Podrobný popis projektu: „Podané ruce 2018”.
Již od pocátku vývoje lidstva existovali jedinci, kteř trpeli nekterýýi nedostatky, vadaýi ci poruchaýi. Názory
na jejich životaschopnost se ýenily a vyv̌jely v návaznost na historické obdob̌. V jednotlivých etapách
spolecenského vývoje se tato péce odehrávala v úzkéý sepě s politckou i ekonoýickou situač a kulturň
úrovň té doby.
Predpokládanýý čleý našeho projektu „Podané ruce 2018” jakožto i snahou dnešň spolecnost je, aby u osob
s postžeňý, a to v jakéýkoliv veku, docházelo ke zlepšeň celkové kvality života, vyrovnáň šanč, proloýeň
poýyslných bariér, zbaveň se predsudků a snaha pribľžit se co nejv̌ce bežné populaci a životu v ň. Ne vždy je
jedňý z východisek inkluze, která s sebou nese radu probléýů. Daleko efektvnejš̌, jak se doýňváýe, je to pri
naplnováň volného casu techto osob prostrednictv̌ý kulturne-spolecenských aktvit, pošleňý celkového
zdravotňho stavu prostrednictv̌ý terapǐ a inforýatvne-vzdelávačý proceseý ve vztahu k rodicůý,
opatrovňkůý, ale i široké verejnost.

Zdůvodnenní poťebnost projektu: koncepce projektu
Snahou každého speciálňho zařzeň je poskytovat nejen kvalitň ubytováň, stravu a nutné sociálň služby, ale
poskytovat a zprostredkovávat také lécebnou péci a rehabilitaci, výchovu a vzdeláváň, pracovň, kulturň a
sportovň vyžǐ - vše s důrazeý na vytvoreň pocitu spokojenost a sebeuplatneň. Ne vždy je výcet techto aktvit
vcetne nab̌dky uspokojuǰč, a to predevš̌ý z fnancňho hlediska.
V insttučch pro osoby se zdravotňý postžeňý jsou volnocasové aktvity realizovány forýou zájýových
kroužků (hudebň, výtvarný, draýatcký kroužek, kalanetka, aerobik...). Uživatelé zde ýohou využ̌t nab̌dky
aktvit, které je bav̌ a uspokojuǰ jejich zájeý a radost, avšak je nepropojuǰ se svýýi vrstevňky z ýajoritň
spolecnost, neboť jiý jejich postžeň neuýožnuje tento proces realizovat prevážne klasickýýi ýetodaýi a
sociálň situace je zde faktoreý zásadne ovlivnuǰčý danou probleýatku.
Uživatelé ovšeý neýohou využ̌vat ani všechny z výše uvedených terapeutckých postupů. Probléýeý bývaǰ
opet fnancň prostredky na tyto terapie, s kterýýi se potýká vetšina Doýovů pro osoby se zdravotňý
postžeňý.
Vzhledeý k toýu, že v posledňch letech docháž k čý dál vetš̌ integraci zdravotne postžených liď do
spolecnost, tak se čý dál v̌ce liď se zdravotne postženýýi lidýi setkává pravidelne v rodine, práci, škole, ci
volnéý case. Proto je duležité, aby se lidé se zdravotne postženýýi jedinci naucili ž̌t pohroýade, aby je brali
jako bežnou soucást života. Je důležité zdravotne postžené obcany poznávat, koýunikovat s niýi bežnýý
způsobeý ci forýou volnocasových aktvit a zbavit se tak zbytecných predsudků, které jsou přcinou utváreň
různých postojů vůci zdravotne postženýý lideý, což jiý integraci do vetšinové spolecnost neusnadnuje. Vztah
spolecnost ke zdravotne postženýý lideý je výrazeý jeǰ tolerance k odlišnost. Je výrazeý vnitrň kvality
cloveka i celé spolecnost. Pouze budou-li spolecnost a jeǰ jednotliv̌ clenové schopni prekonat své predsudky,
nebudou zdravotne postžeň lidé vňýáni pouze pod zornýý úhleý svého postžeň, ať už s odý̌táňý nebo
souciteý. Každý clovek bez ohledu na svoǰ odlišnost ýuš být chápán predevš̌ý jako clovek se svýýi kvalitaýi.
Predsudky je ýožné prekonat působeňý na spolecnost a jeǰ cleny predevš̌ý rozbǐý bariér, které deľ jedince
se zdravotňý postžeňý od ostatň spolecnost a to je hlavň prioritou a posláňý našeho projektu „ Podané
ruce 2018”.
Volný cas nabývá stále v̌ce na význaýu, je důležitou soucáš života nejen liď bez postžeň, ale i liď s
postžeňý. Volný cas a volnocasové aktvity nejsou jen průvodňý jeveý života každého z nás, volný cas ýá
ýoc každého cloveka aktvizovat. Každá cinnost, kterou clovek s postžeňý delá, jej bav̌, rozviǰ, která ýu
napoýáhá integraci, vytrhne ho z necinnost, je důležitýý aktvizuǰčý prvkeý a význaýnou soucáš života
tohoto jedince Volnočaso̊vé akt̊vitt uuožňuji člo̊veku s postženníu jeeo ži̊vot nejen p̌ežnít, ale i prožnít, a proto
se je snažníue realizo̊vat a roz̊vníjet prá̊ve zuiňo̊vanýu zpusobeu ̊výše ůvedenýui akt̊vitaui, které jsou ̊v této
oblast ̊v našeu regionu ̊vníce uéne ojedinelé a prukopnické.
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e
Drauatera Terapeut/ žáci, 8 lekč,
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