Cíle projektu: přínos pro cílovou skupinu
Efektivita – dosažení stanovených cílu
• psychosociální, kulturně-společenská, informatině-izděláiací
• fyzická, terapeutcká

Dílčí cíle:
Cílem našich terapeutických aktivit je adekiátní a systematcký zpusob nápraiy, léčení a zlepšení celostního
zdraiotního staiu jedince.
Cílem terapeutických metod je: eliminoiání iliiu stresorů zmírnění inějších projeiu psychických poruch̊
posiloiání motiace k pozitiní změně̊ rozioj komunikačních doiednost a inteligence̊ schopnost ižít se do
ruzných sociálních situací̊ podpora pozitiního choiání̊ kontroloiání siých emocí̊ podpora osobnostního rustu
jedince
Terapeutickooformativními přístupy chceme záměrně a cíleiědomě upraioiat narušenou činnost organismu
jedince, a to išemožnými uměleckými prostředky – iýtiarnými (arteterapie), hudebními (muzikoterapie),
literárními, dramatckými (dramaterapie, terapie loutkou), tanečními apod.
Těmito přístupy na psychologickém základě se budou terapeuté snažit dosáhnout pozitiních změn nežádoucího
myšlení, emocí, choiání postženého jedince za pomoci nonierbální komunikace, učení, iztahu prožitku apod.
Cíle dramaterapie: schopnost uiolnit se̊ rozioj předstaiiiost, řeči̊ sílení sebeduiěry, reálného sebehodnocení̊
rozioj schopnost koncentroiat se̊ schopnost spontánního choiání̊ schopnost řešit konfiktẙ získat zkušenost i
sociální interakci̊ a jiné
Výjimečné postaiení zaujímá terapie s účast ziířete - canisterapie:
Cíle canisterapie: zprostředkoiáním chceme docílit zlepšení psychických, tělesných a sociálních změn
prostřednictiím kladného pusobení psa na čloiěka ať už formou hry či cílené terapie.
Zájmovými činnostmi chceme docílit mnoha podnětu pro rozioj poznáiacích procesu (inímání, pamět,
předstaiiiost, fantazie, myšlení, řeči). Estetickovýchovnými činnostmi chceme cíleně roziíjet iýtiarné,
hudební, literární, dramatcké a hudebně- pohyboié inímání klientu.
Zájmoié činnost, kulturně- společenské aktiity, koncerty, hudebně-diiadelní projekce, iýtiarně- iýstainí
počiny, soutěžně- sportoiní aktiity chápeme jako cíleiědomé aktiity, zaměřené na uspokojoiání a roziíjení
indiiiduálních i společenských potřeb, zájmu a schopnost jedincu. Mají silný ilii na rozioj osobnost i na
spráinou společenskou orientaci. Užiiatelé jsou roiněž spokojeni s tm, že jde o jistou změnu prostředí, mohou
naiazoiat kontakty s ostatními irsteiníky, poznáiat noiá místa.
Cíle aktivitt „Na prknech, jež znamenají svět”: V této kulturně- společenské aktiitě naplňujeme myšlenku a
hlainí iizi celého projektu, kterou je snaha o propojení skupin OZP s majoritní skupinou a to aktiní i pasiiní
formou. Proboříme tak pomyslné bariéry mezi oběma skupinami a eliminujeme zažité předsudky a poiědomí.
Roiněž podporujeme kulturní a umělecké iyžit, oteiíráme noié možnost izájemných spoluprací a přátelstií.
Cíle aktivitt „Zpívání pro radost”: Hlainím cílem je snaha o zajištění kulturně-společenského iyžit senioru,
osob i mnohém strádajících nemocemi, osaměním a odloučením od siých blízkých. Opět umocníme myšlenku
izájemné sounáležitost, potřebnost i tradice, neboť oba koncerty jsou tematcky zaměřené, ať už ke Dni matek,
či jako oslaia Adientu. Našim přáním je přispět k radost senioru i malým dárkem z dílny klientu stacionáře
Radost.
Cíle aktivitt „Vlastní interaktivitt”: Prostřednictiím tematcky zaměřených interaktiit, které jsou součást
iolnočasoiého iyžit majoritní společnost, opět přiblížíme skupinu OZP k majoritě. Nezbytnost oišem bude
tyto interaktiity přizpusobit a podřídit možnostem a potřebám OZP, podmínkám místa a času konání.

Podpoříme roiněž tělesné i dušeiní, umělecké, sportoiní i išeobecné schopnost hendikepoianých klientu,
kteří budou mít jedinečnou možnost iyzkoušet si sié schopnost formou hry a budou za ně i náležitě oceněni.
Podpoříme také soupeřiiost, zdraiou riialitu a touhu ziítězit i soutěži i nad sebou samotným, jakožto pokořit
siuj ilastní hendikep.
Čeho chceme docílit prostřednictvím přednášek, besed:
• poskytnout zdraiotně postženým, rodinným příslušníkum, opatroiníkum i široké ieřejnost příležitost ke
sdružoiání, získáiání potřebných informací, prohluboiání iědomost a tm i možnost, aby společnými
zkušenostmi přispíiali k zajištění a prohloubení péče o sié ilastní zdraií, o zdraií postžených osob či senioru
• seznámit ieřejnost s poiahou i zpusoby pozitiního oiliinění zdraiotního staiu a přispíiat k odstraňoiání
předsudku a nespráiných předstai o společenských i sociálních možnostech při ruzných zdraiotních postženích
• spojoiat osobní zkušenost a prožitky klientu s poznatky, iědomostmi a úsilím našich přednášejících a lektoru.

