Příloha č. 2

Navrhovaný postup realizace projektu
Jak již bylo zmíněno, stěžejním záměrem připravovaného projektu je aktivní
spolupráce a působení na cílovou skupinu osob (zdravotně hendikepovaných, jejich
opatrovníků, seniorů aj.) K dosažení našeho záměru jsme proto zvolili tyto projektové
aktivity:
1) Informativně-vzdělávací oblast
Celoroční cyklus 10-12 přednášek a besed v roce 2016 na potřebná a žádaná témata
s tímto rozvržením:
 Leden - téma „Harmonizace života“, přednášející pí Anna Celengová,
Harmonie Anna, Třinec.
 Únor - téma „Beseda s fyzioterapeutem“, přednášející MUDr. Halina
Dordová, nemocnice poliklinika, Jablunkov.
 Březen - téma „Finanční a právní gramotnost“, přednášející Bc. Darina
Madziová, právní poradce, Třinec.
 Duben - téma „Beseda s psychoterapeutem“, přednášející Mgr. David Přibyl,
ambulance klinické psychologie, Třinec.
 Květen - téma „Byliny v našem životě“, přednášející pí Anna Celengová,
Harmonie Anna, Třinec.
 Červen - téma „Beseda s neurologem“, přednášející MUDr. Juraj Serafín,
neurologická ambulance, Jablunkov.
 Září - téma „Beseda s cestovatelem“, přednášející p. Mára (mimo jiné
cestovatel- vozíčkář), soukromá osoba, Jablunkov.
 Říjen - téma „Beseda s psychiatrem“, přednášející MUDr. David Poledník,
primář, psychiatrická ambulance, nemocnice Sosna, Třinec.
 Listopad - téma „Beseda s hendikepovaným cvičitelem“, přednášející
p. Wojnar, soukromá osoba, Frýdek- Místek.
 Prosinec - téma „Beseda s neurologem“, přednášející MUDr. Marietta
Ferencová, neurologická ambulance, Český Těšín.
Pořadí i témata besed budou variabilní s ohledem na ohlasy a zájem účastníků.
Časové rozvržení a délka aktivity cca 2-3 hodiny.
Přednášky a besedy budou doplněny příslušným edukačním materiálem, anketními
lístky, reklamními materiály.
Místo konání přednášek a besed: Kavárna Harmonie, Kavárna Vlasta, Třinec.
Místo určení: Třinec, Bystřice, Návsí, Jablunkov a okolí.

2) Kulturně-společenská oblast
„Na prknech, která znamenají svět“ - přehlídka divadelních kroužků zdravých
a hendikepovaných dětí i dospělých z Masarykovy ZŠ Návsí, ZUŠ Třinec, Speciální školy
Třinec a stacionáře Radost.
Časové rozvržení: duben až květen 2016, délka programu cca 2 hodiny.
Místo konání přehlídky: společenský sál SCEAV, Třinec.
Místo určení: Třinec, Bystřice, Návsí, Jablunkov a okolí.
„Zpívání pro radost“- recitál talentované zpěvačky Beaty Kantorové, cyklus písní
vážné i populární hudby, určené nejen pro všechny účastníky zmíněného projektu.
Časové rozvržení: září 2016, délka programu cca 2 hodiny.
Místo konání koncertu: společenský sál SCEAV, Třinec.
Místo určení: Třinec, Návsí, Jablunkov, Bystřice a okolí.
„Vánoční koncert“ dvanáctileté zpěvačky a herečky Naty Hrychové - cyklus
vánočních písní a koled za pěvecké účasti „našich dětí“. Slavnostní zakončení
a zhodnocení celoročního projektu, poděkování všem jeho účastníkům a sympatizantům,
rozdávání dárečků a upomínkových předmětů.
Časové rozvržení: prosinec, 2016, délka programu cca2-3 hodiny.
Místo konání koncertu: společenský sál SCEAV, Třinec.
Místo určení: Třinec, Praha, Návsí, Bystřice, Jablunkov a okolí.

„Adoptuj si můj výtvor“- obměňovaná expozice výtvarných prací talentovaného
klienta stacionáře Radost pana Miroslava Konderly, s možností sponzoringu či zakoupení
vystavovaných obrazů s motivy dopravních prostředků, historických budov aj.
Časové rozvržení: leden- prosinec 2016, délka výstavy - celoročně.
Místo výstavy: nemocnice Podlesí Třinec, vestibul příjmového oddělení.
Místo určení: regionální, celorepublikové.

3) Terapeutická oblast
Zprostředkování canisterapie- léčebné působení psa na člověka pod vedením
zkušené terapeutky pí Bischofové. Dva cykly terapeutických lekcí.
Časové rozvržení: 4 lekce, leden- únor 2016, 4 lekce, říjen - listopad 2016, délka
lekce - 60 minut.
Místo konání: stacionář Radost, Třinec pro cca 24 klientů.
Místo určení: Třinec, Jablunkov.

Zprostředkování dramaterapie - terapie loutkou. Cyklus divadelních lekcí
s terapeutickými efekty, prezentovaná herci a jejich loutkami ze společnosti
„Theatr ludem“, Ostrava.
Časové rozvržení: 4 lekce, květen - červen 2016, délka lekce 60 minut.
Místo konání: Speciální škola Třinec, pro cca 12 dětí.
Místo určení: Třinec, Ostrava.
Realizace soutěžních a sportovních aktivit - tématicky zaměřené programy s aktivním
zapojením a účastí klientů stacionáře Radost.
Časové rozvržení:


duben 2016 „Velikonoce v Radosti“,



červen 2016 „Sportovní hry v Radosti“,

 říjen 2016 „Podzimní hrátky v Radosti“.
Místo konání: stacionář Radost.
Místo určení: Třinec a okolí.

