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Studijní cesta po Velké Británii a Nizozemí  
(14. – 21.6. 2007) 
 
Studijní cesta byla realizována v rámci projektu Podporované vzdělávání pro 
studenty s duševním onemocněním – zavedení nové služby a její pilotní 
ověření v plzeňském regionu, r.č. CZ.04.1.03/3.1.15.2/0095 
 
 
 
Podporované vzdělávání považujeme za službu poskytovanou mladým lidem 
s psychickými problémy nebo duševním onemocněním, jejich blízkým a 
pedagogickým pracovníkům. Tato služba je poskytována podpůrnou sítí 
zdravotnických, sociálních a pedagogických institucí, a v  tomto smyslu může 
zahrnovat: 
1. podporu studenta v dosažení studijních cílů před zahájením nebo v průběhu 
studia, 
2. podporu rodiny a blízkých, kteří představují přirozené zázemí studenta,  
3. podporu pedagogických pracovníků v práci se studenty s psychickými problémy 
nebo duševním onemocněním. 
 
Následující text je shrnující zprávou ze zahraniční studijní cesty, realizované členy 
týmu pro podporované vzdělávání Sdružení Ledovec Mgr. Martinem Fojtíčkem, Bc. 
Alenou Vrbovou a Mgr. Michalem Slivkou v červnu 2007. Zpráva shrnuje různé formy 
podpůrných programů pro studenty s psychickými problémy nebo duševním 
onemocněním fungující na několika institucích ve Velké Británii (College and 
Rehabilitation Centre Delrow House, Nottingham Trent University, University of 
Central England) a v Nizozemí (Rotterdam Rehabilitatiecentrum, Zadkine Service 
Centrum, School voor Volwassenen Educatie Eindhoven). 
 
Text podává základní informace o kontextu, ve kterém tyto programy vznikly a jak 
fungují. Instituce navštívené v rámci stáže byly předem vyhledány a kontaktovány 
s využitím vazeb na představitele v oblasti podporovaného vzdělávání (Supported 
Education, Begeleidend Onderwijs) v kontinentální Evropě (Lies Koorevaar, 
Hanzehogeschool Groningen) a na britských ostrovech (Jill Anderson, Lancaster 
University).   
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College and Rehabilitation Centre Delrow House 
Hilfield lane, Aldenham 
Watford WD 25 8DJ 
(Pátek 15.6. 2007) 
 
Lektor: 
Jeff Hill 
 
 
Delrow House (deset kilometrů severozápadně od Londýna) je rezidenční komunita 
pro lidi s duševním onemocněním nebo s mentálním handicapem. Je součástí sítě 
komunit Camphill, které po druhé světové válce vznikaly z iniciativy rakouského 
lékaře Dr. Karla Königa nejprve ve Velké Británii a později po celém světě. Camphill 
stojí na odkazu Rudolfa Steinera (†1924), esoteticky orientovaného přírodovědce a 
filosofa. 
Delrow House je (i mezi komunitami typu Camphill) specifický tím, že komunita je 
otevřená jak lidem s mentální handicapem (např. lidem s Downovým syndromem), 
tak lidem s duševním onemocněním (schizofrenií, depresí či Aspergovým 
syndromem) Delrow College, která byla ohniskem našeho zájmu, pak realizuje 
společný vzdělávací program pro lidi z obou cílových skupin (což považujeme za 
velice výjimečný jev).  
 

Delrow College 

Vzdělávací program určený rezidentům komunity probíhá v Delrowské komunitě 
dvakrát týdně. Cílem školního programu je aktivizace obyvatel komunity, rozvíjení 
jejich tvůrčí činnosti a schopnosti samostatné práce. V rámci prostředí školy mají být 
přirozenou cestou posilovány také sociální dovednosti obyvatel komunity. Vzdělávací 
program je postaven na principech waldorfské pedagogiky.  
 
Program College má pevnou strukturu. Každý den je zahájen ranním kruhem (s 
oznámením novinek, vítáním hostů, slavením narozenin atd.). Po něm následuje 
společná aktivita celé College, většinou přednáška na historické nebo kulturní téma. 
Dále studenti pracují ve čtyřech pracovních skupinách a během dopoledne a 
odpoledne se spolu s  vlastní  skupinou vystřídají na těchto čtyřech aktivitách:  
 
Psaní a historie – opakování historických reálií, procvičování schopnosti psaní a 
čtení, třída pracuje pod vedením speciálního pedagoga.  
 
Malování – terapeuticky zaměřená třída, kde jsou prohlubovány schopnosti 
sebevyjádření výtvarnými technikami 
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Tanec a eurytmie – rozvíjení motoriky narušené psychickým stavem, handicapem. Je 
zde rozvíjena schopnost vyjádření emocí pohybem, jsou zde posilovány sociální 
dovednosti.  
 
Drama a rétorika – posilování schopnosti samostatného slovního projevu v kolektivu, 
trénink zvládání stresu v sociálních situacích.  
 
 

Charakteristické rysy programů Delrow College  

Vzdělávací aktivity Delrow College jsou ve všech případech „vícevrstevné“, tak, aby 
umožňovaly participaci studentům s problémy učení a zároveň obsahovaly dostatek 
stimulů pro lidi  s duševní nemocí nebo intelektovým handicapem. Např.: přednáška 
o mezináboženském dialogu mezi muslimy a křesťany byla nesena konkrétním 
jednoduchým příběhem smíření dvou představených těchto náboženství v jedné 
africké zemi. Jiným příkladem může být lekce historie o životě na středověkých 
hradech, která umožnila zapojení studentů s odlišnou mírou znalosti historických 
reálií a odlišnými kognitivními schopnostmi: jak těch, kteří vzpomínali na školská data 
jednotlivých bitev, tak i studentů, kteří se museli soustředit na pojmenování a 
gramaticky správný zápis (např. typické druhy zeleniny nebo masa, které obyvatelé 
hradů jedli). 
Rituály, které byly následovány v průběhu zahajování College a během dne, měly 
podle terapeutů a lektorů Delrow College napomáhat nabývání sebekontroly 
rezidentů – studentů. Přestože měli studenti možnost nezapojovat se do 
probíhajících aktivit, jistá rituálnost např. ranního kruhu pomáhala zvládat jejich 
obsesivní rušivé jednání. 
 
Komunita v Delrow House laskavě poskytovala zázemí našemu týmu po celou dobu 
pobytu ve Velké Británii od 14. do 19.6.2007.  
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Nottingham Trent University 
Department of Student Support Services 
Dryden Centre – Dryden Street 
Nottingham Trent University 
Nottingham, NG1 4BU 
(Pondělí 18.6.2007) 
 
Lektoři: 
Phil Scarffe, Emma Taylor, Sarah Bustard 
Dan Doran (Loughborough University) 
Claire Thompson (Nottingham University) 
 
Na půdě vzdělávacích institucí ve Velké Británii je podpora studentů se zdravotním 
handicapem deklarována zákonem (Special Educational Disabilities Act). Studenti 
s duševním onemocněním mohou získat upravené podmínky studia (reasonable 
adjustment), za kterých je studium pro tyto studenty lépe zvládnutelné. Zvláštní 
podmínky jsou určovány individuálně, na základě potřeb konkrétního studenta a 
možností instituce. 
 

Popis poskytované služby 

Podpůrné služby studentům Nottingham Trent University (NTU) v Nottinghamu 
poskytuje „Progression support Team“ (PST), který představuje zvláštní  oddělení 
Student Support Services. Podpora týmu, který tvoří čtyři pracovníci, zahrnuje 
specifickou podporu a poskytování informací studentům s psychickými problémy 
nebo duševním onemocněním. Podpora může být pracovníkem týmu poskytnuta 
jednorázově nebo kontinuálně, podle dohody se studentem. Zahrnuje mapování 
potřeb studenta (assessment of needs) a podporu v jejich proklamaci. Podpora je 
poskytována studentům, kteří začínají studovat na univerzitě, studují, vracejí se ke 
studiu, v malé míře také absolventům. Podpora je zaměřená na úspěšné zvládání 
studia. 
 
Tým mohou kontaktovat studenti, kteří pociťují možné symptomy psychických 
onemocnění, jako jsou: neschopnost koncentrace, potíže s pamětí, ztráta motivace, 
omezená schopnost organizovat čas a úkoly, obsesivní chování, úzkost nebo pocity 
paniky, pocity izolace nebo nízké sebevědomí, nedostatek asertivity a sebedůvěry, 
letargie, paranoia, přehnaný perfekcionismus, zaměření na extrémně negativní 
aspekty situací (aktuálních i potencionálních), nezdravé jídelní návyky, nedostatek 
pohybu, neschopnost zvládnout financování studia, vedení životního stylu, který se 
neslučuje s nároky efektivního studia, apod. Řadu těchto potíží lze podle týmu PST 
považovat za faktory značně limitující možnost studenta úspěšně zakončit studium.  
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Po kontaktování týmu studentem je domluvena schůzka studenta s členem týmu. Pro 
jednání se studenty mohou být využívána různá pracoviště v rámci odlišných budov 
univerzity. Cílem první schůzky je zmapovat situaci studenta a jeho potřeby a zvážit 
možnosti přizpůsobení podmínek studia platných na univerzitě studentovi. Během 
první nebo dalších schůzek by měla být známa možná cesta k tomu, co student 
potřebuje, jakou podporu mu mohou poskytnout členové týmu a jakou pomoc je 
potřeba zajistit od dalších podpůrných služeb.  
 
Pracovníci týmu v přímé práci se studenty se zaměřují na identifikaci studentových 
potřeb a obtíží, a hledání zvláštních strategií (coping strategies) pro překonání 
stávajících bariér způsobených např. duševní nemocí. Při práci s problémy studenta 
je užita kognitivně - behaviorální perspektiva. Tento přístup se zaměřuje na zlepšení 
způsobu vnímání a reakcí na běžné situace a jejich nácvik.      
Pracovník týmu vypracuje se studentem studijní plán (progression plan), který 
reflektuje slabé stránky klienta nebo problémové situace – tzv. spouštěče, které 
mohou vést ke zhoršení jeho psychického stavu. Studijní plán také obsahuje 
nalezené zvláštní strategie, které může student využít pro překlenutí obtížných 
situací, prevenci možného zhoršení zdravotního stavu. Další podpora ze strany 
pracovníka týmu může zahrnovat: 

- pomoc se žádostí o alternativní studijní podmínky na základě studentových 
potřeb 

- pomoc s hledáním zdravého způsobu života 
- realistické plánování studia, strukturování, strategie pro úspěšné studium 
- kontaktování a koordinace poskytované podpory v rámci dalších služeb (tým 

krizové intervence, psychiatrická sestra, univerzitní praktický lékař, tým rané 
intervence v psychóze apod.)  

- pomoc s nalezením dalších zdrojů v prostředí studenta, asistence při jejich 
hledání 

 
Členové týmu zastávají odlišné role od koordinace služby, vedení vstupních 
rozhovorů s klienty až po propagování podpůrné služby na univerzitě mezi studenty i 
mezi pedagogy a akademiky. Jeden pracovník týmu má až padesát otevřených 
„případů“, avšak kontakty jsou odlišné intenzity. 
 
Tým neposkytuje psychoterapii, poradenství v oblasti financování (studium ve Velké 
Británii je placené, psychické potíže mohou proto často souviset s nutností zajistit 
finance), diagnostiku v oblasti duševního zdraví. Tyto služby však členové týmu 
mohou studentovi zprostředkovat.  
Tým mohou kontaktovat kromě studentů s psychickými problémy i další osoby, např. 
učitelé, spolužáci apod. Jsou jim poskytnuty informace o službách týmu a možnosti 
využití dalších podpůrných služeb na univerzitě i mimo univerzitu. Na rozdíl od jiných 
univerzit (např. UCE) tým nekontaktuje studenta (např. formou osobního dopisu) 
v případě negativních referencí od dalších osob. 
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Pozitivní zkušenosti a trendy v práci PST 

 
interkulturní aspekt – jak se v poslední době ukázalo, řada studentů, kteří trpí 
psychickými problémy na Nottingham Trent University, je cizí státní příslušnosti a 
pochází z odlišného kulturního a jazykového prostředí. Existuje proto předpoklad, že 
požadavky studia jako takového spolu se zátěží způsobenou změnou podmínek a 
kulturního prostředí (zejména v prvním roce studia) kladou mnohem větší psychickou 
zátěž na studenta. 
 
šíře poskytované podpory – studentovi je pracovníkem týmu poskytována podpora 
podle jeho potřeb. V zásadě by měl být však přístup pracovníka zaměřený na řešení 
„problému“ studenta a hledání konkrétních strategií jejich zvládnutí. Přílišná podpora 
a ústupky ze strany škol podle Phila Scarffe vedou k odstranění potřebné struktury a 
odklon od řešení skutečného problému studenta. Spíše než vytvářet pro studenty 
zvláštní studijní prostředí je mottem týmu snaha pomoci dokončit běžný kurz za 
standardních podmínek.  
 
problém s akademiky – jako zprostředkovatelé mezi zájmy studenta a požadavky 
akademického prostředí jednají pracovníci PST v zájmu studenta s pedagogickými 
pracovníky. Akademické prostředí univerzity se vyznačuje úzkým zaměřením a 
jednoznačnými požadavky. Často je problematické zájem studenta v jednání s úzce 
zaměřenými akademickými pracovníky prosadit (např. možnost vyjednat zvláštní 
podmínky při zkoušení, psaní testů apod.), reakce vyučujících jsou velmi odlišné.     
 
přístup ke studentovi – pracovníci týmu zastávají otevřený přístup ke studentovi a 
k jeho potížím, snaží se spíše studenta oceňovat a hledat jeho silné stránky než se 
zaměřovat na jeho selhání. Pracovníci se v práci se studentem snaží nepodporovat 
„nálepkování“ např. v oblasti psychiatrických poruch    
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Mítink na Nottingham Trent University. Zleva: Phil Scarffe, Dan Doran, Claire Thompson, Martin 
Fojtíček 
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University of Central England (UCE)  
Student Services 
UCE Birmingham 
Perry Barr Campus 
Birmingham, B42 2SU 
(Úterý 19.6.2007) 
 
Lektorka: 
Kathy Noren – Mental Health Advisor (MHA), Student Support Services  
 

Popis poskytované služby  

Na University of Central England (UCE) studuje 24 – 25 tis. studentů. Služba Mental 
Health Support Service (MHSS) je studentům univerzity poskytována zdarma, jedná 
se o jednu z možných podpůrných služeb poskytovaných studentům na oddělení 
Student Services. Kromě MHSS poskytuje oddělení Student Services např. služby 
Counselling (individuální psychoterapie), Student Medical Centre (univerzitní lékař, 
zdravotní sestry), Disability Service (podpora pro studenty se zdravotním 
postižením), International Advice Service (poradenská služba pro studenty z cizích 
zemí), Careers Service (poradenství v oblasti zaměstnání), Child Care Centre 
(hlídání dětí studentů - rodičů), Student Finance Service (poradenství v oblasti 
studentských půjček) a další služby.   
 
Na MHSS se mohou obrátit studenti UCE, kteří v průběhu studia pocítí psychické 
problémy, ovlivňující negativně jejich studijní výkon, nebo studenti s takovými 
problémy, které jsou spojeny se studiem nepřímo (např. finanční problémy). MHSS si 
klade za cíl poskytnout studentovi poradenství v podobě podání informací, ale i další, 
např. dlouhodobou podporu, zprostředkování služeb univerzity apod. Pracovníci 
MHSS mají informace o paletě podpůrných institucích v Birminghamu. Na MHSS se 
mohou obrátit také studenti, kteří se obávají o duševní zdraví svého spolužáka, ale i 
učitelé, v otázce duševního zdraví svých studentů.   
  
Služba je poskytována poradcem v roli Mental Health Advisor (MHA). MHA 
konzultuje se studentem osobně, s frekvencí setkání podle potřeb studenta. K. Noren 
na UCE vídá 10 – 15 studentů týdně. Studentům je poskytována různá míra podpory: 

- nejnižší = poskytnutí informací o dalších službách, nezávazný pohovor – 
využívají studenti, kteří mají problémy se spaním, vztahové problémy. Student 
získá radu/doporučení a odnáší si tzv. self-help materiály, které mu pomohou 
zvládnout situaci.  

- Intenzivnější = více než jedna konzultace, jedná se zpravidla o 
zprostředkování dalších služeb (např. schůzky se školním lékařem, na kterou 
může být zajištěn doprovod) 
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- dlouhodobá forma podpory = poskytována studentům s vážnějšími 
psychickými problémy nebo duševním onemocněním. MHA nejprve mapuje 
situaci studenta, mapuje možné zdroje pro situaci a pomáhá v hledání řešení 
problému. V případě potřeby může pomoci studentovi domluvit s pedagogy 
změnu režimu ve škole, zvláštní podmínky apod., MHA zprostředkovává další 
služby a povzbuzuje studenta k tomu, aby se pokoušel pozitivně ovlivnit svoji 
situaci (sebe-pomoc).  

Podpora je studentovi poskytována v různých lokalitách univerzitního kampusu, 
pokud to student potřebuje, tak i v jeho „komunitě“. MHA se studentem na základě 
zmapování jeho situace vypracuje plán jeho potřeb (assessment of needs) a 
podpůrný balíček (support package), který obsahuje/formuluje zvláštní přizpůsobení 
potřebám studenta, tzv. reasonable adjustments. Student může např. využít těchto 
služeb: notetaker (osoba, která pro studenta zajišťuje poznámky z přednášky), 
spellchecker (osoba provádějící korekce esejů disortografům), note-taking training 
(trénink psaní poznámek a výpisků z lekcí), zvláštní podmínky při zkoušce.     
Služba je studentovi poskytována diskrétně, MHA nakládá s osobními údaji o 
studentovi pouze s vědomím studenta (výjimkou je situace, kdy je student 
nebezpečný sobě nebo svému okolí). Služba je poskytována podle jasných pravidel, 
která jsou studentovi vysvětlena na první schůzce. V loňském roce touto poměrně 
novou službou prošlo na UCE cca 50 studentů. 
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UCE Birmingham: Před pracovním obědem. Zleva: Martin Fojtíček, Kathy Noren, Alena Vrbová  
 
 

Role „poradce pro psychické zdraví“ (MHA) na UCE - shrnutí 

Role poradce (MHA) je relativně nová ve Velké Británii (na UCE od roku 2003, 
poradkyně na plný úvazek od 2005). Úlohou MHA je: 

o Fungovat jako prostředník mezi studentem a institucí univerzity v oblasti 
duševního zdraví, 

o fungovat jako prostředník mezi různými institucemi a slaďovat jejich činnost 
v zájmu studenta (poskytování informací, koordinování činnosti), 

o propagovat koncept „duševní pohody“ (mental well being) mezi studenty i 
mezi učiteli – propagace služeb, semináře pro učitele o problematice 
duševního zdraví, 

o zvyšovat povědomí o tom, jak lze dosáhnout zlepšení studijních podmínek 
studentů s psychickými problémy.  
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Zadkine Service Centrum 
Benthemstraat 15 
Rotterdam 
(Středa 20.6.2007) 
 
Lektor: 
René Poots  

 

Centrum Zadkine 

Regionální vzdělávací centra (tzv. ROC) patří k největším vzdělávacím institucím 
v Nizozemí. ROC představují organizace, které zaštiťují všechna odborná učiliště, 
střední školy, vyšší odborné školy v regionu a veškeré pedagogické podpůrné 
subjekty, jakým je např. centrum Zadkine. Zadkine se nachází v regionálním 
vzdělávacím centru odborného (profesního) vzdělávání v Rotterdamu a nabízí služby 
všem studentům učiliště. V Rotterdamu je to kolem 24 tisíc studentů. Centrum 
Zadkine mohou navštívit studenti, kteří studují a mají psychické problémy, nebo kteří 
zatím nestudují a potřebují získat dovednosti spojené se studiem. Poradci centra 
studentům nabízejí krátkodobou nebo dlouhodobou individuální podporu ve studiu. 
Další službou, která je studentům k dispozici je dvanáctitýdenní tréninkový program 
Impuls.  
 

Programy v centru Zadkine 

1. Program individuální podpory (support and coaching) 
- otevřena všem studentům učiliště 
- časově neomezená služba (poskytována studentovi dokud jí potřebuje) 
- náplň služby se odvíjí od potřeb studenta (podpora může zahrnovat např. 

plánování studia, vyjednávání s pedagogy v zájmu studenta, ale i trénink 
zvládání stresu) 

 
2. Skupinový program Impuls 

- cílem programu je pomoci studentům získat sebevědomí a studijní schopnosti 
pro návrat do školního prostředí 

- kurz je otevírán 4krát ročně pro 15 studentů, probíhá každý den od 9:30 do 
14:00 po dobu šesti týdnů.   

- náplň kurzu sleduje strukturu Choose – get – keep modelu, který Centrum 
Zadkine převzalo od Boston University. Program se zaměřuje na současnou 
situaci studenta a na budoucnost, zahrnuje sebepoznávání – poznat svoje 
silné a slabé stránky, poznání svých přání – snaha je podpořit, formulování 
vlastních cílů a pomoc v procesu přijímání na školu. Toto zaměření odpovídá 
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fázím modelu zvaným Choose a Get, (podpora studenta v průběhu studia 
odpovídá fázi Keep a je poskytována v rámci individuálního podpůrného 
programu).  

- program je otevřen studentům s širokým spektrem psychiatrických potíží 
- maximální naplnění třídy je 15 osob, celý program dokončí zpravidla 5-8 

studentů.  
  

 
 
Mítink v regionálním vzdělávací centru Zadkine. Zleva: Anja Gouwerok, Cees Witsenburg, Martin 
Fojtíček, Michal Slivka, René Poots 
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Rehabilitatiecentrum  
Franz Leharstraat 153a 
Rotterdam 
(Středa 20.6.2007) 
 
Lektoři: 
Cees Witsenburg, Anja Gouwerok 
 

Rehabilitační centrum (Rehabilitatiecentrum) 

Rehabilitační centrum poskytuje chráněné bydlení lidem s psychiatrickými potížemi, 
kteří potřebují podporu v osamostatnění a nabývání dovedností. Nejen uživatelům 
chráněného a bydlení, ale i jiným lidem jsou v centru poskytovány kurzy a další 
služby, které jsou zaměřeny na podporu v praktických věcech, nácvik praktických 
dovedností, kurz sociálních dovedností, nakládání s penězi.. Kurzy mohou využívat i 
studenti.  
Kurzy a podpůrné služby centra jsou orientovány na dosažení cílů uživatelů a 
nabývání dovedností v procesu rehabilitace. Programy Rehabilitačního centra 
vycházejí z pojetí psychiatrického onemocnění a jeho léčby jako procesu, během 
kterého se (v ideálním případě) současně zlepšuje zdravotní stav uživatele - 
psychiatrického pacienta - a zároveň rostou jeho cíle, nároky na sebe popř. vlastní 
schopnost celkově pozitivně ovlivnit svoji situaci (viz graf).    
                         

 
 
V poskytovaných službách a zejména kurzech Rehabilitačního centra je kladen velký 
důraz na proces „zotavení“ (recovery), který se v několika ohledech liší od procesu 
rehabilitace. Na rozdíl od procesu rehabilitace, jehož průběh je z velké části v rukou 
pomáhajícího pracovníka, proces zotavení (recovery) je charakteristický vyšší 
aktivitou uživatele. Psychiatrické onemocnění je chápáno spíše jako proces, než jako 
stav. V tomto modelu je člověk nejprve zahlcen nemocí (overhelmed with illness), 
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bojuje s ní (fights with..) a postupně se s danostmi psychiatrického onemocnění učí 
žít (live with..). Zotavení navazuje na tento proces a je podle Ceese Witsenburga 
posledním krokem, kterým se člověk vrací do „normálního“ života. V této fázi by se 
měl člověk s psychiatrickou zkušeností navrátit ke zdravému způsobu prožívání 
světa, vrátit se k těm cílům a přáním, které nesouvisí s duševní nemocí. 
Specifická zkušenost zotavení je podporována obsazováním bývalých 
psychiatrických pacientů do pozic lektorů v kurzech rehabilitačního centra. Do těchto 
pozic jsou bývalí uživatelé podpůrných služeb postupně školeni.   
 
 

 
 
Rehabilitační centrum: Cees Witsenburg – prezentace 
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School voor Volwassenen Educatie 

Van Vorst straat 50 
Eindhoven 
(Čtvrtek 21.6.2007) 
 
Lektorka: 
Francé Coppens  
 
 
Podpůrné programy pro studenty s psychiatrickými problémy na School voor 
Volwassenen Educatie v Eindhovenu jsou také součástí širší vzdělávací struktury 
ROC. Jsou zde zahrnuty programy pro studenty, kteří nebyli úspěšní ve vzdělávacím 
systému (nedokončili základní nebo navazující vzdělávání), mají intelektuální 
handicap, nemají kvalifikaci a jsou nezaměstnaní).  
 
Programy podporovaného vzdělávání pro studenty s psychiatrickými problémy vzešly 
ze spolupráce ROC a organizace, zaštiťující služby pro osoby s psychiatrickými 
problémy v regionu (GGZ). Hlavním mottem podpůrných programů na ROC se na 
základě této spolupráce stala snaha jednat s účastníky programů jako se studenty, 
kteří mají určitý druh potíží, a nikoli jako s psychiatrickými pacienty, kteří chtějí 
studovat. Podporované vzdělávání tedy vycházelo ze spolupráce mezi pedagogy, 
kteří znají prostředí školy a školní systém, a mezi terapeuty, kteří se orientují 
v oblasti psychiatrie.     
 
Podpůrné programy byly na ROC v Eindhovenu založeny v roce 2002. V současnosti 
jsou prováděny šesticí pracovníků: tři pedagogičtí pracovníci a tři pracovníci GGZe, 
nadace zajišťující sociální služby v oblasti duševního zdraví, ale také psychologickou 
a psychiatrickou péči. Multi-disciplinární tým zajišťuje program „Orientation“ a 
program individuální podpory, které mohou studenti využívat nezávisle. Podpora je 
v různé míře využívána 140 studenty s odlišnými problémy (15 studentů 
s psychotickým onemocněním, 15 studentů „borderline“ – tzv. hraničními poruchami, 
10 studentů s depresemi. Zbývající studenti trpí širokým spektrem poruch, jako jsou: 
spektrum autismu, sociální fobie, Aspergův syndrom apod.). 
 

Osobní konzultant (individual support – coaching) 

Individuální podporu v podobě osobního konzultanta pro otázky studia mohou využít 
studenti v síti ROC s různou mírou psychiatrických potíží. Služba je časově 
ohraničená na 20 hodin konzultací ročně, které jsou poskytovány zdarma. Student 
využívá podpory konzultanta podle svých potřeb a na základě společné domluvy – 
podpora je orientována na studijní cíle studenta a může mu být poskytována dle jeho 
potřeb po celou délku studia. Součástí této individuální podpory může být zejména: 
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- pomoc s hledáním vhodného studijního oboru podle potřeb studenta a jeho 
možností  

- pomoc s formálními záležitostmi (přihlášky, přijímací řízení, registrace)  
- mediace  potřeb studenta pedagogickým pracovníkům (zprostředkování 

společných schůzek a podpora studenta ve formulování jeho potřeb učiteli) 
- pomoc s hledáním dalších podpůrných služeb po ukončení studia (např. 

podpora v hledání zaměstnání) 
Podporu je tak možno podle potřeb studenta zaměřit na nabývání jeho dovedností 
souvisejících se studiem (studijní a sociální dovednosti), nebo přizpůsobení školního 
prostředí (zvláštní podmínky při zkoušce), které často má velký význam u studentů 
se spektrem autismu, aspergovým syndromem a soc. fobiemi.   
     

 
 
Mítink na School voor Volwassenen Educatie: Francé Coppens (vlevo) a realizační tým lektorek a 
terapeutek, Alena Vrbová, Martin Fojtíček (vpravo)  
 

Program Orientation 

Program Orientation je určen lidem s psychiatrickými problémy, kteří se chtějí navrátit 
ke studiu - je tedy otevřen lidem z mimoškolního prostředí. Vstup do programu je 
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umožněn lidem, kteří splňují tato kritéria 1. chtějí studovat, 2. jsou starší 16ti let, 3. 
mají psychiatrickou diagnózu. Horní věková hranice pro vstup do programu není 
stanovena.  
Program svojí formou cíleně napodobuje školní prostředí: probíhá ve vzdělávacím 
středisku ROC dvakrát týdně po dobu dvanácti týdnů, po pěti hodinách denně. Lekce 
jsou vedeny jedním, někdy dvěma školenými učiteli. Školitelé spolupracují 
s terapeuty v jednotlivých podprogramech.   
Náplň programu je strukturovaná: 

- program se v největší míře zaměřuje na studijní a profesní (a životní) cíle 
studentů a prostředky jejich dosažení. Studenti formulují, čeho by chtěli 
dosáhnout, společně jsou hledány možné překážky, dovednosti, které je třeba 
získat a které budou ve škole potřeba a taky než se na školu dostanou 

- zaměření na získání sebevědomí – prostřednictvím programu snaha, aby 
studenti získali pozitivní zkušenost se školou 

- zaměření na sebepoznání – znovuobjevení vlastních silných stránek 
- snaha využít vlastní špatnou zkušenost, kterou studenti mají z předchozí 

školy/oboru, formulovat chyby, otevřít se pro novou zkušenost 
- vytvoření manuálu obsahujícího instrukce, které vycházejí ze studentových 

schopností či specifik jeho onemocnění příp. handicapu studenta. Manuál je 
užitečný pro učitele i studenta. 

- různé výukové formy – hry, testy, simulace reálného vyučování/běžné lekce  
- Součástí programu jsou workshopy na jiných pracovištích školy, v dílnách a 

učebnách odborných předmětů některých oborů ROC. Cílem je 
zprostředkovat studentům praktickou zkušenost s tím, co budou dělat později    

 

Projekt Huiskamer 

„Huiskamer“ („obývák“) je zvláštní místností v prostorách vzdělávacího centra 
určenou studentům, kteří mají v různé míře sociální fobie, zvláště však autistické 
rysy, znesnadňující studium za standardních, normalizovaných podmínek.  
V místnosti je stálá terapeutická služba a k dispozici jsou počítače a prostory pro 
samostudium (kabinky), ale i oddychový koutek (křesla, čajová kuchyňka). Studenti 
zařazení v programu mohou využívat místnost kdykoli během dne k samostudiu, jako 
bezpečné prostředí pro vypracování testů, k odpočinku. Terapeut je k dispozici pro 
osobní konzultace nebo pro podporu při zvládnutí konkrétního studijního problému, 
zamezuje vstup ostatním studentům a může asistovat např. při vypracovávání testů, 
kdy dohlíží na průběh zkoušky apod. 
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Učebna Huiskamer: kóje umožňující lepší soustředění (Martin Fojtíček v zadní kóji)  
  

Terapeutické programy GGZe  

Druhá část programu v Eindhovenu byla věnována prohlídce sociálně terapeutických 
programů v psychiatrické léčebně v Eindhovenu. 
Sociálně terapeutické programy pro lidi s duševním onemocněním jsou provozovány 
stejným zřizovatelem jako psychiatrická léčebna (a to GGZe), jsou její organickou  
součástí. Rehabilitační fáze tak organicky navazuje na léčbu a  díky tomu, že 
pacienti se rehabilitačních programů můžou účastnit jak v době hospitalizace tak 
v době, kdy jsou doma, jsou tyto rehabilitační programy významným stabilizačním 
prvkem v životě pacientů (i při hospitalizaci se můžu programů účastnit, podobně při 
odchodu domů jsem stále pravidelně na programech v léčebně, nemění se tolik věcí 
najednou). 
Sociálně rehabilitační programy začaly v léčebně v Eindhovenu na konci 
osmdesátých let. Měli jsme možnost prohlédnout si následující z nich: 
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- chráněná restaurace „Aan de gebakene peer“ – restaurace plně realizovaná 
klienty (jediný trenér – majitel jiné restaurace ve městě – je přítomen asi tři 
dny v týdnu) 

- farma – slouží nejen jako lákadlo pro veřejnost, aby se zajímala o svět 
léčebny, je pojata jako malá zoologická zahrada (ovce, kozy, osel, kráva, 
slepice, kachny, pštros, morčata, kočky, pes, králíčci). Na farmě vedené 
terapeuty probíhá program pracovně sociální rehabilitace při krmení zvířat, 
čištění výběhů, opravách kotců, plotů atd. Klienti docházejí pravidelně na 
několik hodin týdně. Na farmě je vyhrazen krytý prostor pro sociální kontakty 
pacientů léčebny (první čaj/káva zdarma), při farmě je také zeleninová 
zahrada. Pracovníci farmy organizují na pavilónech léčebny zooterapeutické 
aktivity (vozí pacientům na oddělení kuřata, králíčky a jiná mláďata). Farma 
nabízí službu hlídání psího miláčka dlouhodobě hospitalizovaným  

- květinářství – léčebna má k dispozici velký skleník, kde klienti pěstují, 
aranžují a prodávají okrasné i pokojové květiny. Součástí programu je i tvorba 
dřevěných a keramických doplňků. 

- arteterapie – klienti se mohou individuálně i skupinově výtvarně realizovat 
v ateliéru. Nabízí se pestrá škála technik. 

- tiskárna, vazárna a DTP studio – léčebna provozuje malou knihařskou dílnu, 
která nabízí pestrou škálu činností (od jednoduché manuální práce – stříhání, 
ohýbání, kopírování, … po profesionální kreativní činnost – DTP) 

- galerie – prostor bývalé kotelny slouží jako galerie prací výtvarníků 
s duševním onemocněním, o její běh se starají klienti sociálně terapeutických 
programů 

 
Řada těchto pracovně rehabilitačních aktivit figuruje pro řadu klientů podporovaného 
vzdělávání jako doplněk k náročnějším programům zaměřeným na obnovení 
studijních dovedností 
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Terapeutické programy GGZe: chráněná/tréninková restaurace „Aan de gebakene peer“ 
v psychiatrické léčebně v Eindhovenu. Zleva: Michal Slivka, Martin Fojtíček, Gill de Zvaan 
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Výstupy mapování zahraničních zdrojů na institucích ve 
Velké Británii a Nizozemí 
 
Zahraniční studijní cesta po institucích ve Velké Británii a Nizozemí znamená značný 
přínos pro další rozvíjení podporovaného vzdělávání nejen v rámci realizovaného 
projektu, ale pravděpodobně také pro další rozvíjení této služby v rámci celého 
českého institucionálního (vzdělávacího, sociálního, zdravotnického) systému. V 
navštívených institucích jsme načerpali dostatek inspirace pro poskytování služby 
podporované vzdělávání v rámci  Sdružení Ledovec a pro případné vytvoření dalších 
programů v budoucnosti. 
 
Následující odstavce shrnují ty poznatky a inspirace, které se nám nyní, po návratu 
z cesty, zdají být nejvýznamnější.       
 

Význam propagování poskytovaných služeb 

Na všech navštívených vzdělávacích institucích jsme byli upozorněni na to, 
že poskytování jakéhokoli programu nebo služby se počíná jeho 
prezentací a dobrou informovaností osob z cílové skupiny a 
spolupracujících institucí. Dobré zkušenosti na UCE, NTU, v centru 
Zadkine a na School voor Volwassenen Educatie vycházely z neustálého 
obnovování kontaktů a opakovaného nabízení služeb studentům i 
institucím, které v několika případech přineslo výsledky až po několika 
letech. Naši hostitelé tak s námi mohli sdílet pocit nesnadného začátku, 
který sami zažili před několika lety, a povzbudili nás do dalšího počínání.  
 

Konkrétní programy a metody práce 

Na všech institucích byly shlédnuty konkrétní podpůrné programy a byla 
umožněna diskuze s jejich realizátory ohledně jejich fungování, zádrhelů, 
účasti, zpětné vazby od uživatelů, profesních kompetencí jednotlivých 
pracovníků apod. Ačkoliv se jedná o zprostředkovanou (nikoli zažitou) 
zkušenost, víme, jak mohou podpůrné programy vypadat. Byly získány 
základní informace o podpůrných skupinových programech, které však 
nemohou být realizovány v rámci tohoto projektu (r.č. 
CZ.04.1.03/3.1.15.2/0095). Shledali jsme, že skupinové programy 
podporovaného vzdělávání pro lidi s psychiatrickými problémy mohou mít 
odlišnou formu, která však stále následuje stejné principy a cíle – 
sebepoznání, získání sebejistoty, snaha o nabývání dovedností důležitých 
pro pohyb v třídním kolektivu, prohloubení kognitivních dovedností apod. 
Hlavním cílem těchto programů je však příprava studenta na zahájení 
dalšího studia a jeho podpora v návratu ke studiu. Zatímco program Impuls 
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v centru Zadkine probíhá každý den, program Orientation pouze dvakrát 
v týdnu. Mezi těmito, ale i jinými skupinovými programy mapovanými 
týmem PV, existuje řada odlišností, které nasvědčují tomu, že v každém 
programu jsou využívány specifické znalosti pracovníků instituce 
(terapeutů/pedagogických pracovníků) a je tak prohlubována specifická 
zkušenost. Tato znalost a možnost dále využít některé zahraniční vazby 
v případě potřeby nám otevřela cestu k vytvoření vlastního podpůrného 
skupinového programu v budoucnu.  
Inspirace načerpaná v Delrow College bude pravděpodobně využita pro 
další programy Sdružení Ledovec, nikoli však pro programy 
podporovaného vzdělávání.  
Také individuální programy mají v různých institucích odlišnou formu. 
V nizozemských institucích jsou využívány jak studenty, kteří absolvovali 
skupinový program, tak i těmi, kteří potřebují určitou podporu pro dosažení 
svých studijních cílů. Společným rysem anglických i nizozemských 
individuálních podpůrných programů byla možnost řešit specifické potíže 
v oblasti studia a zároveň možnost informovat studenta o dalších službách 
a možnostech podpory, případně jejich zprostředkování.  
 

Cílová skupina 

Podpůrné programy a služby byly na všech institucích poskytovány 
osobám z řad studentů a uchazečů o studium. Ve většině případů bylo 
zřejmé, že hlavním kritériem pro vstup studenta do příslušného programu 
byl jeho zájem a orientace na řešení konkrétních studijních problémů, 
nikoli psychiatrická diagnóza nebo věk. To bylo mapováno vstupním 
pohovorem. Nizozemské i britské skupinové programy byly využívány 
osobami se širokým spektrem psychiatrických potíží.  
 

Zaměření na cíle a nabývání dovedností 

Individuální i skupinové programy podporovaného vzdělávání jsou 
založeny na principu orientace na cíl a řešení problému – v případě 
studentů s psychickými problémy nebo duševním onemocněním je kladen 
důraz na nabývání studijních dovedností a zvládnutí překážek vzniklých 
jako důsledek psychiatrických potíží a jejich léčby (např. ospalost a 
zhoršená koncentrace způsobená medikací psychofarmaky).   
 

Rehabilitation versus Recovery 

Psychiatrické onemocnění není chápáno jako definitivní stav, ale spíše 
jako proces, který u odlišných osob sleduje leckdy podobné rysy. Procesy 
rehabilitace a zotavení je možné vnímat v pozitivním smyslu jako období, 
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kdy se pacient vrací do normálního života. Novým trendem, který nám byl 
představen v rehabilitačním centru v Rotterdamu, je však uchopení rozdílu 
mezi oběma procesy. Na rozdíl od procesu rehabilitace, jehož průběh je 
z velké části v rukou pomáhajícího pracovníka, proces zotavení (recovery) 
je charakteristický vyšší aktivitou uživatele. Zotavení navazuje na 
rehabilitaci a je posledním krokem, kterým se člověk vrací do „normálního“ 
života. Jak se ukazuje, podpora v návratu ke studiu je u mladých lidí 
s psychiatrickým onemocněním nejčastěji právě podporou v těchto 
klíčových obdobích.  

 
Získané materiály (letáky, příklady Risk  Assessment, některé používané formuláře, 
dokumenty a odborné články apod.) jsou uloženy ve zvláštní složce v kanceláři 
Poradenského Centra Ledovec. V této složce bude uložena také kopie této zprávy. 
 
Na UCE a NTU ve Velké Británii byla členům týmu doporučena odborná literatura, 
která se zaměřuje buďto přímo na otázky podpory ve studiu, nebo na specifika a 
řešení problémů spojených s konkrétními problémy, psychickou poruchou či 
duševním onemocněním. Některé z těchto knih budou v rámci projektu v nejbližší 
době zakoupeny. Literatura doporučená v průběhu studijní cesty nizozemskými 
odborníky nebyla vzhledem k jazykovým kompetencím členů týmu pro PV 
reflektována.  
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