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MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU 
  

ŽÁDOST O GRANT 
podle Zásad grantového řízení pro ud ělování grant ů v oblasti kultury, sportu, t ělovýchovy, 

volného času a sociální oblasti 

 
Název projektu: Terapie Snoezelen 

Oblast podpory: 1) kultura                                                        3) zájmová činnost 
2) sport a tělovýchova                                    4) sociální oblast  

 
Údaje o žadateli  

Žadatel právnická osoba 
název/obchodní jméno Střední škola a Základní škola Lipník nad Be čvou, Osecká  301 

sídlo 751 31 Lipník nad Be čvou, Osecká 301 

organizačně právní forma příspěvková organizace 

IČ, DIČ 61985953 

číslo registrace 1.1.1995 

číslo bankovního účtu 194273450267/0100 

jméno a příjmení 
statutárního zástupce Mgr. Miluše Jurá ňová 

kontaktní telefon, e-mail 581 773 766,  733 171 806 

Žadatel fyzická osoba 
podnikající i nepodnikající 
příjmení, jméno 

 

datum narození  

adresa trvalého pobytu, příp. 
adresa pro doručování 

 

kontaktní telefon, e-mail  

číslo bankovního účtu  

Žadatel fyzická osoba 
podnikající – dopln ění 
obchodní jméno 

 

předmět podnikání, IČ 
 

místo podnikání 
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Stručná charakteristika žadatele: 
 
Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 je příspěvkovou organizací 
Olomouckého kraje, jejímž posláním je vzdělávání žáků s mentálním postižením různého stupně, 
s kombinovaným postižením a autismem. Součásti školy tvoří Střední škola, ZŠ praktická, ZŠ 
speciální, přípravná třída, školní družina a školní jídelna- výdejna. Od 1.9.2011 je novou součástí 
střední škola – obor Praktická škola dvouletá. Právě zřízením této školy je nastartován poslední článek 
potřebného vzdělávání, které v přerovském okrese chybí. Toto vzdělávání je určeno zejména 
mentálně postiženým žákům, kteří ukončili základní vzdělání,  ale i těm, kteří vzdělání předčasně 
opustili a zůstali v rodinném prostředí na invalidním důchodu. Zřízení praktické školy vyžaduje 
postupně zajištění odborných pracoven zejména centra pracovních terapií a rehabilitace Centrum 
pracovních terapií již pracuje v nově otevřených dílnách keramiky, arteterapie, cvičné kuchyňky a nyní 
je nutné dokončit vybavení kovodílny a dřevodílny. K vybavení centra rehabilitace, jehož součástí je 
snoezelen, by měla pomoci i tato žádost o grant.  
 
 
Údaje o projektu  
Termín realizace: 
duben 2013 – prosinec 2013 
 
Stručná charakteristika projektu: 
 
Obsahem dlouhodobého projektu Terapie -Snoezelen je vybudování speciální terapeutické místnosti 
a poskytování terapie Snoezelen dětem s mentálním a kombinovaným postižením. 
Cílem projektu je pomocí relaxační a stimulační terapie Snoezelen přispět ke zlepšení kvality života   
a k rozvoji osobnosti dětí s postižením.Terapie Snoezelen je jednou z moderních rehabilitačních 
terapií pro postižené. Je to relaxační a stimulační terapie respektující potřeby, volbu a rytmus dětí s 
postižením. Vychází z předpokladu, že lidské smysly jsou snadno oslovitelné v příjemném prostředí.  
V příjemné a bezpečné atmosféře je možné selektivně a účinně oslovit smysly a zároveň dětem 
poskytnout prostor pro jejich spontánní reakce. Při odstranění všech rušivých podnětů se děti mohou 
zaměřit jen na vybrané intenzivní smyslové vjemy zvukové, hmatové a zrakové.Významné efekty 
terapie: 

• dosažení emočního a psychomotorického zklidnění dětí (uvolnění, spokojenost dítěte, 
odbourání stresu a napětí, snížení neklidu, agresivních projevů, hyperaktivity), 

• rozvoj smyslového vnímání 
• zlepšení komunikace a porozumění 
• aktivace dítěte. 

V roce 2010 se nám podařilo zahájit vybudovat a vybavit terapeutickou místnost. Ta je určena pro 
přibližně třicet dětí, u kterých je vzhledem k charakteru jejich postižení předpoklad, že pro ně bude 
terapie Snoezelen nejvíce přínosná. V současné době je již dokončen a vybudován prostor navazující 
na terapeutickou místnost , který je používán jako relaxační herna s prvky Snoezelen i pro ostatní 
žáky školy a předškoláky. Ve vybavování terapeutické místnosti budeme pokračovat i v dalším 
období.Terapie Snoezelen rozšiřuje nabídku přiměřených aktivit pro děti s postižením. Realizace 
projektu má silný potenciál významně ovlivnit rozvoj a spokojenost dětí. 
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Cíle a očekávané výstupy projektu: 
 
Využití terapeutické místnosti -  Prokazuje se, že tato terapie má jasný a rychlý účinek na mnoho 
pacientů, děti jsou velmi klidné, uvolněné a cítí se v bezpečí. Mohou zkoumat okolní prostředí podle 
svých možností tak, jak chtějí, aniž by byly pod tlakem, že musí uspět. Ovládají si typ a množství 
optických, akustických a dotykových stimulů samy. Podobně i děti trpící spastickou paralýzou reagují 
na terapii úspěšně – když si hrají s „plazma koulemi“ citlivými na dotyk, umístěnými vedle vodního 
lůžka, křeče se snižují a končetiny mohou povolit, uvolnit se. Hyperaktivní děti jsou výrazně klidnější 
a rychle se učí koncentrovat na akustické a vizuální stimuly. Je možné pozorovat prokazatelné 
zlepšení stavu a větší spokojenost. Současná přítomnost dětí a jejich blízkých v místě, které hladí po 
duši, navazuje nové silné vazby.  
Na závěr je potřeba zdůraznit, že se jedná pouze o relaxaci nikoliv o cílené zapojení intelektu. 
Využívání metody Snoezelen je však nezpochybnitelným přínosem poskytující terapeutům možnost 
okamžitě reagovat na stav a potřebu pacienta. 
 
Cílová skupina: 
Žáci s těžkým mentálním postižením, kombinovaným postižením, autismem a žáci s poruchami 
chování včetně rodinných příslušníků. Jedná se o věkovou kategorii žáků základní školy a klientů 
střední školy od 5 – 26 let.  
 
Přínos pro m ěsto: 

Plánujeme a předkládáme  jen reálné věci, které budou ve prospěch obyvatel města.Naše 
předkládané projekty jsou naplněny konkrétními údaji, konkrétními tématy a skutečnostmi, které jsou 
součástí dlouhodobé strategie projektové činnosti na škole. Jako učitelé –speciální pedagogové a 
obyvatelé Lipníku nad Bečvou totiž dokážeme jako nikdo jiný obsáhle a s přehledem vyjmenovat 
problémy, které je nutné aktuálně řešit, zejména v oblasti péče o handicapované žáky a již dospělé 
klienty. Jak už jsme oznámili, náš program stojí na jasných cílech. První část rozsáhlého projektu byla 
zahájena již v roce 2010 a následující etapu rozvoje postupně realizujeme v současném období. 
Dokončení materiálního vybavení hlavní místnosti Snoezelen, které je předkládáno v této žádosti 
přispěje k realizaci Snoezelenu u dalších žáků a studentů střední školy. Využívání metody Snoezelen 
je však nezpochybnitelným přínosem poskytující terapeutům možnost okamžitě reagovat na stav a 
potřebu pacienta  Proto Vám nyní uceleně představujeme konkrétní myšlenky tak, abyste se s nimi 
mohli alespoň v základech seznámit.  
 
Další informace pro podporu projektu: 
(počet členů, podíl dětí a mládeže do 18 let, informace o činnosti za uplynulý rok, rozpis soutěží a turnajů, účast 
na akcích města a jeho příspěvkových organizací, úspěchy v minulém období atd.) 

 
Rozpo čet projektu 

Celkové náklady na projekt (v K č): 16.000,- 

Výše požadovaného grantu (v K č): 
12.800 

Procentní podíl požadavku na celkových 
nákladech (v %): 

80% 
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Zdroje financování projektu Částka (v K č) 

Vlastní zdroje – ZŠ Lipník nad Be čvou , Osecká 301   3.200,- K č 

Grantová činnost - M ěÚ Lipník nad Be čvou 12.800,- Kč 

  

  

  

  

  

  

Zdroje celkem 16.000,- Kč 

 

Náklady na projekt 
Hrazeno 
z grantu 
(v Kč) 

Hrazeno 
z jiných 
zdroj ů (v Kč) 

DPP  
( proškolený fyzioterapeut využívající alternativních metod Snoezelenu) 
 

 
4.000,- 

 
0,- 

 
Vybavení centra Snoezelen (světelný projektor, zrcadlová koule pro 
světelné efekty , barevné světlo pro nasvícení zrcadlové koule ….) 
 

 
8.800,- 

 
3.200,- 

   
   
   
   
   
   
   

Celkem   

Náklady na projekt celkem 16.000,- Kč 
 
 
V  Lipníku nad Bečvou                               dne :  28.1.2013 
 
 
razítko, jméno a příjmení, podpis statutárního orgánu žadatele o grant 
 
 
 
 
Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy 
……………………………………………………………………………. 
Při nedostatku místa je možné rozvést kteroukoliv část v samostatné příloze. 


