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Pověření  vykonal  (ředitel  průzkumu):  Dr  Oliver  Merz,  Vedoucí  projektu  pro  začleňování  a  účast,  Email:
oliver_merz@heilsarmee.ch

Zainteresované strany mohou požádat o úplnou verzi zprávy (v němčině): „Schlussbericht lnklusion und Teilhabe –
Dokumentation einer empirischen Erhebung an ausgewählten Standorten und Korps in der Schwez“ (Závěrečné hlášení
ohledně začleňování a účasti: Dokumentace empirického průzkumu na vybraných pracovištích a ve vybraných sborech
ve Švýcarsku).

Počáteční situace, cíle a zaměření

Začleňování a účast se ve Švýcarsku více a více chápou jako důležité otázky,  zvláště poté, co zde 15. května 2014
vstoupila v platnost Úmluva OSN o lidech se zdravotním postižením. Je to tak zejména v oblasti sociální podpory a
péče. Oddělení pro sociální práci Armády spásy Švýcarsko v roce 2017 podniklo průzkum na pracovištích a ve sborech,
jehož účelem bylo určit potenciál pro začlenění různých cílových skupin (azylanti, děti, senioři, lidé s postižením, atd.).
Průzkum se snažil zodpovědět následující otázky:

1. Jak inkluzivní jsou momentálně naše pracoviště (ve svých postojích a praxi)?
2. Jakým výzvám pracoviště čelí v oblasti začleňování?
3. Která opatření se používají na podporu začleňování na pracovištích?
4. Jaká opatření by bylo vhodné použít?

Metodologie

Tato  kvalitativně-empirická  studie  zakládá  svou  metodologii  na  směrnicích  pro  zakotvenou  teorii,  které  předložili
Strauss a Corbin. Pro sběr údajů byly použity kvalitativní pohovory s jednotlivci i skupinami. V citlivých kontextech a
prostředích, například v azylových centrech, se jako vhodná alternativní nebo doplňková technika použilo pozorování. Z
časových důvodů však analýza skončila po první fázi procesu kódování. Vývoj teorie skončil  u kategorií začlenění a
účasti, které vyplynuly z prohlášení účastníků průzkumu, a s prvními rozpoznatelnými korelacemi.

Rozhovory a pozorování se konaly od února do září 2017. Celkem bylo provedeno jedenáct individuálních diskusí a
sedm dvojitých nebo skupinových rozhovorů.  Jednotlivých diskuzí  ze zúčastnili  vedoucí  pracovníci  z  celkem deseti
pracovišť a pěti sborů. Při skupinových diskuzích byla vždy přítomna skupina tří až sedmi členů personálu a klientů.
Pohovorů se celkem zúčastnilo přibližně 40 lidí. Nejmladšímu respondentovi bylo 23 let, nejstaršímu 89. To umožnilo v
rámci průzkumu zvážit, jak se na proces začleňování dívá širší škála lidí. Kromě toho se uskutečnila čtyři pozorování,
buď před rozhovory nebo po nich. Do průzkumu byly zahrnuty sbory a pracoviště z německy i francouzsky hovořících
částí Švýcarska.
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Výsledky

Základy
Na základě nejdůležitějších faktorů pro podporu začleňování lze výsledky shrnout následovně:

Inkluzivní kultura (společnosti) je  nejdůležitějším faktorem při podporování  začleňování  na německy a francouzsky
hovořících pracovištích. Přemýšlivý, vstřícný přístup, stejně jako empatie a citlivost zaměstnanců, mají zásadní význam.
Také je naprosto nezbytná ochota a připravenost všech zaměstnanců a účastníků usilovat o začlenění navzdory výzvám.
Pro praktickou implementaci jsou zásadní flexibilita, kreativita a inovace.

Tvrzení účastníků průzkumu (správci pracovišť, vedoucí sborů a další pracovníci) odhalují, že se začleněním souvisejí
mimo  jiné  následující  aspekty  a  principy:  osobní  postoj*1 a  reciprocita  (vlastní  zodpovědnost  a  zodpovědnost
veřejnosti), společný život a pocit sounáležitosti („patření ke kolektivu“ a společné jednání)* a rozmanitost*, osobní
rozvoj,  účast  a  zapojení*,  odmítání  generalizovat  do  kategorií  a  oceňování  rozdílů*,  ohleduplnost  (poskytování  a
přijímání podpory a otevřené ukazování tolerance)* a praktické výzvy*.

Z hlediska implementace začleňování (viz první otázka průzkumu) jsou pracoviště „docela“ inkluzivní, a to jak v rámci
instituce, tak z hlediska účasti ve společnosti jako takové. 2 Popis níže uvedených výsledků vysvětluje a ilustruje toto
hodnocení.

Základy
Rozhovory i pozorování odhalily celou řadu výzev, kterým pracoviště v oblasti začleňování čelí. Do tohoto procesu bylo
zapojeno  mnoho cílových  skupin,  včetně:  dětí,  seniorů,  azylantů,  marginalizovaných  osob,  osob  s  různými  druhy
postižení. Některé obecné překážky zahrnují: vyloučení z důvodu sociálních trendů a právních podmínek*, neflexibilní
struktury  a  kultura  společnosti*,  nedostatečně  univerzální  přístup  v  kontextu  struktury*  a  technologií,  kultury  a
národnosti (vč. Náboženství),  komunikace a jazyka, ochoty a připravenosti*, a nedostatečné inovace a propojení v
instituci a organizaci.

Klienti ve  svém každodenním životě  na pracovištích  čelí  různým obtížím,  mezi  které  patří:  sociální  a  společenská
marginalizace*,  odmítání,  izolovanost,  zanedbávání,  život  ohrožující  zranitelnost,  nízká  sebeúcta,  snížení  aktivity,
pasivita  (kterou  pracoviště  povzbuzuje),  omezená  účast,  nezávislost  a  sebeurčení*,  kultura  a  národnost  (vč.
náboženství),  komunikace a jazyk, zajištění dostatečného soukromí, fyzické a duševní problémy a z nich vyplývající
omezení schopností*, různé osobní problémy (závislosti, traumata, pokusy o sebevraždu apod.)*, napětí a problémy ve
vztazích, dodržování pravidel*.

Personál  pracovišť hlásí  v  oblasti začleňování  následující  problémy:  přijímání  a  udržování  inkluzivního  postoje  a
citlivosti*, empatie, kultivování porozumění pro zákazníky a klienty*, rozmanitost a rozdílnost u pracovníků ve vedení a
dalších zaměstnanců, kultura a národnost (vč. náboženství) v týmech a ve vedení, schopnost být flexibilní*, časový tlak,
pracovní zátěž a pocit zahlcenosti, fyzické a duševní problémy, marginalizace a péče o sebe.

Tam, kde spolu pracoviště a sbory spolupracují na podpoře začleňování, lze pozorovat následující klíčové výzvy: příliš
mnoho práce, příliš málo času, příliš málo kontaktu, příliš málo pravidelné spolupráce nebo vůbec žádná spolupráce*,
výhrady a předsudky sborů vůči klientské základně na pracovištích a naopak*,  „křesťanské“ prvky a „misionaření“ ze
strany dobrovolníků ve sborech, identifikování s Armádou spásy, nevyřčená očekávání a omezený přístup k nabídkám
církve*.

Sociální dostupnost pracovišť a sborů a jejich otevřenost vůči veřejnosti je omezována především následujícími faktory:
uzavřený nebo sebestředný postoj ze strany pracoviště, a především pak sboru*, nedostatek kontaktu a nedostatečné
vztahy*, výhrady a vyhýbání se kontaktu ze strany veřejnosti*, odmítnutí, agrese a nedostatečné přijetí vůči klientské
základně*, odrazující pracovní zátěž a nedostatečné využívání služeb (např. veřejná restaurace).

Opatření a podpůrné faktory
Tvrzení účastníků průzkumu na pracovištích předkládají velké množství opatření, která by bylo možné použít k řešení
potíží spojených se začleňováním. Pracoviště se obecně pokoušejí podporovat začleňování, mimo jiné, skrze následující

1 Faktory, které se v údajích objevují obzvlášť často, a proto si zaslouží pozornost, jsou označené znakem *.
2 Na stupnici, kdy 1 = „vůbec“, 2 = „jen trošku“, 3 = „docela“ a 4 = „velmi“
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opatření: zvyšování informovanosti v rámci organizace i veřejnosti obecně; lobování; propojené myšlení a chování a
propojování  do  sítí*;  inkluzivní  kultura  a  atmosféra  společnosti;  flexibilní  struktury  společnosti*;  bezbariérová
architektura  a  technologie  zaměřené  na  potřeby  (včetně  univerzálního  designu);  vhodné,  transparentní  události,
programy a infrastruktura*; uvědomělost ohledně kvality; opatření týkající se kultury a národnosti (vč. náboženství);
ohleduplnost vůči pohlaví, věkové skupině, atd.; využívání sociálních a právních prostředků souvisejících s bezpečností;
dobrovolnická práce; pochopení a ochota pomoci;  schopnost naslouchat; odvaha a připravenost (adresovat rizika);
inovativnost*.

Pracoviště se snaží podporovat začleňování klientů skrze následující opatření: poskytování náhradní rodiny a domova;
podporování  tělesné  i  duševní  pohody;  povzbuzování  a  podpora  důstojnosti a  sebeúcty*;  podpora  osobnostního
rozvoje  a  schopnosti se  o  sebe postarat  a  zůstat  aktivní  (vč.  zajištění  náležitého soukromí)*;  umožnění  účasti na
pracovišti i  mimo něj;  podpora nezávislosti a samostatnosti;  usilování  o normalizaci*;  diskuze o různých osobních
problémech a jejich řešení (vč. učení se jazyků a poskytování překladů); zlepšování fyzických a psychických podmínek;
prosazování pravidel (vč. řešení konfliktů a ochrany klientů před jinými klienty).

Když je schopnost pracoviště podporovat účast ve veřejném životě (vzdělávání,  práce, ubytování,  atd.)  omezována
různými faktory (věk, fyzický stav atd.), obyvatelům je nabídnut nejpohodlnější „domov“, jaký je v místě pracoviště
možný.  Pro některé  klienty je tato „oddělující  inkluze“ nejkomplexnější  možnou formou účasti v  rámci  instituce a
nejvyšším cílem, o který mohou usilovat.

Začlenění  zaměstnanců je podporováno následujícími opatřeními:  inkluzivní postoj;  podpora a kultivace empatie a
citlivosti*;   uznávání  rozmanitosti a  rozdílnosti vedoucích  i  dalších  pracovníků  (národnost,  pohlaví,  zaměstnání
konkrétních osob jako zaměstnanců,  atd.);  kolegiální  styl  vedení  („plochá“ hierarchie);  delegování  práce a týmová
práce*;  usnadňování  rovnováhy  mezi  pracovním  a  soukromým  životem;  braní  ohledů  na  fyzická  a  psychologická
omezení a jejich maximální možné začleňování; odpovídající hranice, soběstačnost a podpora zaměstnanců; flexibilita,
tvořivost a inovace*.

Pracoviště a sbory podporují začleňování ve své spolupráci následujícími opatřeními: udržování sítí a vztahů; prožívání
sdílených  hodnot  a  kultury*;  dostatečné  a  otevřené  komunikování  a  poskytování  informací;  využívání  synergií*;
povzbuzování a podpora účasti klientů a personálu na církevních akcích; usnadnění (dobrovolné) spolupráce sborů na
pracovištích a naopak*; umožnění společných veřejných událostí; společná práce na veřejných událostech a nabídkách.

Pracoviště podporují začlenění na sociální úrovni řadou způsobů, mezi které patří: vyžadování a podporování respektu
a přijetí*; udržování vztahů; poskytování společenských prostor pro vesnice, čtvrti a/nebo města; přijetí, pochopení a
nápomocnost od společnosti; využívání výhod centrální polohy*; poskytování a využívání veřejných služeb*; podpora
účasti a spolupráce na veřejných akcích a projektech.

Hranice začleňování
Řada faktorů nejen představuje pro pracoviště výzvy související se začleňování, ale často také stanoví hranice pro úsilí o
jeho podporu. Stručně řečeno, tyto faktory se týkají přizpůsobivosti a flexibility:

 prostředí a veřejnosti;
 legislativy, sociálního zabezpečení, pracovního světa a úřadů;
 společnosti a organizace*;
 personálu;
 klientské základny*.

Regionální rozdíly
Ústřední  aspekty  začleňování  s  největší  pravděpodobností nejsou  určovány  regionálními  okolnostmi.  Francouzsky
hovořící  části Švýcarska  obecně  vedou v  oblasti podpory  začleňování  a  jsou  uvědomělé  a  systematické  ohledně
spolupráce mezi pracovišti a sbory. 

Ve  francouzsky  hovořících  částech  Švýcarska  je  spolupráce  na  začleňování  mezi  pracovišti a  sbory  do  velké  míry
institucionalizovanější a systematičtější než v německy hovořících částech Švýcarska. Spolupráce mezi pracovišti a sbory
v  německy  hovořících  částech  Švýcarska  má  tendence  být  více  individuální  a  orientovaná  na  vztahy,  méně
systematizovaná a standardizovaná – zvláště pak ve venkovských oblastech. Podobně, koncepty, strategie, postupy a
procesy spolupráce ve sborech a pracovištích ve francouzsky hovořících částí Švýcarska jsou obvyklejší než v německy
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hovořících  částech  Švýcarska.  Nicméně,  existují  některé  výjimky.  Německy  hovořící  části Švýcarska  také  přijímají
uvědomělejší, záměrnější a strategičtější přístup v oblastech, kde je vysoká míra multikulturalismu a sociálního míšení a
kde jsou větší výzvy v oblasti začleňování. Nicméně, plně rozvinuté koncepce a strategie pro začleňování, které by se
nesoustředily pouze na klientskou základnu, ale také na sbory a pracoviště (kultura, strategie, zaměstnanci a řízení
rozmanitosti, atd.) nejsou k dispozici ani v německy ani ve francouzsky hovořících částech Švýcarska.

Závěry
Pracoviště a do jisté míry i sbory mohou k usměrnění svých snah o zlepšení začleňování využít řadu ze zmíněných
opatření.  Výsledky  lze  použít  prakticky  jako  úvodní  „kontrolní  seznam“.  Ve  světle  těchto  výsledků  a  na  základě
nedávného vývoje lze shrnout, že  největší potenciál v oblasti začleňování spočívá především v následujících  čtyřech
oblastech organizace:

 Zaměření se na začleňování a rozmanitost a zároveň na rozmanitost a rozdílnost na všech úrovních organizace
a personálu.

 Rozvíjení  (teologických)  principů  pro  začleňování,  definování  inkluzivních  přístupů  pro  všechny  úrovně
organizace.

 Zlepšení spolupráce pracovišť a sborů při začleňování a jeho systematizace tam, kde je to nutné a nezbytné.
 Rozvoj přístupu k veřejnosti a vlivu na ni (zlepšování otevřenosti pracovišť a sborů, lobování, atd.).

Organizace by v tomto ohledu měla prodiskutovat výsledky a vytvořit akční plány. Začleňování se týká nejen klientské
základny a jednotlivých oddělení a pracovních sektorů, ale také organizace jako takové z hlediska jejího celkového
směřování  a  komplexní  praxe.  V důsledku toho by se tato otázka měla řešit  jako prioritní  a měl  by se  jí  zabývat
management. Začleňování a účast je třeba nejen podporovat na pracovištích a ve sborech; je také třeba je začlenit a
ukotvit do sociální práce Armády spásy Švýcarsko, Rakousko a Maďarsko jako celku. Strategie oddělení sociální práce by
se měla na tento cíl zaměřit v teorii i v praxi. Jak ukazují výsledky z pracovišť, jestli se začleňování má stát otázkou,
která  bude jasně stanovena a  řešena napříč  organizací,  platí následující:  začleňování  začíná postojem a kulturou!
Stanovený cíl  stát se inkluzivní  – nebo inkluzivnější  – organizací znamená zaujmout dobře známý přístup: vytvořit
inkluzivní  kulturu,  ustanovit  strategii  a  strukturu,  rozvíjet odpovídající  postupy a optimalizovat  postupy stávající.  V
budoucnu by mohlo být možné využít odborné oddělení, aby koordinovalo a řídilo procesy a kroky na všech úrovních
organizace, až po pracoviště a včetně nich.

Tyto výsledky lze na různých pracovištích, v různých okolnostech a místních specifických situacích uplatňovat pouze v
jejich základu. Aby bylo možné určit a konsolidovat výsledky a potřebná opatření pro jednotlivá pracoviště, bylo by
vhodné  provádět  samostatné  realizační  workshopy  pro  domovy,  pobočky,  azylová  střediska  atd.  v  německy  a
francouzsky hovořících částech Švýcarska.  Pracoviště již  v oblasti usnadňování začleňování a účasti odvádějí  vcelku
dobrou práci,  ať už v oddělených podmínkách nebo v rámci  instituce. Podle účastníků by se mohla zvýšit  účast a
zapojení dotčených stran do důležitých rozhodnutí, například na nových stavbách, při nákupu nového inventáře atd.
Kdykoli je to možné, je třeba povzbuzovat účast klientů v sociálním životě. Výsledky naznačují, že otevírání pracovišť
veřejnosti se už ukázalo jako prospěšné pro veřejnost  i  oblast  okolo pracoviště.  Pro  jednotlivá pracoviště by bylo
prospěšné, aby tento aspekt pečlivěji  zvážila – prospěje to klientské základně i  pracovišti jako takovému. Výsledky
potvrzují, že systematizovaná spolupráce mezi pracovišti i mezi sbory je ve většině případů prospěšná pro začleňování
klientské základny. V případě, že spolupráce tohoto druhu ještě odpovídajícím způsobem neprobíhá, je třeba zavést
náležité procesy pro provedení nezbytných změn. Pracoviště a sbory se nesmí vyhýbat očekávaným výzvám. Z výsledků
průzkumu vyplývá, že jakákoliv dodatečná práce by byla více než vynahrazena získanými výhodami.

Průzkum naznačuje, že by v rámci organizace a na pracovištích mělo být nabídnuto dostatečné vzdělání,  vedení a
poradenství,  aby se tak podpořilo začleňování. Vzhledem k mnoha specifikům Armády spásy by bylo vhodné, aby
organizace vytvořila vlastní centralizované interní odborné oddělení. Toto oddělení by také mohlo nabízet poradenství
pro pracoviště a sbory ohledně toho, jak systematizovat začleňovací úsilí. Pro postupy a kroky zmíněné výše a další
kroky na místní a vyšší úrovni je nutné zpřístupnit nejen komplexní koncepci začleňování, ale také vhodnou praktickou
koncepci,  kontrolní  seznamy atd.  To se  týká i  začleňování  v  oddělených interních  prostředích  i  podpory účasti ve
společnosti. Pro vedení ohledně místních procesů začleňování a jejich pravidelného hodnocení je třeba vypracovat
nové nástroje nebo přizpůsobit nástroje, které již existují. 
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Stanovisko Oddělení rozvoje a kvality k závěrečné zprávě „Sounáležitost“ – průzkum začleňování a účasti:

1. V předložené zprávě můžeme vypozorovat, že dokument doporučuje komunitní styl 
práce, ačkoliv pojem „komunitní“ není v textu explicitně vyjádřen.

2. Rovněž je položen důraz na participaci a zapojování klientů do společných dějů komuni-
ty. 

3. Studie potvrzuje aktuální trendy naší současné praxe. 
4. Tento dokument je pro nás povzbuzením v již započaté praxi komunitní práce s uživateli

služeb.
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