




Milí přátelé!
Dostává se Vám do rukou sice útlá, nicmé-

ně pro nás a naši ELIADU velmi zásadní brožurka. 

Jejím úkolem je předat informace o projektu Ro-

dina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěs-

tí, o tom co nabízí a jak probíhá. A nejen to. Mým 

cílem je Vás seznámit nejen s projektem jako ta-

kovým, ale i s našimi partnery a spolupracovníky, 

bez kterých by se projekt neobešel. 

Nejprve Vám představím samotný pro-

jekt. Dále naši organizaci, Slezskou diakonii a dal-

ší partnery, kteří se podílejí na projektu. Každá 

organizace dostane prostor ve třech oblastech, 

tím lépe vystihneme vše podstatné. V  závěru 

publikace se dostane ke slovu arteterapie, jako 

reprezentant jedné z mnoha aktivit projektu.

Jak již název projektu napovídá, v  rámci 

projektu se spojily organizace, jejichž posláním 

je více či méně podpora jedince ne jako samo-

statné jednotky, ale jedince v  kontextu rodiny. 

Troufnu si říci i za kolegy, že právě v rodině na-

lézáme zdroje a  velký potenciál, který je nutný 

podpořit. A to se doufám tomuto projektu daří.

Mgr. Michaela Kubešová

manažerka projektu



Cílem projektu je podpora rodin, které mají 

dítě se zdravotním postižením. Je zde důležitá sna-

ha o zvyšování kompetencí jednak rodičů, ale i dětí 

se zdravotním znevýhodněním. Projekt umožňuje 

využívat nové dostupné technologie, pomůcky 

k lepší vzájemné komunikaci, rodiče dostávají pro-

stor na svépomocných rodičovských skupinách, 

dětem poskytuje možnost sebevyjádření a  rozvoj 

jemné motoriky pomocí arteterapie. V  rámci pro-

jektu proběhlo také několik výletů a společenských 

akcí, kde se mohli setkat uživatelé nejen mezi se-

bou, ale i  s  pracovníky Slezské diakonie (dále SD) 

v Brně. Všechny tyto aktivity jsou velkým přínosem 

v sociální integraci dětí s hendikepem. 

Dalším významným počinem je realizace vý-

stav. Na interaktivní výstavě Svět našimi smysly se 

návštěvníci seznamují s  tím, jak fungují jednotlivé 

smysly, mohou si udělat představu, jak se žije lidem, 

kteří mají některý z těchto smyslů poškozený anebo 

o  něj úplně přišli.  Na výstavě Příběhy výtvarných 

děl z  arteterapie je prezentován soubor artefaktů 

dětí i  dospívajících a  současně i  proces tvorby za-

znamenaný na vystavených fotografi ích.

Realizátorem projektu je Slezská diakonie 

v Brně. Partnerem projektu je Centrum pro rodinu 

a sociální péči z. s., Ostrava, kde probíhá spoluprá-

ce nejen na výstavě Svět našimi smysly, ale také 

ve vzájemném sdílení zkušeností i  příkladů dobré 

praxe. Paralelně také pořádáme zajímavé vzděláva-

cí kurzy pro rodiče. Institut výzkumu inkluzivního 

vzdělávání z Pedagogické fakulty Masarykovy uni-

verzity v Brně realizuje arteterapii společně s výsta-

vou výsledných děl a artefaktů.

Na odbornou veřejnost budou zaměřeny 

Kulaté stoly, jejichž cílem je rozpoutání diskuze 

v problematice dětí se zdravotním postižením. Rádi 

bychom upozornili na mnohá témata, která rodiče 

dětí s hendikepem řeší.

O projektu 







Slezská diakonie

Na projektu se podílíme…
Projekt má velké množství aktivit se širokým 

záběrem. Mimo výše jmenované aktivity probíha-

jí setkávání s  partnerem projektu, můžeme využít 

nový administrativní program pro evidenci služeb. 

Díky projektu jsou také postupně rozvíjeny marke-

tingové strategie a PR aktivity SD v Brně.

Jinak běžně děláme…
Slezská diakonie v Jihomoravském kraji má 

dvě střediska – ELIADA Brno a PRP DOREA.

ELIADA Brno má dvě sociální služby. V rámci 

osobní asistence a odlehčovacích služeb poskytu-

je rodinám s  dětmi a  dospívajícími se zdravotním 

postižením podporu při zvládání běžných činnos-

tí v  jejich přirozeném prostředí. Cílem služeb je 

podpora i  sociální začlenění dětí a  dospí-

vajících se zdravotním znevýhodněním 

a odlehčovací služby zároveň poskytují 

rodičům nezbytný čas pro odpočinek, 

regeneraci sil nebo vyřízení důleži-

tých záležitostí. Snažíme se pod-

porovat rodiče tak, aby dítě mohlo 

vyrůstat v  rodinném prostředí, 

s vědomím, že ústavní péče nikdy 

nemůže rodinné prostředí plně 

nahradit.

Poradna rané péče DOREA 

poskytuje odbornou pomoc rodinám 

dětí se zdravotním postižením či ohro-

ženým psychomotorickým vývojem. Zaměřuje se 

jak na podporu rodiny jako celku, tak na podporu 

vývoje dítěte s ohledem k jeho specifickým potře-

bám.

Významný moment, který si odnášíme 
z účasti na projektu…

Realizační tým je díky pestrým aktivitám 

projektu „nucen“ se zhostit mnohdy nečekaných 

rolí a  úkolů. Ať už jde o  pořádání vernisáží, orga-

nizace výstavy či vystoupení v přímém televizním 

přenosu. Je zde obrovský prostor pro rozvoj zkuše-

ností a dovedností, ale také pro navázání kontaktů 

pro další práci.

Více na www.dorea-eliada.cz



Centrum pro rodinu 
a sociální péči z. s., 
Ostrava

Na projektu se podílíme …
Centrum pro rodinu a  sociální péči z. s.  je 

partnerem tohoto projektu a podílí se na několika 

aktivitách. Díky nim se uživatelé mohli zúčastnit 

seminářů na obsluhu iPadů, se zaměřením na užití 

aplikací pro handicapované, které jim usnadní ko-

munikaci s  okolím. Do půjčovny kompenzačních, 

rehabilitačních a didaktických pomůcek byly poří-

zeny tablety a přídavná kolečka k mechanickým vo-

zíkům, která usnadní manipulaci s vozíky v terénu.

Pro lepší informovanost veřejnosti o životě 

lidí s postižením a jejich pečujících rodin byla uspo-

řádána autorská interaktivní výstava Svět našimi 

smysly. Výstava je založená na Komenského princi-

pu „škola hrou“ a  jejím cílem je návštěvníky infor-

movat a motivovat k zájmu o dané téma zážitkovou 

formou za pomoci různých činností. Děti i dospělí 

si mohou na několika stanovištích vyzkoušet svoje 

smysly, ale i to, jaké to je, když některý z nich nefun-

guje (např. zrak, sluch, hmat). Výstava je koncipo-

vána tak, aby byla vhodná i pro lidi se zdravotním 

postižením a žáky ze speciálních škol. 

Jinak běžně děláme…
Centrum pro rodinu a  sociální péči z. s. již 

přes 22 let podporuje manželství, rodinu a  mezi-

lidské vztahy na základě křesťanských hodnot pro-

střednictvím dvou středisek:

Středisko RODINA nabízí podporu pro sta-

bilní fungování rodiny. Svými programy se zamě-

řuje na přípravu na manželství a  na prohlubování 

vztahu mezi manžely. Dále poskytuje komplexní 

poradenství, aktivity pro seniory, přednáškovou 

a vzdělávací činnost, realizuje výstavy. 

Projekt VÝZVA nabízí čtyři sociální služby 

pro děti a  mladé lidi se zdravotním postižením 

a jejich rodiny. Tyto služby zahrnují osobní asisten-

ci, odlehčovací služby, integrační klub a  odborné 

sociální poradenství osobám se zdravotním posti-

žením. Uživatelé se mohou zúčastnit motivačních 

setkání pečujících osob, mohou využít knihovnu, 

půjčovnu kompenzačních, rehabilitačních a didak-

tických pomůcek.

Významný moment, který si odnášíme 
z účasti na projektu…

Je to především spousta zajímavých osob-

ních zkušeností, pocit sounáležitosti i vědomí spo-

lečného cíle, nové profesní zkušenosti a jiné pohle-

dy na stejnou věc.

Je to zajímavá jednota v různosti a jedineč-

nosti každé z organizací.

Více na www.prorodiny.cz







Institut výzkumu 
inkluzivního 
vzdělávání,  
Pedagogická fakulta  
Masarykovy univerzity

Na projektu se podílíme …
Na projektu se institut podílí formou rea-

lizace arteterapeutické dílny pod vedením Mgr. 

Pavla Sochora, Ph.D.. Společně se studenty Peda-

gogické fakulty Masarykovy univerzity tak pravi-

delně poskytuje své znalosti a odborné dovednosti 

k podpoře rozvoje schopností a talentu dětí a žáků 

(společně s rodiči) formou kolektivní a individuální 

výtvarné tvorby. Koncept dílny se hlásí k  artetera-

peutickému směru „Art for Therapy“, nikoliv ke kon-

ceptu psychoterapeutickému.  

Jinak běžně děláme …
Institut se zaměřuje na výzkum v  oblas-

tech inkluzivního vzdělávání a  sociální inkluze 

(participace osob s  postižením a  podpora do-

spělých osob se specifickými potřebami). Další 

náplní jsou vzdělávací a  výzkumné aktivity. 

Institut zajišťuje metodologickou podporu 

pro studenty doktorského studia Speciální 

pedagogiky. Dlouhodobým cílem je úzká 

provázanost studijního oboru s  praxí, pro-

to institut spolupracuje s  řadou zařízení 

a  neziskových organizací. Prostřednictvím 

našeho prakticky orientovaného výzkumu 

usilujeme o zlepšení podmínek pro vzdělávání, 

pracovní uplatnění a  samostatný život osob se 

speciálními potřebami. Spolupracujeme s výzkum-

nými institucemi, vzdělávacími organizacemi a ne-

ziskovým sektorem v ČR i v zahraničí.

Významný moment, který si odnášíme 
z účasti na projektu …

Participace na tomto projektu je pro naši 

instituci významná, jelikož umožňuje spolupráci 

vysokoškolského pracoviště s praxí a předávání nej-

novějších zahraničních poznatků z oboru v oblasti 

vzdělávací, poradenské a sociálních služeb. Projekt 

také umožňuje vytvořit specifický prostor pro stu-

denty a  zapojit je do profesionálních týmů spolu 

se svými vysokoškolskými pedagogy. V neposlední 

řadě je důležitá podpora konkrétních rodin a jejich 

dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jakož 

i  společně šířené myšlenky inkluze ve společnosti 

a ukázky příkladů dobré praxe. 

Více na: http://katedry.ped.muni.cz/iviv



Arteterapeutická dílna realizovaná v  rámci 

projektu „Rodina je jednou z nevyhnutelných podmí-

nek štěstí“ (2014–2015) je zaměřena na děti a žáky 

se zdravotním znevýhodněním. Obsah dílny je kon-

cipován jak individuální, tak skupinovou tvorbou 

v ateliérovém prostředí. Garantem arteterapeutické 

dílny je Mgr. Pavel Sochor, Ph.D., který se výtvarnou 

tvorbou osob se zdravotním postižením dlouhodo-

bě zabývá a na uvedené téma odborně publikuje. 

Sestavený koncept arteterapeutické dílny vychází 

z aktuálních zahraničních trendů a nalézá tak tera-

peutický smysl v procesu výtvarné tvorby samotné. 

Nevyžaduje bezpodmínečně psychologickou inter-

pretaci a diagnostiku klientů. V zahraničí se tak po-

pisuje souslovím „Art for Therapy“ (využití umělec-

kých forem pro terapeutický cíl).  Jedná se o aplikaci 

výtvarných postupů bez nároku na psychoterapeu-

tickou interpretaci činnosti klienta.

Koncept dílny počítá i  s  přítomností a  za-

pojením rodičů do kreativní činnosti spolu s dětmi 

a lektory. Tvořivou expresivní činnost aktérů artete-

rapeutické dílny lze považovat za jeden z účinných 

způsobů poznání. To odpovídá výchovně-vzděláva-

címu záměru dílny jako volnočasové aktivity.

Lze shrnout, že složky psychiky dětí i dospí-

vajících, jako jsou představivost, imaginace a fanta-

zie, představují pro arteterapii velký potenciál, se 

kterým se snaží pomocí různých postupů pracovat. 

Strategie vizualizace (zobrazení představ a  my-

šlenek) je používána nejen k  arteterapeutickým 

cílům. S  tímto předpokladem pracujeme i  v  arte-

terapeutické dílně realizované v  brněnském stře-

disku Slezské diakonie. Významný je také aspekt 

vývojový. Vzhledem k věkové skladbě návštěvníků 

dílny je potřebné upozornit, že dětská fantazie 

je bohatá, což má z  vývojového hlediska často za 

následek nepřesné rozlišování světa subjektivního 

a objektivního. Přesto umožňuje vytvářet originál-

ní a  autentické artefakty, které se staly v  dějinách 

umění inspirací pro mnohé profesionální umělce. 

Vzniklé artefakty autorů odrážejí příběhy výtvar-

ného myšlení, které mohou zpochybnit časté ste-

reotypy myšlení a  zvyklostí, jež nás běžně obklo-

pují. Nutí nás přemýšlet nad slovy, jako je krásno, 

abnormalita, mainstreamová kultura, a  stavět je 

do nových souvislostí. Výsledky vlastní kreativní 

činnosti poukazují na samu podstatu člověka – 

tvůrce, která může být právě v  prezentovaných 

fotografi ích a  vystavených dílech snáze objevena. 

(Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.)

Arteterapie





Závěr
Naše publikace si kladla za cíl seznámit 

čtenáře s projektem Rodina je jednou z nevyhnu-

telných podmínek štěstí. Dále zde dostali prostor 

jak klíčový realizátor projektu, tak spolupracující 

organizace. Pod lupou jsme se podívali na artetera-

pii, jako jeden z příkladů aktivit projektu. Je zde po-

psán přínos nadstandardně poskytnutých aktivit 

uživatelům sociálních služeb, ale také obohacení 

realizátorů jednotlivých činností.

Jako poslední tečku je nutné uvést, že žád-

ná z uvedených zajímavých aktivit pro rodiny dětí 

se zdravotním znevýhodněním, by nebyla možná 

bez poskytnutí podpory grantu z fondů EHP.

Partneři:

Další podporu poskytli:
Turistické informační centrum města 

Brna (dále TICmB) je spolupořadatelem výstav 

a poskytuje prostory pro výstavy v rámci projektu. 

TICmB mimo jiné provozuje několik informačních 

center, průvodcovské služby, turistický minibus, 

stará se o  významné kulturní památky a  pořádá 

kulturní akce.





Kontakty:
Slezská diakonie, ELIADA Brno
Mgr. Michaela Kubešová
manažer projektu Rodina je jednou z nevyhnutelných 
podmínek štěstí, vedoucí střediska ELIADA Brno 

m.kubesova@eliada.cz
www.dorea-eliada.cz

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Rostislav Macošek
vedoucí Projektu VÝZVA

rmacosek@prorodiny.cz
www.prorodiny.cz 

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání 
Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.
arteterapeut, lektor, garant realizace arteterapeutické dílny
pro děti a žáky se zdravotním postižením

sochorart@seznam.cz
http://katedry.ped.muni.cz/iviv
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