
 GEROS PRAKTIKOS PAVYZDŽIAI ĮTRAUKIAJAME MENE 



Projektas Artability+: asmenų, turinčių negalią, įtrauktis ir
pilnavertis dalyvavimas visuomenėje

 
Projektas įgyvendinimas Erasmus+ programos rėmuose. 

Projekto Nr.: 2019-1-ES01-KA204-064574 

Projekto santrauka 
Projektu „Artability+“ buvo siekiama pasiūlyti mokymo galimybes, kurios leistų suaugusiems asmenims su
negalia pagerinti savo socialinį dalyvavimą, įgyvendinant menines veiklas ir (arba) vartojant kultūrą
bendruomeninėje aplinkoje. Šiuo tikslu projekto mokymo programoje buvo numatyta ne tik mokymosi
galimybės, orientuotos į meninę sritį, bet ir visa apimantis mokymasis, skirtas neįgaliųjų savarankiškumo
didinimui, kad kiekvienas dalyvis pasiektų konkrečius aptartus tikslus.
Projektui keliami uždaviniai: 
 - sukurti ir parengti mokymo programą, orientuotą į meninių technikų mokymą ir mokymąsi, įtraukiant
žmonių su negalia asmeninio savarankiškumo skatinimą.
 - įgyvendinti mokymo programą įtraukiant vidutiniškai 12 dalyvių iš kiekvienos projekte dalyvaujančios
šalies.
- siekti pokyčio, kad žmonės su negalia pereitų iš segreguotos aplinkos į bendruomeninę aplinką.
Pagrindinis apčiuopiamas šio projekto rezultatas yra intelektualinio produkto, pagrįsto mokymo turinio
kūrimu, parengimas ir įgyvendinimas. Rezultatai ir novatoriški, ir perkeliami tiek kitiems neįgaliųjų
sektoriuje dirbantiems subjektams, tiek kitiems subjektams, dirbantiems su žmonėmis, atsidūrusiais
socialinėje rizikoje. Reikia pažymėti, kad dalį šio turinio sukūrė asmenys, turintys negalią, kurie dalyvavo
viso projekto metu ir vadovavo procesui, kad projekto rezultatai būtų geriau pritaikyti prie realių dalyvių
poreikių.
Tarp mokymų turinio buvo sukurtas turinys, susijęs su meninėmis technikomis, kaip sukurti nebrangius
paramos produktus, kad būtų užtikrintas prieinamumas, kaip surengti parodą ir kaip jai vadovauti, taip pat
metodinis vadovas, apimantis, kaip dirbti su aspektais, susijusiais su žmonių su negalia įgalinimas, kaip
skatinti jų savarankišką vystymąsi, pagrindinės veiksmų kryptys su aplinka ir viskas, kas susiję su
mokymo proceso vertinimu.
Projekto įgyvendinimo metu buvo sudaryta metodinė medžiaga apie įvairias menines technikas,
naudojant nebrangias, kiekvienam prieinamas priemones. Taip pat parengta informacija, kaip surengti
parodą ir kaip joje būti gidu. Sukurtos metodinės gairės, kaip dirbti su asmenų, turinčių negalią, įgalinimu,
kaip skatinti jų savarankiškumą.

Autoriai
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Gudwud 

http://gudwud.es/ 

http://gudwud.es/wp-content/uploads/2019/11/CATALOCO.pdf  

Medienos apdirbimas

Žmonės, kuriems diagnozuotas psichikos sveikatos sutrikimas, daugiausia šizofrenija ir
bipolinis sutrikimas.

BENDRA INFORMACIJA APIE GERUS ĮTRAUKIAMOJO MENO PRAKTIKOS PAVYZDŽIUS

Organizacjos pavadinimas:

Svetainės adresas ar kitos aktualios
nuorodos:

Ispanija - HuescaŠalis:

Meno rūšis:

Tikslinė grupė:

Informacija apie meninę veiklą

Veiklos tikslas

Išsamus meno aprašymas

Skatinti asmenų, kuriems diagnozuoti psichikos sveikatos sutrikimai, socialinį įsitraukimą ir įsidarbinimą.

Visų rūšių instaliacijų ir baldų gamyba renginiams, mugėms, šventėms, patalpoms, restoranams, kirpykloms,
laisvalaikio erdvėms ir miesto kraštovaizdžiui, viskas pagal užsakymą ir išmatavimus. Viskas pagaminta iš perdirbtos ir
tvarių miškų medienos.

Veiklos procesas

Gudwud yra bendras Agustín Serrate fondo ir meninę dalį kuriančios dizaino studijos „Fratelli Moca" projektas.

Projektai yra kolektyvinis darbas, kurie susideda iš gamybinės, ekonominės, meninės ir koordinacinės dalių.

„Agustín Sarrate Foundation" sukūrė naują verslo kryptį „Arcadia" specialiojo užimtumo centro dailidžių dirbtuves,
iš kurių atsirado „Gudwud". Alex Pigem yra atsakingas už strateginį projekto valdymą.

Kartu su dizaineriais savo idėjomis prisideda ir patys vartotojai, ir staliai. Dailidžių meistras pritaiko meninius
projektus taip, kad naudotojai galėtų tai atlikti ir jiems tai būtų naudinga.

http://gudwud.es/
http://gudwud.es/wp-content/uploads/2019/11/CATALOCO.pdf


Įstaigos ir privatūs klientai, kuriems reikia jų paslaugų, Užimtumo ir socialinės apsaugos ministerija, Valstybinė
užimtumo tarnyba ir Aragono vyriausybė.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=HKAAdxjwr_s 
           https://www.youtube.com/watch?v=fZDsd7yp8O8 

Rezultatai ir įtaka

Finansinė ir institucinė aplinka

Jie gamino miesto kalėdines dekoracijas, instaliacijas ir baldus įvairioms įstaigoms bei privatiems klientams.
GUDWUD yra verslo inovacijų apdovanojimo (B vertės) laimėtojas.

Nuotraukas ir vaizdo įrašus rasite mūsų svetainėje:

https://www.youtube.com/watch?v=HKAAdxjwr_s
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http://redemuseisticalugo.org/documentos.asp?mat=27&id=2948
http://redemuseisticalugo.org/documentos.asp?mat=27&id=2585
https://vimeo.com/234803908
https://vimeo.com/203222478

Regėjimo negalią turintys žmonės

Informacija apie meninę veiklą
 

Lugo provincijos muziejų tinklas

Fotografija

BENDRA INFORMACIJA APIE GEROSIOS INKLIUZINIO MENO PRAKTIKOS PAVYZDŽIUS

Organizacjos pavadinimas:

Svetainės adresas ar kitos aktualios
nuorodos:

IspanijaŠalis:

Meno rūšis:

Tikslinė grupė:

Veiklos tikslas

Išsamus meno aprašymas

Priartėti prie Lugo provincijos tinklo muziejų kolekcijų per fotografiją, vykdant dialoginę, protinę ir komandinę veiklą
(aklieji, muziejų darbuotojai ir fotografai).

Fotografuoti, prarandant vizualumo, vaizdo baimę, naudojant jį kaip iki šiol regos negalią turintiems žmonėms
draudžiamą bendravimo formą. Siekti šios grupės savarankiškumo bendraujant, bendradarbiaujant ir įtraukiant,
pateikiant kitą požiūrį, kuriame būtent kiti pojūčiai suteikia mums emocijų ir afektyvumo.

Veiklos procesas

Procesui vadovauja Encarna Lago, Lugo provincijos muziejų tinklo vadovė, pritaikant Ángeles Miguélez darbą, kuri
yra vieno iš tinklo gidų su regėjimo negalia. 

Fotografijos dirbtuves veda vietiniai fotografai, o jiems padeda muziejaus darbuotojai. Kiekvieno seminaro metu,
visada stengiantis užtikrinti kuo didesnį jų prieinamumą, surengiama baigiamoji paroda, kurioje eksponuojamos
per užsiėmimus padarytos nuotraukos, išleidžiamas atitinkamas katalogas.

Pirmojo leidinio tema buvo muziejai ir jų eksponatai, supažindinant su fotografijos prietaisais ir pagrindinėmis
fotografijos technikomis. Antrojo leidinio tema buvo pasinėrimas į kiekvieno tinklo muziejaus (jų yra keturi) teritoriją
ir supažindinimas su kai kuriomis fotografijos kalbos technikomis, kurios taip pat taikomos vaizdo medžiagai. 

http://gudwud.es/
http://gudwud.es/
http://gudwud.es/
http://gudwud.es/


Veiklą finansuoja Lugo provincijos taryba.

Rezultatai ir įtaka

Finansinė ir institucinė aplinka

Nuotraukos

Trečiojoje - Lugo provincijos kraštovaizdis kultūriniu aspektu, o ketvirtojoje - portretas, gautas iš tyrimo, kuris
padeda giliau pažinti žmogų.

Buvo surengti keturi "Aklosios fotografijos" leidimai, ir visų jų struktūra panaši.

Surengti keturi leidiniai (2012 m., 2016 m.), kuriuose dalyvavo 8 fotografai ir dailininkai, 20 žmonių su regėjimo negalia
ir daugiau nei 20 tinklo darbuotojų bei kitų bendradarbių.
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https://acortar.link/Pzdol

Nepriklausomi meno pasauliui funkcinės įvairovės žmonės ir kūrėjai

Informacija apie meninę veiklą
 

Creatividad y Pulsión. Bienal Contemporanea en Arte Outsider

Plastikos menas. Tapyba, piešimas, fotografija ir siuvimas

BENDRA INFORMACIJA APIE GEROSIOS INKLIUZINIO MENR PRAKTIKOS PAVYZDŽIUS

Organizacjos pavadinimas:

Svetainės adresas ar kitos aktualios
nuorodos:

Ispanija, MurciaŠalis:

Meno rūšis:

Tikslinė grupė:

Veiklos tikslas

Išsamus meno aprašymas

Bienalės tikslai – įvertinti ir skleisti menininkų, pasižyminčių tam tikra funkcine įvairove ar meno kūrinius,
atsiradusius už akademijų ir meno rinkos ribų. Šiuo projektu buvo siekiama išryškinti skirtingų menininkų per
pastaruosius kelerius metus sukurtus darbus, pakviesti pažinti jų išskirtinį originalumą, unikalumą ir aktualumą.

Bienalės tikslai:

- Ištirti meno, kaip kultūrinės įvairovės priemones, vertę.
- Meną traktuoti kaip socialinio ir kultūrinio vystymosi įrankį.
- Laikytis visų galimybių principų, kai kultūra gali būti prieinama, kad ja būtų galima naudotis vienodomis
galimybėmis ir sąlygomis.
- Sukurti profesionalų forumą šiai meno rūšiai, "reklamuoti" ir suteikti matomumą menininkams iš svetur,
kalbantiems įvairiomis kalbomis, kur vyrauja įvairovė ir pagarba kitoniškumui.

Menas iš plastiko su visomis technikomis.

Veiklos procesas

2016 m. rudenį - 2017 m. pavasarį paskelbtas viešas kvietimas, po kurio Mursijos regiono modernaus meno
muziejuje buvo surengta laikina paroda ir konferencija, skirta „Outsider Art" ir "Inclusive Art" temoms. Projekto
metu vyko didaktinės ir kūrybinio skatinimo dirbtuvės bei ekskursijos. Bienalei vadovavo: Juan García Sandoval ir
Francisco Coll Espinosa. Projektą koordinavo: Eva Cristina Mesas Escobar.

http://gudwud.es/


Švietimo ir kultūros skyrius. Generalinis kultūros vertybių direktoratas, kuriam priklauso Mursijos regiono modernaus
meno muziejus Kartachenoje.

Mursijos universiteto kūrybinių terapijų studijų centras.

FEAPA, Ispanijos profesionalios meno terapijos federacija.

Rezultatai ir įtaka

Finansinė ir institucinė aplinka

Nuotraukas ir vaizdo įrašus rasite mūsų svetainėje:

Parodoje buvo eksponuojami 39 darbai, atrinkti iš 164 menininkų iš visos Ispanijos. Be to, parodoje taip pat dalyvavo
bendradarbiavimo, bendruomenės ir meno terapijos meno kompozicijos iš keturių meno centrų bei šeši meninio
bendravimo ir įtraukiamojo meno projektai iš Mursijos regiono ir Valensijos bendruomenės. Už geriausius darbus buvo
įteiktas vienas prizas ir du prizai už antrąją vietą. Parodą aplankė 6323 žmonės.

Buvo surengta megėjiško meno konferencija. Kūryboje ir įtraukiančioje kultūroje, dalyvavo 16 pranešėjų ir 89 dalyvių
iš visos Ispanijos.

Jis turėjo didelį poveikį regioninei spaudai ir specializuotai socialinio meno srities spaudai, taip pat socialiniams
tinklams.

Parodos katalogas:

http://www.museosregiondemurcia.es/documents/4920419/5956440/MAQUETACI%C3%93N+CAT%C3%81LOGO+2
2+baja+.pdf/99db57bf-e99a-414e-98ee-738a613f7d85

Parodos lankstinukas:

http://www.museosregiondemurcia.es/documents/4920419/5956440/flyer.pdf/e4bb787a-2c61-4ba2-ba49-
14bad09b4bc5

Išorinio meno konferencija:

https://www.um.es/web/agenda/actividad?id=253341&title=i-jornada-de-arte-outsider-creacion-y-cultura-inclusiva

http://www.museosregiondemurcia.es/documents/4920419/5956440/MAQUETACI%C3%93N+CAT%C3%81LOGO+22+baja+.pdf/99db57bf-e99a-414e-98ee-738a613f7d85
https://www.um.es/web/agenda/actividad?id=253341&title=i-jornada-de-arte-outsider-creacion-y-cultura-inclusiva
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https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/nemokami-uzsiemimai-projekto-metu-
keramikos-studija-visiems
https://www.facebook.com/pg/DEKO-RESTO-Jonava-1427638200787928/photos/?
tab=album&album_id=2397097870508618

Asmenys su negalia

Informacija apie meninę veiklą
 

VŠĮ „Deko Resto“

Keramika ir puodų žiedimas ratu

BENDRA INFORMACIJA APIE GEROSIOS INKLIUZINIO MENO PRAKTIKOS PAVYZDŽIUS

Organizacjos pavadinimas:

Svetainės adresas ar kitos aktualios
nuorodos:

LietuvaŠalis:

Meno rūšis:

Tikslinė grupė:

Veiklos tikslas

Išsamus meno aprašymas

Edukacinės keramikos veiklos tikslas - ugdyti kūrybinius procesus, saviraišką, individualų kūrybiškumą,
savarankiškumą ir užimtumą.

Keramikos užsiėmimuose daugiausia dėmesio skiriama puodų žiedimui ratu, glazūravimui, piešimui keramikos dažais.

Molio lietimas, spaudimas yra ypač svarbus lytėjimo pojūčiams ir smulkiajai motorikai, nes palengvina gebėjimą
bendrauti neverbaliniu būdu. Gaminant keramiką iš molio galima ką nors gauti iš nieko. Medžiagą lengva formuoti dėl
pirštų atspaudų ant minkšto molio gabalo, kuris gali lengvai pakeisti formą priklausomai nuo žmogaus nuotaikos.
.

Veiklos procesas
Organizuojami įvairūs edukaciniai renginiai, kūrybinės dirbtuvės. Kiekvieną darbo dieną (5 dienas per savaitę)
dalyviai turi galimybę dirbti tris valandas. Jie gali lankyti keramikos pamokas studijoje ir gauti patarimų iš
keramikos mokytojų.

Visą procesą inicijuoja studijos vadovai ir keramikos mokytojai.
Studijoje teikiamos ir psichologo konsultacijos.

https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/nemokami-uzsiemimai-projekto-metu-keramikos-studija-visiems
https://www.facebook.com/pg/DEKO-RESTO-Jonava-1427638200787928/photos/?tab=album&album_id=2397097870508618


Veikla finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis. Įstaiga bendradarbiauja su Jonavos neįgaliųjų centru ir
muziejais.

Rezultatai ir įtaka

Finansinė ir institucinė aplinka

Molio keramika leidžia sukurti konkretų kūrinį, galintį simbolizuoti vidines vizijas. Lipdymo procesas – tai gydomoji
mankšta, kurios metu beformis molio gabalas paverčiamas nauja skulptūra ir atvirkščiai. Darbo proceso metu žmogus
gali atsipalaiduoti ir išmokti savarankiškumo bei kūrybiškumo.
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https://kaunaskrc.lt/project/hipster-outfit/

Asmenys su negalia, vaikai, paaugliai, senjorai

Informacija apie meninę veiklą
 

Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras

Fotografija

BENDRA INFORMACIJA APIE GEROSIOS INKLIUZINIO MENO PRAKTIKOS PAVYZDŽIUS

Organizacjos pavadinimas:

Svetainės adresas ar kitos aktualios
nuorodos:

LietuvaŠalis:

Meno rūšis:

Tikslinė grupė:

Veiklos tikslas

Išsamus meno aprašymas

Padėti klausos negalią turintiems žmonėms per meno terapijos metodą pažinti save ir pasiruošti įsidarbinimui,
profesinei integracijai.

Remiantis parengta programa „Dailės terapijos metodų taikymas neįgaliųjų įdarbinimo situacijoje” (2008 m., Šiaulių
universitetas), meno terapija yra vienas iš metodų, kuris stiprina žmonių Aš-veiksmingumą, pozityvų savęs
vertinimą, kūrybiškumą, spontaniškumą, atsivėrimą pasauliui. Šis metodas – tai asmenybės lavinimo būdas,
puikiai pritaikomas klausos negalią turintiems asmenims, kur dėl savo negalios jie nesijaus nelygiaverčiais grupės
dalyviais.

Fotografija, kaip meno terapija, galėtų suteikti keletą galimybių žmonėms su negalia.

1. Galimybė sustabdyti laiką, nukeliauti į praeitį ir prisiminti įvykius.

2. Nuotraukų peržiūra ir aptarimas skatina bendravimą, gerą nuotaiką.

3. Fotografuodami žmonės galėjo realizuoti savo mintis, atskleisti savo kūrybiškumą ir parodyti, kaip mato pasaulį.
 
4. Fotografija padeda pabėgti nuo realybės, atsipalaiduoti ir labiau pasitikėti savimi.

Fototerapija leidžia žmonėms pasirinkti esamų nuotraukų pakeitimus ir pristatymus, fotografuoti ir analizuoti aplinką.
Pačių klientų autoportretai įvairiomis nuotaikomis - saviraiškos forma. Taip pat gali būti vykdomi fotoprojektai pagal
pasirinktas temas. Fotografijos terapija glaudžiai susijusi su psichologija ir dažnai painiojama su terapine fotografija.

https://kaunaskrc.lt/project/hipster-outfit/


Kiekvieno užsiėmimo metu vertinamos projekto dalyvių asmenybinės savybės ir gebėjimai, siekiant įvertinti
individualius pokyčius, pasiektus terapijos kurso metu.

Veiklos procesas

Rezultatai ir įtaka
 

Projekto metu sudarytos dvi uždaros terapinės grupės iki 10 žmonių: viena mokinių, antra suaugusiųjų. Grupės
renkasi vieną kartą per savaitę 1,5-2 val., kiekviena po 8 kartus. Vedamos skirtingų rūšių meno terapijos, viena iš jų –
fotografijos terapija. Grupinio darbo metu veiklos kaitaliojamos tarpusavyje.

https://kaunaskrc.lt/dt_gallery/projektas-per-mena-i-darba/

Finansinė ir institucinė aplinka

Nuotraukas ir vaizdo įrašus rasite mūsų svetainėje:

Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

https://kaunaskrc.lt/dt_gallery/projektas-per-mena-i-darba/
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http://vyta.lt/wp-content/uploads/2018/07/Nepasiduodantys-negaliai.png
https://www.facebook.com/vyta.art

Asmenys su negalia, vaikai, paaugliai, senjorai

Informacija apie meninę veiklą
 

Meno terapijos ir socializacijos institutas VYTA

Ebru – tapyba ant vandens

BENDRA INFORMACIJA APIE GEROSIOS INKLIUZINIO MENO PRAKTIKOS PAVYZDŽIUS

Organizacjos pavadinimas:

Svetainės adresas ar kitos aktualios
nuorodos:

LietuvaŠalis:

Meno rūšis:

Tikslinė grupė:

Veiklos tikslas

Išsamus meno aprašymas

Ebru ramina mintis, išlaisvina jausmus, skatina kūrybiškumą, gerina emocinę ir fizinę sveikatą, padeda
atsipalaiduoti. Ši technika lavina koncentraciją ir ugdo pasitikėjimą savimi.

Pamokos pradžioje vyksta įvairių neįprastų meno priemonių pristatymas. Mokytojai piešia parodomąjį piešinį ir parodo,
kaip išgauti įvairius ornamentus ir norimą foną.

Vėliau kiekvienam dalyviui padedama nupiešti savo piešinį ir perkelti jį ant popieriaus. Taip pat galima nupiešti vieną
didelį piešinį perkelti jį ant drobės ar šilko. Kitas variantas – perkelti nedidelį piešinį ant medžio, plastelino ar molio.
Vėliau piešiniai paliekami išdžiūti ir pasidžiaugti.

Veiklos procesas

Užsiėmimų laikas ir vieta derinami pagal poreikius ir priklauso nuo pasirinkto individualaus piešimo varianto ar
bendrą piešinį.
Įprastai mokymai trunka 1 - 1,5 val.
Užsiėmimus inicijuoja klientai ir vedami įmonės darbuotojų.

http://vyta.lt/wp-content/uploads/2018/07/Nepasiduodantys-negaliai.png
https://www.facebook.com/vyta.art


Finansavimas gaunamas iš užsakomųjų paslaugų įmonių ir partnerių. Kultūros pasas.
Bendradarbiauja su Kauno miesto klinikomis, VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“.
Vaiko raidos centras ir kt.

Rezultatai ir įtaka

Finansinė ir institucinė aplinka 

Tapyba ant vandens (Ebru) pasižymi šiomis savybėmis:

· Išlaisvina emocijas;
· Ugdo motyvaciją ir pasitikėjimą savimi;
· Lavina rankų judesius (dirbant su specialiomis lazdomis);
· Lavina dėmesį;
· Atskleidžia savo kūrybiškumą;
· Skatina bendrauti (dirbti poromis ar grupėmis);
· Moko toleruoti neapibrėžtumą (nes rezultatas gali būti nenuspėjamas, jis yra vienetinis);
· Meniniai įgūdžiai nereikalingi.
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https://www.facebook.com/iriszhaz/
http://iriszhaz.blogspot.com/2009/

Asmenys, turintys įvairias negalias

Informacija apie meninę veiklą
 

Fundaţia Creştină „Diakonia”, Filiala Sfântu Gheorghe / “Diakonia” Christian
Foundation, Sfântu Gheorghe Branch

Tapyba, grafika, menas iš plastiko ir skulptūra

BENDRA INFORMACIJA APIE GEROSIOS INKLIUZINIO MENO PRAKTIKOS PAVYZDŽIUS

Organizacjos pavadinimas:

Svetainės adresas ar kitos aktualios
nuorodos:

RumunijaŠalis:

Meno rūšis:

Tikslinė grupė:

Veiklos tikslas

Išsamus meno aprašymas

Asmenys su negalia iš Sfântu Gheorghe srities Rumunijoje turi galimybę lankytis ir kasdien gauti paramą „Iris
House“, kurį valdo krikščionių fondas „Diakonia“, Sfântu Gheorghe filialas. Čia jie pasitelkia ir skatina lavinti
motorinius ir kasdienius įgūdžius per meną, o nuo 2010 m. organizuoja respublikinį konkursą visiems
neįgaliesiems, galintiems pateikti paveikslus, kūrinius iš plastiko, skulptūras ir muziką, bei tie, kurie laimi, gauna
piniginius prizus ir savo kūrybos ekspoziciją galerijoje. Pirmaisiais metais, 2010 m., galerija ir apdovanojimų
ceremonija vyko bažnyčioje, o po 11 metų, sulaukęs daug šlovės, konkursas buvo surengtas Bukarešto
nacionalinėje bibliotekoje.

„Iris House" savo kasdienėje veikloje naudoja bet kokią meno rūšį, kuri padeda užtikrinti klientų psichinę ir fizinę
gerovę. Nuo 2010 m. organizuojamas neįgaliųjų meninis konkursas „Iris House Award", į kurį priimami tapybos
kūriniai, kūriniai iš plastiko, skulptūros, o nuo 2021 m. - ir muzikos (dainavimo ar instrumentinių pasirodymų) kūriniai.

Veiklos procesas

2011 m. konkurso apdovanojimų ceremonijoje organizatoriai teigė, kad išorinio meno atveju nėra teorijų, yra tik vidinė
išraiška. Būtent dėl šios priežasties tai yra patys nuoširdžiausi kūriniai. Nėra jokių akademijos išgraviruotų lūkesčių,
prievartos atitikti socialines normas ar teorijų pančių. Išorinio meno atveju egzistuoja tik vidinis poreikis, noras 

https://www.facebook.com/iriszhaz/
http://iriszhaz.blogspot.com/2009/


„Iris House" yra krikščioniškojo fondo „Diakonia" Sfântu Gheorghe filialo koordinuojama įstaiga. „Diakonia" yra šį filialą
globojanti institucija, Rumunijos reformatų protestantų bažnyčios bendruomenės ir socialinės pagalbos fondas. Todėl
jų finansiniai ištekliai gaunami iš fondo savininkų, Bažnyčios, labdaros aukcionų, vietos bendruomenės aukų ir
tarptautinės pagalbos, daugiausia iš Vokietijos, Nyderlandų ir Jungtinių Amerikos Valstijų, taip pat per vietos,
regionines, nacionalines ir tarptautines paramos schemas.

Rezultatai ir įtaka

Finansinė ir institucinė aplinka 

Pagrindinis „Iris House“ darbo rezultatas yra tai, kad jaunimas ir suaugusieji, turintys įvairių negalių, turi galimybę
kasdien su profesionalais ir savanoriais lavinti save fiziškai ir protiškai per meną, amatus ir įvairias kitas veiklas.

Kita vertus, pagrindinis „Iris House" apdovanojimo rezultatas ir poveikis yra tas, kad neįgalieji iš Rumunijos, kurie turi
meninių gabumų ir (arba) patenka į „Išorinio meno" kategoriją, gali pateikti savo darbus, eksponuoti juos galerijoje ir
gauti apdovanojimus. Tuo pačiu metu, skatinant ir pateikiant kūrinius žiniasklaidoje, neįgalieji tampa stipresni ir
skatinami išreikšti save, o asmenys be negalios gauna neįkainojamą informaciją ir supratimą apie neįgaliųjų realybę,
gyvenimą ir galimybes.

bendrauti su pasauliu. Vienintelė jų kontrolė - duoti laisvę emocijoms ir vaizdams, kuriuos jie sukaupė ir kurių negalėjo
išreikšti žodžiu.

Sukūrę „Iris House“ apdovanojimą, mes praktikuojame ir skatiname kitoniškumo supratimą ir priėmimą. Mes,
stebėtojai, turime kitaip pažvelgti į čia eksponuojamus kūrinius. Mes negalime į tai žiūrėti su tais pačiais lūkesčiais, kai
lankomės muziejuose ar galerijose. Jei kūrėjai buvo visiškai sąžiningi, mes taip pat turime būti visiškai atviri.

Eksponuojami darbai nėra vaikiški piešiniai ir neprilyginami vaikų piešiniams. Šie darbai – daug patirties turinčių
suaugusiųjų darbas. Jei esame atviri, galime suprasti ir jų žinutes“.

Apibendrinant konkurso eigą, visi neįgalieji iš visos Rumunijos gali pateikti tik vieną meno kūrinį vienai kategorijai, o
juos vertina menininkai, meno kritikai ir meno profesionalai, taip pat atidžiai, kaip ir bet kuris aukšto lygio meno
konkursas. Kiekvienai meno kategorijai skiriamas pagrindinis prizas ir prizai kiekvienai meno kategorijai ir visi darbai
rodomi galerijoje.

Trumpesnį ir ilgesnį vaizdo reportažą apie 2021 metų parodą Bukarešte galite pamatyti čia:
https://youtu.be/IQDGVeiv0O4 ir čia https://youtu.be/UeRWzxiCa30. Jame yra daug pateiktų meno kūrinių vaizdų.

Visos nuotraukos, kuriose matyti Iris namų darbai ir konkursas, yra laisvai prieinamos jų Facebook puslapio nuotraukų
galerijoje: https://www.facebook.com/iriszhaz/photos/?ref=page_internal

Nuotraukas ir vaizdo įrašus rasite mūsų svetainėje: 

https://www.facebook.com/iriszhaz/photos/?ref=page_internal
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www.voarte.com

Šokio/scenos menų profesionalai, studentai, su negalia ir be jos; Mokytojai,
neįgaliųjų srities įstaigų (specialistai ar pagalbiniai) darbuotojai, kiti, turintys arba
neturintys patirties šokio srityje, domisi judėjimo praktika, jungiančia įtraukųjį ir
šiuolaikinį šokį, ir ja dalijasi

Informacija apie meninę veiklą
 

VOARTE / CiM Dance Company

Šokis

BENDRA INFORMACIJA APIE GEROSIOS INKLIUZINIO MENO PRAKTIKOS PAVYZDŽIUS

Organizacjos pavadinimas:

Svetainės adresas ar kitos aktualios
nuorodos: 

PortugalijaŠalis:

Meno rūšis:

Tikslinė grupė:

Veiklos tikslas

Išsamus meno aprašymas 

Nuolatinė ir reguliari šokio praktika bei novatoriškos meninės įtraukimo metodologijos kūrimas leidžia žmonėms su
negalia visapusiškai dalyvauti kultūriniame judėjime. Tai taip pat prisideda prie geresnės negalią turinčio vertėjo
gyvenimo kokybės ir savarankiškumo psichomotoriniu lygmeniu.

CiM mano, kad mokymas turi esminę reikšmę socialinei ir asmeninei vertei, santykių ir asmeninių įgūdžių įgijimui,
kurie padeda neįgaliam vertėjui aktyviau ir ryžtingiau dalyvauti visuomenės gyvenime.

Darbas su menu suteikia daugiau žinių apie neįgaliųjų įtraukimą į performatyvųjį meną, siekiant didinti
informuotumą apie integracijos ir prieinamumo per meną svarbą ir jo vaidmenį meno, pedagogikos, terapijos ir
bendruomenės integracijos lygmeniu, dirbant socialiai artimoje aplinkoje, kovojant su socialine atskirtimi.

CiM, vykdydama nuolatinę ir reguliarią šokio ir judesio mokymo programą ir kurdama spektaklius, siekia didinti
informuotumą ir skatinti meninės praktikos tęstinumą, plečiant galimybes ir įsitraukiant į bendruomenės gyvenimą,
padedant neįgaliesiems atrasti naujų įgūdžių ir kompetencijų meniniame, kultūriniame ir socialiniame gyvenime.

CiM propaguoja novatorišką požiūrį į meninę kūrybą, susijusią su įtraukimu per šokį ir vaizdą. CiM siekia įvairovės ir
nuolatinio patirčių gausinimo, kai daugiadiscipliniškumas tampa paskata naujiems meninės kūrybos ir tyrinėjimo
metodams ir atsakymams.

http://hwww.voarte.com/


Rezultatai ir poveikis

Supažindinti su tarptautiniu bendradarbiavimu ir skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant plėsti mokymų ir (arba)
dalijimosi žiniomis bei profesines galimybes.

Skatinti meno organizacijas dalintis gerąja patirtimi, ieškoti projektų, infrastruktūrų ir metodikų, kurios mažintų kliūtis
neįgaliesiems - tiek menininkams, tiek žiūrovams.

Kurti prieinamus spektaklius mišriai auditorijai, suteikiant jiems visapusišką patirtį, pasitelkiant garsinio aprašymo
paslaugas ir vertimą į gestų kalbą.

Kai menas integruoja fizinę negalią, jis iš naujo apibrėžia naujas sąvokas ir suvokimą apie estetiką, kūną, ribas ir
funkcionalumą, sukuria naujas meno kalbas ir persvarsto kai kurias fizine estetika besivadovaujančios visuomenės
stereotipus.

Veiklos procesas

Jau 22 metus „Vo'Arte" ir jos šokio trupė kuria, prodiusuoja, propaguoja ir skleidžia meną kaip integracijos ir socialinės
integracijos formą, vykdydama įvairią, daugiadisciplininę ir įtraukią programą, savo spektakliuose ir renginiuose
naudodama prieinamus kultūros išteklius (garso aprašymą ir vertimą į gestų kalbą).

Ji kūrė ir rengė festivalius, spektaklius, dirbtuves, seminarus, kurdama profesionalų ir bendruomenės supratimą apie
meno, kaip kovos su socialine atskirtimi, savimonės ir fizinių gebėjimų gerinimo įrankio, svarbą, atveriančią akiratį į
kitas estetines sritis, priimti skirtumą kaip kūrybinio proceso dalį.

VOARTE ir CiM taip pat siekia skatinti dalytis gerąja patirtimi tarp meno organizacijų, ieškančių tokių projektų,
infrastruktūrų ir metodikų, kurios mažintų kliūtis neįgaliesiems dalyvauti meno ir kultūros veikloje kaip menininkams,
technikams ar žiūrovams.

Jame tyrinėjama ir bandoma ištirti, kaip neįgalūs menininkai yra vertinami meno sektoriuje, nagrinėjama jų darbų
meninė vertė ir jų unikali perspektyva bei aplinkinio pasaulio pažinimas.

Mūsų darbe. Interpretatoriui suteikiamas bendrakūrėjo ir sprendimų priėmimo dalyvio vaidmuo kūrybiniame procese.

Tai ugdo reguliarų treniruočių ir suvokimo darbą, orientuotą į kiekvieno šokėjo/atlikėjo judesio ypatumus ir unikalų
išraiškingumą, per choreografiją sustiprindamas kritiškesnį požiūrį į gebėjimų ir ribų idėją, atskleidžiant įvairovę kaip
skatinančią jėgą.
Mišrios sudėties neįgaliųjų choreografija yra transformuojanti priemonė, apimanti skirtingus pasaulio pajautimo ir
suvokimo būdus; ji atveria horizontus į kitas estetines sritis, kuriose kitoniškumas priimamas kaip kūrybinio proceso
dalis.
VOARTE/CiM siekia įvairovės ir nuolatinio žmonių patirties turtinimo, kur daugiadiscipliniškumas sukuria impulsus,
naujus metodus ir požiūrius į meninius tyrinėjimus ir kūrybą.
Dėmesys sutelkiamas į unikalias kiekvieno interpretuojančio asmens judesio ir išraiškos ypatybes, siekiant integruoti
juos į pasirodymus ir projektus, atsižvelgiant į jų vidines, individualias stiprybes ir kūrybines galimybes.

Finansinė ir institucinė aplinka

Dalį lėšų skiria vyriausybinė institucija, Lisabonos savivaldybė, keletas sėkmingų paraiškų privačioms lėšoms gauti ir
partneriai.

Kita dalis finansuojama savarankiškai, iš puikių koprodukcijų ir turų, o mokymo programa - iš dalyvavimo mokesčių.



Nuorodos:

O AQUI performance
3,50x2,70 [three and a half, two seventy] performance
Geração SOMA project
Eu MAIOR performance

Kaip minėta aukščiau, nacionaliniu mastu mus palaiko bendros krypties – Lisabonos savivaldybė, partneriai, o
užsienyje – stiprus tarpinstitucinis bendradarbiavimas, kilęs iš europinių projektų Erasmus+ arba Kūrybiškos Europos
programose.

Kontakai:

www.voarte.com
@voarteassociacao
@cimcompanhiadedanca
+351 213932410 | +351 914040471
voarte@voarte.com

https://vimeo.com/367759929
https://vimeo.com/315429278
https://vimeo.com/266331608
https://vimeo.com/254021223
mailto:voarte@voarte.com
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Informacija apie meninę veiklą
 

www.endynamei.com

En Dynamei Ensemble

Scenos ir vizualieji menai

BENDRA INFORMACIJA APIE GEROSIOS INKLIUZINIO MENO PRAKTIKOS PAVYZDŽIUS

Organizacjos pavadinimas:

Svetainės adresas ar kitos aktualios
nuorodos:

GraikijaŠalis:

Meno rūšis:

Tikslinė grupė:

Veiklos tikslas

Išsamus meno aprašymas

Šiuo sunkiu nežinomybės, nesaugumo ir nerimo laikotarpiu kasdienio gyvenimo stresas dar labiau sustiprėja, be
to, didėja spaudimas, kurį daro socialiniai tinklai, bendraamžių grupės ir kiti veiksniai: „Aš turiu būti sėkmingas ir
gražus". En dynamei siekia padėti jaunajai kartai iš naujo susitelkti ir persiorientuoti, dirbdama su neįgaliaisiais,
atstumtaisiais jaunuoliais ir kitais šiuolaikinės visuomenės atstumtaisiais, kurie dažnai laikomi nevertais ir
nekompetentingais daugelyje kasdienio gyvenimo sričių.

„En dynamei“ yra iniciatyvi ir turi žinių apie negalią ir socialinę įvairovę kūrybinių menų srityje, ypač scenos menų
(dramos ir šokio) srityse. Taip pat dirbame vizualiųjų ir daugialypės terpės menų srityje.

Kiekvienas darbas pradedamas nuo intensyvaus tyrimo proceso, kurio metu dirbama nuo atskiro žmogaus iki grupės
ir dar plačiau. Taip siekiama giliau ir plačiau suprasti pasirinktą temą ir ugdyti asmeninius ir grupės įgūdžius bei
patirtį. Bet kurio projekto tikslai yra šie: a) ugdyti įgūdžius ir skatinti integraciją pasitelkiant kūrybiškumą, ypač scenos
menus (šokį ir dramą); b) skatinti įtraukiančią, jungiančią ir stiprinančią grupės dinamiką, kad jauni žmonės įgytų
daugiau jėgų.

http://hwww.voarte.com/


Rezultatai ir įtaka

Asmeninis dalyvių tobulėjimas pasitikėjimo, socialinių įgūdžių ir įgūdžių srityse, tiesiogiai susijęs su kiekvienu projektu.
Dirbant grupinėje aplinkoje suvokiamas ir stiprinamas jausmingumas ir bendruomeniškumas.
Socialiniai pranešimai, vaizduojami mūsų darbuose, daro įtaką ir paveikia žiūrovus, teatre, internete ir viešose
erdvėse.

Įtaka sukuria asmenišką klausimų kėlimą ir leidžia su užuojauta pažvelgti į svarbias gyvenimo temas.
Jie plačiai pripažįstami nacionaliniu mastu, ypač teatre, kaip grupė, pritraukianti jautrumą ir supratimą gyvenimo
temomis, susijusiomis su negalia ir kitomis visuomenės atstumtomis grupėmis.

Veiklos procesas

EN DYNAMEI dirba vadovaudamasi projektais pagrįstomis direktyvomis, kurios intensyviai sutelkia dėmesį į nuolatinį
tyrimą, išraišką ir galutinį rezultatą.

Šiuo metu EN DYNAMEI įgyvendina trumpalaikį (6 savaičių) ir ilgalaikį (18 mėnesių) projektus. EN DYNAMEI
komanda taip pat veda savaitinius vaidybos, piešimo, dainavimo ir judesio/šokio seminarus.

Šio Covid 19 karantino metu visos veiklos tęsiamos naudojant įvairias interneto technologijas. 
Visi kūrybinio proceso etapai yra atviri visai grupei ir skatina visus narius siūlyti idėjas ir atsiliepimus. Suteikiama
erdvės ir laiko atrasti savo asmeninę iniciatyvą. Nuo suporuotų grupių iki didesnių ir visos grupės.
Nedidelė jaunimo komanda dirba su šios veiklos valdymu ir organizavimu, kuriai vadovauja ir vadovauja meno
vadovas ir kiti vyresnieji specialistai.

Supažindinant visus narius su bendravimu, darbu ir kūrimu šiomis priemonėmis, taikoma žingsnis po žingsnio
metodinė interneto technologijų suvokimo ir naudojimo sistema. Zoom, Jamboard, Googledoc, Facebook grupės ir
internetiniai puslapiai.

Labiau įgudę nariai padeda mažiau įgudusiems ugdyti ir įgyti reikiamų įgūdžių. Šis dalijimosi įgūdžiais metodas
taikomas visos grupės struktūroje, nuo pradžios iki galo. Vienas narys perduoda įgūdžius kitam.

Finansinė ir institucinė aplinka

„En Dynamei“ yra ne pelno siekianti organizacija, kuri veikia tik savo komandos narių ir didelės draugų bendruomenės
pastangomis bei parama.

„En Dynamei" taip pat kūrė keletą teatro spektaklių kartu su tokiomis svarbiomis organizacijomis kaip Stegi Onassis
fondas, Atėnų festivalis, Šiaurės Graikijos nacionalinis teatras, Makedonijos šiuolaikinio meno muziejus.

Nuotraukas ir vaizdo įrašus rasite mūsų svetainėje:

http://www.endynamei.com/
https://www.youtube.com/channel/UC4ecFndGyTEbycrUpnEkqUw

http://www.endynamei.com/
https://www.youtube.com/channel/UC4ecFndGyTEbycrUpnEkqUw


VAIZDUOJAMASIS
MENAS NR.3



e-mail: danceandthemind2009@gmail.com,
Facebook: dance and the mind,
Instagram: dance_and_the_mind, 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC-5e8NE9RFsBKFdyal5fVpw

Informacija apie meninę veiklą
 

Dance and the Mind

Scenos (vaizduojamieji) menai

BENDRA INFORMACIJA APIE GEROSIOS INKLIUZINIO MENO PRAKTIKOS PAVYZDŽIUS

Organizacjos pavadinimas:

Svetainės adresas ar kitos aktualios
nuorodos:

GraikijaŠalis:

Meno rūšis:

Tikslinė grupė:

Veiklos tikslas

Išsamus meno aprašymas

„Dance and the Mind“ nariai meną naudoja ne kaip terapijos, o kaip išraiškos ir kūrybos priemonę.

Grupės choreografijos daugiausia grindžiamos kontaktinės improvizacijos, kontaktinės integracijos ir fizinio teatro
metodais. Iš tikrųjų tai yra šiuolaikinio šokio derinys su gatvės menininkų kultūra ir šokio-teatro su paprastais
žaidimais, o rezultatas - prieinamas menas.

„Dance and the Mind (Šokis ir protas)“ yra atvira grupė, skirta visiems be išimties

Veiklos procesas

Grupė repetuoja du-tris kartus per savaitę ir kiekviena repeticija trunka nuo dviejų iki trijų valandų. Jei reikia, artėjant
finaliniam pasirodymui, repeticijų dažnumas didėja. Grupė pradedama nuo apšilimo. Jos metu nariai eksperimentuoja,
naudodami kūno galūnes, kurių judesių amplitudė dar neišbandyta. Kiekvienam pasirodymui: pirmiausia choreografas
sukuria istoriją ir pristato savo idėją grupei. Tada visi nariai kartu dirba prie šios idėjos, atlikdami atitinkamus pratimus /
žaisdami žaidimus. Taip atsiranda nauji vaizdiniai ir sukuriamos pirmosios choreografijos, kurios vystosi taikant
konkrečias technikas. Paskutiniame etape viskas susideda į vieną eilę. Pagrindinis reikalavimas vystant choreografijos
idėją yra improvizacinis visų grupės narių dalyvavimas. Kiekvienas prie pirminės idėjos artėja savo asmeniniu judesiu.
Taigi kūrybinio proceso metu skirtingų požiūrių gausa praturtina meninę produkciją, suteikia galutiniam spektakliui
savitumo ir autentiškumo. Todėl meninis rezultatas yra bendradarbiavimo rezultatas.

http://hwww.voarte.com/
http://hwww.voarte.com/
http://hwww.voarte.com/
http://hwww.voarte.com/


Rezultatai ir įtaka

Iki šiol komandą sudaro įvairių sričių menininkai, mėgėjai ir profesionalai, turintys ir neturintys negalios, kuriuos vienija
bendras tikslas - savo kūryba skleisti įvairovės grožį. Jos nariai nori pakviesti ir mesti iššūkį žmonėms šokti, judėti,
liesti ir peržengti nusistovėjusių idėjų ribas. Labai svarbu, kad visuomenė neįgalius menininkus vertintų būtent tokius,
kokie jie yra, o ne kaip kažką kita. T. y., kad juos laikytų menininkais, o ne neįgaliaisiais, kurie užsiima menu. Įvairovę
suvokti kaip galimybę kurti ir išskirti talentą už fizinio atvaizdo ribų. Kaip poveikį visuomenei grupės nariai turi viziją:
per savo meną naikinti stereotipus, tobulėti ir suteikti visuomenei galimybę susipažinti su negalia jos nepabrėžiant.
Grupės „Dance and the Mind" nariai nori supažindinti žiūrovus su unikaliu kiekvieno menininko judesiu.

Nuotraukas ir vaizdo įrašus rasite mūsų svetainėje:

https://www.youtube.com/channel/UC-5e8NE9RFsBKFdyal5fVpw

Finansinė ir institucinė aplinka

Iki šiol visus finansinius susitarimus tvarko nariai, rėmėjo nėra. Tačiau grupė šiuo metu steigia įstaigą (organizaciją),
todėl tikisi šiek tiek paramos.

https://www.youtube.com/channel/UC-5e8NE9RFsBKFdyal5fVpw
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https://danzamobile.es/

Informacija apie meninę veiklą
 

Danza Mobile

Scenos (vaizduojamieji) menai

BENDRA INFORMACIJA APIE GEROSIOS INKLIUZINIO MENO PRAKTIKOS PAVYZDŽIUS

Organizacjos pavadinimas:

Svetainės adresas ar kitos aktualios
nuorodos:

Ispanija (Sevilla)Šalis:

Meno rūšis:

Tikslinė grupė:

Veiklos tikslas

Išsamus meno aprašymas

„Danza Mobile“ yra organizacija, kuri siekia integruoto neįgaliųjų tobulėjimo pasitelkdama įvairius meno aspektus.

Vaidinamas scenos menas, teatras ir šokis. Plastikos menai.

Žmonės su negalia

Veiklos procesas

„Danza Mobile“ turi įvairios programos:

Šokių mokykla – Specialusis užimtumo centras Paramos gavėjai: Asmenys su negalia, nuo 2 metų amžiaus,
nepriklausomai nuo negalios laipsnio ar diagnozės.

Kūrybos centras - profesinis centras, kuriame reguliariai rengiami šiuolaikinio šokio, teatro, muzikos, plastikos ir
asmeninio savarankiškumo seminarai. Naudos gavėjai: vyresni nei 16 metų protine negalia sergantys asmenys, kurių
gebėjimai leidžia jiems atlikti priešdarbines ar profesines užduotis, pripažintas atitinkamos valstybinės institucijos.
„Danza Mobile Theatre Company“ – šokių kompanija, įkurta 2001 m., jau yra sukūrusi 25 pasirodymus, kuriuose
surengta daugiau nei 600 spektaklių.

Tarptautinis meno ir įvairovės festivalis „Escena Mobile" - tai renginys, kuriame Sevilijoje dalyvauja įvairių sričių
nacionalinio ir tarptautinio meno atstovai. Šokis, teatras, plastikos menas, muzika... - visa tai susijungia šioje 2007 m.
prasidėjusioje parodoje.

https://danzamobile.es/


Nuotraukas ir vaizdo įrašus rasite mūsų svetainėje:

https://www.youtube.com/channel/UC-5e8NE9RFsBKFdyal5fVpw

Finansinė ir institucinė aplinka

„Artemobile" - kūrybinės dirbtuvės, kurias veda scenos ir vizualiųjų menų profesionalai, todėl projektas atsiduria
visiškoje meninėje aplinkoje.

Kita: meno parodos, audiovizualiniai kūriniai, įdarbinimas, šeimos informavimo programos...

„Danza Mobile“ yra ne pelno siekianti organizacija, kurios 50% finansuoja privatus ir 17% viešasis finansavimas.
Likusią dalį sudaro nuosavos lėšos.

Rezultatai ir įtaka

Nuo 1995 m. jos klases mokėsi daugiau nei 350 mokinių. Šiuo metu yra įtraukta daugiau nei 100 žmonių, turinčių
funkcinę įvairovę nuo dvejų metų.

Danza Mobile dirba 20 profesionalų, turinčių didelę patirtį plastikos ir scenos menų pasaulyje, iš kurių 6 dalyvauja šioje
šokių mokykloje. Dalis darbuotojų turi tam tikrą negalią.

„Danza Mobile“ atliktas darbas per daugelį metų pelnė daugybę apdovanojimų. Buvo pripažintas ne tik konkretus
daugelio jos sceninių ir audiovizualinių kūrinių darbas, bet ir darbas kuriant projektą, pasiekusį esminių socialinio
dalyvavimo etapų.

Jis gavo daugybę apdovanojimų, įskaitant Sevilijos medalį, Lorkos apdovanojimą ir MAX už socialinį charakterį, vieną
prestižiškiausių scenos menų apdovanojimų Ispanijoje.

https://www.youtube.com/channel/UCYx-YFjmfEy5Qo-X-4ks0GA
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https://downlugo.org/area-complementaria/
https://producionspalomalugilde.es/escolapalimoco
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=429084727786342&id=109075069787311
 &set=pcb.429085324452949&source=49

Informacija apie meninę veiklą
 

Down Syndrome Association Lugo

Scenos (vaizduojamieji) menai

BENDRA INFORMACIJA APIE GEROSIOS INKLIUZINIO MENO PRAKTIKOS PAVYZDŽIUS

Organizacjos pavadinimas:

Svetainės adresas ar kitos aktualios
nuorodos:

IspanijaŠalis:

Meno rūšis:

Tikslinė grupė:

Veiklos tikslas

Išsamus meno aprašymas

Tikrovė tokia, kad protinę negalią turinčių žmonių, ypač turinčių Dauno sindromą, socialinė ir kultūrinė veikla yra labai
ribota ir jie jau daugelį metų ragina aktyviau dalyvauti bendruomenės gyvenime.

Šia veikla siekiama skatinti šių žmonių socialinę integraciją, kai tai neįvyksta natūraliai.

Vaidinamas scenos menas, teatras ir šokis.

Žmonės su dauno sindromu Lugo provincijoje

Veiklos procesas

Darbo užsiėmimai vyksta Asociacijos patalpose 3 valandas per savaitę seminare. Šiame kurse jie buvo suskirstyti į dvi
grupes po pusantros valandos pirmadieniais ir penktadieniais.

Užsiėmimą organizuoja Lugo miesto Down Entity, o grupei vadovauja teatro režisierė Paloma Lugilde.

https://downlugo.org/area-complementaria/
https://producionspalomalugilde.es/escolapalimoco
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=429084727786342&id=109075069787311%20%20&set=pcb.429085324452949&source=49
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=429084727786342&id=109075069787311%20%20&set=pcb.429085324452949&source=49
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=429084727786342&id=109075069787311%20%20&set=pcb.429085324452949&source=49


Finansinė ir institucinė aplinka

Dotacijos iš viešųjų organizacijų regioniniu ir Bendrijos lygiu.

Rezultatai ir įtaka

Grupė kartu su kitomis grupėmis vykdė įvairias erdvines intervencijas mieste, pavyzdžiui, jaunimo teatro „Os
Palimoquiños", teatro studentų iš Espazo 10, teatro dirbtuvių „Lingua Viva", Santjago de Kompostelos universiteto
teatro trupės studentų. Režisieriai ir šioms grupėms vadovaujantys žmonės šį dalijimąsi patirtimi ir galimybę kartu kurti
šias intervencijas vertina labai teigiamai mokymosi procesui
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http://anrarad.ro/premiera-viata-filialei-noastre/
http://anrarad.ro/evisurile-noastre-devin-realitate-daca-avem-curajul-de-a-le-urma/

Informacija apie meninę veiklą
 

Asociatia Nevazatorilor din Romania – filiala Judeteana Arad / Blind Association
from Arad

Teatras

BENDRA INFORMACIJA APIE GEROSIOS INKLIUZINIO MENO PRAKTIKOS PAVYZDŽIUS

Organizacjos pavadinimas:

Svetainės adresas ar kitos aktualios
nuorodos:

RumunijaŠalis:

Meno rūšis:

Tikslinė grupė:

Veiklos tikslas

Išsamus meno aprašymas

Teatro grupė ANA siūlo aplinką regėjimo sutrikimus turintiems asmenims, kurie norėtų išreikšti save vaidinant, suteikia
galimybę kelti savigarbą ir užsiimti aktoryste.

ANA grupė yra mėgėjų teatro grupė, kuri buvo sukurta daugiau ar mažiau prieš 3 metus, kai kai kurie Aradų
asociacijos nariai nusprendė, kad norėtų užsiimti savo pomėgiu vaidinti struktūriškiau ir organizuotiškiau.

Asmenys su regėjimo sutrikimais

Veiklos procesas

Aklųjų asociacija iš Arado gavo pagalbą iš profesionalaus aktoriaus, kuris padėjo koordinuoti ANA teatro grupę. Kartu
jie atrenka, rengia ir stato pjeses bei ruošiasi jų pasirodymams. Keli aktoriai mėgėjai, visi įvairaus amžiaus
organizacijos nariai kiekvieną savaitę repetuoja. Per tuos metus, kai buvo įkurta teatro grupė, jie rodė keletą pjesių
scenoje Arado teatruose arba neformalioje aplinkoje. Praėjusiais metais grupė netgi gavo kvietimą dalyvauti
tarptautiniame aklųjų teatro festivalyje Kroatijoje, bet, deja, dėl COVID apribojimų jis buvo atšauktas.

Teatro būrelio nariai organizuojasi padedami profesionalaus aktoriaus, kuris savanoriškai atlieka šią užduotį.
Repeticijos ir susitikimai vyksta kas savaitę Aradų asociacijos biuruose. Kai grupė vaidina spektaklį, dažniausiai jiems
reikia pagalbos iš asociacijos savanorių, kurie yra labai aktyvūs ir noriai padeda aktoriams

http://anrarad.ro/premiera-viata-filialei-noastre/
http://anrarad.ro/evisurile-noastre-devin-realitate-daca-avem-curajul-de-a-le-urma/


Finansinė ir institucinė aplinka

Veiklos dažniausiai organizuojamos padedant savanoriams iš asociacijos nuosavų lėšų. Kiekvienais metais asociacija
gauna tam tikrą finansavimą iš Arado savivaldybės pagal projektą, kuriame kreipiasi ANA teatro grupė kartu su kai
kuriais savanoriais. Paprastai finansavimas naudojamas kostiumams ar dekoravimui arba net profesionalaus teatro
scenos, kurioje jie gali vaidinti, nuomai.

Aklųjų asociacija iš Arado bendradarbiauja su kitomis panašiomis asociacijomis iš Rumunijos, taip pat su keliomis
NVO ir labdaros organizacijomis iš Arado.

Aktoriams reikia susipažinti su scenografija, o jei ji pasikeistų, jiems reikėtų padėti su dekoracijomis, tačiau bendrai
kalbant, jiems nereikia daug prisitaikyti. Visas kūno kalbos išraiškas ir tai, kaip elgtis scenoje, reikia verbaliai
paaiškinti, o teatro grupės koordinatorius jų parodyti negali. Tekstas, kurį aktoriai turi išstudijuoti ir išmokti, turi būti
pateiktas garso formatu arba Brille, arba regos negalią turinčiam asmeniui prieinamu formatu.

Rezultatai ir įtaka

ANA mėgėjų teatro grupė jau pastatė keletą spektaklių ir važinėjo po Rumuniją, kad pristatytų savo spektaklius.
Aktorių skaičius auga, taip pat didėja ir spektaklių rodymo dažnumas. Šios žmonių grupės, kuri kelis kartus per savaitę
susitinka užsiimti savo pomėgiu, egzistavimas suteikė nariams pasitikėjimo savimi. Dabar jie žino, kad gali įgyvendinti
viską, apie ką tik svajoja, yra savarankiškesni kasdienėje veikloje, o tai regos negalią turinčiam žmogui yra labai
svarbu. Teatro užsiėmimai suteikė asmenims tikslą, privertė juos kažko laukti, suteikė pasitikėjimo savimi, kad jie gali
parodyti savo negalią viešai scenoje, ir suteikė galimybę pristatyti save kitiems. Pati veikla didina visuomenės
informuotumą apie problemas, su kuriomis susiduria neįgalieji, taip pat atveria diskusiją negalios tema, apie kurią
Rumunijoje vis dar gana retai kalbama ar apie kurią net nesusimąstoma.
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https://centras.muzikosterapija.lt/paslaugos/suaugusiems/
https://muzikosterapija.lt/

Informacija apie meninę veiklą
 

Lietuvos muzikos terapijos asociacija

Muzika

BENDRA INFORMACIJA APIE GEROSIOS INKLIUZINIO MENO PRAKTIKOS PAVYZDŽIUS

Organizacjos pavadinimas:

Svetainės adresas ar kitos aktualios
nuorodos:

LietuvaŠalis:

Meno rūšis:

Tikslinė grupė:

Veiklos tikslas

Išsamus meno aprašymas

Muzikos terapijos asociacija remiasi supratimu, kad žmogaus gebėjimas reaguoti į muziką, poreikis ją patirti yra įgimtas,
taip pat gebėjimas ar poreikis bendrauti. Gamta išlieka nepaisant negalios ar problemų. Todėl šios organizacijos tikslas
yra panaudoti malonią ir džiugią patirtį ieškant naujų galimybių, užmegzti naujus santykius ir siekti geresnės gyvenimo
kokybės.

Muzika suteikia galimybę bendrauti be žodžių, todėl, pasitelkus terapines technikas, ji naudojama kaip pagrindinė
priemonė neverbaliniam bendravimui plėtoti, suvokti save kitų žmonių atžvilgiu, išreikšti ir suvokti emocijas. Muzikinės
meninės veiklos ir saviraiškos būdas stiprina neįgaliojo pasitikėjimą savimi, padeda atrasti dvasinę harmoniją savyje,
siekti psichologinės pusiausvyros.

Vaikai ir suaugusieji, sergantys epilepsija ir turintys negalią

Veiklos procesas

Muzikos terapijos užsiėmimai yra skirti konkrečiam žmogui, šeimai ar žmonių grupei. Pirmųjų susitikimų metu galima
nustatyti kliento poreikius ir galimybes. Klientas gali pabendrauti su terapeutu, susipažinti su metodais. Todėl
terapeutas įvertina kliento poreikius, nuspręsdamas, ar jis yra kompetentingas padėti. Tada muzikos terapeutas
pasiūlo kelių mėnesių susitikimo planą. Po sutarto laikotarpio įvertinama, ar tikslas pasiektas. Jei liko kokių nors
problemų, rekomenduojama tęsti gydymą arba kreiptis į kitą specialistą. Užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę su
grupe arba individualiai.

https://centras.muzikosterapija.lt/paslaugos/suaugusiems/
https://muzikosterapija.lt/


Užsiėmimų kaina priklauso nuo įkainių ar projekto veiklų. Bendradarbiaujame su mokyklomis ir savivaldybėmis.

Finansinė ir institucinė aplinka

Rezultatai ir įtaka

Užsiėmimai skirti žmonėms, norintiems geriau pažinti save, rasti būdų, kaip padėti sau įvairiose sudėtingose gyvenimo
situacijose. Užsiėmimuose dirbama su saugumo, gyvybingumo, pasitikėjimo savimi, meilės sau ir kitiems jausmais.
Užsiėmimų metu žmonės bando atrasti ryšį su savo kūnu ir kitais žmonėmis, taip pat išreikšti save ir savo
individualumą. Stengiamasi ieškoti kiekvieno žmogaus asmeninių galių, kurios padėtų pasijusti stipresniais, geros
nuotaikos, savo gyvenimo šeimininkais ir kūrėjais. Muzikinis išsilavinimas nėra būtinas.
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https://www.mazojiteatroakademija.eu/
https://www.mazojiteatroakademija.eu/galerija/projektas-neigaliu-asmenu-socialiniu-
ir-asmeniniu-kompetenciju-ugdymas-meno-raiskos-priemonemis-metodo-
pristatymas-ir-partnerystes-skatinimas-respublikos-soc-globos-namuose-2016/
https://www.mazojiteatroakademija.eu/nuotrauku-galerija/

Informacija apie meninę veiklą
 

VŠĮ „Mažojo teatro akademija"

Teatras

BENDRA INFORMACIJA APIE GEROSIOS INKLIUZINIO MENO PRAKTIKOS PAVYZDŽIUS

Organizacjos pavadinimas:

Svetainės adresas ar kitos aktualios
nuorodos:

LietuvaŠalis:

Meno rūšis:

Tikslinė grupė:

Veiklos tikslas

Išsamus meno aprašymas

Lavinti meninius įgūdžius, vaizduotę, saviraišką ir kūrybiškumą; didinti pasitikėjimą savimi ir atsakomybės jausmą;
mokyti išsikelti realius tikslus, planuoti jų pasiekimus ir juos pasiekti; skatinti individualumo ir savarankiškumo raišką;
išreikšti užgniaužtas emocijas ir pajusti gyvenimo džiaugsmą.

Teatras - tai žmogaus grožis ir jausmų išraiška, kuri išlaisvina savimonę ir leidžia žmogui atsiskleisti. Saviraiška ir
pasitikėjimas savimi yra ypač svarbūs žmonėms su negalia. Taigi teatras leidžia jiems įgyti drąsos ir pasitikėjimo
savimi per vaidmenį. Žmogus turi pakankamai erdvės išreikšti save, nes teatre naudojami gestų, muzikos, šokio ir
garso deriniai.

Asmenys su fizine negalia

Veiklos procesas

Kūrybinės dirbtuvės skirstomos į teorinę ir praktinę veiklą. Dalyviai atlieka praktines vaidybos, sceninio judesio, ritmo ir
režisūros užduotis. Dalyviai kartu su projektų vadovais kuria bendrą spektaklį. Užsiėmimai vyksta du kartus per
savaitę.

https://www.mazojiteatroakademija.eu/
https://www.mazojiteatroakademija.eu/galerija/projektas-neigaliu-asmenu-socialiniu-ir-asmeniniu-kompetenciju-ugdymas-meno-raiskos-priemonemis-metodo-pristatymas-ir-partnerystes-skatinimas-respublikos-soc-globos-namuose-2016/
https://www.mazojiteatroakademija.eu/nuotrauku-galerija/


Socialiniai valstybės finansuojami projektai, bendradarbiavimas su socialinės reabilitacijos paslaugas teikiančiomis
bendruomenėmis.

Finansinė ir institucinė aplinka

Rezultatai ir įtaka

Rezultatas – neįgaliųjų trupės spektaklio pristatymas bendruomenės nariams.
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http://cj-amarante.org/

Informacija apie meninę veiklą
 

Aventura Marão Clube

Gatvės teatras

BENDRA INFORMACIJA APIE GEROSIOS INKLIUZINIO MENO PRAKTIKOS PAVYZDŽIUS

Organizacjos pavadinimas:

Svetainės adresas ar kitos aktualios
nuorodos:

PortugalijaŠalis:

Meno rūšis:

Tikslinė grupė:

Veiklos tikslas

„Scenos gatvėje“ tikslai: „Viskas įskaičiuota“ darbo stovykla:

- padėti vietos bendruomenei, t. y. kooperatyvui „Cercimarante", su neįgaliais jaunuoliais susijusiai įstaigai, rengti
Gatvės teatrą, atsižvelgiant į jų poreikius (ypač susijusius su spektaklio koordinavimu, techniniais ir logistikos
klausimais) ir kartu kuriant pridėtinę vertę veiklai, kuri nori įsitvirtinti diegdama naujoviškus elementus ir įvairovę;

- skatinti kultūros paveldo išsaugojimą ir apsaugą tarptautiniu ir vietiniu lygiu;

- žmogaus teisių, tolerancijos ir pagarbos vertybių puoselėjimas;

- ugdyti jaunų žmonių su negalia savarankiškumą ir savigarbą;

- skatinti mažiau galimybių turinčių jaunuolių bendravimą su kitų kultūrų jaunuoliais;

- jaunų savanorių asmeninio ir socialinio tobulėjimo skatinimas neformaliojo ugdymo veiklomis (grupių dinamika,
dramatiška raiška, vaidmenų žaidimas ir kt.), kuriant palankią aplinką kovai su bet kokio pobūdžio išankstinėmis
nuostatomis ir stereotipais jaunų žmonių su negalia atžvilgiu;

Jaunuoliai nuo 18 iki 30 metų su negalia ir be jos

https://www.mazojiteatroakademija.eu/


Išsamus meno aprašymas

- suteikti jauniems savanoriams žinių apie naują socialinę ir kultūrinę tikrovę, leidžiančią jiems kovoti su bet kokiais
išankstiniais nusistatymais ir stereotipais;

- skatinti teatrą kaip sąjungos ir bendradarbiavimo priemonę.

Ši tarptautinė darbo stovykla paremta jaunų užsieniečių, kurie prisijungia prie tokios ypatingos institucijos kaip
„Cercimarante" technikų ir vartotojų, bendradarbiavimu ir tikru komandiniu darbu. Cercimarante kasmet
organizuojamas gatvės teatras gyvuoja jau daugiau nei dešimtmetį, tačiau šiai įstaigai užmezgus partnerystę su AMC,
sukurtų darbų kokybė gerokai išaugo ir sulaukia vis didesnio visos bendruomenės pripažinimo. Taip yra todėl, kad per
12 dienų mūsų darbo stovyklos jaunų užsieniečių grupės pagalba yra vertinga visų pirma kuriant scenarijus, kurie
spektaklius paverčia išties stebuklingais. Be mūsų pagalbos Cercimarante's žmogiškoji struktūra nepajėgi (trūksta
laiko ir žmogiškųjų išteklių) užtikrinti tokio kokybės lygio, kokį jau pasiekėme. Būtent siekdama toliau palaikyti ir kelti
šios iniciatyvos, kuri tiek daug pasako vietos bendruomenei, kokybę, AMC ketina ir toliau remti Cercimarante. Be
dekoracijų statymo, įgyvendinant kūrinį labai svarbi ir „Work Camp" dalyvių teikiama parama, pavyzdžiui, jei
pagalvotume apie įžengimo į sceną ar šokio atlikimo momentą, kai kuriems naudotojams labai svarbi emocinė ir
praktinė „Work Camp" dalyvių parama, kuri paprastai lydi juos viso kūrinio atlikimo metu.

Veiklos procesas

Žingsniai:

Gatvės teatrui reikalingų darbų ir (arba) veiklų seka Gatvės teatro kūrimui reikalingų darbų ir (arba) veiklų seka
(scenarijai, repeticijos, sklaida, įvaizdis, apranga):

- 1 darbo etapas: scenarijų konstravimas ir aprangos gamyba;

- 2-asis darbo etapas: repeticijos su jaunimu ir gatvės teatro garso/vaizdo prodiusavimas;

- 3 darbo etapas: gatvės teatro sklaida/populiarinimas;

- Teatro diena: generalinės repeticijos, spektaklis/palaikymas gatvės teatrui, montažas/ demontavimas.

Rezultatai ir įtaka

Per pastaruosius 10 metų vykusios tarptautinės darbo stovyklos „Stage on the street: all included!" (liet. „Scena
gatvėje: visi įtraukiami!") vis labiau praturtino visus dalyvius ir turėjo akivaizdžiai teigiamą poveikį tiek „Cooperativa
Cercimarante" (kuri gavo daug naudos iš jaunų dalyvių, daugiausia užsieniečių, pagalbos), tiek „Aventura Marão
Clube" (kuri savanorišku darbu prisidėjo prie simbolinės vietos įstaigos veiklos plėtojimo).

Darbo stovykla įgavo tęstinumo požymį, kai dvi asociacijos „Cercimarante" ir „Aventura Marão Clube" sustiprino darbo
strategiją ir, svarbiausia, darbo stovyklos savanorių vertybių perteikimą, todėl metai iš metų tai tampa nepamirštama
patirtimi visiems, kurie joje dalyvauja.



„Tarptautinės darbo stovyklos“ – tai organizacijų vystomi ir IPDJ remiami projektai, kuriais siekiama skatinti
trumpalaikę bendruomeninio, pilietinio ar socialinio pobūdžio savanorišką veiklą, kurią vykdo įvairių tautybių jaunuolių
grupė.

Atlikdami kolektyvinio pobūdžio užduotis, jie didina vietos bendruomenės vystymąsi, naudą, poveikį ir skatinimą, o
jaunimas gali mokytis kultūros, kalbos, įgūdžių ir tarpkultūrinės bendravimo patirties.

Darbo sritis galima suskirstyti į šias sritis:

a) aplinka;

b) archeologija;

c) socialinė bendruomenė;

d) istorinio ir kultūrinio paveldo atkūrimas ir stiprinimas.

Besidomintys darbo stovykla registruojasi IPDJ ir gauna pasiūlymus, o pasirinkę vyksta į stovyklą sumokėję už kelionę
ir nedidelį organizacinį mokestį.

Finansinė ir institucinė aplinka

Nuotraukas ir vaizdo įrašus rasite mūsų svetainėje:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=uNEVAWaw_20
https://www.facebook.com/Cercimarante/videos/691242814621964/

Vaizdo įrašai gali būti naudojami gavus organizatorių leidimą.

https://www.youtube.com/channel/UCYx-YFjmfEy5Qo-X-4ks0GA
https://www.youtube.com/channel/UCYx-YFjmfEy5Qo-X-4ks0GA
https://www.youtube.com/channel/UCYx-YFjmfEy5Qo-X-4ks0GA
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https://www.facebook.com/pg/La-vie-aux-dans-simtim-la-fel-ne-exprimam-la-fel-
662098190884271/

Informacija apie meninę veiklą
 

Asociatia Down Plus Bucuresti / Bucharest Down Plus Association

Liaudies šokiai

BENDRA INFORMACIJA APIE GEROSIOS INKLIUZINIO MENO PRAKTIKOS PAVYZDŽIUS

Organizacjos pavadinimas:

Svetainės adresas ar kitos aktualios
nuorodos:

RumunijaŠalis:

Meno rūšis:

Tikslinė grupė:

Veiklos tikslas

Projekto tikslas – suteikti daugiau galimybių 20 jaunuolių, turinčių Dauno sindromą, 20 be jų, suteikiant jiems galimybę
mokytis, repetuoti ir atlikti įvairius rumunų liaudies šokius bei leisti jiems bendrauti ir mokytis vieniems iš kitų.

Jaunimas ir jauni suaugusieji su Dauno sindromu

Išsamus meno aprašymas

Projekto meno sritis - liaudies šokiai. Projekto metu 20 jaunuolių, turinčių dauno sindromą, 20 jaunuolių, neturinčių
dauno sindromo, ir 2 šokių mokytojai moko visą grupę įvairių liaudies šokių, kurie repetuojami ir atliekami Rumunijos
teatruose ar šokių salėse prieš įvairią publiką.

Veiklos procesas

Projektas prasidėjo 2019 m. birželį 3 savaičių vasaros stovykla pajūryje, kur visa grupė mokėsi, repetavo ir daug kartų
koncertavo. Vėliau kiekvieną mėnesį grupė rengė pasirodymus įvairiose vietose, daug kartų prisijungdama prie teatro
ar šokio trupių ir koncertuodama kartu su jomis. Visam procesui vadovauja NVO darbuotojai, 2 šokių koordinatoriai ir
teatrų bei šokių trupių partnerių vadovai. Kiekvienam pasirodymui 40 jaunuolių, turinčių ir neturinčių dauno sindromą,
grupė mokosi ir pritaiko šokio stilių bei rutiną pagal visų dalyvaujančiųjų gebėjimus.

https://www.mazojiteatroakademija.eu/


Rezultatai ir įtaka

Rezultatai yra patys spektakliai. Kol kas jų yra daugiau nei 10, o projektas dar nesibaigė. Priklausomai nuo spektaklio,
jame dalyvauja nuo 200 iki 500 žiūrovų. Kitas rezultatas - jaunimo mokymosi procesas ir viso proceso metu užsimezgę
ryšiai, nes jaunuoliai, turintys dauno sindromą, įgyja daugiau galimybių atlikti sudėtingus šokius, naudodami tautinius
kostiumus ir didžiules šokių sales. Galiausiai bendruomenės, matančios repeticijas, kurių daugelis vyksta lauke, ir
pačius pasirodymus, išmoksta geriau suprasti ir gerbti neįgalų jaunimą bei meno galią.

Finansinė ir institucinė aplinka

Visa tai buvo daroma nuo 2019 m. birželio mėn. įgyvendinant projektą „La vie aux dans-simtim la fel, ne exprimam la
fel" („La vie aux dans- mes jaučiame ir išreiškiame save taip pat"), kurį administravo Asociatia Down Plus Bucuresti /
Bukarešto Down Plus asociacija ir iš dalies finansavo AFCN-Administratia Fondului Cultural National, Nacionalinė
kultūros fondų administracija. NVO bendradarbiauja su teatrais ir šokių klubais.

Visas nuotraukas ir vaizdo įrašus galite peržiūrėti čia:

https://www.facebook.com/pg/La-vie-aux-dans-simtim-la-fel-ne-exprimam-la-fel-662098190884271/photos/
Nuotraukos naudojamos gavus organizatorių leidimą.

https://www.facebook.com/pg/La-vie-aux-dans-simtim-la-fel-ne-exprimam-la-fel-662098190884271/photos/
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headwayarts.co.uk

Informacija apie meninę veiklą
 

Headway Arts

Įvairios meno formos

BENDRA INFORMACIJA APIE GEROSIOS INKLIUZINIO MENO PRAKTIKOS PAVYZDŽIUS

Organizacjos pavadinimas:

Svetainės adresas ar kitos aktualios
nuorodos:

Jungtinė KaralystėŠalis:

Meno rūšis:

Tikslinė grupė:

Veiklos tikslas

Mes nesiekiame spręsti problemų. Mes nelaikome savęs terapija. Mes kuriame meną dėl meno ir tikime, kad kiekvienas
turi teisę į tai. Jei neįgalus asmuo nori būti aktoriumi/menininku/ šokėju, tai palengvinsime pasiūlydami profesinio
mokymo galimybes. Darbas gali turėti terapinę vertę, tačiau tai nėra tikslas – dalyviai ar jų globėjai gali pasakyti, kad
dalyvaudami veikloje padidino pasitikėjimą, socialinius įgūdžius, motyvaciją ir gali jaustis sveikesni tiek fiziškai, tiek
protiškai.

Suaugusieji, turintys mokymosi sutrikimų ir autizmą

Išsamus meno aprašymas

Visos meno rūšys; pirmiausia šokiai; drama; cirkas; muzika ir kūrybinis/vaizdinis menas. Taip pat bendruomenės
menai ir menai švietime.
„Headway Arts" sukūrė unikalią metodiką (CoCreART), pagal kurią dalyviai kartu kuria bendrą meninį kūrinį.
Ankstyvuoju etapu dalyviams perduodama atsakomybė, o jų idėjos vertinamos, skatinamos ir sujungiamos. Visi
dalyviai turi lygias galimybes prisidėti. Taikant šią metodiką reikia pasitikėti dalyvių kūrybiškumu ir moderatoriaus
gebėjimais.

Veiklos procesas
Kasdienės veiklos programa, kiekvieną dieną vis kita meno forma, kartu su integracine teatro trupe ir integracine
šokio trupe.

https://www.mazojiteatroakademija.eu/


Dalyvių idėjas padeda įgyvendinti projekto darbuotojai. Projekto darbuotojų idėjos taip pat yra vertinamos ir prisideda
prie viso proceso.
Visas mūsų darbas yra su besimokančiomis neįgaliaisiais ir autizmu sergančiais žmonėmis, todėl darbas yra natūraliai
pritaikytas jiems. Išskyrus tai, ko reikia.

Rezultatai ir įtaka

Poveikis asmeniui - geresni įgūdžiai, pasitikėjimas savimi, sveikata ir gerovė.
Poveikis bendruomenės lygmeniu – didesnis supratimas apie besimokančių neįgaliųjų vaidmenį bendruomenėje.
Didesnis įsitraukimas į bendruomenės renginius ir veiklą.
Poveikis nacionaliniu lygiu – atstovavimas nacionaliniuose tinkluose.

Finansinė ir institucinė aplinka
Per kasdienius lankomumo mokesčius ir pinigus, surinktus per labdaros fondus. Paslaugų pardavimas vietos valdžios
institucijoms.
Glaudžiai bendradarbiaujame su kitomis organizacijomis, dirbančiomis mokymosi sutrikimų ir (arba) meno srityse
vietos ir šalies mastu. Taip pat bendradarbiaujame su vietos ir regionų tarybomis bei kitomis NVO.
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https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Ad-astra-105778334515740/

Informacija apie meninę veiklą
 

Association Ad astra

Visos

BENDRA INFORMACIJA APIE GEROSIOS INKLIUZINIO MENO PRAKTIKOS PAVYZDŽIUS

Organizacjos pavadinimas:

Svetainės adresas ar kitos aktualios
nuorodos:

LenkijaŠalis:

Meno rūšis:

Tikslinė grupė:

Veiklos tikslas

Aktyvus neįgaliųjų įtraukimas į kultūrinį gyvenimą, suteikiant jiems socialinių įgūdžių ir saviugdos galimybę.

Žmonės, turintys negalią iš Nysos srities, Lenkijoje 

Išsamus meno aprašymas

Įvairių rūšių, nes jos susijusios su neprofesionalais: amatai, šokiai, teatras. Jie dažniausiai atlieka vadinamąją
„ekspresyviąją terapiją", kuri gali būti muzikos terapijos, dramos terapijos ar kito meninio metodo forma.

Veiklos procesas
Jie organizuoja veiklą tik įgyvendinant projektus.
Jie bendradarbiauja su daugybe terapeutų, dailės mokytojų ir trenerių, kurie pasirenka veiklas ir vadovauja procesui.
Jų užsiėmimai visada nemokami, dalyvauti kviečiami visi norintys.

Rezultatai ir įtaka
Dėl jų veiklos buvo įkurta bendruomenės paramos neįgaliesiems grupė. Grupę sudaro terapeutai, meno žmonės, 

https://www.mazojiteatroakademija.eu/


neįgaliųjų šeimos nariai. Grupė renkasi maždaug kartą per savaitę, aptaria neįgaliųjų problemas, plėtoja
bendradarbiavimą su kitomis regiono organizacijomis, teikiančiomis pagalbą neįgaliesiems, ir regiono valdžia.

Finansinė ir institucinė aplinka
Jie teikia projektų paraiškas stipendijoms gauti. Veikla finansuojama tik kaip projektas, jei pasiūlymas patvirtinamas.
Regione veikia apie 50–60 nevyriausybinių organizacijų, su kuriomis „Ad Astra“ bendradarbiauja.

Nuotraukos:
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Informacija apie meninę veiklą
 

IASIS AMKE

Meno paroda
Kūrybiškumas - juvelyrika - meno objektai

BENDRA INFORMACIJA APIE GEROSIOS INKLIUZINIO MENO PRAKTIKOS PAVYZDŽIUS

Organizacjos pavadinimas:

Svetainės adresas ar kitos aktualios
nuorodos:

GraikijaŠalis:

Meno rūšis:

Tikslinė grupė:

Veiklos tikslas

Kartais psichikos sveikatos problemos, lydimos tamsių spalvų, atrodo kaip didelis krūvis, kurio žmogus negali pakelti.
Šis krovinys pilnas simptomų, sunkių išgyvenimų ir neigiamų baimės bei nevilties jausmų. Tai sunki realybė, kurią
psichikos sveikatos problemų turinčios moterys patiria visą gyvenimą, kupina visuomenės smerkimo ir atskirties. Meno
paroda „Sveikatos dimensijos per sutrikimą" siekiama atskleisti šių moterų (turinčių psichikos sveikatos sutrikimų) kovą
ir kelią, kuriuo jos eina siekdamos iš naujo susitaikyti su savo sutrikimu, sustiprinti save ir sklandžiai atsitiesti
visuomenėje.

Dešimt moterių, turiančių psichinių ir kitų negalių

Išsamus meno aprašymas

Pagrindinė medžiaga, kurią naudojome, buvo audinys. Iš audinio, derinamo su spalvomis ir įvairiais dekoravimo
elementais, gaminome unikalius papuošalus (vėrinius, brošiūras), audinius ant drobės ir unikalius meninius
rankdarbius.

Naudojame įvairias technikas, kad atskleistume dalyvių kūrybiškumą ir saviraišką. Naudojame muziką ir judesį, kad
suteiktume jiems energijos ir motyvacijos, teatro technikas, kad supažindintume juos su veikla, kūrybinį rašymą, kad
papildytume jų papuošalų kūrybą. Dalijimasis ir laisva saviraiška sujungė dalyvius per grupės dinamikos ir sąveikos
patyrimą bei stiprinimą.



Veiklos procesas
Kūrybinė grupė gyvuoja tris mėnesius ir baigiasi atvira kūrybinio meno paroda vietos visuomenėje.
Iniciatyvą įgyvendino ir koordinavo dienos centro psichologė. Du menininkai grupėje papildė savo meno patirtį ir savo
idėjas įnešė į meno įgyvendinimą.
Prireikus buvo surengtos kai kurios individualios sesijos.

Rezultatai ir įtaka
Moterys tobulina savo kūrybiškumą, išreiškia save per meną, dalijasi, bendrauja ir užmezga ryšius su kitomis
moterimis grupėje. Be to, per meną jos sustiprina savo galias ir susitaiko su savo liga, užmegzdamos ryšį su
„sveikąja" savo dalimi. Bendruomenės lygmeniu projektas suteikė teigiamą žinią apie psichikos sveikatos sutrikimus.
Juo siekta griauti stereotipus ir mintį, kad psichikos sveikatos sutrikimų turintys asmenys nesugeba prasmingai ir
pozityviai elgtis bei jausti savęs ir kitų.

Finansinė ir institucinė aplinka
Jie buvo finansuojami iš organizacijos išlaidų, kurias skiria Sveikatos apsaugos ministerija.
Dešimt moterų, kilusių iš skirtingų dienos centrų ir pensionų Atikoje, glaudžiai bendradarbiaujame.

Nuotraukas ir vaizdo įrašus rasite mūsų svetainėje:
https://www.facebook.com/pages/IASIS%20NGO/247333085892326/

https://www.facebook.com/pages/IASIS%20NGO/247333085892326/
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Informacija apie meninę veiklą
 

Cope Foundation, Airija; koordinatorius

Visi menai

BENDRA INFORMACIJA APIE GEROSIOS INKLIUZINIO MENO PRAKTIKOS PAVYZDŽIUS

Organizacjos pavadinimas:

Svetainės adresas ar kitos aktualios
nuorodos:

Airija, Prancūzija, Belgija, ItalijaŠalis:

Meno rūšis:

Tikslinė grupė:

Veiklos tikslas

Šio „Erasmus+" projekto tikslas - pagerinti neįgalių suaugusiųjų besimokančiųjų galimybes įgyti meninių žinių ir tobulėti.
Juo siekiama paslaugų teikėjams, neįgaliesiems, kultūros centrams ir meno pedagogams suteikti geresnes
rekomendacijas ir prieigą prie svarbios informacijos apie menų mokymą, taip kuriant teisingesnį, lygesnį ir mažiau
diskriminuojantį požiūrį į suaugusiųjų meninį ugdymą. 

Įgyvendinant projektą, be kita ko, bus rengiami:

1. Naujausios ir aktualiausios informacijos apie Europos politiką, įstatymus, sistemas, susijusias su neįgaliųjų
dalyvavimu meninėje veikloje, rinkimas, taip pat gerosios praktikos pavyzdžių, rodančių meistriškumą suaugusiųjų
neįgaliųjų meninio ugdymo srityje, nustatymas;

2. Geros praktikos gairių, skirtų meno organizacijoms ir meno pedagogų, parengimas siekiant padėti suaugusiųjų,
turinčių negalią, įtraukties mokantis trijų Europos kalbų;

3. Inkliuzinio meno žinių centro sukūrimas;

4. Intelekto negalią turintiems asmenims skirto Lengvai perskaitomų instrukcijų rinkinio, kaip dalyvauti suaugusiųjų
meniniame švietime, parengimas.

Suaugusieji, turintys proto negalią

http://inclusivearts.eu/about-project

https://www.mazojiteatroakademija.eu/


Išsamus meno aprašymas

Projekte buvo dirbama su visų rūšių menais suaugusiųjų švietimo srityje, daugiausia dėmesio, bet ne tik suaugusiems,
turintiems intelekto sutrikimų.

Veiklos procesas

Į darbo planą buvo įtraukta:
- ES įtraukaus meninio suaugusiųjų švietimo sistemos peržiūra;
- geriausios menų ir įtraukties praktikos rinkinys;
- gairių pedagogams, meno praktikams ir kultūros centrams sukūrimas;
- sukurti internetinę svetainę/žinių centrą, prieinamą žmonėms su proto negalia ir be jo.
Pirmajame projekto etape daugiausia dėmesio skirta gairėms, praktikai, istorijoms ir rekomendacijoms rinkti. Po to
partneriai sukūrė ir išbandė įtraukiojo meno svetainę, kuri bus naudojama kaip „internetinių priemonių rinkinys"
neįgaliesiems ir neturintiems negalios žmonėms. Jie taip pat reguliariai rengė proto mūšius su dviem neįgalių dalyvių
grupėmis iš Italijos ir Airijos, siekdami nustatyti geriausią praktiką ir dalytis individualia menine patirtimi iš šios srities.
Viena iš svarbių temų buvo aptarti, kokios realios kliūtys ((edukacinės, fizinės, finansinės, struktūrinės ir kt.) trukdo
neįgaliems studentams patekti į aukšto lygio meno mokyklas.
Projektas baigėsi 2019 m. spalio 31 d. Korke surengta tarptautine konferencija. Šiame baigiamajame renginyje buvo
pristatyta projekto rezultatų apžvalga, gausybė gerosios praktikos ir informacijos apie teisinę bazę, taip pat oficialiai
pristatyta svetainė / internetinių priemonių rinkinys.

Rezultatai ir įtaka

CIAE projektas sukūrė daug įdomių priemonių, resursų ir rekomendacijų, skirtų tiek specialistams, dirbantiems su
integracija ir negalia, tiek neįgaliesiems, kad jie žinotų teisinę bazę ir apgintų savo kultūrines teises. CIAE išteklių
rinkinį rasite čia:
http://inclusivearts.eu/existing-tools-list
http://inclusivearts.eu/stories-list 
http://inclusivearts.eu/know-your-rights

Finansinė ir institucinė aplinka

Visa tai buvo daroma nuo 2017 metų lapkričio iki 2019 metų lapkričio mėnesio per Erasmus+ programos finansuojamą
projektą „CIAE – Creative Inclusion in Adult Education.
Partneriai buvo:
Cope Foundation (Airija; koordinatorius)
L'ADAPT (Prancūzija)
Europos neįgaliųjų paslaugų teikėjų asociacija (EASPD) (Belgija)
Associazione Scuola Viva Onlus (Italija)
Korko technologijos institutas (Airija)
Europos kultūros centrų tinklas (ES tinklo)

http://inclusivearts.eu/existing-tools-list
http://inclusivearts.eu/stories-list
http://inclusivearts.eu/know-your-rights
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Informacija apie meninę veiklą
 

Asociatia Charcot Marie Tooth România / Charcot Marie Tooth Romania Association

Bet kuri meno rūšis

BENDRA INFORMACIJA APIE GEROSIOS INKLIUZINIO MENO PRAKTIKOS PAVYZDŽIUS

Organizacjos pavadinimas:

Svetainės adresas ar kitos aktualios
nuorodos:

RumunijaŠalis:

Meno rūšis:

Tikslinė grupė:

Veiklos tikslas

„DizabilArt" - tai projektas, kurio tikslas - per meną sukurti neįgaliųjų integracijos į visuomenę galimybes ir didinti
informuotumą apie didžiulį neįgaliųjų meninį potencialą. Pagrindinė jo veikla - internetinio žurnalo, kuriame pristatomi
neįgalūs menininkai ir jų darbai, leidyba ir įvairių neįgaliesiems skirtų meno konkursų organizavimas. Jam vadovauja
asociacija „Charcot Marie Tooth Romania", kurios tikslas - gerinti „Charcot Marie Tooth Romania“ liga sergančių žmonių
ir jų šeimų, taip pat kitų kategorijų neįgaliųjų gyvenimo kokybę Rumunijoje.

Asmenys, gyvenantys su Charcot Marie Tooth liga, ir kiti asmenys su negalia

https://dizabilart.ro/
https://www.asociatiacmt.ro/dizabilart/
https://www.facebook.com/DizabilArt/

Išsamus meno aprašymas

„DisabilArt“ pristato visas meno rūšis ir beveik visais atvejais daugiausia dėmesio skiriama meną kuriančiam asmeniui
su negalia, nes projektu siekiama paremti, įgalinti ir reklamuoti menininkus, siekiant finansinės nepriklausomybės,
pasitelkiant meną, yra dar vienas projekto tikslas.

Veiklos procesas

Asociacija „Charcot Marie Tooth Romania“ kasdien dirba su sergančiais asmenimis, siekdama pagerinti jų gyvenimo
kokybę ir dalis jų veiklos apima meninių dirbtuvių organizavimą.

https://www.mazojiteatroakademija.eu/
https://www.mazojiteatroakademija.eu/
https://www.mazojiteatroakademija.eu/


Jie taip pat vykdo projektą „Dizabilart", kurio tikslas - šviesti ir skatinti neįgaliuosius menininkus, leisti žurnalą, rengti
kursus, seminarus, konkursus, parodas ir stipendijas. Per „DizabilArt" ieškoma neįgalių menininkų, jie pristatomi žurnale,
remiami, konsultuojami ir skatinami, kad jų darbai būtų pripažinti ir įvertinti.

Žymiausi projektai, kuriuos jie vykdė iki šiol:
Projektas „Parsinešk muziejus į savo namus“ – 2021-01-15/31
Rubrika „Autorio portretas“ – 2021 m.
Žiemos galerijos konkursas - 2020-12-25
Konkursas „Negalia dainų tekstuose“ – 2020-12-03
Rašytojo skatinimo veikla - 2020-10/2020-12
Neįgaliųjų svetainės atidarymas – 2020-11-22
„Kūrybinių idėjų“ dirbtuvių atidarymas – 2020-09-18
Labdaros paroda „Parama menininkams su negalia“ – 2020-07-01
Konkursas „Negalia žodžiais“ - 2019-12-03

Rezultatai ir įtaka

Du svarbiausi Dizabilart rezultatai ir poveikis yra tai, kad menininkai su negalia tampa geriau žinomi, atpažįstami ir dėl to
gali turėti daugiau vilčių dėl finansinio tvarumo ir kad per seminarus ir panašią veiklą neįgalieji, ypač sergantys Charcot
Marie Tooth liga gali tobulėti per meną.

Finansinė ir institucinė aplinka

Savo projektus jie įgyvendina iš nuosavų narių lėšų, aukų ir labdaros, vietinių, regioninių ir nacionalinių paramos fondų.

Taip atrodo Dizabilart puslapis:

Facebook puslapio Galerijoje yra daug meno kūrinių ir menininkų, kuriuos jie pristato:
https://www.facebook.com/DizabilArt/

https://www.facebook.com/DizabilArt/
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Informacija apie meninę veiklą
 

DEBAJO DEL SOMBRERO

Visų rūšių menai

BENDRA INFORMACIJA APIE GEROSIOS INKLIUZINIO MENO PRAKTIKOS PAVYZDŽIUS

Organizacjos pavadinimas:

Svetainės adresas ar kitos aktualios
nuorodos:

IspanijaŠalis:

Meno rūšis:

Tikslinė grupė:

Veiklos tikslas

Meno kūrimo, tyrimo, gamybos ir sklaidos platforma.

DEBAJO DEL SOMBRERO yra meno kūrimo, tyrimo, gamybos ir sklaidos platforma,
kurioje pagrindiniai veikėjai yra žmonės su intelekto negalia. Mūsų programos vyksta
svarbiausiose Madrido šiuolaikinio meno erdvėse, todėl vyksta pokalbiai ir
mokymasis su kitais menininkais.

http://www.debajodelsombrero.org/index.php?lang=en

Išsamus meno aprašymas

Visų rūšių vaizduojamieji menai.

Veiklos procesas

Veikla organizuojama keturiuose seminaruose:
El Estudio pažengusiems dalyviams;
El sombrero en casa 15 dalyvių;
El sombrero en la lavandería skulptūrai;
El sombrero en bellas artes: skulptūra – piešimas ir tapyba.

Finansinė ir institucinė aplinka

Privatūs fondai (Repsol, Montemadrid fondas), Madrido miesto taryba.

https://www.mazojiteatroakademija.eu/
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Informacija apie meninę veiklą
 

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras

Performansas ir žemės menas

BENDRA INFORMACIJA APIE GEROSIOS INKLIUZINIO MENO PRAKTIKOS PAVYZDŽIUS

Organizacjos pavadinimas:

Svetainės adresas ar kitos aktualios
nuorodos:

LietuvaŠalis:

Meno rūšis:

Tikslinė grupė:

Veiklos tikslas

Šio projekto tikslas - skatinti atpažinti neišnaudotą kūrybinį potencialą, tyrinėjant šiuolaikinį meną ir jutiminį žmogaus
pasaulį, santykį su savimi ir aplinka, taip pat skatinti atsikratyti stereotipų.

Jaunimui ir suaugusiems su negalia ir be jos

https://www.kkkc.lt/lt/educations/projektas-per-negalia-galintiems-tolerancijos-
injekcija-siuolaikinio-meno-formomis/

Išsamus meno aprašymas

Žemės/Žemės menas yra meno rūšis, kuriai naudojamos tik natūralios medžiagos. Tai žemė, uolos, akmenys, rąstai,
šakos, lapai, vanduo ir kt. medžiagos, kurias galima pamatyti, paliesti, užuosti ir išgirsti. Visų galimų pojūčių įtraukimas
daro šią meno sritį atpalaiduojančią ir kūrybingą. 

Žemės menas leidžia žmogui atsipalaiduoti, susisiekti su gamta. Tai, kas sukurta po kurio laiko, jau keičia natūrali
aplinka. Tai savotiškas judėjimas su gamta ir laiku.

Performansas – tai tam tikra meno terapija, kurią visuomenėje įprasmina humanistinės psichologijos teorija. Priemonės
parenkamos pagal auditorijos gebėjimus. Akcentuojamas pats pažinimo veiksmas. Kuriamas santykis su laiku, erdve ir
erdvėje esančiais objektais. Procesas yra svarbiausias, o ne gebėjimas atlikti užduotį. Empatija veiklai leidžia
atsipalaiduoti ir pasijusti kūrybiškam.

https://www.mazojiteatroakademija.eu/


Veiklos procesas

Projekto organizatoriai pasirinko dvi meno formas – performansą ir meną. Žemės menui buvo surengtos dirbtuvės, kurių
metu sukurti trys žemės meno kūriniai. Jie buvo eksponuojami Klaipėdos miesto gatvėse. Antroji projekto dalis –
performanso menas. Tai buvo darbas su menininko kūnu.

Rezultatai ir įtaka

Meno terapijos užsiėmimai šiame projekte suteikė dalyviams kitokį požiūrį į negalią, skatino savirealizaciją ir saviraišką,
didino pasitikėjimą savimi.

Finansinė ir institucinė aplinka

Projektą „Per negalią įgalintiesiems“ iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Nuotraukas ir vaizdo įrašus rasite mūsų svetainėje:

https://www.kkkc.lt/lt/educations/projektas-per-negalia-galintiems-tolerancijos-injekcija-siuolaikinio-meno-formomis/

https://www.kkkc.lt/lt/educations/projektas-per-negalia-galintiems-tolerancijos-injekcija-siuolaikinio-meno-formomis/




Projektas „Artability“ iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos programos
„Erasmus+“ lėšomis.

Už šio leidinio turinį atsako tik Galisijos žmonių su negalia konfederacija (COGAMI), o nei
Europos Komisija, nei Ispanijos švietimo internacionalizavimo tarnyba (SEPIE) nėra

atsakingos už bet kokį joje esančios informacijos naudojimą.

 

Ši licencija leidžia kitiems remiksuoti, pritaikyti ir kurti jūsų darbą net komerciniais tikslais, jei jie priskiria
jus ir licencijuoja savo naujus kūrinius identiškomis sąlygomis.


