistické klasifikace nemocí, vydaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO) 

v Ženevě v roce 1992. 

Kritérium pro určení hloubky mentální retardace je výše inteligenčního kvocientu (IQ), 

naměřeného standardizovanými individuálně aplikovanými inteligenčními testy. U nás 

jsou běžně používané Wechslerovy soubory. 

Podle výše inteligenčního kvocientu rozdělujeme mentální retardaci na tyto stupně: 

1. lehká mentální retardace (50 – 69 IQ), 

2. středně těžká mentální retardace (35 – 49 IQ), 

3. těžká mentální retardace (20 -34 IQ), 

4. hluboká mentální retardace (pod 20 IQ), 

5. jiná mentální retardace 

6. nespecifikovaná mentální retardace 
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Jedná se o nejlehčí stupeň postižení. V počátcích vývoje nebývá opoždění zřejmé. 

Vyskytuje se opožděný řečový vývoj. Hlavní problémy se však objeví až s nástupem do 

školy, postižení nejsou schopni uvažovat abstraktně. Spousta jedinců má specifické 

problémy se čtením a psaním. V sociálním prostředí, kde se klade malý důraz na 

teoretické znalosti, nemusí lehký stupeň mentální retardace působit větší problémy. 

Většina osob je plně nezávislá v sebeobsluze, pokud jde o stravování, hygienické 

návyky, nebo praktické domácí činnosti a je schopna se pohybovat v sociálně 

nenáročném prostředí bez problémů.  

Lehká mentální retardace 

Většinu jedinců na horní hranici lehké mentální retardace lze zaměstnat prací, která 

vyžaduje spíše praktické než teoretické schopnosti, včetně nekvalifikované nebo málo 

kvalifikované manuální práce (Švarcová 2000). Výchovné prostředí má velký význam. 

 

Omezení se objevuje již v neuropsychickém vývoji, dítě později sedí, je pohybově 

neobratné. Řeč i myšlení jsou značně omezené. Možnosti vzdělávání se omezují na 

trivium. Řeč se vyvíjí velmi opožděně a zůstává výrazově chudá i v dospělosti. 

Nejčastěji se vyjadřují jednoduchými či jednoslovnými větami. Také možnosti 

sebeobsluhy jsou omezené, jedinci často vyžadují v tomto směru chráněné prostředí 

(chráněné zaměstnání, bydlení) po celý život. Jsou většinou schopni vykonávat 

jednoduchou manuální práci, jestliže je zajištěn odborný dohled. 

Středně těžká mentální retardace 

V této skupině jsou však obvykle podstatné rozdíly v charakteru schopností. Někteří 

jedinci dosahují vyšší úrovně v dovednostech senzoricko-motorických než v činnostech 

závislých na verbálních schopnostech, zatímco jiní jsou značně neobratní, ale jsou 

schopni sociální interakce a komunikace. Úroveň rozvoje řeči je také rozmanitá.  

Někteří jsou schopni jednoduché konverzace, zatímco druzí se nenaučí mluvit nikdy 

(Švarcová 2000). Postižení psychického vývoje je často kombinované s epilepsií, 

tělesnými, neurologickými a dalšími duševními poruchami. 
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Je rozpoznatelná velmi brzy, výrazné opoždění psychomotorického vývoje je patrné již 

v předškolním věku. Vývoj řeči obvykle stagnuje na předřečové úrovni, jen vzácně se 

objevují jednotlivá slova, které používají nepřesně. Myšlení je na úrovni batolete. 

Jedinci nejsou schopni sebeobsluhy, jejich potrava musí být speciálně připravovaná. 

Velmi častá kombinace s motorickými poruchami nebo jinými přidruženými vadami. 

Koordinace pohybů zůstává i v dospělosti velmi špatná. Časté jsou poruchy chování 

v podobě stereotypních pohybů. Nápadné jsou poruchy v koncentraci pozornosti. 

Těžká mentální retardace 

Švarcová (2000) poukazuje na skutečnost, že i když možnosti výchovy a vzdělávání 

těchto osob jsou značně omezené, zkušenosti ukazují, že včasná systematická a 

dostatečně kvalifikovaná rehabilitační, výchovná a vzdělávací péče může významně 

přispět k rozvoji jejich motoriky, rozumových schopností, komunikačních dovedností, 

jejich soběstačnosti a celkovému zlepšení kvality jejich života. 

 

Neuropsychický vývoj osob s hlubokým mentálním postižením značně omezen po celý 

jejich život. Komunikační schopnost je velmi omezená, jsou schopni maximálně 

porozumět jednoduchým požadavkům. O vývoji řeči se prakticky nedá hovořit, 

artikulovanou řeč nezvládají, pouze nonverbální, neartikulované výkřiky. Nutná je 

trvalá péče po celý život, i v těch nejzákladnějších životních činnostech. Nápadným 

úkazem jsou stereotypní automatické pohyby celého trupu.  Běžné jsou těžké 

neurologické poruchy, závažné motorické a senzorické postižení, mnohdy trvalé 

upoutání na lůžko. Běžné je totální porušení afektivní sféry, často dochází 

k sebepoškozování. Velmi časté jsou těžké formy pervazivních vývojových poruch, 

typický je autismus. Možnost výchovy či vzdělávání je značně omezena. 

Hluboká mentální retardace: 

 

Tato kategorie se používá jen tehdy, jestliže stanovení stupně intelektové retardace 

pomocí obvyklých metod je nemožné pro přidružené senzorické nebo somatické 

Jiná mentální retardace 
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poškození, např. u nevidomých, neslyšících, u jedinců s těžkými poruchami chování, u 

osob s autismem či u těžce tělesně postižených osob (Švarcová 2000). 

 

Podle Švarcové (2000) se tato kategorie se používá v případě, kdy mentální retardace je 

prokázána, ale neexistuje dostatek informací, aby bylo možno zařadit pacienta do jedné 

ze shora uvedených kategorií. 

Nespecifikovaná mentální retardace 

Kvantitativní hodnocení inteligence poskytuje ovšem pouhý souhrnný odhad 

schopností, určující postavení mentálně postiženého člověka ve vztahu k populační 

normě. Modální průměrný výkon má hodnotu IQ 100. Hranicí mentální retardace je 70 

bodů IQ (Vágnerová 1999). 

Diagnóza mentální retardace je stanovena, když člověk vykazuje významně 

podprůměrnou úroveň intelektových funkcí, tj. IQ=69 a méně a současně se u něj 

projevují deficity schopnosti přizpůsobit se svému prostředí, tj. deficity adaptivního 

chování a tyto symptomy se u něj projeví před 18. rokem věku. 

Pro definitivní diagnózu mentální retardace nestačí jenom znát úroveň intelektových 

výkonů, ale je potřeba získat přesnější informace o současné úrovni schopností 

adaptace. 

1.3. Charakteristika osob s mentálním postižením 

Podstatná je problematika osobnosti jedinců s mentálním postižením. Osobnost je 

individuální spojení biologických, psychologických a sociálních aspektů každého 

jedince. Je jedinečná a neopakovatelné. Osobnost je formovaná ve vztazích mezi lidmi, 

prostředím a společností a vždy se projevuje jako celek.  

Každý člověk s mentálním postižením je svébytný jedinec s charakteristickými 

osobnostními vlastnostmi.  Osobnost postiženého tvoří s mentálním deficitem nedílnou 

jednotu. Stav mentální retardace je přitom základním činitelem vývoje osobnosti v její 

interakci s životním prostředím. Typická osobnost mentálně retardovaného jedince 
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vzniká z nutnosti stálých srovnávání s vyspělejšími jedinci, s normálním prostředím, s 

opětovnými prožitky neúspěchu, a tedy častějšími frustracemi a omezenějšími 

možnostmi úspěšně je vyvážit. 

Východisko k popisu osobnosti člověka s mentálním postižením nacházíme zejména 

v charakteristice jeho poznávacích funkcí. Osobnost mentálně postižených je porušena 

zpravidla v oblasti vnímání, které je povšechné, nedostatečné v oblasti analýzy a 

syntézy.  

Výraznou zvláštností u vnímání jedinců s mentálním postižením je inaktivita tohoto 

psychického procesu. Pozornost je mělká, snadno ovlivnitelná, výrazný je nedostatek 

organizující pozornosti, a tedy její labilita se sníženou schopností výdrže soustředění. 

Charakteristikou paměti u jedinců s mentálním postižením je pomalé tempo osvojování 

a nestálost v uchování. Nedovedou se cílevědomě učit a vzpomínat si.  Zásadně je 

ovlivněno myšlení a vůle. Jak uvádí Švarcová, základní znaky myšlení u mentálně 

retardovaných osob jsou: 

 

- porušení poznávací činnosti  

- omezená schopnost abstrakce a zobecňování 

- myšlení omezeno na konkrétní situační souvislosti 

- nesoustavnost myšlení 

- slabá řídicí úloha myšlení 

- nekritičnost myšlení 

Významnou roli hraje také emotivita, jež značně ovlivňuje výkon. V oblasti 

emocionality můžeme někdy pozorovat patologické citové projevy. Další závažnou 

poruchou je apatie. V důsledku emočního strádání dochází někdy k emoční deprivaci 

(Švarcová 2000). 

Jedním z nejdůležitějších rysů osobnosti je její vůle, která je u jedinců s mentálním 

postižením vždy zásadně ovlivněna. Jejím nejčastějším znakem je abulie (nedostatek 

vůle). Při své činnosti se často řídí těmi nejjednoduššími motivy, jelikož ty složitější 

nechápou. S motivací je úzce spojeno sebepojetí, které bývá u osob s mentální retardací 

často nerealisticky vysoké, či naopak velmi nízké. Hodnocení sebe sama značně 

ovlivňuje jednání a chování jedince. U jedinců s mentálním postižením se setkáváme 
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někdy s extrémně výraznými typy chování, rozlišujeme proto typ eretický, verzatilní, 

vzrušivý, motoricky neklidný, a typ torpidní, apatický, netečný. 

Mimořádnou zátěží je období puberty. Zvýšené nároky na zvládání různých sociálních 

situací v tomto období mohou vést ke zhoršení adaptačních schopností jedince a vyvolat 

poruchy chování (Pipeková 2006).  

Charakteristika osobnosti lidí s mentálním postižením je určována výchovou a 

podmínkami v konkrétním prostředí. Velkou roli hraje podnětnost, či nepodnětnost 

prostředí, uspokojování potřeb a podmínky pro rozvoj samostatnosti. Na tom se do 

značné míry podílí rodina postiženého nebo jiné bezprostřední okolí osoby s mentálním 

postižením. 

1.4. Mentální retardace a jiné duševní poruchy 

Mentální retardace se obvykle pojí s celou řadou jiných problémů. Výzkumy prokázaly, 

že další duševní poruchy se u lidí s mentální retardací vyskytují 3x až 4x častěji, než u 

běžné populace. Může to být zapříčiněno zvýšenou psychickou zranitelností, či 

následkem traumatizujících zkušeností jako odstrkování, vyloučení, neustálý tlak na 

přizpůsobení, omezování atd. 

Nebezpečné je především období adolescence, spojené s řadou psychických omezení.  

Lidem s mentálním postižením jsou často odepřeny běžné kontakty s vrstevníky, mají 

méně možností, méně sociálních zkušeností a sebedůvěry. U osob s mentálním 

postižením nastupují příznaky adolescence později, kolem 25-28 let. Nižší práh 

frustrační tolerance způsobuje, že na neúspěch reagují agresivitou, destrukcí, 

sebepoškozováním nebo depresí. Vznikají také obavy z možného sexuálního zneužití. 

Asi 25% dospívajících s mentálním postižením trpí psychickým onemocněním. Jde o 

emoční poruchy, projevující se stereotypními pohyby, impulzivitou, hyperkinetickým 

syndromem. Nebo o poruchy chování, depresivní stavy, neurotické a psychotické stavy 

(Medicina). 

Mezi nejčastější psychické poruchy doprovázející mentální postižení patří tzv. Benigní 

autismus. Asi 75% autistických dětí postihuje i mentální retardace. Pro autistické děti 

je typická trvalá neschopnost navazovat sociální vztahy., zejména emocionálního 
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charakteru. Autistické děti často nerozlišují lidské bytosti od neživých objektů. 

Nereagují na běžné sociální signály, např. na oční kontakt, úsměv a emoční projevy. 

Odmítají sociální kontakt, nedovedou navázat citový vztah.  O lidi nemívají zájem, 

nevytvoří si trvalý a hluboký citový vztah k matce ani k jinému člověku. Nejsou schopné 

empatie. (Vágnerová 1999). Mají potíže v orientaci ve světě, špatně chápou význam 

různých situací. Všechny nové podněty odmítají a reagují na ně úzkostí. Snaha začlenit 

je do kolektivu a přizpůsobit danému režimu často vyvolává problémové chování (děti 

bezdůvodně křičí, jsou agresivní, válí se po zemi). 

Další častou poruchou doprovázející mentální postižení je depresivní porucha. Jedná 

se o typickou patologicky depresivní náladu, vznikající bez zjevné příčiny. Depresivní 

ladění vede k útlumu potřeb i volní aktivity. Depresí postižený jedinec mívá pocity 

méněcennosti, neschopnosti. Pesimistické je i hodnocení okolního světa. U těžších 

forem deprese se mohou vykytovat bludy (mikromanické, perzekuční). Nebezpečné 

jsou suicidální myšlenky a tendence (Vágnerová 1999). 

Nejčastěji přítomnou psychotickou poruchou je schizofrenie. V učebnicích psychiatrie 

se uvádí její 16% výskyt v populaci mentálně postižených jedinců. Je to duševní 

porucha, která se projevuje charakteristickým narušením myšlení a vnímání, poruchou 

emotivity a osobnostní integrity. Jak uvádí Vágnerová (1999), patří schizofrenie k 

nejzávažnějším psychickým poruchám. Vede ke ztrátě smyslu pro realitu, k narušení 

vztahu k sobě a k vnějšímu světu. Charakteristickými symptomy jsou narušený vztah k 

lidem a bizarní chování. Akutní průběh je často spojen s halucinacemi nebo 

paranoidními bludy. Častá je také agrese zaměřená dovnitř (sebepoškozování) nebo ven 

(destrukce). Schizofrenie je onemocnění, které vzniká v mladém věku, nejčastěji mezi 20. 

až 40. rokem. Společným znakem u dospělého je nepravidelný rozpad osobnosti. 

Postižený pozbývá schopnost uvažovat a jednat rozumově na normální úrovni, ztrácí 

vztah ke skutečnosti, takže často s ním není možné navázat kontakt a nelze také 

předvídat jeho reakci a jeho jednání. (Monatová 1991). 

 

Diagnostika jiných duševních poruch u osob s mentální retardací je velmi 

problematická, vzhledem k obtížné komunikaci s nimi. 
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2. Terapie 

Terapie všeobecně znamená odborné cílené jednání člověka s člověkem, které se 

zaměřuje na  odstranění či zmírnění nežádoucích potíží nebo odstranění jejich příčin. 

Veškeré terapie probíhají v určitém prostředí a určitém čase a mají určitou organizační 

formu. 

2.1. Ergoterapie 

Ergoterapie je léčebná metoda. Název ergoterapie pochází z řeckého ergon „práce“ a 

therapia „léčení“. Dříve se ergoterapie nazývala léčba prací. Vychází z předpokladu, že 

člověk může zlepšit své zdraví a kvalitu života tím, že se aktivně zapojuje do 

zaměstnávání, která pro něj mohou být významná a smysluplná.  

Česká asociace ergoterapeutů nabízí následující definici: „Ergoterapie je profese, která 

prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností 

jedince potřebných pro zvládání běžných denních pracovních, zájmových a rekreačních 

činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení. Podporuje maximálně 

možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a 

možnosti “ (Česká asociace ergoterapeutů 2008). 

Cílem ergoterapie je umožnit jedinci provádět ty činnosti, které chce, potřebuje, které 

mu přinášejí uspokojení. Napomáhat jeho plnému zapojení do aktivit komunity a 

sociálního prostředí. Pomáhat každému bez ohledu na stupeň jeho postižení zúčastnit se 

aktivit každodenního života. Usilovat o zachování jeho maximální soběstačnosti 

v běžných denních činnostech. 

Ergoterapeut je kvalifikovaný odborník, který provádí ergoterapeutické vyšetření, na 

jehož základě pak sestavuje krátkodobý a dlouhodobý plán terapie. Hlavní oblast, na 

kterou se ergoterapeut zaměřuje při terapii, jsou tzv. běžné denní činnosti. Jako např. 

oblékání, příjem jídla, osobní hygiena. K tomu se dále řadí instrumentální běžné denní 

činnosti, které jsou více komplexní a souvisejí se zajištěním chodu domácnosti a života 

ve společnosti. Řadí se k nim např. příprava jídla, nakupování, běžný úklid domácnosti, 

praní prádla, používání dopravního prostředku (Jelínková). 
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J. Pfeiffer rozděluje ergoterapii rámcově do čtyř oblastí: 

1. Kondiční terapie neboli terapie zaměstnáváním 

2. Terapie zaměřená na výchovu k soběstačnosti 

3. Terapie cílena na postiženou oblast 

4. Terapie zaměřená na pracovní začlenění. 

Zároveň ovšem zdůrazňuje, že ve skutečnosti se všechny formy ergoterapie navzájem 

prolínají a je tudíž nemožné je jednoznačně oddělit. 

Kondiční ergoterapie se dá přirovnat ke kondičnímu cvičení. Udržuje či zlepšuje fyzické 

a psychické funkce. Jejím hlavním cílem je odpoutat pacientovu pozornost od jeho 

problémů.  Program se sestavuje podle zájmů klienta, může mít podobu ručních prací, 

společenských her či sportovních činností. 

Terapie zaměřená na výchovu k soběstačnosti se zaměřuje na nácvik běžných denních 

činností. Jako je například udržování osobní hygieny, oblékání i rozvoj komunikačních 

schopností. Při této terapii se hojně využívají kompenzační pomůcky, které pomáhají 

klientovi zvládnout určité činnosti. 

Terapie cílená na postiženou oblast. Tato forma terapie předpokládá znalost zdravotního 

stavu pacienta. Vychází z doporučení lékaře a zaměřuje se především na takové 

činnosti, které zlepšují postižené funkce. Ke cvičení se používá sportovní nářadí, či 

různé nástroje. 

Terapie zaměřená na pracovní začlenění je významná pro pacienty s trvalými následky, 

u nichž je nutno změnit zaměstnání případně celkový způsob života. Na základě 

pozorování činností a projevů pacienta se během této terapie provádí hodnocení, které 

zjišťuje, zda bude možné znovuzačlenění pacienta do pracovního procesu. Zhodnocení 

pracovní zdatnosti v rámci ergoterapie má velký význam v oblasti socializace 

(Kubínová, Křížová 1997).  
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2.2. Arteterapie 

Hlavním cílem arteterapie u osob s mentálním postižením je kompenzace intelektových 

deficitů. Jedná se o vyrovnání poškozených funkcí mozkových hemisfér 

prostřednictvím uměleckých aktivit. 

Arteterapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního 

prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Někdy bývá 

přiřazována k psychoterapii a jejím jednotlivým směrům, jindy je pojímána jako 

svébytný obor. Obvykle se rozlišují dva základní proudy, a to terapie uměním, v níž se 

klade důraz na léčebný potenciál tvůrčí činnosti samotné a artpsychoterapie, kde 

výtvory a prožitky z procesu tvorby jsou dále psychoterapeuticky zpracovávány 

(Arteterapie v České republice). 

Arteterapie jako pojem vynikl spojením latinského „art“ – umění a řeckého „thérapieá“, 

což znamená léčba, léčení. V užším slova smyslu je arteterapie terapeutický proces, ve 

kterém jsou převládajícími výrazovými prostředky výtvarné aktivity (Arteterapie – 

jedna z cest do nevědomí). Z výtvarných technik se používá především malování, 

kreslení, koláže, práce s keramickou hlínou a jinými materiály. Arteterapie v širším 

slova smyslu znamená léčbu uměním, například pomocí výtvarného umění, tance, 

hudby, divadla, prózy. Jako terapeutická metoda se arteterapie začala cíleně využívat ve 

30. až 40. letech dvacátého století v návaznosti na rozvoj psychoanalýzy a dalších 

psychoterapeutických směrů.  V roce 1994 byla u nás založena Česká arteterapeutická 

asociace, jako samostatné profesní sdružení (Arteterapie v České republice). 

Důležitou vlastností arteterapie je, že není zaměřená pouze na výsledek, důležité je celé 

tvoření. Pro terapeuta je všímání si celého tvořivého procesu velmi důležité, neboť mu 

dává nahlédnout do světa svého klienta a umožňuje mu tak jeho světu lépe porozumět. 

Arteterapii lze aplikovat formou skupinovou či individuální. Při individuální terapii lze 

navázat úzký kontakt s klientem. Je vhodná například pro hyperaktivní děti, jejichž 

chování ve skupině by působilo rušivě. Skupinová terapie využívá zpětné vazby členů 

skupiny, klienti mezi sebou cítí sounáležitost. 

Šicková poukazuje na hojné využívání arteterapie u klientů s duševními poruchami. 

Pomáhá jim reflektovat jejich problémy, umožňuje jim reálný pohled na svou nemoc.   
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U tělesně nebo smyslově postižených jedinců je arteterapie důležitou hmatovou 

stimulací.  Především modelování z hlíny disponuje velkým terapeutickám potenciálem. 

Hlína je materiálem diagnosticky mimořádně plastickým. V hlíně je možné zhmotnit, či 

zformulovat svoje problémy do konkrétního tvaru (in Pipeková, Vítková 2001). V 

arteterapii s tělesně nebo smyslově postiženými jedinci se rehabilituje jemná motorika, 

držení těla. Umělecky zaměřené programy mohou pomáhat rozvoji osobnosti člověka s 

mentálním postižením, rozvíjení jeho individuality a sebeuvědomění. Arteterapeutické 

techniky by neměly být vybírány nahodile, nýbrž v souladu se skutečnými aktuálními 

potřebami klienta. 

Další významnou oblastí pro využití arteterapie je terapie s týranými nebo 

zneužívanými dětmi. U těchto dětí kresba může být krokem k prolomení bariéry mlčení. 

Děti reflektují svoje trauma, zničí je a mohou se pokusit vystavět si nový svět.  

Pro výkon profese arteterapeuta jsou důležité znalosti z oblasti psychologie, medicíny 

(psychiatrie), speciální a léčebné pedagogiky i z oblasti věd a umění. V rolích 

arteterapeuta  působí absolventi široké škály oborů – speciální a výtvarní pedagogové, 

psychologové, lékaři (Arteterapie v České republice). 

2.3. Dramaterapie 

Dramaterapie  společně s ostatními uměleckými terapiemi, jako je muzikoterapie, či 

taneční a pohybová terapie se řadí pod arteterapii v širším slova smyslu. 

Největší skupinu klientů dramaterapie tvoří mentálně postižení jedinci s autisty, druhou 

nejfrekventovanější skupinou jsou pacienti psychiatrických klinik, neurotici a psychotici 

(Valenta in Pipeková, Vítková 2001). 

Jak uvádí Majzlanová dramaterapie je umělecká a léčebně-výchovná metoda 

aplikovaná v rámci individuální i skupinové práce, která využívá dramatické struktury 

se speciálním cílem v určitých improvizovaných situacích “tady a teď”, evokuje k 

prožívání emocí, k získávání vnitřní motivace, vede k integraci (Pipeková, Vítková 

2001). 
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The National Association for Drama Therapy v USA nabízí následující definici: 

“Dramaterapii lze definovat jako záměrné použití dramatických a divadelních postupů 

pro dosažení terapeutického cíle – symptomatické úlevy, duševní i fyzické integrace a 

osobního růstu”. 

Prostřednictvím dramaterapie získává jedinec zážitky a zkušenosti z různých oblastí 

života. Specifické cíle dramaterapie jsou rozvoj empatie, fantazie a kreativity, vytváření 

pocitu zodpovědnosti. Renné Emunah stanoví následující nespecifické cíle 

dramaterapie: 

- zvyšování sociální interakce a interpersonální inteligence 

- navození schopnosti uvolnit se 

- naučit se kontrolovat svoje emoce 

- změnit nekonstruktivní chování 

- rozšíření repertoáru rolí pro život 

- navození schopnosti spontánního chování 

- rozvoj představivosti a koncentrace 

- posílení sebedůvěry a sebeúcty 

- navození schopnosti poznat a přijmout svoje omezení i možnosti (Valenta in 

Pipeková, Vítková 2001). 

Za základní prostředek dramaterapie se považuje improvizace. Improvizace je zcela 

svobodná, buduje schopnost okamžité reakce.  Podle Emunaha rozlišuje dramaterapie tři 

druhy improvizací: 

1. plánovaná improvizace, kdy se klient dopředu rozhoduje jaké místo v 

improvizaci zaujme a improvizace je silně strukturovaná 

2. neplánovaná improvizace, která se dopředu neplánuje, ale klient má okamžitou 

možnost volby zda vstup do určité role přijmout či ne. 

3. nepřipravená improvizace je zcela mimo plan a záměr terapeuta a klient dopředu 

nepředvídá roli ani situaci (Valenta in Pipeková, Vítková 2001). 

Dalšími prostředky dramaterapie jsou např. mimická a řečová cvičení, vyprávění 

příběhů, líčení, masky, loutková a maňásková hra, pantomima, element muzikoterapie a 

arteterapie v užším slova smyslu. 
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Výběr dramatický prostředků se uskutečňuje se zřetelem na druh postižení či poruchy. 

Důležitým předpokladem dramaterapie u postižených jedinců je respektování jejich 

individuálních zkušeností, aktuálních schopností, možností a potřeb. Při práci s 

mentálně postiženými jedinci, je třeba volit témata, která jsou jim srozumitelná. 

Mentálně postižení jedinci vyžadují systematičtější vedení, častější opakování a vracení 

se k těm aktivitám, které je zaujali. Je třeba věnovat více času fázi uvolnění, navázání 

kontaktu a komunikace (Majzlanová  in Pipeková, Vítková 2001). 

Profesní kompetenci pro dramaterapii mají zejména speciální pedagogové, 

psychologové, lékaři a odborníci pracující v oblasti prevence sociálně patologických 

jevů (Valenta in Pipeková, Vítková 2001). 

2.4. Muzikoterapie a taneční terapie 

Muzikoterapie je léčebná metoda používající jako terapeutického prostředku hudbu. 

Hudba nás ovlivňuje mnohem silněji, než jsme si schopni uvědomit. Léčení hudbou je 

vnímáno jako moderní metoda, ale její kořeny sahají daleko do minulosti. Zvuk a hudba 

jsou neoddělitelnou součástí nás všech. Hudba je tím nejlepším prostředkem pro 

navození stavu relaxace a uvolnění. Muzikoterapie se používá jako vhodný doplněk při 

různých diagnózách, má velký význam i pro děti s kombinovaným postižením. 

 V psychoterapii se hudba používá k léčbě komunikace. Muzikoterapie využívá verbální 

(zpěv, rytmizace slov) i neverbální (hudba, zvuky) prostředky.  Rozlišujeme jednak 

pasivní muzikoterapii – poslech hudby (tzv. receptivní muzikoterapie) a aktivní 

provozování hudby. Aktivní muzikoterapie je účinná i při rozvoji psychicky i somaticky 

narušených dětí. Při muzikoterapeutickém působení nejde jen o vliv na somatickou 

složku organismu, ale hudbou se uvádí v činnost některá mozková centra. Rezonancemi 

je možno dítě celkově uklidnit nebo naopak zaktivovat, záleží na typu hudby. 

Assotiation of Professional Music Therapists in Great Britain uvádí následující definici: 

Muzikoterapie je taková forma péče, během níž vzniká vzájemný vztah mezi pacientem a 

terapeutem. Umožňuje navodit u pacienta takové změny, aby mohla být započata léčba. 

Terapeut pracuje s různými pacienty, dětmi i dospělými, kteří mohou mít emocionální, 

fyzické, mentální nebo psychické poruchy. V klinickém setkání se terapeut s pomocí 
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tvořivého využití hudby snaží o interakci, nabízí hudební zážitky a aktivitu a vede 

pacienta k dosažení terapeutických cílů, stanovených podle jeho patologie (in Zeleiová 

2007).  

Aktivní muzikoterapie úzce hraničí s jinými arteterapiemi a využívá další umělecká 

média jako pohyb, tanec, dramatizaci, výtvarný projev atd. Taneční a pohybová terapie 

vychází z předpokladu, že tělo a mysl jsou vzájemně propojeny. Základem je práce s 

tělem, pohybem, prostorem, hudbou.  Hudba a rytmus jsou jako léčebné prostředky 

využívány odnepaměti. Cílem taneční a pohybové terapie je především sebepřijetí, 

poznání sebe sama, budování vlastní identity, jasnější vnímání druhých. 

Taneční a pohybová terapie usiluje o podporu rozvoje osobnosti člověka s mentálním 

postižením. Umožňuje sebevyjádření prostřednictvím pohybu.  Pohybové aktivity při 

hudbě rozvíjejí senzomotorickou koordinaci, vytrvalost, svalovou sílu a relaxaci a 

kreativují vyjadřovaní pohybem. Výuka tance v rámci taneční terapie je mnohem 

efektivnější, pokud je její obsah v maximální možné míře přizpůsoben aktuální životní 

situaci jednotlivých klientů. Pokud jsou klienti osloveni tématy, která jsou jim blízká, 

snadněji se učí novým pohybovým dovednostem. Mapování přirozeného světa člověka s 

mentálním postižením, prostřednictvím pozorování, rozhovorů, analýzy fotografií či 

písemných dokumentů je významným aspektem taneční a pohybové terapie u lidí s 

mentálním postižením. V rámci taneční terapie je možné nenásilným způsobem pomoci 

klientovi rozvíjet schopnost vnímat jiné tanečníky prostřednictvím techniky tzv. 

kontaktní improvizace (Landischová). 

Taneční a pohybová terapie se využívá u klientů s psychiatrickými problémy, u 

neurotiků, psychotiků, schizofreniků. Velmi vhodná je také pro autisty a pro klienty s 

mentálním postižením. 
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3. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

3.1. Integrace postižených lidí v pracovním procesu 

Problematice zaměstnávání zdravotně postižených občanů je v současné době věnována 

zvýšená pozornost, jak v České republice, tak i ve světě. Listina základních práv a 

svobod stanoví v čl. 26, že: „Každý má právo na svobodnou volbu povolání přípravu 

k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. Každý má 

právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací.“  Právo na práci, či jeho 

uskutečnění formou účasti občana na pracovním trhu, je jednou z nejdůležitějších 

podmínek naplnění kvality života (Michalík 2005). 

Souhlasím s tím, co uvádí Bundschuh: „Práce má pro mnoho lidí vysokou hodnotu. Je 

příspěvkem k vlastní existenční jistotě a dokumentuje spoluúčast na společenském 

životě. Utvrzuje u lidí jejich pocit hodnoty a zajišťuje uznání v sociálních vztazích 

vlastního prostředí. Zvláště pro osoby s mentálním postižením zprostředkovává práce i 

přes určitá omezení společenskou spoluúčast. Otevření výběru možností zaměstnávání 

je proto podstatným krokem ve směru sebeurčení a kvality života (in Bartoňová, 

Pipeková, Vítková 2005). 

Dělat smysluplnou práci s sebou také přináší kladné vnímání člověka okolím. Lidé, 

kteří pracují, jsou pro společnost přínosem -  vytvářejí hodnoty, pomáhají ostatním 

apod. Práce přidává lidem na důstojnosti, je prostředkem seberealizace s vysokým 

sociálně rehabilitačním účinkem. Pracovní uplatnění upevňuje člověka s mentálním 

postižením v jeho roli dospělého jedince, vede ke zvýšení kontroly nad vlastním 

životem a rozvíjí praktické dovednosti jako je např. nakupování či cestování.  

Podle Konrada Bundschuha je pro osoby s mentálním postižením zvláště důležité 

zapojení do prostředí a z toho plynoucí možnosti kontaktu pro vybudování sociálních 

kompetencí a tím vybudování pozitivní sebekoncepce. Osoby zdravotně postižené si 

přejí svůj život sami utvářet. Vyžadují život s rovnoprávností a vykonáváním svých 

občanských práv. Příležitost k samostatnosti prostřednictvím zaměstnávání je jedním ze 

způsobů vedoucích ke zlepšování kvality života těchto lidí (Bartoňová, Pipeková, 

Vítková 2005).  
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3.2. Legislativa zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Usnesením vlády ČR ze dne 8. května 1991 č. 151 byl zřízen Vládní výbor pro 

zdravotně postižené občany. Jeho cílem je pomáhat při vytváření rovnoprávných 

příležitostí pro zdravotně postižené občany ve všech oblastech života společnosti. 

Vládní výbor spolupracoval při vytváření tzv. Národních plánů. Do dnešního dne byly 

přijaty následující „Plány podpory“: 

- Národní plán pomoci zdravotně postiženým občanům (schválen usnesením 

vlády ČR č. 406 ze dne 29. června 1992) 

- Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení 

(schválen usnesením vlády ČR č. 493 ze dne 8. září 1993) 

- Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 

(schválen usnesením vlády ČR č. 256 ze dne 14. dubna 1998) 

- Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením (schválen 

usnesením vlády ČR č. 1004 ze dne 17. srpna 2005) 

 (Michalík 2005). 

Podle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti jsou lidé se zdravotním handicapem 

rozdělováni do tří skupin. A to na osoby s těžším zdravotním postižením, které byly 

orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními ve třetím stupni, dále na osoby 

uznané invalidními v prvním nebo druhém stupni a na ty, které byly rozhodnutím úřadu 

práce uznány zdravotně znevýhodněnými.  

Za plně invalidního je uznán občan, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 % 

nebo je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela 

mimořádných podmínek (zákon č. 155/1995 Sb., § 39). 

Za částečně invalidního je uznán občan, jestliže mu z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu trvajícího déle než jeden rok poklesla schopnost soustavné výdělečné 

činnosti nejméně o 33 %. Nebo ten občan, jemuž dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav 

značně ztěžuje obecné životní podmínky. 

Za zdravotně znevýhodněnou osobu se považuje fyzická osoba, která má zachovánu 

schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její 
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schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo 

využít dosavadní kvalifikace nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu 

jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (§ 67 zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti). 

Pipeková (2006) uvádí, že osoby s mentálním postižením středního a těžšího stupně se 

nejčastěji realizují prostřednictvím práce pod dohledem, tedy na chráněných 

pracovištích. Cílem je, připravit osoby i s těžším postižením k vykonávání některých 

méně náročných profesí. Pro pracovní uplatnění osob s mentálním postižením jsou 

k dispozici chráněné dílny, nebo dílny zřízené ve stacionářích. Je zde poskytována 

zvýšená ochrana a režim práce je přizpůsoben individuálnímu zdravotnímu stavu 

jedince. 

Cílem chráněných dílen je poskytovat nejtíže postiženým alespoň dílčí pracovní 

uplatnění.  

3.3. Chráněné pracovní dílny a sociálně terapeutické dílny 

Dle ustanovení § 76 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších změn 

a doplňků je chráněnou pracovní dílnou pracoviště zaměstnavatele vymezené na 

základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením, kde je v průměrném ročním přepočteném stavu (k výkladu tohoto pojmu viz 

níže) zaměstnáno nejméně 60% zaměstnanců. 

Podle definice Ministerstva práce a sociálních věcí ČR jsou chráněné dílny specifická 

pracoviště pro občany, kteří mají ztíženou, případně žádnou možnost uplatnění na 

volném trhu práce. Tito občané mohou v chráněné dílně získat stabilní zaměstnání 

odpovídající jejich schopnostem a zdravotnímu stavu a podílet se tak na vytváření 

hodnot jako většina lidí běžné populace. Je to mnohdy jediná šance pro lidi se 

zdravotním postižením jak získat práci a přijít do kontaktu s jinými lidmi.  

Chráněná pracovní dílna musí být v provozu alespoň dva roky od jejího vzniku 

sjednaného dohodou. Na vytváření a provoz chráněné dílny může poskytovat 

zaměstnavateli úřad práce finanční příspěvek (Pipeková 2006). Povinností 

zaměstnavatelů je informovat úřad práce o volných pracovních místech vhodných pro 

osoby se zdravotním postižením. Chráněné dílny mohou být pracovního charakteru, to 
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znamená že lidé zde pracují na základě pracovní smlouvy nebo dohody a za uvedenou 

práci dostávají peníze.  

Sociálně terapeutické dílny 

Dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách § 67 „ sociálně terapeutické dílny 

jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu 

zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani 

chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora 

zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní 

terapie.“ 

 

§67 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 

činností vedoucích k sociálnímu začlenění, 

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností 

Hlavním posláním sociálně terapeutických dílen je poskytnout uživateli dlouhodobou a 

pravidelnou podporu zdokonalování pracovních, sociálních a motorických dovedností 

prostřednictvím sociálně pracovní terapie, vedoucích ke zvýšení šancí uplatnění na 

běžném trhu práce. Podpořit osoby se zdravotním postižením v co nejsamostatnějším 

životě.  

3.4. Podporované zaměstnávání 

Jako mezistupeň mezi zaměstnáváním osob se zdravotním postižením na volném trhu 

práce a v chráněných dílnách se v poslední době rozvíjí tzv. podporované zaměstnání. 

Jedná se o službu určenou lidem se zdravotním postižením, kteří hledají zaměstnání na 

otevřeném trhu práce za rovných platových podmínek. Podstatou je osobní pomoc 

odborníka, tzv. pracovního konzultanta. Cílem je plnohodnotná integrace člověka se 

zdravotním postižením na trh práce, získání a uchování si vhodného zaměstnání. Sužba 

podporovaného zaměstnání je orientována na konkrétního uživatele a konkrétní 

pracovní místo. Bývá časově ohraničena na dobu maximálně dvou let, ale vymezený 
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limit je možno přizpůsobit individuálním potřebám (Pipeková 2006). Služba 

podporovaného zaměstnávání zahrnuje: poradenství, zprostředkování práce, přípravu na 

práci, pracovní asistenci, podporu při udržení zaměstnání, doprovázení, individuální 

konzultace.  

Jak uvádí Doležel R. (2007) podporované zaměstnání vzniklo ve Spojených státech 

v 70. letech jako alternativní služba zaměstnanosti pro lidi s mentálním postižením. Po 

velkém úspěchu se rozšířilo i do dalších zemí – Kanada, Austrálie, Nový Zéland, 

Norsko, Německo, Slovensko. V České republice byla založena první agentura v Praze 

v roce 1995. Poskytovatelem podporovaného zaměstnávání jsou u nás většinou nevládní 

neziskové organizace (občanská sdružení, církevní organizace).  

 

Klíčové znaky podporovaného zaměstnávání: 

 

- Aktivní přístup uživatele programu podporovaného zaměstnávání – uživatel 

programu není pasivním příjemcem programu, ale samostatně se rozhoduje o 

své pracovní kariéře 

- Okamžité umístění na pracovní místo a trénink uživatele přímo na pracovišti – 

zatímco u tradičních metod proběhne nejprve rekvalifikace a teprve po něm 

následuje nástup na pracoviště, u podporovaného zaměstnávání k tréninku 

dovedností dochází až po nástupu do práce 

- Zaměstnání v běžném pracovním prostředí – uživatelům jsou nabízena místa na 

otevřeném trhu práce, kde mají šanci pracovat společně s lidmi bez zdravotního 

postižení 

- Průběžná podpora – pracovní asistent poskytuje uživateli fyzickou podporu na 

pracovišti v souladu s jeho individuálními potřebami i pomoc při získávání 

pracovních a sociálních dovedností (Pipeková 2006).  
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3.5.  Sociální ekonomika a sociální podnikání 

Sociální ekonomika je protiváhou ekonomiky globální, cestou k určité rovnováze. 

Nabízí šanci lidem, kteří z nejrůznějších důvodů nenachází uplatnění v současném 

globálním trhu práce. Sociální ekonomika respektuje tržní vztahy, je však motivována 

jiným pořadím hodnot. Jak uvádí Evropský hospodářský a sociální výbor EU, vytváření 

zisku je žádoucí, není však potřeba dosáhnout zisku maximálního. Sociální ekonomiku 

tvoří družstva, nadace, organizace a podniky, které mají společné tyto základní rysy: 

- Upřednostňování osoby a sociálních cílů před kapitálem 

- Ochrana a uplatňování zásady solidarity a odpovědnosti 

- Spojení zájmů členů/uživatelů a obecného zájmu 

- Demokratická kontrola ze strany členů 

- Dobrovolná otevřená účast 

- Samostatné řízení a nezávislost na veřejné moci 

- Zapojení podstatné části přebytků pro dosažení cílů trvale udržitelného rozvoje 

v zájmu poskytování služeb členům a služeb obecného zájmu 

Sociální podnikání zahrnuje zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu práce, 

poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti sociálního začleňování a provádění 

ekologicky orientované činnosti (Sociální ekonomika).  
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4. Camphillské komunity 

4.1. Co jsou to camphillské komunity 

Jsou to společné komunity zdravých a postižených lidí, žijících obvykle na 

venkovských farmách, kde se společně věnují bio-dynamickému zemědělství, či 

řemeslné práci v dílnách. Název camphillského hnutí je odvozen od skotské vesnice 

Camphill, kde v roce 1940 založil K. König první komunitu tohoto druhu. Komunity 

poskytují lidem s postižením podporu potřebnou k vybudování naplňujícího života, 

který zahrnuje domov, práci, vzdělání, sociální a kulturní příležitosti. 

Camphillská komunita je místo, kde handicapovaní nacházejí bezpečí a spolupracovníci 

tvořivý způsob života (Valenta 1994). 

Každá komunita camphillu je odlišná, jelikož se snaží postihnout péči o různé lidské 

potřeby. Některé jsou umístěny do ruchu měst a jsou sestaveny z domů, bytů, obchodů, 

kaváren a dílen rozmístěných po městě. Většina je naopak v tišších venkovských 

oblastech a mají svou vlastní vesnickou atmosféru. Jejich vnitřní struktura však zůstává 

stejná a kopíruje model prvního camphillu v Aberdeen. Každá poskytuje příležitosti pro 

osobní růst, naplňující práci, přátelskou a sociální interakci, vzdělávání a kulturní a 

duchovní inspiraci. Základní vztah při práci s postiženými určuje antroposofie. Přístup v 

komunitě je orientován na osobu, což znamená, že každému se dostává takové podpory, 

kterou potřebuje, aby se mohl plně účastnit života v komunitě. Život v camphillských 

komunitách je založen na vzájemné podpoře a respektu k ostatním s tím, že každý 

přispívá svým vlastním způsobem k prospěchu ostatních spolučlenů. Základní vztah při 

práci s postiženými určuje antroposofie. Sdílený společný život lidí v komunitě jim 

pomáhá rozvinout sociální vztahy a zajistit integraci s širší společností. 

Jak uvádí Valenta (1994) camphilly pracují na podobných principech jako kdysi 

izraelské kibucy – mají obdobnou správu i organizaci. Každý člen komunity je za svou 

práci placen státem. Plat však odevzdává do společného sociálního fondu, ze kterého 

jsou financovány jak individuální potřeby členů komunity, tak i některé výdaje ve 

prospěch celého společenství. O činnosti camphillu rozhoduje každý člen komunity.  
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V čele camphillu stojí volení zástupci, kteří odpovídají za určitou oblast života 

komunity. Zástupci vykonávají svou funkci jeden rok a jsou kontrolování ostatními 

členy komunity, a těm se za svou práci zodpovídají. Camphilly nemají ředitele, vždy 

jeden z členů zastupitelstva je pověřen stykem s veřejností a vládními úředníky. Většina 

členů komunity pracuje jako „groupleaders“ (vedoucí skupiny opatrovníků), který je 

zodpovědný za svěřené osoby a „houseparents“, kteří jsou zodpovědní za chod 

komunity uvnitř jednoho domu (cca 20 osob). Většina z nich absolvovala univerzitní 

studia a později navštěvovala seminář léčebné pedagogiky. Kromě vedoucích působí 

v domě ještě dobrovolníci, kteří se zaučují v práci, večerně navštěvují semináře léčebné 

pedagogiky a nemají přímou odpovědnost. Dále zde pracují terapeuti a vedoucí dílen, 

popř. administrativní pracovníci. Těžiště práce je zcela jistě v práci vedoucích skupin, 

kteří se svými svěřenci vytvářejí velkou rodinu v rámci svého domu. Každý z obyvatel 

domu má svou místnost, ostatní zařízení je společné. Vedoucí žijí se svými svěřenci po 

celý rok, organizují jejich volný čas, společně si připravují jídlo, společně se účastní 

výletů a podobně (Valenta 1994). 

Podle mého názoru je práce důležitou součástí života dospělého jedince. Přináší 

sebeúctu a také možnosti k rozvinutí vlastní odpovědnosti a sociálních dovedností. Je to 

něco, co nám pomáhá definovat, kdo jsme. Říkáme: „jsem pekař, jsem zahradník“ a 

definujeme tak svoji identitu. Většina dospělých s postižením shledává téměř nemožné 

získat práci, proto camphillské komunity podporují všechny své členy v denní práci. 

Každý, kdo si vybere život v komunitě nebo denním stacionáři má práci, leda že mu to 

zdraví či věk nedovolí. Výsledkem je, že každý člen pak přispívá, jak jen může 

k pracovnímu životu společenství. Pomáhá poskytovat výrobky a služby, které mají 

nějakou cenu pro ostatní. Kvalita těchto výrobků je často oceňována při každoročním 

udělování cen. Řemeslné výrobky z camphillských komunit jsou vyváženy do celého 

světa, komunitami provozované kavárny poskytují kvalitní jídla a jejich obchody se 

zdravou výživou patří mezi nejlepší v oblasti. V každé komunitě je vidět pozitivní 

hodnota práce v životech lidí. Dává smysl dennímu životu, přináší uznání. Jedinec 

přestává být „uživatelem“ služby. Tím, že je zapojen do práce, je vlastně současně i 

„poskytovatelem“ služby. 

Camphill je obvykle tvořen několika obytnými budovami, komunitní halou, chráněnými 

dílnami a farmou, kde se provozuje biologicko-dynamické zemědělství či zahradnictví. 
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Občas bývá součástí camphillu i malá prodejna. V domech žijí postižení se svými 

opatrovníky. Opatrovníci jsou nejčastěji seminaristé, čerství absolventi semináře či 

praktikanti ze všech koutů světa. Každý z domů žije vlastním rytmem, má své vlastní 

rituály a zvyky a společně se obyvatelé všech domů scházejí k pravidelným aktivitám. 

Náboženské rituály a obřady tvoří nedílnou součást života komunity. Rituály, které jsou 

si podobné ve všech camphillech na světě jsou např. rituály před jídlem a po jídle. Tyto 

různé obřady plní kromě jiných také funkci sociální. Každý člen komunity, i ten nejvíce 

postižený, má pravidelnou příležitost „prožít si“ pocit pospolitosti i příležitost kontaktu 

se všemi obyvateli. 

Farma s chovnými zvířaty, polem, loukami a sadem, které spravuje farmář je nedílnou 

součástí camphillských komunit. Práce na farmě je základní ergoterapie v komunitě. 

Terapiím je v komunitách věnována velká pozornost. Naprostá většina terapeutů 

absolvovala antropozofické semináře zaměřené na jednotlivé terapie, jejichž bohatost 

výrazně převyšuje nad semináři „klasických“ terapií organizovaných státem (Valenta 

1997). 

 Zcela nezastupitelné místo zde náleží léčebné eurytmii. Je to jeden z nejdůležitějších 

léčebných prostředků používaných v antropozofických komunitách pro lidi s mentálním 

postižením. Eurytmie je pohybové umění, které v sobě absorbuje řeč i hudbu, 

prostorové formy, gestikulaci. Eurytmie obohacuje a zvyšuje vliv hudby a mluvené řeči 

o optický rozměr. Dále je to např. arteterapie (kreslení, modelování, malba), 

antropozofická muzikoterapie, jež pomáhá uspořádat tělesné, duševní a duchovní síly. 

Dramaterapie má také antropozofickou obdobu – každoročně je zde nacvičována „velká 

inscenace“. 

Prvním pilířem jsou biblické večery (bibleevening). Každý týden se schází obyvatelé 

jednotlivých domů, aby strávili společný večer při svíčkách a četbě vybraných částí 

Bible, kdy se rekapituluje uplynulý týden a hledá se „duch“ týdne nastávajícího. 

Druhým pilířem jsou „college meeting“. Obsahem těchto konferencí může být jakékoliv 

téma. Zahrada, farma, těžkosti v domě, současné problémy, epidemie. Je celkem 

nezbytné, že mezi spolupracovníky existuje nesouhlas, sklíčenost nebo dokonce trápení. 

Takže společné setkání ve formě college meetingů může často pomoci překonat složitou 

situaci (Luxford 2003). Třetí pilíř tvoří sociální zákon a sociální fond (social fond). Jak 
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jsem již uváděla, v camphillských komunách se zřizuje tzv. sociální fond, do kterého 

členové komunity odevzdávají své příjmy. Z fondu jsou pak uspokojovány jak 

individuální potřeby členů komunity, tak i jisté sociální projekty (Valenta 1997). 

4.2. Počátky camphillu 

Duchovním otcem a iniciátorem camphillských komunit ve světě byl rakouský lékař 

Karel König, jehož život v rozmezí let 1939 – 1966 je v podstatě příběhem vzniku a 

rozvoje hnutí ve čtyřech světadílech (Valenta 1997). 

První komunita byla založena na Camphill House, nedaleko od Aberdeenu ve Skotsku, 

1. června 1940 – tento den se považuje za počátek celosvětového camphillského hnutí. 

Vzdělávala mentálně postižené děti a poskytla jim nový domov. V tom čase postižené 

děti většinou nedostávaly žádné vzdělání. Buď zůstávaly doma, nebo byly umístěny do 

nemocnic. Zakladatelé vedeni doktorem Königem a inspirovaní rakouským filozofem 

Rudolfem Steinerem chtěli změnit život handicapovaných lidí, kteří byli vyloučeni ze 

společnosti. Věřili, že i lidé s handicapem by mohli přispívat společnosti. Ve spolupráci 

s lékaři a všemi, kteří pečovali o postižené děti, vybudoval König základy 

antropozofické (léčebně pedagogické) metodiky. Podle Valenty (1994) antropozofie 

byla koncipována začátkem století jako „věda o nadsmyslném poznání světa a určení 

člověka“ dr. Rudolfem Steinerem. Karel König rozvíjel léčebnou metodiku mentálně 

retardovaných osob a zvažoval koncepci komunity, která by akceptovala sociálně 

duchovní přístup k postiženým (Valenta 1997). Skupina doktora Königa se skládala 

z lékařů, studentů medicíny a kreativních mladých lidí, kteří se dali dohromady 

v předválečné Vídni, aby se zabývali antroposofií. Práce skupiny byla přerušena 

nacistickou anexí Rakouska. Poté, co utekli z nacisty okupovaného Rakouska, se jejich 

skupina dala dohromady v roce 1939 v Kirkton House poblíž Aberdeenu, aby začala 

uvádět své nápady o novém životě do praxe – výstavbu vesničky, kde budou žít 

postižení jako plnoprávní jedinci.  První dvě děti s postižením se k nim přidaly 

v květnu.  Skupina dr. Königa si nevybrala tuto práci jako zaměstnání, nebo kariéru, ale 

spíše jako způsob svého života, kde měly prioritu spíše sociální než osobní hodnoty. 

Skrze léčebnou pedagogiku se zacílili na stimulování a na rozvoj individuality každého 

dítěte tím, že jim dali svobodu, aby rozvinuli jejich plný potenciál. Takový úkol nemohl 
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být dosažen pouze ve škole. Tím, že žili s dětmi v komunitě 24 hodin denně, mohli děti 

vzdělávat ve všech aspektech života. Tento nový přístup oslovil mnoho rodičů a o rok 

později začal existovat Camphill, když se přestěhovali do většího komplexu budov do 

Camphill House. Komunita si brzy vytvořila dobrou reputaci a místní úřady začaly 

vyhledávat místa pro děti s mentálním postižením. Během války se komunita rozrostla o 

další pozemky, budovy. Do roku 1945 camphillské školy vlastnily 4 velké sídla 

s pozemky velkými asi 250 akrů. V roce 1947/48 byla otevřena waldorfská školu pro 

děti pracovníků a zájemce z Aberdeen, k nimž se později připojili i děti z komunity. Ve 

škole se používaly Steinerovy metody práce s postiženými žáky, při vyučování se 

výrazně využívala hudba a rytmus, byla zavedena léčebná eurytmie. 

Antropozofové zcela ignorují pojem jakékoli nevzdělavatelnosti, či nevychovatelnosti. 

Tyto zásady hodně připomínají J. A. Komenského. Jak zmiňuje Valenta (1994) König 

doznává, že se po celý život řídil duchovním odkazem Komenského, Zinsendorfa a 

Owena. Svou filozofii komunity koncipoval na třech zásadách. Tyto 3 pilíře, jak jsou 

tyto zásady nazývány, (bibleevening, collegemeeting, socialfond) se staly konstrukčním 

schématem kterékoliv camphillské komunity ve světě. Tři základy a tři pilíře 

camhillského hnutí jsou jako „vrcholky ledovce“ co se týče duchovních, společenských 

a hospodářských realit života (Luxford 2003). 

Karel König důsledně prosazoval „vzdělavatelnost“ každého dítěte bez ohledu na druh a 

stupeň postižení (Valenta 1997). Do roku 1949 zde bylo umístěno 180 dětí a pro nové 

žadatele existovala dlouhá čekací listina.  

Valenta uvádí další důležitý mezník, což bylo rozšíření camphillu do Anglie, Irska, Jižní 

Afriky, Německa a USA. První camphill na kontinentě byl otevřen v roce 1958 

v Německu a o rok později v Holandsku.  

4.3. Jak se ke komunitám připojit 

Každý dospělý s mentálním či psychickým onemocněním, který se chce přidat ke 

Camphillu by se měl rozhodnout, ve které komunitě si přeje žít. Prvním krokem je 

kontaktovat Camphillskou poradenskou službu, která může doporučit nejvhodnější 

komunitu. Je také možno navštívit  dny otevřených dveří či různé akce pro veřejnost. 
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Pak následuje podání žádosti na konkrétní komunitu. Postup žádosti zahrnuje většinou 

počáteční návštěvu komunity a rozhovor, který obsahuje diskusi o financování. Dále 

pracovní návštěvu asi na dva týdny,  k posouzení, zda komunita dovede splnit potřeby 

žadatele a jak bude žadatel vycházet s ostatními členy. Na konci této návštěvy se 

komunita i žadatel rozhodnou, zda je vhodné, aby se k nim žadatel přidal ihned či se 

případně zařadil na čekací listinu. Tento proces může také zahrnovat rozhovor se 

zdravotním poradcem v Camphillu. 

Rozhodnutí přidat se ke komunitě, by mělo obsahovat také porozumění klienta, jeho 

přání být součástí společenství, učinit aktivní závazek k tomuto životnímu stylu. 

Komunita žije podle antropozofických ideálů. Vítá lidi jakéhokoliv vyznání, kteří 

respektují tento aspekt komunitního života. Když je žadatel umístěn na čekací listinu, 

doba čekání je ovlivněna žadatelovou osobní situací a nabídkou volných míst. Je 

potřeba, aby noví členové zapadali do prostředí již existujícího společenství v domě, či 

bytě. Nelze zde uplatňovat právo „prvního na řadě“. Dostupné místo musí vyhovovat 

osobnosti jedince a podporovat jeho potřeby. Po umístění následuje tříměsíční zkušební 

doba, která určí, jak život komunity vyhovuje novému členu a zda komunita úspěšně 

uspokojuje jeho potřeby. Camphillské komunity nemohou garantovat místo na celý 

život. Potřeby každého jednotlivce se během života mění a jejich přání zůstat se také 

může změnit. Ačkoliv se asi 500 lidí již rozhodlo připojit ke komunitám, většina čeká 

na umístění, jelikož nabídka volných míst je každoročně pouze 15 až 20. Komunity 

nemohou garantovat umístění v případě naléhavé potřeby, ačkoliv mohou udělat 

výjimky. 

Valenta uvádí, že patrně hlavní překážkou vybudování camphillského centra v Čechách 

není ani tak finanční otázka (v tomto ohledu lze očekávat finanční pomoc ze zahraničí), 

jako spíše personální a organizační zabezpečení komunity. Antropozofická společnost, 

která za socialismu přežívala v ilegalitě, nestačila vychovat nové následovníky – 

potenciální spolupracovníky camphillu. Dalším problémem je absence odborného 

zázemí v oblasti léčebné pedagogiky (antropozofické). Chybějící semináře léčebné 

pedagogiky lze dočasně suplovat dlouhodobými stážemi zájemců v zahraničních 

camphillech spojených se studiem v semináři. Pořádání kurzů léčebné pedagogiky 

v naší zemi, nemůže však nahradit studium v semináři postavené na každodenní praxi 
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v komunitě (Valenta 1997). V současné době však už takové kurzy v Čechách existují. 

Je to například Akademie Tábor. 
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5. Prvky Camphillského hnutí v práci terapeutického 

centra Ledovec 

5.1. Cíl a metody výzkumného projektu 

Cílem mé diplomové práce bylo nalézt prvky camphillského hnutí v práci 

Terapeutického centra Ledovec a zjistit tak, nakolik byli jeho zakladatelé inspirovaní 

svým pobytem v camphillské komunitě Delrow. 

 

K výzkumnému šetření jsem si stanovila níže uvedené výzkumné otázky: 

1.  Historie a inspirace 

2.  Poskytování služeb 

3.  Finance 

4.  Práce profesionála 

 

Ke zpracování diplomové práce jsem použila následující techniky: 

- Studium a analýza odborné literatury 

- Přímé polostrukturované pozorování pracovníků a klientů 

- Polostrukturovaný rozhovor s pracovníky 

- Analýza zjištěných dat 

 

Jedná se o kvalitativní výzkumné šetření. Za hlavní metody kvalitativního výzkumu lze 

podle Hendla (2005) považovat rozhovor, pozorování a studium dokumentů. 

Dominantní technikou mého výzkumu je polostandardizovaný rozhovor. Hendl (2005) 

také uvádí, že polostrukturovaný rozhovor se vyznačuje definovaným účelem, určitou 

osnovou a velikou pružností celého procesu dotazování. Rozhovor je sestaven z 18 
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otázek, které souvisí s uvedenými výzkumnými otázkami. Svůj výzkum jsem prováděla 

v Terapeutickém centru Ledovec a v camphillské komunitě Delrow. 

5.2. Charakteristika komunity Delrow 

Camphillská komunita Delrow je situována poblíž malebné vesničky Letchmore Heath, 

jen 30 min. od centrálního Londýna. Byla založena v 60. letech přímou spolupracovnicí 

dr. Königa Ann Harrisovou. Je to panská usedlost ze 17. století s rozlohou zhruba 3,5 

hektarů. Poskytuje smysluplný život a práci dospělým lidem s mentálním či psychickým 

postižením. Je to jeden z mála camphillů, který mixuje lidi s mentálním postižením a 

lidi s jiným duševním onemocněním. Obyvatelé žijí společně se zaměstnanci 

v jednotlivých domácnostech různých velikostí. Delrow také poskytuje denní umístění 

pro lidi, kteří pobývají v nemocnicích a dále také domácí pečovatelskou péči. 

Specifikum komunity Delrow je zaměření na celoživotní vzdělávání. Týden v Delrow se 

skládá ze vzdělávání dospělých, řady terapií, řemeslných dílen, práce v domech, na 

zahradách a v obchodě. Po večerech a o víkendech jsou pořádány kulturní a 

odpočinkové aktivity, nebo vycházky. V neděli probíhají nepovinné antropozofické 

bohoslužby. Ti, kteří chtějí, mohou navštěvovat i jiné místní náboženské zařízení 

odlišného vyznání. Velký důraz je kladen na vzájemnou závislost, každý jednotlivec 

přispívá nejlepší ze svých schopností k dobru celé komunity, přičemž se stejně tak 

zaměřuje na své vlastní potřeby. 

Je zde celkem 9 domácností: dvě v hlavní budově, 300 let starém sídle z jakobínské 

doby, 3 v oddělených domech a 4 jsou umístěny v domech v okolních uličkách. 

Všechny domy mají unikátní charakter. Tato rozdílnost v bydlení umožňuje různorodost 

při rozdělování do skupin a v poskytování různé úrovně podpory. Se svými 

„groupleadery“ žije v domech přes 25 postižených. Zařízení má svou college (školu pro 

vzdělávání dospělých), zahrady, dílny, divadelní sál, administrativní budovu a obchod. 

Denní život provází bohatá řada aktivit. Program vzdělávání dospělých zabírá 2 dny 

v týdnu. Začíná ranní lekcí pro všechny studenty a pokračuje menšími hodinami v řeči, 

dramatické výchově, eurytmii, kreslení, modelování, hudební výchova a pohyb. 

Zbývající 3 dny v týdnu obyvatelé pracují v domech, na pozemku, nebo v dílnách 

(košíkářské, hrnčířské, tkalcovské, řezbářské, pekařské) a v obchodě. 
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Keramická dílna je rozdělena na dvě místnosti, z nichž jedna je určena pro vyrábění a 

ve druhé je umístěna vypalovací pec. Klienti zde pracují s různými technikami, jako 

např. modelování, skládání mozaiky z úlomků, ti zručnější pracují na kruhu. Hned vedle 

vstupních dveří jsou na poličkách vystaveny výrobky, které si lze i zakoupit. Rozmanitě 

zdobené hrníčky, svícny, květináče, vázy. Tvořivá práce s hlínou je pro klienty velmi 

vhodná, pomáhá odstranit napětí, úzkosti, či agrese. Je určitým druhem seberealizace, 

probouzí v člověku chuť si hrát, něco tvořit. V dílně jsou k dispozici také knihy nebo 

časopisy zaměřené na keramickou výrobu. Občas některý z klientů se cítí unavený a 

nechce se mu pracovat. Může se posadit a prohlížet si časopisy, vedoucí dílny je k práci 

nenutí a počká, až se klient rozhodne sám.  

Tkalcovská dílna provozuje jedno z nejstarších řemesel. K dispozici je zde několik 

tkalcovských stavů, na kterých je možno vyrábět různé šály, koberečky, nástěnné 

dekorace, povlaky na polštářky apod. Záměrem je nejen rozvoj motorických dovedností, 

ale i estetického cítění. Všude kolem, na stěnách či na věšácích je možno spatřit 

překrásné, barevně sladěné výrobky klientů. Z ručně tkané látky se zde také vyrábí za 

pomoci vedoucí dílny batůžky nebo mikiny. 

V šicí dílně sedí klienti u jednoho dlouhého stolu a každý vyrábí podle svého vkusu. 

V této dílně pracuje převážná část žen a pouze jeden nebo dva muži. Věnují se vyšívání 

podle ručně předkreslených motivů, pletení, nebo výrobě plstěných výrobků. Plsť je 

vyráběna ručně z ovčí vlny za pomocí mýdla a horké vody. Je vhodná k výrobě 

filcovaných papučí, ozdůbek, pro zkušenější i k výrobě klobouků. Významný 

ergoterapeutický efekt má pocit klienta z jedinečného vlastnoručně vyrobeného výrobku 

Naopak v košíkářské dílně pracují většinou pouze muži. Pod jejich rukama vznikají 

různé druhy košů, košíků, dekorační ošatky. Vedle vrbového proutí, které je poměrně 

náročné na zpracování, používají zde např. ratanový pedig, kukuřičný provaz, lýko nebo 

bambus. Nejdůležitější při této práci je trpělivost. 

Ve všech dílnách panuje velice klidná, přátelská atmosféra, často doprovázená 

příjemnou hudbou. Klienti pracují velmi samostatně. Každé ráno vedoucí dílen připraví 

materiál a seznámí klienty s jejich prací. V průběhu dne potom koordinuje jejich práci, 

průběžně jim radí a pomáhá, je-li třeba. Na závěr zhodnotí výrobky, pochválí klienty za 

dobře vykonanou práci, případně upozorňují na to, co je třeba ještě vylepšit. Dílny jsou 
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otevřené buďto dopoledne, nebo odpoledne. Zhruba po dvou hodinách práce je čas na 

krátkou přestávku. Jeden z klientů nachystá v malé přilehlé kuchyňce čaj i pro ostatní 

(každý zde má svůj vlastní hrneček) a společně se posadí ke stolu, nebo ven na sluníčko. 

V poledne se všichni klienti rozejdou do svých domů na oběd. Stravování je 

doprovázeno rituálem ustáleným v camphillských komunitách po celém světě – před 

jídlem jeden z postižených přednese modlitbu, po ní se osazenstvo stolu chytí za ruce a 

popřeje si dobrou chuť, po jídle následuje opět společné poděkování v kruhu. Společná 

příprava jídla a společné stravování hraje v systému komunity významnou roli. Má také 

svou sociálně rehabilitační funkci – postižení se učí jíst příborem, používat ubrousky, 

umět poprosit a poděkovat za podání konvice s čajem apod. (návyky společenského 

chování). Stůl v jídelně je natolik široký, aby si postižení nemohli sami podat to, co 

potřebují, což stimuluje řečový rozvoj (Valenta 1997). 

Ve volném čase, tj. o večerech a víkendech probíhají různé organizované aktivity. Ty 

zahrnují lidové tance, filmy a videa, společenské večery, koncerty, hry a o nedělích 

kávové dýchánky. Obyvatelé jsou také vedeni k tomu, aby rozvíjeli své vlastní zájmy. 

Hudebníci a ochotníci si připravují svá vlastní představení. Součástí Delrow je nově 

zbudovaný divadelní sál, kde každý rok nacvičují obyvatelé jednu velkou hru nebo 

muzikál a poté proběhne představení pro celou komunitu. Obzvláště o vánocích a 

velikonocích tato představení pomáhají vytvořit náladu a atmosféru vztahující se 

k těmto svátkům. V létě se často pořádají venkovní akce kulturního a zábavného 

charakteru, které jsou organizovány buď jednotlivými domy, nebo celou komunitou. 

Velmi oblíbené jsou také individuální nebo skupinové dovolené. 

Mnoho klientů, kteří přichází do Delrow má nejasný  obrázek o sobě a svých 

schopnostech. Někdo potřebuje obnovit svou sebedůvěru, jiný se potřebuje vypořádat 

s nereálnými ambicemi. Další si potřebuje rozvíjet své praktické dovednosti, nebo se 

naučit žít s ostatními ve větší harmonii. Delrow nabízí celou škálu lékařsky 

dozorovaných terapií a tiché a citlivé povzbuzování dlouhodobě podporuje rozvoj 

osobnosti. 
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5.3. Charakteristika Ledovce 

Ledovec je nezisková organizace, která nabízí lidem s duševním onemocněním a/nebo 

mentálním handicapem z plzeňského regionu podporu při udržování a zlepšování 

kvality jejich života v běžných podmínkách.  

Myšlenkou o vytvoření rodinné terapeutické komunity pro mentálně postižené a 

psychiatricky nemocné osoby se zabývali manželé Fojtíčkovi v době svého působení 

v camphillské komunitě Delrow. Inspirovaní komunitním žitím v camphillech, snažili 

se uvést tyto přístupy v život i u nás. Stěžejním bodem bylo nalezení vhodného objektu. 

Podařilo se jim objevit opuštěnou faru v Ledcích, malé obci nedaleko Plzně. V roce 

2001 podepsali nájemní smlouvu s plzeňským biskupstvím na budovu fary, zahradu a 

jednu ze stodol. Fara potřebovala samozřejmě rozsáhlou rekonstrukci, včetně výměny 

střechy, zavedení plynu, instalování topení a také opravu kachlových kamen v sále. Na 

rekonstrukci jim přispělo plzeňské biskupství částkou jeden milión korun. 

Sdružení Ledovec vzniklo v zimě roku 2000. Hlavním cílem Ledovce je rozvíjet a 

udržovat pracovní a sociální schopnosti lidí s handicapem, které jsou nutné k získání co 

nejvyšší míry soběstačnosti. Stěžejním principem je oboustranná sociální rehabilitace. 

Což znamená jednak snahu pomoci lidem s mentálním handicapem nebo duševním 

onemocněním lépe se zapojit do života většinové společnosti, ale také úsilí pomoci 

společnosti lépe porozumět a více se otevřít „těm druhým“. To vedlo ke vzniku řady 

veřejných akcí, jejichž cílem bylo tzv. „prolínání světů“. Prolínání světů lidí s duševním 

onemocněním či mentálním handicapem a lidí „normálních“. Jednalo se o veřejné akce 

kulturní, společenské, řemeslné, na něž byli pozváni sousedé, obecní zastupitelstvo, 

místní komunita, návštěvníci centra. Mnohé z nich se staly tradicí. Jako například: 

Hromnicové svíčkování, Velikonoční kraslicování, Velmi kulturní odpoledne, Pouťové 

veselí a podobně. 

Terapeutické centrum Ledovec zahájilo svou činnost v roce 2001. Od počátku bylo jeho 

působení základní osou snažení sdružení Ledovec. Aktivity terapeutického centra 

probíhají každý všední den. Třikrát týdně se odehrávají v Domě Ledovec. Budova fary, 

nyní dům Ledovec, se nachází ve velmi klidném a tichém prostředí vedle kostela na 

pokraji obce. Jedná se o tréninkovou domácnost venkovského typu. Klienti se společně 

podílejí na chodu celé domácnosti, od nejjednodušších prací až po ty nejnáročnější. 
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Péče o dům, zahradu, dvůr, vaření, uklízení, praní i žehlení. Jedenkrát týdně, většinou 

v úterý se pořádají výlety do okolí a ve čtvrtek probíhají výtvarné aktivity 

v keramickém nebo výtvarném ateliéru v Plzni. Po dobu prázdnin je program speciální. 

Probíhá zde Summer Work Camp - mezinárodní dobrovolnický tábor a další akce. 

Pronajatá zahrada a stodola, umožnila chovat i některá hospodářská zvířata (ovce, kozy 

a slepice). Součástí terapeutického centra je také terapeutický bernský salašnický pes 

Adéla. Vlnu z ovcí používají na vlastní tkanou vlnu a v letním období vyrábí domácí 

ovčí sýr společně s klienty. Na zahradě pracují klienti pod vedením pracovního 

terapeuta. Hrabou trávu, listí, vytrhávají plevel, okopávají záhony. Zahradnictví a chov 

domácích zvířat vedou k seberealizaci, klienti získávají patřičné zručnosti a dovednosti. 

Důležitá je smysluplnost vykonávané práce. 

Rodinná terapeutická komunita je systém terapie, pomoci a podpory, který je uspořádán 

tak, aby byl schopen pomoci i lidem s vážnějším postižením žít co možná nejvíce 

v podmínkách běžného života, subjektivně co nejuspokojivějším způsobem. Naučit je 

novým dovednostem z hlediska sociálních kontaktů, vést společenský život s ostatními. 

Klienti často přichází z málo podnětného prostředí, kde k nim je přistupováno jako 

k nemocným a jsou mnohdy obsluhováni i při primárních činnostech. 

Den v terapeutickém centru začíná krátkou společnou schůzkou všech klientů a 

terapeutů. Každý z klientů si může vybrat činnost, kterou chce ten den dělat. Muži často 

preferují práci na zahradě, popřípadě sekání dřeva. Ženy nebo dívky perou prádlo, žehlí, 

vaří, pečou. Skupinky na vaření se střídají. Na oběd se všichni sejdou společně 

k jednomu stolu a po krátkém rituálním popřání dobré chuti společně stolují. Po obědě 

je potřeba uklidit a umýt nádobí, zamést, vytřít podlahu atd. Tato práce je spravedlivě 

rozdělena mezi všechny. Poté co je práce v domě skončena, sejdou se zase všichni ve 

společné místnosti. Jeden z klientů nachystá kávu nebo čaj, případně ochutnají bábovku, 

kterou upekla jedna z klientek. Je čas na klidnou činnost, klienti i s terapeuty si 

povídají, hrají deskové hry, skládají puzzle a podobně. Jedny z nejdůležitějších 

principů, které se zde dodržují, jsou princip individuálního přístupu, princip úcty, 

svobodné volby, smysluplnosti vykonávané práce. Pracovníci jednají s klientem jako 

s rovnocenným partnerem. Uvědomují si, že to jsou dospělí lidé a pokud si sami 

nevyžádají tykání, tak jim taky vykají. 
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Dochází ke vzájemnému ovlivňování klientů s různým postižením a k rozvoji sociálních 

dovedností. Důležitá je také spolupráce s rodinou. Rodiče často nevěří, co všechno je 

klient schopný sám udělat. Spousta lidí s mentálním postižením nedělá hodně běžných 

věcí ne proto, že by je nedokázali, ale proto, že jejich okolí je přesvědčeno o tom, že to 

dokázat nemohou. Přehnaná péče rodičů vede ke zvýšené závislosti. Je víc než vhodné, 

aby klienti své dovednosti mohli využívat i doma. 

Terapeutické dílny jsou určeny zejména lidem s duševním onemocněním. Tkalcovská 

dílna vznikla v roce 2001 za finanční a věcné podpory holandské a francouzské 

komunity a komunity Delrow z Velké Británie. Vybavení tkalcovské dílny bylo výrazně 

podpořeno holandskou a francouzskou komunitou a finančním darem komunity Delrow 

z Velké Británie. V současnosti má tkalcovna čtyři funkční stavy a patří pravděpodobně 

k největším tkalcovnám v Čechách. Funguje dva dny v týdnu po vedením zkušené 

pracovnice a produkuje řadu pěkných výrobků, o něž je zájem. Krásné šály, mikiny, 

batohy z pravé ovčí vlny. Částečně se zpracovává se ovčí vlna z oveček chovaných na 

Ledovci, která je barvena přírodními barvami. Rozčesané rouno se spřádá na 

kolovrátku, nebo se z něj vyrábí filcové výrobky. Na některé větší a náročnější výrobky 

(jako je např. mikina) je nutné objednávat. 

Svíčkárna má také profesionální vybavení. Výroba svící je velmi příjemná ruční práce, 

Dotyk měkkého a teplého materiálu probouzí smysly. Postup může být různorodý, na 

první pohled poměrně jednoduchý. Výhodou je výsledek, který je vidět okamžitě. Patří 

již k historickým řemeslům, dříve nazývané voskařství.  

V obou dílnách vznikají kvalitní a dobře prodejné výrobky, na které jsou klienti náležitě 

pyšní. Ty se prezentují jednak na veřejných akcích na Ledovci, či při různých 

příležitostech na Plzeňsku i po celé republice. Každoročně se například účastní 

historických trhů, jarmarků, festivalů. V budoucnosti by chtěli zavést internetový 

obchod. 

Klienti se do terapeutického centra sváží mikrobusem, který Ledovec dostal darem od 

německých a českých rotariánů. 
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V roce 2005 zahájilo svou činnost Poradenské centrum, které poskytuje lidem 

s duševním onemocněním poradenství a dlouhodobé doprovázení. Poradenské centrum 

nabízí lidem z plzeňského regionu následující služby: 

- odborné sociální poradenství (krátkodobá služba poskytující základní informace a 

podporu) 

- sociální rehabilitace (dlouhodobá služba poskytující podporu ve více oblastech) 

- chráněné bydlení (pobytová služba) 

První chráněný byt pro muže byl v Plzni otevřen v říjnu 2006. 

Pracovníci Ledovce navázali také spolupráci s agenturou podporovaného zaměstnávání 

Rytmus o.s. Praha. Z iniciativy Ledovce a dalších dvou organizací vznikla Prateta o.s. 

která nabízí handicapovaným  lidem, kteří mají z důvodu svého postižení omezené 

možnosti najít si a udržet práci dlouhodobou  pomoc při hledání zaměstnání a po 

nástupu do zaměstnání. Jako partneři o.s. Rytmus otevřeli Agenturu podporovaného 

zaměstnávání Ledovec v Plzni. 

Počet lidí, kteří se na Ledovci schází, neustále roste. Ať už jsou to klienti, dobrovolníci, 

či zaměstnanci. Na některých veřejných akcích bývá účast až 200 lidí. Přibývá aktivit, 

zvyšuje se kvalifikace. Pracovníci si pravidelně zvyšují kvalifikaci formou různých 

výcviků a kurzů. Pro práci v terapeutických dílnách je vypracovaná metodika – podle 

Standardů kvality sociálních služeb a psychosociální rehabilitace. Díky grantu 

Ministerstva kultury ČR proběhly dvě cesty do zahraničních komunit pro získání 

zkušeností a inspiraci. Byly zavedeny tzv. komunitní dny: jednou za měsíc se všichni 

společně setkávají k tvořivému programu, zároveň sdílí své radosti a strasti, hodnotí 

činnosti, plánují, oslavují narozeniny apod.  

Od roku 2004 mohou přijímat zahraniční dobrovolníky na základě statutu hostitelské 

organizace Evropské dobrovolnické služby. Financování sdružení je vícezdrojové. 

Tržby z prodaných výrobků, dotace z magistrátu města Plzeň. Což však pochopitelně 

nestačí, každoročně žádají o dotace nejrůznější společnosti, státní orgány, nadace, 

firemní i soukromé dárce o příspěvek. 
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Motto sdružení je: Ledovec – většina není vidět. Nad hladinou můžete spatřit jenom 

špičku ledovce, 90 % je schovaných pod hladinou a není vidět. A to je každodenní 

práce, každodenní společná komunikace atd. 

5.4. Výzkumné šetření - rozhovor  

OTÁZKY PRO ŘEDITELE TERAPEUTICKÉHO CENTRA LEDOVEC 

HISTORIE A INSPIRACE 

Vznikla myšlenka založit Ledovec již během Vašeho působení v Camphillu? 

Myšlenka přišla dříve. Do Camphillu jsme jeli učinit rozhodnutí, zda opravdu budeme 

v budoucnu dělat sociální práci komunitního typu. Chtěli jsme jet pracovat buď do 

Camphillu nebo do Archy, poněvadž si myslím, že to jsou dvě největší sdružení pro 

komunitní žití v Evropě. A jaký je rozdíl mezi Archou a Camphillem? Camphill 

postižené lidi mnohem více zplnomocňuje, vztah je více partnerský. V Arše je to méně 

partnerské, více se obětuješ. Camphill je založen na trvale udržitelném hezkém soužití. 

Původně jsme chtěli zůstat půl roku v Camphillu pro dospělé a půl roku v Camphillu 

pro děti. Potom nám došlo, že pokud tomu chceme více porozumět, je třeba zůstat celý 

rok. Z Camphillu jsme odjížděli už rozhodnutí dělat sociální práci a začali jsme hledat 

dům. 

Velká camphillská inspirace je v tom, že jsme se snažili o to, aby se tady sešla skupina 

lidí, a pokud někdo přijde zvenku, aby nepoznal kdo je klient a kdo je terapeut, kdo je 

návštěva, kdo je rodina. Jsme přesvědčeni, že když zmizí rozdělení na klienta a 

terapeuta, klienti začnou sami sebe vnímat jako spolupracovníky, ne jako lidi s nějakým 

postižením. Což je podstatné, začlenit se do života tak, aby nemoc nebyla v centru mé 

osobnosti, abych nebyl definován svým handicapem. 

Snažili jsme se na Ledovci využít zkušenosti z komunitního života v Camphillu, aniž 

bychom přebírali antropozofické prvky, se kterými jsme nebyli zcela ztotožněni. Žít 

v komunitě je dovednost, kterou je třeba pěstovat. Antroposofie není nezbytná ke 

komunitnímu životu. Ale významná je celá řada praktik, jakou jsou rituály před jídlem, 

na začátku dne, na konci dne, které ten den nějak člení a dávají mu nějaký řád. Důležité 

jsou komunikační dovednosti, aby se ten člověk cítil přijatý. Na Ledovec nepatří 
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náboženské předpoklady, protože si myslím, že pro lidi s psychózou je nesmírně těžké 

mluvit o náboženství. 

Ledovec jsme zakládali ovlivněni camphillskou inspirací. Chtěli jsme vytvořit místo 

více lidské a komunitní než jsou ústavy.  

Vaše vize se od roku 2001, kdy byl Ledovec založen, přirozeně vyvíjí. Ledovec se 

rozrůstá a spektrum služeb je širší. Monitorujete v posledních letech vývoj v Camphillu 

či jiných zahraničních komunit a necháváte se jimi inspirovat? 

Monitorujeme. Máme zprávy od českých dobrovolníků v jiných zahraničních 

Camphillech. Za posledních 20 let hodně západoevropských Camphillů přešlo 

z dobrovolnické na zaměstnaneckou bázi, většinu pracovníků už netvoří dobrovolníci, 

ale placení pracovníci. Nedaří se shánět nové členy komunit. A pokud vím, Camphill 

v Českých Kopistech má také pouze zaměstnance. 

 

SLUŽBY 

Je systém práce Camphillu v něčem podobný vašemu systému?  

Diametrální je rozdíl v poskytování služeb. Camphill je rezidenční služba, Ledovec 

poskytuje ambulantní služby. Náš původní záměr byl rozjet ambulantní služby a pak 

z toho udělat službu rezidenční (camphillský dům). V roce 2003 jsme se museli 

rozhodnout a měli jsme dva důvody pro to, zůstat službou ambulantní. První důvod byl, 

že jsem nezvládal být zároveň „houseparent“ a ředitel neziskovky. Druhý důvod byl, že 

už nám chodilo 15 – 20 lidí do ambulantní služby, které neměli žádnou návaznou 

službu. Museli bychom počet lidí omezit. Camphill České Kopisty má rezidenční 

službu, mají zvlášť vedoucího domu a zvlášť manažera. 

Ovlivnila nová česká legislativa a zákon o sociálních službách vaše priority a vizi, se 

kterou jste Ledovec zakládali? 

Ovlivnila, ačkoliv priority a vize by měly být nezávislé na legislativě. Zákon nám 

pomohl něčemu lépe porozumět, ale omezil možnosti sociální práce. Díky zákonu nelze 

dělat tu komunitu, kde nelze rozeznat, kdo je klient a kdo terapeut. Hůř se prosazuje 
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Camphillem inspirovaná myšlenka, protože sociální služba se více definuje jako 

obchod. Zákonem se posílí sterilita sociální služby, už to není tolik o vztahu lidí. Vztahy 

jsou více služební, občansko-právní. Musíš dodržet zákon a někdy máš dilema, zda je to 

správně například při sdílení informací s lékařem. Camphill  v Británii se s tím také 

potýká, nemohou mít třeba na stole ani svíčku kvůli požárním předpisům. Legislativa 

jde někdy proti smyslu rehabilitace. 

Zjednodušil zákon vaše možnosti rozšiřování služeb? 

Zjednodušil ve smyslu, že víme, jak přesně popsat tu službu pro registraci, aby se ta 

služba vešla do zákona. Zkomplikovala v tom smyslu, že nemůžeme být tak flexibilní, 

jak jsme v Terapeutickém centru byli do té doby, musíme si hlídat, co a pro koho 

děláme podle registrace, „za co jsme placení“, nemůžeme dělat pro každého, kdo přijde 

to, co potřebuje, i kdybychom to uměli a věděli, že to potřebuje. 

Je denní stacionář prioritou ve vámi nabízených službách? 

Terapeutické centrum je dneska jediné, co je inspirované Camphillem. Kolem roku 

2006 jsme však zjistili, že se chceme profilovat více na poskytování služeb pro osoby 

s duševním postižením. Terapeutické centrum jsme ale chtěli zachovat. Již to není 

jediná priorita Ledovce. Ale stále to zůstává prioritou pro nás jako zakladatele. Můžeme 

zde zakoušet a zažívat nové věci. 

 

FINANCE 

Shánění peněz a dárců je velkým problémem neziskových organizací. Má nedostatek 

financí vliv i na kvalitu poskytovaných služeb nebo jen na jejich objem? 

Má – loňský rok jsme museli v červnu snížit úvazky čtyřem lidem na polovinu. Musíš 

zvažovat rozdíl mezi kvalitou a kvantitou. Omezili jsme kvantitu. Udrželi jsme kontakt 

se všemi klienty, ale jezdili k nám jenom jedenkrát týdně. Letos máme finance zajištěné, 

můžeme vrátit rozsah služeb tam, kde byl před rokem. 

Byl systém financování Camphillu v něčem podobný vašemu financování?  
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Málo podobný. Náš systém je podobný spíš všem ostatním českým neziskovkám. Máme 

nicméně relativně vysoké procento příjmů z prodeje našich výrobků (5–7%). V Británii 

jsou Camphilly zaběhnuté a mají nějakou svou cenu. Každý klient si to zaplatí. To ale 

neřeší Camphill ani klient sám, řeší to jeho úřad sociálního zabezpečení. Kromě toho 

Camphill občas dostane nějaký odkázaný majetek, nebo dary. U Camphillu v Delrow 

zisk z jeho výrobků pokryje pouze asi 3% z jeho rozpočtu, ale jiné Camphilly mají tento 

poměr třeba až 50%. 

Zajímali jste se o možnosti financování ze zahraničí nebo z fondů Evropské unie? 

Mysleli jsme si původně, že by nám mohla pomáhat síť Camphillů. Museli bychom ale 

být více ideologicky spřízněni. Pomohli nám s materiálním vybavením. Tkalcovská 

dílna je vybavena ze tří Camphillů.  O fondy Evropské unie jsme se zajímali, realizovali 

jsme a realizujeme několik evropských projektů, ty ale nemají s terapeutickým centrem 

nic společného. 

 

PROFESIONALITA 

Bylo pro vás složité nalézt terapeuty pro Ledovec? 

Když ještě neplatil zákon o sociálních službách, mohli jsme přijmout i nekvalifikovanou 

pracovní sílu. Na profesionální pozice, například do Poradenského centra v Plzni, jsme 

vždycky vybírali spíše podle kvalifikace, do terapeutického centra Ledovec hlavně 

podle toho, jací to byli lidé. Teprve později si kvalifikaci dodělávali formou různých 

kursů. Často vybíráme z původních dobrovolníků, kteří na Ledovci začínali. Pro 

Terapeutické centrum potřebujeme specifické lidi, kterým nevadí, že přestože mají vyšší 

kvalifikaci, tak budou třeba kydat hnůj u koz. 

Činí vám problémy fluktuace zaměstnanců a dobrovolníků na Ledovci? 

Máme menší fluktuaci než ostatní neziskovky. Problém nám činí spíše „baby boom“. 

Neziskovka často nabírá mladé dámy a ty odejdou brzy na mateřskou dovolenou.  

Má Ledovec nějaký systém, jak vyhodnocuje práci terapeutů? Plánuje společně s nimi 

otevírání dalších dílen anebo iniciativa přichází z vedení Ledovce?  
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Ledovec má hodnocení pracovníků upravené směrnicí a taky rozvoj Ledovce se řídí 

určitými pravidly a jsou do něj zapojeni všichni zaměstnanci. Jedenkrát za rok, na jaře 

se pořádají celoledovcové konference, kde se domlouvají projekty na další rok. Na 

těchto konferencích se mohou všichni k projektům vyjádřit, anebo se vyjadřují později 

emailem. 

Jaká je role rodiny ve vaší práci? 

Role rodiny je podle mě pro Camphill dost zajímavá. Klienti mají často úzkou sociální 

síť a je sporné, zda budou vůbec mít svou rodinu. Jejich vlastní rodiny s nimi stále 

jednají jako s dítětem, ačkoliv je jim 30 let. V Camphillu žije rodina i s vlastními dětmi 

ve společném domě s klienty. Jezdí za nimi návštěvy, všichni se společně starají o dům. 

Klienti tak mají příklad dospělého fungování rodiny. Mohou nakukovat i do jiné rodiny 

než jen do té své. V Camphillu existuje pravidlo: jaký já budu mít vztah se svou ženou, 

tak bude fungovat celý dům. 

Terapeutické centrum Ledovec má ambulantní služby, tak ta vazba není tak silná. My 

jsme jako rodina zakladatelé a já jsem zároveň ředitel pro zaměstnance. Na jedné straně 

je tu model camphillského domu, kde zažívám přirozenou autoritu, přesto že tady 

nepracuji, ale žiji tady. Na druhé straně fungujeme jako normální firma, jejíž jsem 

ředitel. Pro nás je důležité, aby to fungovalo nějak jinak, dynamičtěji. Dělat tu práci tak, 

aby nás bavila. Pro většinu lidí na Ledovci je to nějaká srdeční záležitost. To prolínání 

role ředitele, „pantáty na gruntě“ a otce rodiny je pro mě osobně hodně zajímavé. 

 

OTÁZKY PRO TERAPEUTKU 

Komunita Delrow vám v roce 2001 pomohla se vznikem Tkalcovské dílny. Byly další 

dílny na Ledovci také inspirovány a podporovány komunitou Delrow? 

Nebyly inspirovány jenom dílny, ale celé místo. Místo, kde lidé nachází smysl. Chtěli 

jsme, aby celý Ledovec byl inspirován Camphillem, aby celý pobyt byl terapeutický. 

Dílna není věc jenom sama pro sebe, je důležité, aby to místo mělo nějakého ducha. 

Sama pro sebe jsem si to nazvala, že ta práce má smysl, který je zakusitelný. Například 

v tkalcovské dílně – ty ovečky tady bydlí s námi, my se o ně staráme, spřádáme vlnu. 
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Ten proces je vidět od začátku až do konce a to dává smysl. Můžu si to osahat, vidím tu 

propojenost. Krok po kroku na sebe navazuje, každý ten krok si osahám a to je ta 

terapie, tím je ta dílna specifická. To místo samo oslovuje spoustu lidí, má nějaký 

genius loci. Inspirována je také svíčkárna. Kozy o které se starají klienti, dojíme a 

vyrábíme vlastní sýry. Inspirováno je pečení chleba ve vlastní peci, tvoření chleba, 

mísení těsta a vytváření bochníků. V Delrowě pečou denně 30 bochníků, my na Ledovci 

pečeme jenom 8 bochníků jedenkrát za týden. Dále je tu dřevařská dílna Horusárium, 

která opravuje starý vyhozený nábytek. Něco, co je rozbité, na vyhození se opraví a 

udělá se z toho něco nového pěkného – to je hledání hodnot. Ta idea je moc krásná, 

zvláště pro lidi s psychickým onemocněním. Vytvářet z věcí, které nikdo nechtěl, něco 

pěkného, co se potom prodá za „drahý peníz“ a je o to zájem. 

Hodně inspirovány Camphillem jsou také akce pro veřejnost. Jako například 

velikonoční pouť a hromnicové svíčkování.  Záleží to ale zase na lidech. Na 

hromnicové svíčkování připravujeme svíčkovou podle starobylého receptu, jenom díky 

nadšenému zapálení jedné z terapeutek. Na pouti představujeme stará řemesla. Tyto 

akce hodně připravují klienti. Míváme 100 – 200 účastníků. Na klienty se netlačí, vždy 

se pouze ptáme „co chceš dělat?“.  

Je otevírání nových dílen hlavně otázkou finančních prostředků, nebo dostatku nových 

kvalifikovaných terapeutů a jejich zápalu pro věc? 

Možná ještě něčím jiným. V normálních stacionářích záleží hlavně na finančních 

prostředcích. Tady je to hlavně o lidech, kteří tu jsou. Pokud oni mají zápal, pak není 

omezení. První byla vybavena tkalcovna, potom Horusárium (truhlárna z odpadů), která 

vznikla jenom kvůli malíři Horovi. Vyrábění kozích sýrů a pečení chleba vzniklo jenom 

kvůli zápalu pro věc. Nejdřív to musí bavit člověka, který to navrhne, potom se najdou 

prostředky a pak se to realizuje. Člověk, který to navrhuje, musí nejprve vědět, proč je 

to dobré pro něj a pak také, proč je to dobré pro klienty. Problém nastane, když člověk, 

který nějakou aktivitu založil, odejde a přijde někdo nový. Dílna může pak nějakou 

dobu stagnovat. Stalo se to tak třeba se svíčkárnou, než přišel někdo další, který to 

opravdu chtěl dělat.  

Každý člověk přinese něco svého. S klienty můžeme pracovat tehdy, když nás to baví, 

bráníme se tak syndromu vyhoření. Kdybychom to dělali jenom pro peníze a 
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zaměstnání, tak to nepůjde. Kdybychom dopředu věděli, co přináší pečení chleba, tak se 

do toho nikdy nepustíme. Ale pro klienty to hodně znamená. Třeba při vyrábění sýrů, 

klienti se asi nenaučí vyrábět perfektní sýr. Ale máme na Ledovci kozy a na stole sýr od 

nich. To je nejdůležitější část terapie, že něco vzniká. Klienti se cítí velmi dobře, vozí 

sýr i chleba rodičům, chlubí se tím, říkají „ já dělám sýr, to nikdo neumí“. 

Je počet klientů pracujících současně v dílnách důležitý pro kvalitu terapie? Existuje 

optimální počet klientů současně pracujících v jedné dílně? 

Je to naprosto různé. Nejde nám jenom o tu práci, ale o to, jak se ten klient chová. 

Pokud má na nějaké emocionální problémy, tak stačí v dílně pouze jeden. Pokud všichni 

pracují, tak je optimální počet 4 až 5. V tkalcovně může být klidně i více lidí, 6 až 7. 

Psychické problémy jsou horší než fyzické postižení, proto se tomu musí počet klientů 

v dílně přizpůsobit 

Je interakce klientů mezi sebou během práce v dílně žádoucí, nebo preferujete jejich 

samostatnost a soustředění na práci? 

Rozhodně preferujeme interakci. Terapie tady je více o sociální zdatnosti, o 

komunikaci, i když jde také o pracovní návyky. Pokud v dílně nastane nějaký problém 

mezi klienty, v tu chvíli nastává terapeutická práce. Učíme je pojmenovat to, co chtějí, 

když mají problém, tak ho řešit správnou cestou. V tom je ta terapie. Někdy se dokonce 

zkoušíme ve hře schválně pohádat, aby dokázali jít do emocí. Do budoucna chceme 

přidat muzikoterapii a emoce třeba vybubnovat. Cílem je naučit klienty emoce ovládat a 

rozumně s nimi zacházet, mají je nyní hodně utlumené a potom vyletí naprosto 

nekontrolovatelně. Větší část terapie je naučit je pracovat s jejich vnitřním světem. Na 

Ledovci existuje komunikační skupina, která se schází jedenkrát za dva týdny, a tam se 

vracíme k takovým problematickým momentům. Říkáme si, co se nám líbí a co nelíbí, 

učíme klienty přijít ke druhému a omluvit se mu. Po skončení komunikační skupiny 

jdeme společně na bowling. 

Je práce terapeuta s přibývajícími zkušenostmi jednodušší a zvládá složité situace a 

stres po létech lépe? 
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Je jednodušší v tom, že lépe odhadne, jak ty lidi zareagují, co může očekávat, co mu 

může pomoci. Naučí se také zvládat techniky. Proti stresu to ale nefunguje, riziko je 

stejné, jenom si na něj umí lépe dávat pozor. 
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Jak podle tebe vypadá práce terapeuta profesionála? 

Snažíme se, aby měl nějaké vzdělání. Dbáme hodně na dodržení vzdělávacích plánů, 

absolvování výcviků a kursů. Tím získávají profesionalitu. Řešíme, v čem bychom se 

měli dovzdělávat. Dělali jsme i sami interní semináře. Máme pravidelné intervize – 

schůze, kde si povídáme, co nás trápí. Tady na Ledovci mají k sobě lidi blízko, 

dokážeme si hodně říct, i v humoru. Vidím to jako velký dar, že se tady takoví 

zaměstnanci sešli. Často musí pracovat nad rámec svých povinností, přijít v sobotu před 

nějakou akcí, nebo přijít podojit kozy v neděli. Bez té dobrovolnosti by to vůbec nešlo. 

Byli tady samozřejmě i lidi, kteří to tak necítili. 

5.5.  Závěry šetření   

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na hledání souvislostí a prvků z komunitního 

života v Camphillu, které přímo ovlivnili nebo mohli ovlivnit vybudování a provoz 

Terapeutického centra Ledovec.  Pokusila jsem se identifikovat vliv takové zkušenosti 

na mladé lidi, kteří strávili nějaký čas v zavedeném a fungujícím komunitním centru a 

poté podstoupili riziko vybudování vlastního centra prakticky na zelené louce. Z mého 

pobytu v obou dvou centrech, rozhovorů s jejich managementem a s některými klienty 

vycházejí závěry následujícího šetření. 

Je zřejmé, že inspirace a zkušenost získaná v anglickém Camphillu či jiném zařízení 

podobného typu kdekoliv ve světě je ohromou devizou pro lidi, kteří mají zájem 

pomáhat lidem a zároveň energii vybudovat pro tuto pomoc vlastní systém. Přitom 

nechtějí zůstat u návodů či zkušeností, které jim mohla poskytnout universita či provoz 

terapeutických center v nejbližším okolí. 

Na druhé straně, dostupnost prostředků, dostatečně kvalifikovaných a především 

zapálených lidí je limitujícím faktorem při každém založení a zodpovědném vedení 

terapeutického centra. Podle mého šetření, zkušenost a inspirace ze zavedené instituce, 

jako byla například ve zde analyzovaném případě komunita Delrow, určitě napomohla 

vyhnout se problémům v začátcích vlastního budování centra. Nešlo samozřejmě, 

z objektivních důvodů, přenést do nového, v tomto případě českého prostředí, všechny 

metody a postupy zavedené v camphillských komunitách. Zřejmě, jak naznačuje ředitel 
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centra Ledovec, to ani nebylo cílem. Cílem ovšem nebylo a není ani objevovat již 

objevené. 

Prolínání prvků rodinného života v obou srovnávaných centrech bylo dalším bodem 

mého šetření. Rodinná terapeutická komunita zavedená v Ledovci je obdobou 

rodinného života v domácnostech v Delrow. Velkým rozdílem je ovšem časové 

hledisko, kdy v případě Ledovce klienti nezůstávají na Ledovci na týden čí měsíc, ba 

ani přes noc. Toto přesně vystihuje komentář ředitele Ledovce - „Camphill je rezidenční 

služba, Ledovec poskytuje ambulantní služby.“ Prostorové a personální podmínky 

Ledovce toto ani neumožňují.  Podle mého názoru má domácnost v Delrow mnohem 

blíže ke skutečnému rodinnému prostředí a klienti tak zažívají větší spektrum 

„rodinných“ radostí i starostí, které je přibližuje běžnému životu a získání co nejvyšší 

míry soběstačnosti. Jejich adaptace na novou „rodinu“ v jím přiděleném domově v 

Delrow není přerušována návratem k biologické rodině, jako je tomu v případě 

Ledovce. 

Mé šetření se dále zabývalo principem oboustranná sociální rehabilitace. Podle mého 

názoru obě centra, jak Delrow tak Ledovec nepomáhají jen lidem s mentálním 

handicapem lépe se zapojit do života většinové společnosti, ale otevírají oči této 

většinové společnosti tak, aby mohla lépe porozumět „těm druhým“. Z porovnání 

některých konkrétních akcí a zájmu o ně vyplývá, že Ledovec je v této oblasti podle 

mne relativně aktivnější než Delrow, jelikož při daném počtu zaměstnanců a bez 

velkých finančních prostředků dokáže organizovat až deset akcí ročně pro veřejnost. 

Vše vychází z neuvěřitelného entuziasmu vedení Ledovce, a přestože lze identifikovat 

inspiraci některých akcí zkušeností manželů Fojtíčkových z Delrow, jejich skladba 

programu je rok od roku bohatší. 

Poslední bod šetření ukazuje, že hlavní metody práce terapeutických dílen byly ve velké 

míře přeneseny do práce terapeutických dílen na Ledovci. Podle mého názoru je práce 

terapeutických dílen na Ledovci na vysoké úrovni a dá se říci, že vzájemná spolupráce 

Ledovce a Delrow při budování tkalcovské dílny pomohla oběma centrům při předávání 

vzájemných zkušeností. Závěrem se dá říci, že komunita Delrow byla v mnohém 

inspirací pro vznikající Ledovec. Nyní díky spolupráci mezi oběma centry a 
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přibývajícím zkušenostem na Ledovci, lze očekávat, že se role vyrovnají a Ledovec se 

může stát inspirací pro lidi z Delrow či z Camphilského hnutí.  
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Závěr 

Osoby s mentálním postižením mají právo prožít plnohodnotný život ve společnosti, do 

níž se narodili. Mají právo nalézt adekvátní pracovní a společenské uplatnění, a tím 

dosáhnout naplnění kvality života. Demokratická společnost akceptuje skutečnost, že 

všichni lidé mají stejná práva, avšak ne vždy v této spojitosti myslíme na postižené 

občany. Mít stejná práva, znamená také přiznání práva na odlišnost. Přiznání práva na 

odlišnosti a přiznání hodnoty každé lidské bytosti zvyšuje morální sílu společnosti. 

Ve své diplomové práci se zabývám charakteristikou mentálního postižení, rozličnými 

terapiemi uplatňovanými u lidí s mentálním postižením a pracovním uplatněním osob 

s mentálním handicapem v české republice. Dále uvádím charakteristiku camphillské 

komunity Delrow a Terapeutického centra Ledovec. Zaměřuji se zejména na vyhledání 

camphillských prvků komunitního života v práci Terapeutického centra. 

Komunitní život je významnou alternativou k současnému způsobu života. Vědomí, že 

jsem součástí komunity, přináší lidem, a zejména lidem s handicapem, pocit bezpečí. 

Vědomí, že někam patřím, má značný význam pro lidi s postižením, jejichž vnímání je 

více zaměřené na citovou stránku. Za neméně důležité považuji jejich smysluplné 

pracovní uplatnění. Velmi významná je podpora aktivity člověka s mentální retardací 

vzhledem k vlastní volbě, k vlastnímu rozhodování, která vede ve svém důsledku 

k nezávislosti. 
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Resumé 

Diplomová práce srovnává metody terapeutické práce používané v komunitách 

camphillského hnutí a v terapeutickém centru Ledovec. Teoretická část práce vychází 

z analýzy odborné literatury a objasňuje pojem mentální retardace, jeho klasifikaci a 

dále uvádí používané léčebné terapie a možnosti pracovního uplatnění osob s mentálním 

postižením v České Republice.  

Výzkumná část se zaměřuje na camphillskou komunitu Delrow a na Terapeutické 

centrum Ledovec. Snažila jsem se zjistit, nakolik byli zakladatelé Terapeutické centra 

Ledovec inspirováni svým pobytem v camphillské komunitě a jak se tento vliv projevil 

v rozsahu služeb poskytovaných klientům Terapeutického centra. 

 

Summary 

This diploma thesis compares the methods of therapeutic work, which is used in the 

Camphill communities and in Ledovec Therapeutic Center. The theoretic part of this 

thesis is based on the analysis of professional literature. This part illustrates the term of 

mental retardation, its classification as well as the used therapies. Further there are 

illustrated the possible job opportunities of mentally retarded persons in the Czech 

Republic.  

The research part of the thesis is focused on the Camphill community in Delrow and on 

Ledovec Therapeutic Center. I tried to find out, to which extent the founders of Ledovec 

Therapeutic Center were inspired by their former stay in Camphill community and also 

how that influenced the scope of services provided by the Therapeutic Center to its 

clients. 
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1. Fotografie z camphillské komunity Delrow 
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Příloha 1:  Fotografie z camphillské komunity Delrow 

 

Terapeutka radí klientům v šicí dílně 

 

Klientka v šicí dílně při vyšívání 



 

  

 

Klienti v košíkářské dílně 

 

Klient v keramické dílně 



 

  

 

Šicí dílna 

 

Svačina na sluníčku 

 



 

  

 

Společný oběd v domě s groupleaderem 

 

 



 

  

Příloha 2:  Fotografie z Terapeutického centra Ledovec 

 

Pečení chleba ve vlastní peci 

  

Společný oběd 



 

  

 

Ledovec a terapeutický pes Adéla 

 

Klientky ve tkalcovské dílně 



 

  

 

Velikonoční kraslicování na Ledovci 
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