Práce s dětmi s těžším mentálním postižením
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Co bude, až tu nebudeme? : ptají se rodiče dětí s mentálním postižením /
Xenie Dočkálková ; [Autor interview] Radmil Švancar -- cze
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Rozhovor s Xenií Dočkálkovou, zástupkyní ředitelky Společnosti pro podporu
lidí s mentálním postižením v České republice (SPMP ČR). Poslání SPMP ČR,
historie, inkluzivní vzdělávání, podpora speciálněpedagogických center, postavení
asistenta pedagoga, nutnost osobního asistenta, nedostatečná podpora rodin s
postiženými dětmi.
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2.
Udělat všechno, neočekávat nic : možnost rodin dětí s těžkým mentálním
postižením odemyká Modrý klíč / Radmil Švancar -- cze
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http://www.modry-klic.cz/
Nezisková organizace Modrý klíč vznikla po roce 1989 z iniciativy rodičů dětí s
velmi těžkými formami mentálního postižení. Bylo nutné vytvořit speciální
vzdělávací program, který by respektoval potřeby a možnosti dětí. Změny v
legislativě přináší i změny sdružení. V současné době je Modrý klíč rozdělen na
část sociální a školskou. Modrý klíč jako základní škola speciální a mateřská
škola speciální. Organizace vítá a podporuje spolupráci s běžnými školami.
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