SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami – výroční zpráva 2018
Činnost Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP má za sebou sedmý rok
svého působení (byla ustanovena 25. 11. 2011). Nadále trvá stav z roku 2017: 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) Probíhá aktualizace webu (přesun důležitých bodů z webu předcházejícího),
centralizace materiálu, uvedení příkladů dobré praxe
2) Při práci na aktualizaci stávajících metodik jsme opět navázali kontakt se skupinou
odborníků, kteří se podíleli na tvorbě původního dokumentu, a přinesli cenné rady pro další
práci i obsah.
3) Probíhá ladění nové metodiky pro oblast interkulturního knihovnictví, nově vznikla
poptávka pro metodiku zaměřenou na rodiče (lidé na rodičovské dovolené, pečující prarodiče)
a snažíme se také dostát "slibu" otevření problematiky lidí s duševním onemocněním,
pravděpodobně ve formě navázání na problematiku lidí v nemocnicích.
4) Proběhla rozsáhlá revize členské základy, přešlo se na jeden kanál společné
komunikace a také jsme se dohodli pro lepší přehlednost na sjednocení názvu sekce:
Bezbariérové knihovny: Sekce služeb osobám se specifickými potřebami
5) 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).
6) Bohužel neproběhlo žádné další posouzení knihovny pro certifikát Handicap
Friendly. Do budoucna bychom rádi požádali SKIP o vyhlášení "soutěže" o další ukázkovou
certifikaci.
7) Pracovní schůzka sekce proběhla ze zdravotních důvodů až v prosinci 2018.
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:
• Rovný přístup. Knihovny a skupiny ohrožené sociálním vyloučením:
Metodická příručka pro práci knihoven se sociálně vyloučenými a sociálním
vyloučením ohroženými skupinami uživatelů (podíl Zlaty Houškové)
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