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V TOMTO VYDÁNÍ

COVID-19 je stále tady... a umění
také l!!!
Vzhledem k druhé vlně COVIDu –
19 napříč celou Evropou čelí
všechny partnerské organizace
opět přísným omezením:
• velké procento zaměstnanců
musí pracovat na dálku
• všechny umělecké události
byly zrušeny
• všechny skupinové aktivity a
fyzická setkání jsou zakázány
•kvůli omezenému cestování
stále není možné pořádat
společné
workshpy
nebo
setkání našich organizací.
Umění se ale nikdy nezastaví a
všechny aktivity našeho projektu
stále pokračují !!! Zkoušky našich
divadelních skupin, workshopy a
mezinárodní setkání se konají
online.

Přechod na používání technologií
nebyl snadný, protože pro mnohé
členy našich týmů bylo používání
on-line prostředí úplnou novinkou
a museli se naučit v tomto
prostředí pohybovat, aby se vůbec
mohli aktivit účastnit.
Pandemie
přinesla
mnoho
omezení, ale také šanci získat
nové dovednosti v oblasti umění a
duševního zdraví !!!

COVID-19 je stále tady... a umění
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Čtvrté mezinárodní
setkání
Čtvrté
mezinárodní
setkání
projektu ART4PSY se mělo konat v
Aténách, ale kvůli COVIDu – 19
nakonec proběhlo on-line (zoom)
22.října 2020.
ART4PSY
Festivaly
budou
přesunuty a doufejme, že se
budou moct kontat v září či říjnu
2021.
Scénař
našeho
divadelního
představení je hotový ! Zkoušky
začaly online !
Všichni
partneři
vytvořili
metodologii umělecké práce s
osobami
se
zkušeností
s
duševním
onemocněním
(divadlo, malba a kresba,
fotografie) ! Výsledky budou
představeny
v
ART4PSY
Toolkitu!
Abychom sesbírali co nejvíce
příkladů dobré praxe, vytvořili

jsme otevřenou výzvu pro
ostatní organizace, které se
zabývají prací s osobami se
zkušeností s duševním
onemocněním a které chtějí
sdílet své zkušenosti
prostřednictvím Toolkitu.
Během procesu vývoje jsme
diskutovali jsme detaily funkcí
digitální knihovny a aplikace
digitální výstavy

WWW.ART4PSY.EU

Pokud se Vaše organizace chce
podělit o příklady dobré praxe v
oblasti využití umění v práci s
osobami se zkušeeností s
duševním onemocněním do
Toolkitu, neváhejte náš
kontaktovat!!!!!

Zůstaňme v kontaktu!!!
Klikněte zde a podívejte se na náš
rozhovor pro zastoupení Kreativní
Evropy v Aténách !

#art4psy
#feeltheart

Můžete také navštívit naší
webovou stránku, lajkovat, sdílet
a odebírat nás na sociálních
médiích a připojit se k nám na naší
úžasné cestě uměním!

www.art4psy.eu
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PARTNEŘI

Prague, Czech Republic

ŘEŠITEL PROJEKTU

Brussels, Belgium

Athens, Greece

Projekt
ART4PSY
je
spolufinancován
programem
Kreativní Evropa. Cílem programu
Kreativní Evropa je povzbuzovat
audiovizuální, kulturní a kreativní
hráče, aby působili v celé Evropě,
oslovovali nové publikum a
rozvíjeli dovednosti potřebné v
digitální éře.
Projekt
ART4PSY
zkoumá
inovativní
způsoby
využití
umění k usnadnění sociálního
začlenění lidí, kteří mají
zkušenost
se
závažným
duševním onemocněním.

Podpora tvorby této publikace ze strany
Evropské
komise
nepředstavuje
schválení obsahu, který odráží pouze
názory autorů, a Komise nemůže být
odpovědná za jakékoli použití informací
obsažených v této publikaci.

