DATUM AKCE
1.10.2008

JMÉNO ORGANIZACE
Camino, o.s.

NÁZEV AKCE
Pohyblivý klub neslyšícího diváka

POPIS AKCE - ČESKY
Každou první středu v měsíci promítáme pro sluchově postižené filmy s našimi speciálně upravenými-rozšířenými titulky, které

4.října

Ateliér ALF

Jak prodat dobro

září 2008
5.10.2008

SOŠ logistická a SOU Dalovice
občanské sdružení EPI-RODINA

Fáborkový závod
SME TADY, aneb Koncert ke dni epilepsie

vyhodnocení 29.9 - 5. 10.2008,

Speciální mateřská škola svitavy, Československé armády """ Bezpečná školka"""

Jedná se o druhý ročník s podporou známých osobností ze showbusinessu.
V rámci této akce děti výtvarného oboru ZUŠ vytvoří piktogramy chování v MŠ a žáci ZŠ tyto piktogramy doplní logem. MŠ

probíhat začla akce ode dne

1645/9 568 02 Svitavy

umožní žákům ZUŠ výstavku svých prací ve škole a akce společné se ZŠ naplánujeme. Zapojeni budou též rodiče dětí.

vyhlášení
29.9. - 5.10.2008

Katedra sepciální pedagogiky, Pedagogická fakutla,

Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podpora akce při výuce studentů na VŠ.

4. října

Masarykova univerzita
Junák, svaz skautů a skautek ČR, 18. středisko Kruh

Pojďme na to spolu

Dobrodružná výprava do přírody je snem všech dětí. Nezáleží na ničem jiném než chuti jít s ostatními ven a užít si to.

1.října 2008
29.9-5.10.2008

Dětské integrační centrum a mateřská škola
Mateřská škola Laudova, se speciálními třídami

Den otevřených dveří s dílnami pro rodiče a děti
"""Všichni společně"""

Den otevřených dveří s dílnami pro rodiče a děti. Seznámení s denním režimem.
"Výstavka fotografií pod názvem ""Všichni společně"" pro děti, rodiče a veřejnost ze společných akcí tříd speciálních a

úterý 30.9.08 (upřesníme podle

Mateřská škola Milíčův dům

Táborák

běžných, konaných naší školou běhen celého školního roku."
Táborák pro rodiče, děti a přátelé školy

2. října 2008
2. X. 2008
1.-2.10.2008
2.10.2008
1.10.2008

ZŠ Komenského nám. 622/3, Děčín 1
Speciální ZŠ a Speciální MŠ Děčín I,
ZŠ Na Líše, Pha 4 a ZŠ pro sluch. post. Ječná, Pha 2
Základní škola Mohelno, okres Třebíč, 1.stupeň
Základní škola, Příbor, Dukelská 1346-škola pro žáky se

společné malování
Sportovní dopoledne
společné sportování
Barevné dopoledne
"""SVĚT S MÍSTEM PRO VŠECHNY"""

Společná 2-hodina žáků 6.tříd ZŠ se žáky ze Speciální základní školy.
Žáci I. až V. tříd speciální školy si změří síly s vrstevníky ze ZŠ Komenského nám. Děčín I a naváží přátelství
vzájemné setkání žáků obou škol, sportovní dopoledne
Začlenění mentálně postižených dětí z denního stacionáře Barevný svět v Třebíči do výuky se zdravými dětmi.
vzdělávací a zábavné aktivity zaměřené na ekologii a vzájemné poznání připravené studenty gymnázia pro žáky se

30.9.2008

speciálními vzdělávacími potřebami
FIT-ILCO ČR,o.s.

Žiju mezi lidmi, povím jak na to

speciálními vzdělávacími potřebami.
Dozvíte se kdo jsou stomici, jak bezvadně jsou celosvětově organizovaní, o světových dnech stomiků, Kongresu Evropské

30.9.2008
29.9.-3.10.2008

ZŠ TOLERANCE, Mochovská 570, Praha 9, Hloubětín
DYS-centrum o.s.

Dopravními prostředky po Praze
Učíme se jinak aneb výuka dětí se specifickými

asociace stomiků. o aktivitách FIT-ILCO Poznáte, že i se stomií se dá opravdu žít.
společná jízda i netradičními dopravními prostředky po Praze dětí praktické a speciální školy
Akce bude prezentovat pracovní materiály, pomůcky i konkrétní postupy, jimiž lze přispět k integraci žáků se specifickými

30. 9. 2008

Komunitní centrum Kruh při ZŠ Hostýnská v Praze 10

poruchami učení a chování
Setkání v Kruhu

poruchami učení a chování v běžných typech tříd a škol.
Společné setkání dětí z naší školy a dětí ze speciální školy: divadelní představení pohádky od autorské dovjice Svěrák-Uhlíř

2.10. - 3.10.2008

ZŠ Třemošnice

Žijeme spolu

Pobytová akce pro žáky 1.třídy ZŠ a ZŠ praktické. Cílem pobytu je vytváření dobrých mezilidských vztah, výchova k toleranci,

3.10.2008
2. října 2008

ZUŠ J.Pravečka Lanškroun
Rytmus, o.s.

Setkání s dětmi ze školy speciální
Seminář o inkuzívním vzdělávání na pražském

vzájemné pomoci a řešení různých situací.
Setkání s dětmi ze školy speciální a jejich zapojení do hudebních a výtvarných aktivit.
Pracovního semináře vedeného formou open space workshopu se zúčastní 80 učitelů, ředitelů a asistentů učitele z pražských

29.9 - 10.10

Základní škola, Brno, Gajdošova 3

magistrátu
Jak se žije s handicapem

škol. Záštitu nad akcí převzala náměstkyně primátora hl. m. Prahy paní Marie Kousalíková.
Každá určená třída (4.-7.tř.) bude zpracovávat téma určitého postižení, vyhledávat na internetu, zjišťovat informace, pak

1.října 2008
29.9.-3.10.2008

Klíč - centrum sociálních služeb
Občanské sdružení Petrklíč (k duši klíč)

Prezentace PC výukových programů
Kamarádi Petrklíče - týden pro inkluzi

29.9. - 3.10. 2008

ZŠ Dušejov, ICS - integrační centrum Sasov Jihlava

"""Společně si užíváme"""

dílny pro veřejnost
Společné aktivity mezi ZŠ a ICS (solná jeskyně, vzájemné návštěvy - ICS, ZŠ, kuželky, výlety, diskotéka, knihovna)

18.9.2008

Okamžik-sdružení pro podporu nejen nevidomých

Dětská Habrovka

Odpoledne plné her pro děti se zrakovým postižením,jejich rodiče, asistenty a sdružení Okamžik, které poskytuje nevidomým

29.9. - 5.10.2008

"SZSS Cheb, Domov pro osoby se zdravotním postižením Týden moudré sovy

dětem zdarma asistenty na cesty do škol, na zájmové aktivity apod..
zapojení dětí s mentálním postižením do zájmových kroužků dětí bez postižení,vzájemné poznávání a pochopení potřeb

1. října 2008

""Mája"" v Chebu"
Středočeský kraj a Quip - Společnost pro změnu

Začleňování dětí s postižením do běžných tříd

druhého, podpora při společné práci s daným tématickým zaměřením
Seminář, jehož smyslem je posílit pracovníky v sociálních službách při prosazování práv dětí s postižením na vzdělávání v

2.10.2008

Pedagogicko psychologická poradna Semily

základních škol
POZNAL JSEM,POCHOPIL JSEM

systému běžných škol.
Jednodenní zážitkové setkání studentů středních škol. Obsahem je seznámení s lidmi s různými typy zdravotního postižení a

1.10.2008

Mateřská škola Radost, s.r.o.

Jsme kamarádi

4.10.2008

Nepřijatelní,o.s.

Divadelní workshop

1.10.2008

Mateřská škola a Základní škola DUHA s.r.o.

Jsme kamarádi

30. září 2008

Partnerství organizací poskytujících služby v Integračním

Zahradní slavnost v Integračním centru Filipova

Záměrem akce je seznámit širokou veřejnost se službami poskytovanými v Integračním centru Filipova v Praze 11

Společné sestavování stonožky z papírových krabic žáky orlovských škol na veřejném prostranství v Orlové. Akce bude

umožňují neslyšícím větší prožitek,usnadňují pochopení děje a souvislostí, ale především rozvíjejí schopnost číst a porozumět
textu.
Seminář pro PR manažery a vedoucí pracovníky v pomáhajících profesích. Jak nejlépe prodat naši práci - vizuální
komunikace, grafika, fotka, web, tisk atd. Přihlášky nejprve zašlete na alf@artlanguage.org, omezená kapacita max. 15 osob.
Seminář je za symbolickou cenu 500 korun.
Trať podle fáborek se stanovišti pro klienty ÚSP Mariánská,kterou připraví studenti 3.A s třídním učitelem.
Skupina Mladých s Epilepsií (SME, součást o.s. E-R) pořádá koncert u příležitosti Národního dne epilepsie, který je 30.9.

programu - rádi bychom, aby
nám zahrála kapela Chinaski,
zatím v jednání)

„O červené Karkulce“ v podání dětí z pěveckého kroužku ZŠ Hostýnská, sportovní soutěže, spusta legrace a prima zábavy.

budou besedy, návštěvy spec.škol - společná výuka, návštěva výstavy v Dětském muzeu... Prezentace - výstava ve škole.
Prezentace výukových počítačových programů pro vzdělávání osob s mentálním postižením.
V rámci tohoto projektu proběhne: 1) týdenní prodejní výstava výrobků dětí v prostorách Kulturního střediska U Koruny v
Praze - Radotíně, 2) den otevřených srdcí - středa 1.10.2008 v obou centrech pro děti a rodinu v Petrklíči, 3)otevřené pracovní

možnost zažít si na vlastní kůži jejich situaci (divadelní představení pro neslyšící, film ve verzi pro nevidomé, pohyb na
invalidním vozíku).
Společné sestavování stonožky z papírových krabic žáky orlovských škol na veřejném prostranství. Akce bude doprovázena
zábavnými programy a bude vyvrcholením celého inkluzivního programu probíhajícího na půdě orlovských škol.
Workshop zaměřený na poznání divadelních možností účastníků v divadelním prostoru a kolektivu, na rozvoj osobnosti. Nabízí
možnost zahrát si nějakou roli a skrze ni poznat sama sebe pomocí pásma cvičení, prověřené hry Stopky a průvodu vlastních
vytvořených divadelních postav.
Společné sestavování stonožky z papírových krabic žáky orlovských škol na veřejném prostranství v Orlové. Akce bude
doprovázená zábavnými programy a bude vyvrcholením celého inkluzivního programu probíhajícího na půdě orlovských škol.

centru Filipova: Podpora samostatnosti - OSA,o. s.,
FORMIKA, o. s., ARPZPD Klub Hornomlýnská, Centrum
pro zdravotně postižené Praha 4, SETRANS - Josef
1. 10. 2008

Selichar
Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917

Jsme kamarádi

1. 10. 2008

Mateřská škola Husova 1211 Orlová - Město

Jsme kamarádi

1. 10. 2008
29.9.2008

ZŠ a MŠ Černovice,p. o. Bělohrobského 367
občanské sdružení FOKUS Ústí nad Labem, pobočka

Putování za pokladem
Setkání s Fokusem

Společný výlet s děrmi z DÚSP Černovice s hledáním pokladu, plnění úkolů a na závěr opékání špekáčků.
Kulturní akce pro veřejnost, která přibíží svět lidí s psychickými problémy. Proběhne koncert, divadelní vystoupení, ukázka

3.10.2008

Teplice
Základní škola německo-českého porozumění

Já, ty, my...

paličkování, karate, výstava výtvarných, fotografických prací a kaktusů a další.
Zážitkové dílny pro děti ml. školního věku, společná výtvarná a hudební dílna s postiženými dětmi, důraz na integraci cizinců a

29.9.2008

Krajský úřad Olomouckého kraje

Autismus

dstranění jazykových bariér.
Seminář by měl dát prostor k diskusi zejména osobám, které se mohou s autismem v rámci svojí profese setkat. Cílem je

1.10.2008

ZOO Liberec

Dobrodružství s žirafou

autistického spektra.
Jednodenní akce pro zdravé i handicapované děti formou projektového dne v areálu Zoo. Smíšené skupiny ma dobrodružné

4. 10. 2008
1.10.2008

Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb
ZŠ Mládí 726, Orllová - Lutyně

TVŮRČÍ DÍLNA
Jsme kamarádi

stezce nejen plní zajímavé úkoly, ale dokonce i opravdovou žirafu pokřtí.
Tvořivě společenské odpoledne, kde lidé s postižením učí ostatní jak si vyrobit něco pro radost.
Společné sestavování stonožky z papírových krabic žáky orlovských škol na veřejném prostranství v Orlové. Akce bude

1.10.2008

ZŠ Mládí 726, Orlová - Lutyně

Jsme kamarádi

1.10.08

Obchodní akademie Orlová, přísp. org.

Jsme kamarádi

2.10.2008

SPC Slunce při Soukromé MŠ, ZŠ a SŠ Slunce, o.p.s.

Společně do školy

významné opodstatnění.
Cílem setkání je vzájemné sdělení zkušeností, úspěchů a úskalí integrace v mateřských a základních školách v regionu za

29.9.-2.10.2008

ZŠ Loučanská 1112/3, 153 00 Praha 5

Inkluze - prostor pro všechny

účasti zástupců Krajskéko úřadu Středočeského kraje a Pedagogické fakulty UK.
1) Hřiště za školou - 29.9.- 8 aktivit-zvládání každodenních situací dětí se znevýhodněnním 2) 29.9.Odpoledne pro veřejnost

2.10. 2008

Asistence o.s. a Jedličkův ústav a školy

AKCE ZA MHD PŘÍSTUPNOU

ve spolupráci s Albertem 3) Interaktivní výstava v KS Koruně-29.9.-2.10.
"Touto akcí chceme upozornit na 25 bariérových stanic metra v Praze. Na těchto stanicích metra budou klienti sdružení

17. 10. 2008

Klub rodičů a přátel dětí s DS

Matematika krok za krokem

problematice bezbariérového zpřístupňování pražské MHD."
Lektorka: Netty Engels, Nizozemsko. Seminář zaměřený na vzdělávací specifika žáků s DS při výuce matematiky v širších

30.9.2008

Společnost pro ranou péči, QUIP - Společnost pro změnu

Promítání filmových dokumentů

souvislostech. Akreditován MŠMT ČR.
"Promítání dvou filmových dokumentů: Eliška a její lidé - o hluchoslepé holčičce a její rodině

1.10.2008

Sagapo Bruntál

Učíme se společně

prohlídka školy a společná výuka tělesné výchovy. V plánu jsou nejrůznější dovednostní soutěže a vzájemné předání

27-28.09.2008

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v

Seminář pro podporu inkluzivních mateřských škol v

drobných dárků
Hlavními cílem konference je ukázat: - jak fungují již existující inkluzivní mateřské školy v ČR a jak nadále zkvalitňují svou

České republice, o.s. ve spolupráci s Inclusion Europe a

České republice

práci - jak fungují inkluzivní mateřské školy v Německu a jejich srovnání s ČR - motivaci k otevření nabídky v běžných

doprovázena zábavnými programy a bude vyvrcholením celého inkluzivního programu probíhajícího na půdě orlovských škol.
Společné sestavování stonožky z papírových krabic žáky orlovských škol na veřejném prostranství v Orlové. Akce bude
doprovoázena zábavnými programy a bude vyvrcholením celého inkluzivního programu probíhajícího na půdě orlovských škol.

vzájemné předání zkušeností, které pak mohou být dále využívány,ale i předávány těm, kteří pečují o osoby s poruchou

doprovázena zábavnými programy a bude vyvrcholením celého inkluzivního programu probíhajícího na půdě orlovských škol.
Společné sestavování stonožky z papírových krabic žáky orlovských škol na veřejném prostranství v Orlové. Akce bude
doprovázena zábavnými programy a bude vyvrcholením celého inkluzivního programu probíhajícího na půdě orlovských škol.
Cílem je informovat o problematice začlenění lidí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného prostředí ve společnosti,
motivovat odbornou pedagogickou veřejnost a sociální pracovníky a ukázat široké veřejnosti, že myšlenka inkluze má

Asistence a studenti Jedličkova ústavu a škol sbírat podpisy pod výzvu ""Za MHD přístupnou"" a debatovat s cestujícími o

německou organizací Lebenshilfe Norimberk

mateřských školách pro děti s mentálním postižením - jak organizovat inkluzivní mateřskou školu - možnosti mezinárodní
spolupráce a finanční podpory

29.9.- 5.10.

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12

Stáří v září

"Projekt žáků 6.tříd realizován formou hudebně-dramatického pásma žáků a učitelů školy pro seniory a výstavou žákovských
prací na téma ""Stáří"" v domově důchodců. Při přípravě a realizaci projektu bude posílena integrace žáků se specifickými
potřebami. Dalším cílem je vštípit žákům úctu ke stáří a překlenout ""propast"" mezi nimi a seniory."

26.9. - 3.10.2008
1. 10. 2008

Mateřská škola se speciálními třídami DUHA
Speciální základní škola Chrudim

Do přírody všichni spolu....
Potřebujete nás?

Je pro nás samozřejmostí, že do školy v přírodě chceme jet všichni společně, i ty jsi náš kamarád....
"Prezentace SpZŠ, cílová skupina - rodičovská veřejnost, výchovní poradci základních škol, učitelé MŠ, ostatní zájemci. Cíl -

2.10.2008

Základní škola Těrlicko-Horní Těrlicko 419, okres Karviná,

Pojďme se spolu smát

dopolední Veselá olympiáda na hřišti, poté společné sestavování plastové stonožky, prohlídka školy a činnost kroužků,

5. 10. 2008
30.9

příspěvková organizace
"ZŠ Československé armády 570, Frýdek-Místek
ZŠ Košíře. Plzeňská 117/39 - Praha 5

Pomoz mi, abych to dokázal
Všichni jsme si rovni

odpolední pochod Šlape celá rodina
Žáci deváté třídy připraví sportovní den uzpůsobený schopnostem a možnostem handicapovaných.
Zhotovení keramických portrétů . Každý účastník si vyrobí keramickou masku ve spolupráci se žáky naší školay.Společně si

1.10.2008

ZŠ U Kapličky 959, Orlová-Lutyně

Jsme kamarádi

masku nadekorují engobami .
Žáci i. stupně se zapojí do společného sestavování stonožky z papírových krabic žáky orlovských škol na věřejném

2.10.2008

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Seminář o inkluzívním školství

prostranství v Orlové. Akce je doprovázena zábavnými programy.
Celodenní seminář je určen pro úředníky MŠMT, povede ho pan Mark Vaughan - ředitel Educational Change Consultancy z

1.10.2008

ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12

Den otevrřených dveří, Cvičení v přírodě, WEB -

Velké Británie.
1.10.08 na I.stupni zpřístupnění na výuku, II.stupeň zapojení do sportovních aktivit v Krčském lese, WEB- popis inkluze na

30.9.2008

ZŠ Praha 5-Košíře, Plzeňská 117/39

Historie inkluze na naší škole, Prezentace akce
Všichni jsme si rovni

naší škole včetně fotodokumentace
Zhotovení keramického portrétu.Účastníci akce ve spolupráci naší školy zhotoví keramickou masku,kterou si společně

v týdnu od 29. - 3. 10. 08

Školní poradenské pracoviště, ZŠ Generála Janouška

Rovná šance pro všechny

nadekorují.Kapacita 20 dětí.
V rámci Týdne pro inkluzi nabízíme pedagogům , ale i rodičům žáků naší školy tři hodiny otevřených dveří - tzn. dvě přímé

informování veřejnosti a odborníků o možnostech spolupráce. ""Čím jsme jiní, co nabízíme, můžete nás potřebavat."""

1006, Praha 9, Černý Most, 198 00

ukázky práce s žáky v reedukačních hodinách se školními speciálními pedagogy a jednu hodinu práce s žáky se školní

1. 10. 2008

Kaňka o.s., Tábor

Děti ze ZŠ do Centra Kaňka

psycholožkou.
Děti ze ZŠ Helsinská v Táboře přijdou na návštěvu za svými kamarády do Centra Kaňka. Prohlédnou si pracovny, pohrají si

1. 10. 2008
29.9.-3.10.2008

Kaňka o.s., Tábor
ZŠ Dubá, okres Česká Lípa,Dlouhá 113,Dubá 471 41

Den otevřených dveří
Týden pro inkluzi

se svými spolužáky.
Den otevřených dveří pro pozvané hosty i širokou veřejnost, k prohlídce pracoven a dalších prostor Centra Kaňka.
Od 29.9.-3.10. budou probíhat společné aktivity zdravotně,mentálně postižených dětí s ostatními dětmi-sportovní,výtvarné,Jak

září - prosinec 2008

ZŠ a MŠ Borkovany , okres Břeclav, příspěvková

Jak se žije s handicapem

žijí handicapovaní,návštěva u zvířat.
zpracování témat určitého postižení, společné návštěvy a zapojení žáků žáků, výstavka společně vytvořených prací, společný

od 29.9.2008

organizace
Katedra pedagogiky Fakuty pedagogické Západočeské

Zaházení kurzů Večerní školy pro osoby s mentálním

výlet návštěva výstavy a programu v muzeu v Brně
v týdnu od 29.9.2008 zahajujeme další ročník kurzů Večerní školy pro dospělé osoby s mentálním postižením, ve kterých

4. října 2008

univerzity v Plzni
POHODA o.s.

postižením
POHODOVÝ PODZIM na KAMPĚ

působí jako lektoři studenti učitelství a sociální práce.
Integrační festival s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením. Jablkoň, České srdce, Blue Effect, Ty Syčáci a mnoho

1.10. a 6.10.
1.10.2008

ZŠ Emy Destinnové, Praha 6 a ZŠS Rooseveltova
Mateřská škola Orlová-Lutyně Na Vyhlídce 1143 okres

Projekt Farma
Jsme kamarádi

dalších. Živá knihovna, šermíři, pobyt v klecovém lůžku, atrakce pro děti.
Návštěva dětí ze 4. tř. ZŠ a dětí ze ZŠS na farmě v ZOO + společné zpracování projektu
Společné sestavování stonožky z papírových krabic žáky orlovských škol na veřejném prostranství v Orlové. Akce bude

Karviná, příspěvková organizace

doprovázena zábavnými programy a bude vyvrcholením celého inkluzivního pragramu probíhajícího na půdě orlovských škol.

29.9.
2.10.
29.9.
29.9. - 5.10. a dále po celý rok

ZŠ Emy Destinnové, Praha 6 a ZŠS Rooseveltova
ZŠ Emy Destinnové, Praha 6 a ZŠS Rooseveltova
ZŠ Červený vrch
ZŠ Červený vrch

Projekt Společné stravování
Projekt Roční období
Staré pověsti české
Jedna škola pro tebe i pro mě

Společná příprava občerstvení a slavnostní tabule v kuchyňce školy - žáci 3. třídy ZŠ a žáci ZŠS
Žáci 3. třídy ZŠ společně s žáky ZŠS budou společně pracovat na projektu Roční období.
Účast žáků ZŠS Rooseveltova na divadelním představení žáků 5. tříd ZŠ Červený vrch.
Asistence a podpora začleněných dětí staršími spolužáky při vyučování.

29.9.
2. 10. 2008

ZŠ Emy Destinnové, Praha 6 a ZŠS Rooseveltova
Osmileté gymnázium Buďánka

Hodina fyziky
Děti jako my

Skupinka žáků ZŠS, kteří mají zájem o fyziku se zúčastní hodiny fyziky v ZŠ Emy Destinnove v 7. třídě.
Diskusní setkání a krátký film na téma děti s handicapem ve škole za účasti odborníka ze SPC při Jedličkově ústavu v Praze

30.9.2008

Základní škola Jana Bezděka Martinice, okres Kroměříž

Den policie, Výtvarné a sportovní odpoledne

Se žáky ZŠ speciální a DD Liptál se společně účastníme dopoledne na náměstí v Holešově akce Den s policií, poté se
přesuneme do naší ZŠ, kde žáci budou společně vytvářet dílo Promítání postav (balicí papíry, prstové barvy, voskovky)výtvarné seskupení obrysů postav nebo částí těl všech zúčastněných dětí. Poté budou pro všechny děti připraveny sportovní

3.10.2008
29.9. 2008

Ratolest - ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 10
Klíč - CSS

Já, ty, my
Přes divadlo k nám

soutěže na místním hřišti.
Společný výlet dětí ze speciální ZŠ Ratolest a žáků 5. třídy ZŠ německo-českého porozumění
Divadelní vystoupení herců-klientů Klíče - CSS.Tři připravená představení jsou výsledkem teatroterapeutického procesu a

29.9.-2.10.2008

Petrklíč (k duši klíč), o.s.

"Projekt: ""Kamarádi do Petrklíče"""

volných improvizací klientů.Vystoupení bude doplněno o výstavu fotografií herců a průběhu tvorby.
"Během pondělí až čtvrtka 29.9.-2.10.2008 proběhnou v soukromé MŠ Petrklíč v Radotíně (30.9.)a v Ekocentru
Lipence(1.10.)pracovní dílny - ruční práce, čtvrtek 2.10.bude stěžejním Dnem otevřených srdcí-možnost návštěvy, v 15.hod.
otevřena čajovna ""Loď"" - možnost popovídat si s handicapovanými dětmi, jejich rodiči a učiteli, od 17.hod. kulturní program v
domě U Koruny se závěrečnou aukcí. V Hlavním sále domu U Koruny po celý týden probíhá prodejní výstava prací nejen dětí

1.října 2008
1.10.2008
3.10.2008

ZŠaMŠ Smolkova v Praze 12
Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Středisko rané péče SPRP Praha

Podzimní radovánky
Divadelní variace
Jaké je to ve škole

z Petrklíče."
Zábavné odpoledne - hry, výtvarné činnosti, atrakce, zpěv u ohně, opekání uzenin
interaktivní barevné vystoupení členů Divadla Neslyším
Moderovaná beseda na téma "integrace nevidomých dětí do mateřské a základní školy a osmiletého gymnázia" - hosty jsou

29.9. - 3.10.2008

Rytmus Benešov, o.p.s.

Výstava fotografií a medializace tématu

nevidomí žáci a studenti se svými rodiči a asistenty pedagoga
Výstava fotografií zachycujících proces PZ. Medializace tématu inkluze prostřednictvím regionálního tisku a regionálních

2.10.2008

ZŠ a MŠ Resslova 10, Praha 2

Muzikantská rodina

infocenter.
Pozvání dětí ze SMŠ a SPC(s rodiči)do běžné MŠ nejen ke společné hře, ale i účasti na vzdělávacím programu:seznámení s

1.10.2008

Základní škola,Polní 963,Orlová-Lutyně,příspěvková

Jsme kamarádi

písní Muzikantská rodina,využití hudebních nástrojů a rytmických pomůcek.
Připojujeme se ke skládání krabicové stonožky;doprovodný zábavný program dle pořadatelů-MŠ Radost a MŠ a ZŠ Duha.

2.10.2008

organizace
ZŠ Hloubětínská 700, Praha 9

Pojďme se poznávat

Skupinové výtvarné činnosti dětí se zdravotním handicapem DC Paprsku společně s žákyněmi a žáky 9. tříd na podzimní
tématice - výroba papírových draků

