
                                International Meeting within the project of Sparks, 

                                               8.1.- 11.1.2015 Budapešť 

8.1.2015 

- úvodné stretnutie v Tunet Egyuttes Studio, na ktorom boli prítomní organizátori Sparks 

international meetingu, zástupcovia maďarskej ArtMan Assocation for the Arts and Movement 

Therapy a ostatní účastníci. Po privítaní všetkých prítomných sme boli oboznámení s programom 

následujúceho dňa a následne rozdelení do skupín. 

9.1.2015 

Dopoludnie: 

Návšteva Fejlestohaz House for Development spolu s mojou kolegyňou z Babyfitu Martou Ollé 

a dievčatami z Talianska Laurou a Robertou. Po privítaní zakladateľkou centra p.Bosenbacher sme si 

mohli vybrať akú vekovú kategóriu chceme pozorovať v rámci skupinového cvičenia pre mamy a deti 

(deti vo veku cca 6.mes.,7-9 mes. a 2 roky). Ja som sa zúčastnila pozorovania cvičenia pre 6 mesačné 

a 7-9 mesačné deti. Okrem toho som bola pozorovať aj 2 individuálne terapie, ktoré boli zamerané na 

myofaciálnu stimuláciu. 

Popoludnie: 

Diskusia s riaditeľkou Early intervention centre, ktorá sa uskutočnila v priestoroch BEIC. Diskusia bola 

zameraná na výmenu skúseností s rannou starostlivosťou v jednotlivých krajinách zapojených do 

Sparksu. 

 

10.1.2015 

Dopoludnie: 

Pod vedením Ferenca Kalmána sme sa zúčastnili workshopu zameraného na tému „Tissue of sending 

and moving.“ 

Popoludnie: 

Workshop vedený Thomasom Greilom na tému „Orientation to self, gravity and space“. 

Obidva workshopy boli v priestoroch Grabo Studio a boli otvorené okrem účastníkov Sparks projektu 

aj profesionálom z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky, rehabilitácie,... 

11.1.2015 

Dopoludnie: 

Pohybovo tanečné workshopy s dospelými ľuďmi so špeciálnymi potrebami, ktoré sa konali 

v priestoroch Sin Cultural Centre. Mohli sme si vybrať zo 4 skupín, v ktorých boli našimi partnermi 

dospelí ľudia s poruchami autistického spektra, s mentálnym postihnutím, s narušenou 

komunikačnou schopnosťou a ťažkým fyzickým postihnutím. Ja som sa spolu s Martou Ollé zúčastnila 

pohybového workshopu s ľuďmi s mentálnym postihnutím, ktorý viedol Ferenc Kalmán spolu s Detti.  

Po ukončení práce v jednotlivých skupinách  všetky skupiny odprezentovali cast práce, ktorej sa 

venovali aj pred ostatnými.  



Možnosť zúčastniť sa jednej z mobilít v Budapešti bola pre mňa veľmi obohacujúca, nakoľko som mala 

možnosť vidieť rôzne prístupy v práci s ľuďmi so špeciálnymi potrebami. 

Spomenula by som zariadenie Fejlesztoház House for Development, v ktorom skladba a prístup 

lektorky na hodine bol odlišný od prístupu v Babyfite a táto odlišnosť bola neskôr témou v rámci 

diskusie. 

Neopakovateľný zážitok som mala z tanečno –pohybového workshopu s mentálne postihnutými 

ľuďmi. Ferencovo vedenie skupiny bolo veľmi akceptujúce, chápajúce. Priestor  na vyjadrenie svojich 

pocitov (radosti, smútku, hnevu,...) či už dotykom, pohybom, zvukom, tichom,....dostal každý zo 

zúčastnených taký, aký práve v tej chvíli potreboval.    

Ivetka Prieložná 

 

 

 

 

 

 


