
Projekt „Terapeutický pokoj“

Cíl projektu:

Zvýšení kvality života a rozvoj osobnosti dětí s postižením prostřednictvím 
vědomě zvolené a řiditelné nabídky primárních podnětů v příjemné, pohodové a 
bezpečné atmosféře, bazální aktivace dětí s postižením, zaměřená na smyslové vnímání a 
smyslovou zkušenost pomocí světla, zvuků, pocitů, vůní a chuti.

Základní charakteristiku projektu:

        Cíl projektu lze realizovat zařízením terapeutického pokoje typu, ve světě tolik známého 
pod názvem, snoezelen či bílý pokoj. V prostorách běžných MŠ taková místnost schází. A 
zvláště v naší MŠ se speciálními třídami najde efektivní uplatnění. Tím, že jsme velký subjekt 
skládající se ze 4 objektů s kapacitou 250 dětí je zcela jasné, že využitelnost této místnosti 
bude 100%. Očekáváme, že projekt „Terapeutický pokoj“ přinese do práce s dětmi 
s postižením mnohá pozitiva – povede k stimulaci vývoje dítěte, ale také i k jeho relaxaci, a 
obohatí tak naší speciální péči.

Činnosti vedoucí k cíli:
- zařazení pobytu v terapeutickém pokoji – do každodenního (týdenního) programu 
- pravidelné individuální a skupinové pobyty v terapeutickém pokoji budou sloužit i k 

relaxaci – dle harmonogramu
- mimořádné individuální pobyty (pro uklidnění, při problémech, nezvládaném napětí, 

po epileptickém záchvatu, apod.)
- školení učitelek v oblasti terapeutických a relaxačních technik - bazální stimulace, 

muzikoterapie, apod.
- seminář pro rodiče - motivace rodičů pro využívání místnosti pro posílení vazby a 

komunikace mezi nimi a dítětem
- vybudování a vybavení terapeutického pokoje

Využitelné terapie:
- aromaterapie
- bazální stimulace
- muzikoterapie
- biblioterapie

Výstupy
      -    pravidelná (plánovaná) účast minimálně dětí při využívání pokoje
      -    využití místnosti minimálně 15 hodin týdně
      -   školení pro učitelky
      -    beseda pro rodiče dětí
      -    vybudování a vybavení místnosti do září 2009



Získávání informací o výstupech
      -    záznam o využívání místnosti

(datum, čas, jméno klienta nebo skupiny, program + postřehy, podpis)
      -    seznam všech dětí využívajících místnost 
      -    individuální plán každého dítěte
      -    zápis ze setkání týmu pracovníků
      -    prezenční listina ze školení zaměstnanců      
      -   faktury a fotodokumentace související s vybudováním a vybavením místnosti

Zdůvodnění projektu:

            Zřízením terapeutického pokoje v naší MŠ, chceme poskytnout prostor dětem 
s postižením i bez postižení k navození pocit pohody a uvolnění, přivádět děti do klidu, ale 
také je aktivizovat, probouzet zájem, řídit a srovnávat podněty, vyvolávat vzpomínky,
odebírat strach a přinášet jistotu, pocity bezpečí, navodit a podporovat vztahy, jednoduše 
přinášet radost.

Terapeutický pokoj doplní nabídku aktivit a využití času zejména pro děti 
s jakýmkoliv postižením, pro děti s autismem, projevy hyperaktivity agresivity, nebo 
s poruchami chování, a přispěje tak k jejich zklidnění i celkovému rozvoji a pomůže 
odbourávat některé negativní projevy vyplývající z jejich postižení nebo kombinace postižení. 
Umožní aplikovat speciální metody, pro které není prostor v běžných třídách MŠ. Vzhledem 
tomu, že jsme MŠ integrující velké množství dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
/skupinově i individuálně/ bude tato relaxační místnost také centrem potkávání v pohodovém 
prostředí.
           Terapeutický pokoj podpoří a umocní přirozenou integraci všech našich dětí bez 
rozdílu a může tak vést až k očekávané inkluzi.

Přínos projektu:

Očekávaná pozitiva 
- uvolnění, odbourání stresu a napětí
- snížení neklidu, agresivních projevů, hyperaktivity, nežádoucích stereotypů 
- prožívání nových prvků stimulace, rozvoj smyslového vnímání
- zlepšení komunikace a porozumění mezi klientem a profesionálem
- posílení vztahu a porozumění mezi dítětem a rodičem
- aktivace dítěte – projevení zvýšeného zájmu o okolí, rozšíření poznání 
- nenásilná forma přirozené a pozitivní integrace dětí s postižení mezi ostatní děti
- spokojenost dítěte


