
 

 

 

Zveme vaše děti na minifestival „Společně bez bariér“, který pořádáme pro děti s 

handicapem a děti z našich turistických oddílů ve věku od cca 8 do cca 20 let (není však 

podmínkou). Ve 3 podzimních sobotách si užijeme zábavy, vyrobíme něco hezkého jako 

keramické sluníčko, obličejovou masku, maňáska na ruku, voskovou pohlednici, nakreslíme 

mandaly, vyrobíme krátký animovaný film, zabubnujeme si, zazpíváme a zatančíme, zkusíme 

si vyjadřování pantomimou, procítit hudbu, poznáme nové kamarády, naučíme něco 

zajímavého, rozšíříme své obzory. Poslední sobotu si zahrajeme stolní, pohybové hry a 

příjemně strávíme předvánoční čas, včetně zdobení stromečku. 

Kde: 

 SVČ Ostrava Zábřeh, Gurťjevova 8 (nedaleko KD AKORD (49°47'35.816"N, 18°14'7.496"E) 

Ve středisku jsou bezbariérové přístupy a WC. 

  

Kdy: 

 18. 10. 2014 v 10:00 – 16:00 (ev. 17:00) – rukodělné dílny  

(práce s keramikou, enkaustika, výroba masek, kreslení mandal, výroba různých šperků, 

tvorba animovaného filmu apod.) 

 8. 11. 2014 v 10:00 – 16:00 (ev. 17:00) – muzické a taneční dílny 

(bubnování, tanec, alikvotní zpěvy, pohybové hry s padákem, vyjadřování pantomimou, 

procítění hudby apod.) 

 13. 12. 2014 v 10:00 – 16:00 (ev. 17:00) – stolní a pohybové hry + vánoční besídka 

 

Pro doprovod dětí bude připravena čajovna, čítárna a místnost s PC. Pro každého účastníka bude 

zajištěno občerstvení. Informace si prosím přečtěte na www.placatykamen.cz/projekty.  

Kapacita mini-festivalu je omezena. Dítě přihlásíte vyplněním přihlášky a odesláním na mail. 

 

Pořadatel: dobrovolníci a podpůrná organizace Placatý kámen Havířov / oddíl Ostrava 

Tel.: Veronika Fojtů 777 814 615 – až po 16 hod., Jiří Garnol 774 419 905 

Mail: spolecnebezbarier@seznam.cz 

Web: www.placatykamen.cz/projekty 

Facebook: www.facebook.com/spolecnebezbarier 
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Podrobnější informace 
 

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí s handicapem. Jsme skupina dobrovolníků, která již 

několik let pracuje s dětmi ve volnočasových aktivitách. V této činnosti jsme narazili 

na některé překážky, které jsou mezi dětmi s nějakým zdravotním omezením a dětmi 

zdravými. Proto bychom chtěli prostřednictvím tohoto mini-festivalu propojit právě tyto 

dvě skupiny dětí ve společné tvořivé činnosti a zábavě. Pokusíme se vytvořit vhodné 

prostředí pro navázání komunikace, spolupráce, nových vztahů, překonání některých 

předsudků o životě se zdravotním postižním. Chceme nalézt společné aktivity, zájmy, či 

možnosti trávení volného času zdravých a handicapovaných dětí. Dále probudit empatii 

k handicapovaným lidem, nalézt, ukázat a podporovat způsoby vzájemného soužití a to 

nejen ve volnočasových aktivitách.  

Programy jednotlivých sobot budou probíhat formou dílen v délce trvání 45 minut. Po 

nich budou následovat 15-ti minutové přestávky. Na každé dílně bude 8-10 dětí, z toho 

cca 50% dětí handicapovaných a cca 50% dětí z našich oddílů. Celková kapacita  

mini-festivalu je 60 účastníků. 

Festival je určen všem, kterým zdravotní stav umožňuje alespoň částečně ruční práci, 

spolupráci s jinými dětmi, jsou alespoň trošku zvyklí na kolektiv a komunikaci. Proto 

prosím sami zhodnoťte, zda si dítě festivalu a všech dílen užije, je schopno 

komunikace, spolupráce a zvládne udržet koncentraci přibližně 45 minut. Složitost dílen 

je postavena pro děti od cca 8 let (i když si uvědomujeme, že věk je u některých dětí 

„relativní“). Není nutné, aby se dítě účastnilo veškerých dílen, ale je žádoucí  

(i když ne podmínkou), aby se zúčastnilo všech 3 sobotních festivalů. 

Chtěli bychom, aby děti byly na dílně bez svého doprovodu a tím se vytvořilo 

prostředí pro vzájemné propojení dětí obou skupin. Pro doprovod budeme mít připravenou 

čítárnu, čajovnu, možnost použití počítače s připojením na internet. Pro všechny 

účastníky bude připraveno občerstvení, které se bude skládat z obložené bagety, 

oplatku, jablka a celodenního pití.   

Pokud máte zájem dítě/děti na festival přihlásit, vyplňte prosím co nejrychleji 

přiloženou přihlášku, kde mimo jiné uvedete zdravotní omezení a případná upozornění, 

které pro nás mohou být důležitá. Dále informaci, zda budete celou dobu přítomni, nebo 

dítě necháte na festivalu a na konci si pro něj přijedete. V prostorách budou 

dobrovolníci, kteří již mají v práci s handicapovanými lidmi zkušenosti.  

V místě je prostorné parkoviště, bezbariérový přístup do budovy, WC a pohyb po přízemí 

budovy.   

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat mailem nebo telefonem. 

Veškeré aktuální informace budou na webové stránce. 

 

 

S pozdravem celý realizační tým. 


