Cíle projektu: přínos pro cílovou skupinu
Efektvitta – dostažení sttanovených cílu
• psychosociální, kulturně-společenská, informatině-ivděláiací
• fyvická, terapeutcká

Dílčí cíle:
Cílem našich tertapeutckých taktvit je adekiátní a systematckk vpusob nápraiy, léčení a vlepšení celostního
vdraiotního staiu jedince.
Cílem tertapeutckých metod je: eliminoiání iliiu stresorů vmírnění inějších projeiu psychickkch poruch̊
posiloiání motiace k povitiní vměně̊ rovioj komunikačních doiednost a inteligence̊ schopnost ižít se do
ruvnkch sociálních situací̊ podpora povitiního choiání̊ kontroloiání sikch emocí̊ podpora osobnostního rustu
jedince.
Tertapeutcko-formtatvními prístupy chceme váměrně a cíleiědomě upraioiat narušenou činnost organismu
jedince, a to išemožnkmi uměleckkmi prostredky – iktiarnkmi (tartetertapie), hudebními (muzikotertapie),
literárními, dramatckkmi (drtamtatertapie, terapie loutkou), tanečními apod.
Těmito prístupy na psychologickém vákladě se budou terapeuté snažit dosáhnout povitiních vměn nežádoucího
myšlení, emocí, choiání postženého jedince va pomoci nonierbální komunikace, učení, ivtahu prožitku apod.
Cíle jógy pro seniory: upeinění celkoié tělesné i dušeiní odolnost, kondice, prohloubení uklidňujících a
psychologickkch aspektu. I když jako pri každém ciičení je kladen durav na spráiné proiedení povic, jde na
těchto hodinách hlaině o dobrk pocit klientu, objeiení radost v pohybu a odpočinek.
Cíle drtamtatertapie: schopnost uiolnit se̊ rovioj predstaiiiost, reči̊ sílení sebeduiěry, reálného sebehodnocení̊
rovioj schopnost koncentroiat se̊ schopnost spontánního choiání̊ schopnost rešit konfiktẙ vískat vkušenost i
sociální interakci̊ a jiné
Cíle muzikoertapie: i oblast seberealivace̊ initrní relaxace̊ podporuje citoik ikioj̊ roviíjí kladné ivtahy k
druhkm̊ roviíjí schopnost motorické, rečoié̊ dostáiají se na kialitatině iyšší roieň lidského byt.
Cíle tartetertapie: snížení psychického napět̊ relaxace, uiolnění̊ roviíjí inímání, schopnost něco prožíiat̊ rovioj
i oblast intelektoié, duchoiní a citoié̊ rovioj komunikačních schopnost̊ rovioj estetckého inímání.
Vkjimečné postaiení vaujímá terapie s čast viírete - ctanistertapie:
Cíle ctanistertapie: vprostredkoiáním chceme docílit vlepšení psychickkch, tělesnkch a sociálních vměn
prostrednictiím kladného pusobení psa na čloiěka ať už formou hry či cílené terapie.
Zájmovými činnostmi chceme docílit mnoha podnětu pro rovioj povnáiacích procesu (inímání, pamět,
predstaiiiost, fantavie, myšlení, reči). Estetckovýchovnými činnostmi chceme cíleně roviíjet iktiarné,
hudební, literární, dramatcké a hudebně- pohyboié inímání klientu.
Zájmoié činnost, kulturně- společenské aktiity, koncerty, hudebně-diiadelní projekce, iktiarně- ikstainí
počiny, soutěžně- sportoiní aktiity chápeme jako cíleiědomé aktiity, vaměrené na uspokojoiání a roviíjení
indiiiduálních i společenskkch potreb, vájmu a schopnost jedincu. Mají silnk ilii na rovioj osobnost i na
spráinou společenskou orientaci. Užiiatelé jsou roiněž spokojeni s tm, že jde o jistou vměnu prostredí, mohou
naiavoiat kontakty s ostatními irsteiníky, povnáiat noiá místa.
Cíle taktvity „Nta prknech, jež zntamentají svět, taneb ktaždý muže mít ttalent”: V této kulturně- společenské
aktiitě naplňujeme myšlenku a hlainí iivi celého projektu, kterou je snaha o propojení skupin OZPí s majoritní
skupinou a to aktiní i pasiiní formou. Píroboríme tak pomyslné bariéry mevi oběma skupinami a eliminujeme
važité predsudky a poiědomí. Roiněž podporujeme kulturní a umělecké iyžit, oteiíráme noié možnost
ivájemnkch spoluprací a prátelstií.

Cíle taktvity „Zpívání pro rtadost”: Hlainím cílem je snaha o vajištění kulturně-společenského iyžit senioru,
osob i mnohém strádajících nemocemi, osaměním a odloučením od sikch blívkkch. Opět umocníme myšlenku
ivájemné sounáležitost, potrebnost i tradice, neboť oba koncerty jsou tematcky vaměrené, ať už ke Dni matek,
či jako oslaia Adientu. Našim práním je prispět k radost senioru i malkm dárkem v dílny klientu stacionáre
Radost.
Cíle taktvity „Vltastní intertaktvity”: Pírostrednictiím tematcky vaměrenkch interaktiit, které jsou součást
iolnočasoiého iyžit majoritní společnost, opět priblížíme skupinu OZPí k majoritě. Nevbytnost oišem bude
tyto interaktiity privpusobit a podrídit možnostem a potrebám OZPí, podmínkám místa a času konání.
Píodporíme roiněž tělesné i dušeiní, umělecké, sportoiní i išeobecné schopnost hendikepoiankch klientu,
kterí budou mít jedinečnou možnost iyvkoušet si sié schopnost formou hry a budou va ně i náležitě oceněni.
Píodporíme také souperiiost, vdraiou riialitu a touhu viítěvit i soutěži i nad sebou samotnkm, jakožto pokorit
siuj ilastní hendikep.
Cíle taktvity „Výtvtarně-výsttavní činnost“: těmito aktiitami prispějeme k podpore a roviíjení talentu diou
iktiarně nadankch klientu stacionáre Radost, k preventaci jejich tiorby, sponvoringu i jejich prospěch. Píovitině
tm oiliiníme jejich dušeiní stai, neboť se pokusíme eliminoiat jejich hendikep, kterk se preventací iktiarného
projeiu i mnohém strá.
Čeho chceme docílit prostřednictvím přednášek, besed:
• poskytnout vdraiotně postženkm, rodinnkm príslušníkum, opatroiníkum i široké ierejnost príležitost ke
sdružoiání, vískáiání potrebnkch informací, prohluboiání iědomost a tm i možnost, aby společnkmi
vkušenostmi prispíiali k vajištění a prohloubení péče o sié ilastní vdraií, o vdraií postženkch osob či senioru
• sevnámit ierejnost s poiahou i vpusoby povitiního oiliinění vdraiotního staiu a prispíiat k odstraňoiání
predsudku a nespráinkch predstai o společenskkch i sociálních možnostech pri ruvnkch vdraiotních postženích
• spojoiat osobní vkušenost a prožitky klientu s povnatky, iědomostmi a silím našich prednášejících a lektoru.

