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Seznámení se s projektem "BÝT SPOLU"
Kdo jsou projektoví partneři?
Jaké jsou cíle našeho projektu?
Představení aktivit projektu - co plánujeme...
Kdo a jak se mů�e zapojit?
Kde hledat informace? Přihlášení?

 

Obsah prezentace

1.



projekt přináší zdokonalení sociálně
rehabilitačních podpůrných metod
dále pak zavedení nových podpůrných aktivit v
prevenci v oblasti duševního zdraví dětí a
dospívajících v LK
cílem projektu je i vzdělávání pedagogů,
neformálních pečovatelů a nezdravotnických
pracovníků, kteří s dětmi ve školách a v jiných
zařízeních pracují.

O projektu "Být spolu"
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smyslová místnosti pro MŠ, ZŠ i speciální i pro
veřejnost.
preventivní program a výukové materiály k
programu prevence
realizace víkendových akcí 
 „Parta Astronautů“
mezinárodní sdílení zkušeností
vzdělávání odborníků v Libereckém kraji

 

Projektové cíle a aktivity
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Partneri projektu

4.
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Projekt financován z fondů EHP 2014 - 2021 - program zdraví MZČR
 

www.norskefondy.cz/zdravi5.



vzdělávání a školení pedagogů, neformálních
pečovatelů, asistentů a dalších nezdravotnických
pracovníků formou seminářů, přednášek a konferencí
předávání zkušeností dobré praxe v metodě
Grunnlaget
preventivní terapeutické konzultace a preventivního
poradenství, které navazuje na preventivní programy
propagace a destigmatizace tématu široké veřejnosti

 

Dalsí aktivity projektu

6.

v



Metodologie pojmového vyučování Grunnlaget –
Norsko, stojí především na praktickém cvičení 
a je určena pro pedagogy i asistenty škol, školek 
a předškolních klubů.
   

ŠKOLENÍ PRO PEDAGOGY 19. - 22. 4. 2022
ŠKOLENÍ PRO ASISTENTY 25. - 28. 4. 2022

 

Workshopy pro pedagogy
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ka�dé druhé úterý v měsíci
vzájemné setkávání odborníků, rodin i veřejnosti
sdílení a podpora rodin a dětí
bezpečné prostředí nejen pro děti, ale i pro rodiče
řešení aktuálních témat vedení dětí
sounále�itost, zábava, relax
společenské akce pro tuto skupinu

informace pro rodiče – kontakty na poradny, odborníky
                     - výlety, víkendovky, tvoření

 

Parta Astronaut

8.



pro MŠ, ZŠ, veřejnost 
pokoj plný relaxačních, poznávacích a
interaktivních aktivit
slou�í k poskytnutí pozitivně naladěného
prostředí pro skupiny či jednotlivce
nabízí poznání odlišných senzorických
zkušeností, atmosféru vzájemné 

        důvěry a bezstarostného uvolnění

 

Pokoj Láryfáry
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zapojte se!
PEDAGOGOVÉ

DĚTI
RODIČE

ASISTENTI
NADŠENCI

ZVĚDAVCI ...

... a dál?
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Pro rodiče a děti - skupina "Parta Astronautů" 
Pro rodiče a děti - individuální terapie
Pro pedagogy a asistenty - workshop v metodě Grunnlaget
Pro školní kolektivy -  preventivní programy
Pro školní kolektivy - smyslová místnost
Pro školní kolektivy - divadelní představení s programem

 

Jak se zapojit?
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webové stránky projektu
WWW.BYTSPOLU.COM
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"Být
spolu"

pripojte se k nám!v


