TLAČOVÁ SPRÁVA
KYTICA ZVUKOV
Miesto: Rakovec nad Ondavou 45, 072 03 Rakovec nad Ondavou
Riaditeľka ZOS: Mgr. Eva Raffayová, riaditelka@zosmi.sk
Názov podujatia: KYTICA ZVUKOV
Termín podujatia: august - október
Informácie k podujatiu: PhDr. Anna Mondoková, riaditelka@zosmi.sk
Kontakt pre média: Mgr. Erika Marcinčinová, erika.marcincinova@zosmi.sk
Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach pripravuje v auguste až v októbri cyklus
štyroch tvorivých dielní neformálneho vzdelávania pre znevýhodnených klientov Ondava –
DSS Rakovec nad Ondavou. DSS Ondava okrem nevyhnutnej starostlivosti je
poskytovateľom aj ďalších činností ako je pracovná terapia, artterapia, záujmová činnosť,
kultúrna činnosť, rekreačná a rehabilitačná činnosť. Zapája sa do mnohých projektov medzi
inými i Srdce ako dar, ktorý poskytuje priestor pre hudobné, tanečné i dramatické
predstavenia znevýhodnených mladých ľudí i dospelých.
Projekt je podporený z prostriedkov Fondu na podporu umenia. Tvorivé dielne budú
realizované v priestoroch DSS Rakovec nad Ondavou. Budú zamerané na praktickú
muzikoterapiu a budú vedené zážitkovou formou. Popri výrobe jednoduchých hudobných
nástrojov použijeme metódy improvizácie, interpretácie a počúvanie hudby. Výsledkom
týchto tvorivých činností bude pod odborným vedením pripravené hudobno – dramatické
pásmo.
Tento druh neformálneho vzdelávania pomocou hudby a muzikoterapie podporí všestrannejší
rozvoj ľudí so špeciálnymi potrebami. Projekt ponúka priestor pre zbližovanie a spoznávanie
sa rozličných komunít ľudí a zároveň podporí vlastnú tvorbu.
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Ako sa vyjadril riaditeľ DSS Ing. Gabriel Badida neformálnym vzdelávaním v hudbe sa
podporí komunikácia, vzťahy, učenie, expresia, mobilizácia i organizácia. Zároveň pôsobí
terapeuticky vo fyzických, emocionálnych, mentálnych a kognitívnych oblastiach zdravotne
znevýhodnenej mládeže a dospelých. Držíme sa motta Kena Hudginsa, že „zmyslom života je
dať životu zmysel“.
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