SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami – výroční zpráva 2015

Činnost Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP má za sebou čtvrtý rok
svého působení (byla ustanovena 25. 11. 2011). Rok 2015 byl na jednu stranu zlomový
v otázce ukončení práce na metodikách Handicap Friendly a jejich uvedení do provozu, na
druhou z různých pracovních či osobních důvodů členů sekce zpomalil rozvoj a další
směrování sekce. V tomto ohledu doufáme, že rok 2016 bude přínosnější.
V říjnu proběhla revize členské základny. Současné přihlašování do sekce i přístup
k informacím sekce přes skupinu na Cesnetu se částečně překrývají. Navíc je velké procento
členů sekce neaktivní. Z tohoto důvodu bude nutné provést aktualizaci členské základny a
rozdělit členství v sekci a jen zájem o informace o činnosti sekce.
Na základě ukončení práce na metodikách pro lidi se zrakových, sluchovým,
mentálním a tělesným postižením – http://knihovnam.nkp.cz/docs/Rovny_pristup.pdf, bylo
možné pilotně vyzkoušet certifikaci na dvou knihovnách. Pilotní certifikace byla provedena
na Knihovně města Ostravy a Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Obě měly zájem o získání
certifikátu ve směru k osobám se zrakovým postižením. Knihovny získaly certifikát Handicap
Friendly, který byl předán na konferenci Knihovny současnosti v Olomouci. Podařilo se díky
nim vyladit celý proces certifikace, který se v roce 2016 začne nabízet všem knihovnám, které
se chtějí přístupností více zabývat.
Výsledky certifikace byly prezentovány v časopise Čtenář a na semináři Zvukové
knihovny v Třebíči.
Členové sekce začali nově připravovat dva nové metodické materiály. Ve směru
k lidem s duševním onemocněním a ve směru k příslušníkům menšin. Oba materiály jsou nyní
hotovy v pracovní verzi, na jejich dokončení však bude potřeba ještě pracovat, ztížila se
bohužel i společenské a politická situace, která příliš nenahrává práci na těchto metodikách a
jejich prosazování.
Tak trochu se dá říci, že jsme v certifikování knihoven Handicap Friendly možná
trochu propásly dobu, neboť proces, který jsme nastavily, trval dlouho, nové metodiky by ze
sekce mohly opět udělat vlajkovou loď přístupnosti knihoven.
Ve směru ke koncepci Rozvoje českých knihoven na léta 2016-2020 se díky podpoře
p. Rouleho daří držet sekci jako důležitého partnera v celostátním měřítku.
Problematika vznikající metodiky pro osoby s duševním onemocněním byla
prezentována na semináři v Městské knihovně v Hradci Králové (prostřednictvím Skype).
Ukazuje se také, že právě v Hradci Králové vzniká silné zázemí pro další spolupráci se sekcí.
Svědčí o tom i nová spolupráce se Zpravodajem U Nás, kde bude v průběhu roku 2016
vycházet seriál věnovaný přístupnosti knihoven a cestě k certifikátu Handicap Friendly.
Nově proběhne přetransformování webových stránek sekce pod stránky
www.skipcr.cz a vznikají nová loga pro nové dvě metodiky, na nich pracuje stejná grafička,
která navrhla již existující loga.
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