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

a děti z našich turistických oddílů. Cílem tohoto projektu je zažít a naučit se něco 

zajímavého, užít si zábavy, nalézt společné aktivity, zájmy a možnosti trávení volného 

času zdravých a handicapovaných dětí. Naše první setkání proběhne dne 4. 10. 2014 a pak 

v dalších třech sobotách, na kterých si společně vytvoříme keramický výrobek, vyrobíme 

obličejovou masku, vyrobíme maňáska na ruku, voskovou pohlednici, nakreslíme mandalu, 

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

vyjadřování pantomimou, procítění hudby, poznáme nové přátele, rozšíříme své obzory 

apod. 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 částečně bezbariérové přístupy a WC.  

Kdy: 

 4. 10. 2014 v 10:00 – 16:00 (ev. 17:00) – úvodní povídání, školení a zážitkové hry (jen 

pro děti z našich oddílů a realizační tým) 

 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, pohybové a taneční dílny 

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

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 

www: placatykamen.cz/projekty 

Facebook: www.facebook.com/spolecnebezbarier 
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Podrobnější informace 
 

Proč tento festival pořádáme a o čem bude? 
Přes obecnou snahu přiblížit svět lidí s handicapem, stále většina dětí, ale také dospělých 

lidí neví, jak přistupovat k osobám se zdravotním či mentálním postižením. Mnoho z nás neví, co 

tito lidé prožívají, jaký je jejich svět, jak můžeme s touto skupinou lidí komunikovat, jak 

pomoci člověku se zdravotním postižením v běžných situacích na ulici, jak jej můžeme zapojit do 

běžného společenského dění. Mnoho z nás netuší, zda vůbec mají handicapovaní lidé o komunikaci 

a pomoc zájem. Na základě těchto domněnek a předsudků jsou vytvářeny zbytečné bariéry v běžném 

životě a komunikaci.  

Touto akcí bychom chtěli vytvořit prostředí pro odstranění předsudků a bariér, které zabraňují 

vzájemnému navázání bližších vztahů. Chceme se pokusit nalézt společné aktivity, zájmy a 

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

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

volnočasových aktivitách. 

Jak to bude všechno probíhat? 
Festival je rozdělen do dvou částí. První část jsme pojali jako úvodní „školení“, které 

proběhne v sobotu 4. 10. 2014. V něm seznámíme část účastníků projektu (děti z našich oddílů, 

spolků a realizační tým) s jednotlivými handicapy. Náplní této soboty budou přednášky 

odborníků, kteří řeší problematiku života handicapovaných dětí (nebo se v tomto prostředí 

aktivně pohybují) a krátký hudební program handicapovaných dětí. Zde se účastníci seznámí 

s programem a průběhem celého festivalu. Součástí budou také prožitkové hry, ve kterých si 

budeme moci na vlastní kůži prožít některé handicapy (pobyt a činnost v úplné tmě, pohyb na 

vozíku, vyjádřit se bez použití slov, vytvořit obraz bez pomocí rukou a další).  

Druhá část (následující 3 soboty) proběhne formou dílen, ve kterých propojíme tyto dvě skupiny 

dětí pomocí aktivní, tvořivé a zábavné činnosti. Pokusíme se vytvořit vhodné prostředí pro 

překonání předsudků, odbourání bariér, které jsou mezi handicapovanými a zdravými lidmi, dále k 

navázání vzájemné komunikace a nových vztahů.  

Samotné dílny budou probíhat v 45-ti minutových cyklech, po kterých budou 15-ti minutové 

přestávky. Na každé dílně bude 8-10 dětí, z toho cca 50% dětí handicapovaných a cca 50% dětí 

z našich oddílů. Je žádoucí, aby děti byly na dílně bez svého doprovodu a tím se vytvořilo 

prostředí pro vzájemné propojení dětí obou skupin. 

Co udělat, pokud se k nám chcete připojit? 
Máme pro vás připraven kvíz, který vám může pomoci oslovit děti vašich oddílů a také zjistit, 

zda a které děti mají zájem se tohoto festivalu zúčastnit. Prezentaci kvízu a následné povídání 

můžeme nechat na vás, nebo jej můžeme realizovat společně (dle domluvy). 

Je žádoucí, aby se festivalu (všech sobot, včetně prvního setkání 4. 10.) zúčastnily děti, 

které se budou aktivně zapojovat do komunikace a spolupráce s handicapovanými dětmi. 

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat mailem nebo telefonicky. Prosím 

neotálejte s rozhodnutím a kontaktem s námi! 

Veškeré aktuální informace budou na webové stránce www.placatykamen.cz nebo na facebooku.  

Těšíme se na spolupráci, 

s pozdravem celý realizační tým. 
 

PŘIPOJTE SE S DĚTMI K NÁM 

http://www.placatykamen.cz/

