SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami – výroční zpráva 2012
Činnost Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP má za sebou první rok
svého působení (byla ustanovena 25. 11. 2011) a v současné době má 25 členů, kteří se
podílejí na jejich aktivitách (propagace činnosti Sekce, pořádání odborných seminářů,
odborná pomoc knihovnám, další vzdělávání, příprava koncepčních materiálů pro standard
Handicap Friendly a metodiku Handicap Friendly).
Členové sekce mezi sebou komunikují prostřednictvím elektronické konference
Bezbariérová, pomocí Google dokumentů a i osobně při pracovních poradách, které často
předchází pořádaným odborným seminářům (v roce 2012 byly čtyři).
V roce 2012 se Sekci dařilo, a to zejména velkému nasazení jejich členů.
Odborná vzdělávací činnost
Členové Sekce v roce 2012 připravili 5 seminářů pro knihovníky a jeden workshop
pro členy Sekce. Semináře probíhaly v Brně, Svitavách a v Praze, aby pokryly zájem
knihovníků z obou části České republiky. Podařilo se nám zdvojnásobit počet navrhovaných
akcí pro rok 2012.
Na jednotlivých seminářích přednášeli sami zdravotně handicapovaní, dále experti na
jednotlivé handicapy z oblasti organizací a sdružení pečujících a pomáhajících, pedagogové,
psychologové, specialisté z knihoven, autoři projektu Handicap-friendly a další odborníci.
Vždy byl dostatečný prostor vyhrazen diskusi, dotazům, výměně zkušeností; účastníci vždy
obdrželi množství materiálů a doporučenou literaturu.
Brno hostilo seminář Jak komunikovat s mentálně postiženými v knihovnách, Svitavy
seminář zaměřený na práci se zrakově postiženými, Praha zase semináře zaměřené na
zrakově, tělesně a sluchově postižené. Všechny semináře byly jednodenní.
Koncepční práce
Během roku 2012 bylo zcela dokončeno znění standardu Handicap Friendly a
příslušných metodik pro jednotlivé typy handicapů – zrakově, mentálně, sluchově a tělesně.
Ty jsou v současné době ve fázi připomínkování odborníky na danou problematiku mimo
knihovny.
Někteří členové sekce se podílejí také na Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta
2011-2015, konrkétně na oblasti priority č. 13 - "Zlepšit dostupnost knihoven a jejich služeb,
prosadit kritérium bezbariérovosti služeb knihoven, jako kritérium hodnoty kvality služeb".
Na rok 2013 budeme opět podávat projekt na přípravu a realizaci vzdělávacích
seminářů pro knihovníky, a to i mimo dvě hlavní centra – Praha a Brno, jako to bylo dosud.
Publikační činnost, propagace sekce
Sekce propaguje svou činnost na stránkách SKIP a na stránkách
bezbarierova.knihovna.cz, snažíme se také publikovat v odborném knihovnickém tisku a na
tématických konferencích a seminářích.
Na základě domluvy s PhDr. Petrem Škyříkem vznikne od semestru jaro 2013 na FF
MU nový předmět: Bezbariérové knihovny, jehož garantem bude Mgr. Helena Selucká. O této
možnosti se jedná i s ÚISK Praha.
PhDr. Richter osloví Národní radu osob se zdravotním postižením o vytvoření nové
kategorie pro ocenění Mosty.
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Budoucnost nové sekce SKIP aneb Jak se nenechat odradit? - článek Čtenář
6/2012 - článek
Rozhovor pro bulletin SKIP - 3/12 – článek (není v archívu bulletinu)
Jací jsou naši čtenáři se specifickými potřebami? - článek pro Zpravodaj Vysočiny
http://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=1380&idr=12&idci=30 - článek
Cílová páska: Bezbariérová knihovna a rovný přístup – příspěvek ve sborníku
konference Knihovny současnosti http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/ks2012/KKS_2012_sbornik_final.pdf
15. 3. 2012 INSPO Praha – prezentace na semináři, představení činnosti sekce a
standardu HF
10.4. 2012 Zvukové knihovny Třebíč– prezentace činnosti sekce
11-13.9.2012 Konference Knihovny současnosti Pardubice – celý blok příspěvků
15. 10. 2012 Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje
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