Tisková zpráva
Praha, 24. 3. 2014
Arteterapeutická dílna pro děti se otevírá v ZŠ Jeseniova

Nezisková organizace Alfa Human Service (AHS) zahajuje 28. 3. 2014 v rámci
projektu Doučování a podpora dětí se SVP první cyklus arteterapeutické dílny,
které rozšiřuje dosavadní nabídku pravidelného doučování na základní škole
Jeseniova v Praze 3.
Arteterapeutická dílna je určena max. 10 dětem mladšího školního věku, 1. – 4. tř. ZŠ.
Pod vedením lektorky Mgr. Lenky Nemcové budou děti každý týden v pátek kreslit,
malovat,

modelovat,

odpočívat

a

povídat

si

o

svých

obrázcích.

Smyslem

arteterapeutické skupiny je podpořit zejména děti bojácnější ve společenském kontaktu,
úzkostné, které mají problém v sociální komunikaci s vrstevníky nebo s dospělými apod.
“Výtvarná činnost pomáhá také dětem neklidným a impulzivním, ale mohou ji
navštěvovat i ti, ktěří chtějí pouze kreativně relaxovat,” komentuje náplň dílny
arteterapeutka Lenka Nemcová.
Již od podzimu 2013 probíhá na ZŠ Jeseniova také doučování Alfa Human Service.
Doučování se zaměřuje především na děti 3. – 8. tříd, které potřebují k učení více času
nebo jen individuálnější přístup a pomoc. Studenti speciální pedagogiky nebo
psychologie budou dětem během celého školního roku pomáhat s pochopením
probírané látky. „Při doučování jde nejen o zlepšení školních výsledků, ale také o dobrý
pocit z vykonané práce,“ přibližuje projekt jeho koordinátor Jakub Jaroš z Alfa Human
Service.
Projekt Doučování a podpora dětí se SVP je financován z prostředků ESF (program OPPA
Magistrátu hl. Města Prahy) a dětem jsou služby AHS poskytovány zdarma.
Nezisková organizace Alfa Human Service, fungující od roku 2000, poskytuje podporu a
vzdělávání rodinám a pracovníkům v pomáhajících profesích ve zdravotně sociální oblasti a
školství. Zároveň provozuje informační portál www.alfabet.cz pro rodiče s dětmi se zdravotním
postižením.
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