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Hodnotiaca správa
zrealizovaného projektu
„Veľká letná škola umenia 2011“
Zmluva č. 59/3-2011/OSP

Rohov, november 2011

Vyhodnotenie projektu „Veľká letná škola umenia“
29.8.2011 – 02.09.2011 v Kunove

1. Zhodnotenie a popísanie cieľov a aktivít
a. Občianske združenie Promethea so sídlom v Rohove spolu s Domovom sociálnych
služieb pre deti a dospelých v Rohove zrealizovali v dňoch 29.08. – 02.09.2011 projekt Veľká
letná škola umenia.
Miestom realizácie projektu bola rekreačná oblasť Kunovská priehrada v okrese
Senica, Chata nad plážou s bezbariérovým prístupom.
Projektu sa zúčastnilo 35 klientov a terapeutov zariadení sociálnych služieb z Rohova,
Jahodnej, Skalice, Holíča a Nezamyslíc (Česká republika).
Zámerom projektu bolo pokračovať a nadviazať na predošlé ročníky Letnej školy
umenia, zdokonaliť sa v práci s keramikou, posunúť ďalej svoje doterajšie zručnosti v oblasti
glazovania keramiky a zoznámiť sa s prácou na hrnčiarskom kruhu. Ďalej trénovať sa
a zdokonaľovať v oblasti hry na africké bubny, využiť potenciál kanisterapie a venovať sa
cvičeniu kalanetiky. Okrem týchto hlavných aktivít bolo naším cieľom utuženie kontaktov
a priateľstiev medzi klientami a výmena pracovných informácií a skúseností medzi
pracovníkmi jednotlivých zúčastnených zariadení.
b. V prípravnej fáze projektu sme nakúpili potrebný materiál pre prácu s hlinou,
vrátane hrnčiarskeho kruhu. Zabezpečili sme ubytovacie bezbariérové priestory v Chate nad
plážou v Kunove (okres Senica) a stravu pre všetkých účastníkov. Oslovili sme
dobrovoľníkov pre zastrešenie voľnočasových aktivít klientov. Zabezpečili sme odborných
lektorov pre prácu s keramikou a muzikoterapeutov pre hru na afrických bubnoch, cvičiteľku
kalanetiky a kanisterapeutku. Na túto akciu sme pozvali zástupcov regionálnych médií, ako aj
zástupcov Odboru sociálnej pomoci TTSK a poslancov TTSK. Zabezpečili sme pitný režim
a voľnočasové aktivity pre všetkých účastníkov počas celého trvania projektu.
Počas realizácie projektu sa klienti a zamestnanci jednotlivých zúčastnených zss
venovali rôznym činnostiam.

Počas workshopov, ktoré priebehali od rána do večerných hodín sa mohli účastníci
rozhodnúť, či budú pracovať s hlinou (vytvárať rôzne výrobky modelovaním, glazovať
vypálené výrobky alebo pracovať na hrnčiarskom kruhu) , maľovať, alebo budú hrať na
africké bubny (trénovať rytmy, ktoré sa naučili počas minulých ročníkov letných škôl
a zároveň sa učiť nové, zložitejšie rytmy).
K dispozícii bola tiež profesionálna cvičiteľka kalanetiky p. Mária Masaryková zo
Senice, s ktorou si mohol každý zacvičiť na pláži. Počas jedného dopoludnia mali účastníci
možnosť zapojiť sa do kanisterapie pod vedením profesionálnej kanisterapeutky p. Carmen
Kapsovej z Veľkého Medera.
Každý si tiež mohol vyskúšať techniku pletenia prútených košíkov pod vedením klientov
a zamestnancov z DSS Na zámku Nezamyslice (Česká republika). Všetci účastníci tiež uvítali
možnosť využiť možnosti rekreačného zariadenia ako kúpanie, slnenie, prechádzky, či
posedenie na kávičke.
V rámci utuženia priateľských vzťahov sme pre všetkých pripravili diskotéku, opekačku
a rôzne športové hry.
Prácu s keramikou odborne zastrešili profesionálna keramička p. Hana Potančoková
z Holíča a arteterapeutka z DSS Rohov Mgr. Miriam Nôžková. Hra na africké bubny
prebiehala pod odborným vedením lektora muzikoterapie Bc. Miroslava Randušku zo
Zvolena a muzikoterapeutky Bc. Silvie Štefkovej z DSS Rohov.
c. Veľkým spestrením celej akcie a zaujímavým momentom bola skutočnosť, že ku
všetkým prebiehajúcim workshopom, ktoré sa realizovali v exteriéri, sa pridávali ľudia, ktorí
tu trávili svoj voľný čas, chalupári z blízkeho okolia, turisti. Naši klienti sa tak dostali do
pozície učiteľov a inštruktorov, keď návštevníkov oboznamovali s jednotlivými činnosťami,
technikami a najmä svojimi zručnosťami, znalosťami a talentom.
d.

Jednoznačne sa nám podarilo splniť cieľ projektu. Klienti zariadení sociálnych

služieb sa zoznámili s prácou na hrnčiarskom kruhu, zdokonalili sa v oblasti glazovania
hlinených výrobkov a tvarovania hliny. Naučili sa nové rytmy na afrických bubnoch, počas
spoločného bubnovania na nich vplývala vznikajúca energia, odbúrali svoje emočné napätie
a cítili radosť z hudby. Počas jednotlivých workshopov, ktoré prebiehali v exteriéroch
rekreačnej oblasti, sa ku klientom pridávali ľudia z okolia, ktorých tieto činnosti zaujali.
Klienti teda mali možnosť priamo pri práci ukázať verejnosti svoje schopnosti, zručnosti,
dokonca sa aj oni ocitli v pozícii učiteľov, keď návštevníkov zasväcovali do problematiky
jednotlivých činností. Týmto sa nám podarilo splniť ďalší z cieľov – povzbudiť klientov

k tomu, aby prezentovali svoje schopnosti, talent a poznatky, podporiť ich sebavedomie
a sebahodnotenie a docieliť ich spoluprácu s intaktnou populáciou.
2. Cieľová skupina a personálne zabezpečenie projektu
Cieľovou skupinou projektu boli klienti zo zariadení sociálnych služieb: DSS Rohov, DSS
Jahodná, DSS Zelený dom Skalica, DD a DSS Holíč, DSS Na zámku Nezamyslice (Česká
republika).
e. Reakcie cieľovej skupiny boli veľmi pozitívne. Kladne hodnotili jednotlivé
pracovné činnosti, ktorým sa venovali, boli spokojní so zabezpečeným
voľnočasovým programom, páčilo sa im prostredie, v ktorom sme projekt
zabezpečili a vysoko ocenili možnosť stretnúť sa so svojimi starými, prípadne
zoznámiť s novými, priateľmi z jednotlivých zúčastnených zss a stráviť s nimi
pekné chvíle.
f. Najväčším prínosom projektu pre túto cieľovú skupinu je samotný pobyt mimo
zariadenia, v ktorom celoročne žijú, ďalej množstvo činností, ktorým sa mohli
počas celého pobytu venovať a stretnutie s inými klientami zss.
g. Na realizácii projektu sa podieľalo 6 dobrovoľníkov.
h. Formou dobrovoľníckej práce boli čiastočne realizované voľnočasové aktivity
v popoludňajších hodinách (prechádzky, športové hry, kúpanie, diskotéka).
i. Na projekte bolo odpracovaných 8 hodín dobrovoľníckej práce.
3. Výstupy projektu
j. Kvantitatívne: pri práci s keramikou sme vyrobili 35 výrobkov modelovaním, 42
výrobkov na hrnčiarskom kruhu a naglazovali sme 48 hlinených výrobkov. Hre na africké
bubny sa klienti venovali 10 hodín počas celého trvania akcie. Cvičenie kalanetiky prebiehalo
dvakrát, v trvaní celkovo 3 hodín. Pletenie košíkov prebiehalo denne v trvaní 8 hodín celkovo,
vyrobili sme 18 košíkov. Kanisterapia sa realizovala jeden deň v trvaní dvoch hodín.
k. Kvalitatívne: časť finálnych výrobkov ( ktoré si účastníci Veľkej letnej školy
umenia nezobrali domov ) bola odprezentovaná v rámci Prezentačnej výstavy výtvarných prác
klientov zariadení sociálnych služieb senického a skalického okresu v Dome kultúry v Senici
v termíne 17.- 21. októbra 2011. Klienti DSS Rohov a DSS Jahodná budú prezentovať svoje
zručnosti v hre na afrických bubnoch na rôznych kultúrno – spoločenských podujatiach.
l. Silnými stránkami projektu sú: sprostredkovanie zručností klientom v jednotlivých
oblastiach umenia priamo od odborníkov a ďalšie využitie nadobudnutých zručností v rámci

jednotlivých terapií v zariadeniach sociálnych služieb. Ďalej stretnutia a spolupráca klientov
zss s intaktnou populáciou, čím prispievame k integrácii klientov zariadení sociálnych služieb
s celoročným pobytom. Nemenej dôležité je stretnutie klientov jednotlivých zss navzájom
a tým udržiavanie priateľstiev.
m. Slabé stránky projektu nevidíme žiadne.
4. Pokračovanie projektu
n. V projekte Veľkej letnej školy umenia chceme pokračovať aj naďalej, nakoľko má
u našich klientov veľký úspech. Preto vynaložíme úsilie, aby sme sa aj počas ďalšieho roka
v lete stretli.
o. Udržateľnosť projektu spočíva aj v skutočnosti, že práci s keramikou, kalanetike,
kanisterapii ako aj hre na africké bubny sa aktívne v DSS Rohov venujeme a prezentujeme sa
týmito aktivitami aj navonok v podobe rôznych výstav, predajných akcií a koncertných
vystúpení. Preto manažment DSS Rohov vynaloží úsilie o získanie finančných prostriedkov
z rôznych grantov na realizáciu projektu v budúcom roku.

Mgr. Soňa Prétorová
Koordinátorka projektu

A.2. Kópia článku publikovaného v médiách

Článok o Veľkej letnej škole umenia bol uverejnení na verejnom portáli Trnavského
samosprávneho kraja 12.9.2011, link : www.trnava-vuc.sk po ukončení projektu.
Informáciu o finančnej podpore Nadácie Orange na zrealizovaný projekt Veľká letná
škola umenia poskytla vo svojom príhovore počas vernisáže prezentačnej výstavy výtvarných
prác klientov zss TTSK v Dome kultúry v Senici, 17.10.2011, riaditeľka DSS Rohov PhDr.
Monika Knezovičová. Výrobky klientov z hliny, ktoré vznikli počas realizácie projektu,
tvorili súčasť Prezentačnej výstavy.

