Zpráva o realizaci projektu
Motivační pobyty pro rodiny se zdravotně postiženým
dítětem
Naše organizace realizovala tento projekt na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního
příspěvku ze dne 9. 10. 2018, částky 360.000,-Kč.
Oslovení cílové skupiny proběhlo prostřednictvím našich pobočných spolků, sociálních
sítí a naší vlastní databáze kontaktů.
1. - 5. března 2019, Penzionu Pastviny v Orlických horách
9 rodin, 41 osob, z toho 11 dětí se zdravotním postižením
Šest dětí mělo kombinované postižení, 1 dítě středně těžké mentální postižení, 1 dítě
autismus a Westův syndrom, 1 dítě Downův syndrom, 1 mentální postižení a epilepsii
a 1 dítě dysfázii 3. stupně.
Pobyt se vydařil. Děti měly výuku lyžování, bobovaly. Zažily různé hry, v rámci
arteterapie vyráběly krásné výrobky ubrouskovou technikou a malovaly na kameny.
Děti si užily také muzikoterapii.
Pro rodiče byl zajištěný program odborný i relaxační. Mgr. Jarmila Freiová měla
workshop na téma aktuální legislativa a možnosti vzdělávání dětí a žáků se zdravotním
postižením. Nabízela i individuální konzultace s informacemi o možnosti pokračování
ve vzdělávání v rámci středního školství. Je zaměstnaná ve speciálně pedagogickém
centru a je speciální pedagog. Dále rodiče mohli využít masáže a měli i čas sami pro
sebe, kdy se jejich dětem věnovali asistenti. Tento pobyt zcela splnil doporučovaný
program a velmi se vydařil.
Vedoucím pobytu byla Mgr. Jarmila Fraiová.
30. května - 3. června 2019, ubytovací zařízení Sola Šafov
6 rodin, 20 osob, z toho 6 dětí se zdravotním postižením (poruchou autistického spektra)
Program byl velmi pestrý. Konala se rodičovská podpůrná skupina pod vedením
psychologa, jógové cvičení, muzikoterapie, přednáška s besedou o inkluzivním
vzdělávání a workshop aromaterapie.
Na pobytu všichni ocenili nejen odborný program, ale i to, že se rodiny seznámili mezi
sebou a mohli si předávat vlastní zkušenosti.
Vedoucím pobytu byla Petra Lurská.
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1. – 5. června 2019, 19. - 23. června 2019, 25. – 29. srpna 2019, 11. 13. října 2019
Penzion Poezie, Kořenov v Jizerských horách
25 rodin, 93 osob, z toho 26 dětí se zdravotním postižením (mentální retardace lehkého,
středně těžkého a těžkého stupně, Downův syndrom, poruchy autistického spektra či
atypický autismus, Aspergerův syndrom, Westův syndrom, epilepsie, vývojová
dysfázie, ADHD, dětská mozková obrna, kombinovaná postižení).
Na pobytech byla zajištěna přednáška a beseda pro rodiče z oblasti sociálních služeb a
možností podpory rodin, kterou zajistila sociální pracovnice Bc. Daniela Jeníčková.
Dále přednáška s individuálními konzultacemi o možnostech školního uplatnění dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami s pracovnicí speciálně pedagogického centra Mgr.
Jarmilou Fraiovou, využití zooterapie pro dítě se ZP zajistila Mgr. Andrea Tvrdá.
Pro děti i rodiče byla připravena celostní muzikoterapie metodou Lubomíra Holzera.
Vždy byl pobyt zpestřen zpíváním s kytarou, jak v herně, tak u táborového ohně.
Součástí programu byl aktivizační program pro děti a jejich sourozence, o které se
postarala speciální pedagožka a asistentkou. Vyráběly se papírové hračky, zdobily se na
památku trička, byla bojovka s výletem. Vždy program doprovázel speciální program.
Poprvé zaměřený na ekologii a výchovu k třídění odpadu, podruhé na 1. pomoc, kde se
sourozenci a rodiče učili, jak poskytovat první pomoc, na třetím pobytu bezpečnost
v dopravě s podporou firmy BESIP, která dodala výukové materiály.
Na jednom pobytu rodiče využili nedaleký bazén. Na dvou pobytech přijela předvést
svou činnost organizace Elvahelp, která působí v Liberci a nabízí zooterapii, pracuje
s asistenčními psi a jinými terapeutickými zvířaty. Rodiče mohli také využít
rehabilitační masáže.
Byl zajištěn odborný program pro děti, který měl mít více poslání. Pro děti byl nejen
zábavou a odpočinkem pro rodiče, ale byl také inspirací pro rodiče, jak děti rozvíjet
v jejich schopnostech a dovednostech a jak jim zpestřit volný čas.
Vedoucím pobytů byla Bc. Daniela Jeníčková a Bc. Martina Smolíková
Všechny pobyty se vydařily. Spokojenost rodičů a nadšení dětí bylo největší odměnou
pro všechny, kteří se podíleli na přípravě pobytů. Rodičům i dětem se dostalo odborného
programu, získali mnoho nových informací, zažili společné zážitky, odpočinuli si a
navázali vzájemné kontakty. Mohli sdílet svoje starosti a získat zkušenosti od dalších
rodičů.

Projekt podpořil celkem 40 rodin se 43 dětmi se zdravotním postižením.
Zprávu zpracovala Bc. Daniela Jeníčková, Bc. Martina Smolíková
V Praze dne 14. 10. 2019
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