
SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami – výroční zpráva 2017 
 
 

Činnost Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP má za sebou šestý rok 
svého působení (byla ustanovena 25. 11. 2011). V tomto roce se většina věcí kolem sekce 
děla trochu opatrně. Změny pracovního zařazení některých výrazných členů vedli k útlumu 
činnosti, ale i tak se začalo pracovat na důležitých bodech. 

 
1) Definitivně jsme vzdali snahu domluvit se s KISK FF MU na přetvoření portálu 

bezbarierova.knihovna.cz a převádíme důležitý obsah webu pod stránky SKIP. Reálně 
zvažujeme přejmenování odkazu webu na stránkách pod stejný název. 

Aktuální podoba adresy: http://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-sluzeb-osobam-
se-specifickymi-potrebami 

 
2) Probíhá aktualizace metodik ke Standardu Handicap Friendly, která by měla být na 

webu dostupná. Objevují se zde doporučení například na Tichou linku v knihovnách nebo 
Friendly Vox. 

 
3) Stále se pracuje na nových metodikách, ale ukázalo se, že spojení metodiky pro lidi 

s duševním onemocněním a migranty, se jeví jako "kontroverzní". Aktuálně tedy jednáme o 
jiných kombinacích. Nabízí se řešení v podobě spojení problematiky migrantů a sociálně 
vyloučených a lidí s duševním onemocněním s lidmi se zdravotním postižením (lékařské 
nemocnice). 

 
4) Někteří členové sekce omezili svou činnost, čímž chybí výrazné osobnosti, které by 

sekci dali nový náboj. Snažíme se tuto situaci řešit. 
 
5) Bohužel neproběhlo žádné další posouzení knihovny pro certifikát Handicap 

Friendly. Do budoucna bychom rádi využili finanční přspěvek SKIP  pro ukázku, jak 
zpřístupnit knihovnu pro lidi se sluchovým či mentálním postižením.  

 
6) Pracovní schůzka sekce bohužel neproběhla. Termín na konci roku se členům 

nehodil, termín v lednu 2018 jsem musela odvolat ze zdravotních důvodů.  
 
7) Došlo (po posledním setkání sekce v roce 2016) k úpravě některých sporných bodů 

procesu certifikace. Zveřejněno bude na webu.  
 
8) Výuka na KISK, ÚISK 
 

• V rámci výuky předmětu Informační technologie v knihovnách na Úisku zařadila Mgr. 
Eva Cerniňáková blok věnovaný přístupnosti webu a informací. 
 

• Helena Hubatková Selucká pokračuje ve výce předmětu Bezbariérové knihovny (téma 
se jí podařilo také zařadit do e-learningu a face to face školení pro získání specializace 
NSP: Knihovník v knihovně pro děti. 
 
 
9) Publikační činnost: 
 

• Dr. Zuzany Hájkové, jak vyšel v Revue de l Association des 
Bibliothecaires de France, juin 2017 http://abf.asso.fr/boutique/bibliotheques/52-
inegalites-territoriales-version-pdf.html 

 
• Abilympijský zpravodaj - článek o Handicap Friendly 

https://dochub.com/helenahubatkovaselucka/j4lPOY/komplet-5-2017-www?pg=7 



 
• Prezentace na konferenci INSPO: CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Standard Handicap 

Friendly – cesta ke knihovnám bez bariér. In INSPO – informační a komunikační 

technologie pro osoby se specifickými potřebami: 25. března 2017, Kongresové 

centrum Praha [online]. Praha, Sdružení BMI, 2017. Dostupné z www: 
www.helpnet.cz/sites/default/files/cerninakova.doc 
 

• Prezentace na Knihovnách současnosti : Knihovna přátelská k uživatelům se 
specifickými potře-bami - co knihovny mohou udělat pro své uživatele (sborník, 
pokud vím, zatím nevyšel) 
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