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Přivážíme herce do míst, kde se obvykle divadlo nehraje
a kde pomáhá zapomenout na prožitá trápení a bolesti

10 LET HRAJEME PRO DĚTI

* v českých nemocnicích
* v uprchlických táborech, v zemích zasažených přírodní katastrofou

nebo válečným konfliktem (na Srí Lance, v Palestině a Pásmu Gazy)
* v sociálně vyloučených lokalitách v Čechách, na Slovensku a v zemích
jižního Balkánu (v Bosně, Makedonii, Bulharsku a Rumunsku)
* pravidelně navštěvujeme jižní Indii, kde hrajeme pro děti ve slumech,
děti ulice a děti mentálně a fyzicky postižené
* od roku 2015 hrajeme pro seniory v Čechách a v Indii
KONTAKT: Renáta Králová
kralova@artists4children.cz
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Nový projekt neziskové organizace
Artists 4 Children
Motto:

Stárnout začínáme, když rezignujeme na mládí

(Winston Churchill)

Podzim života nepřináší jen zasloužený odpočinek plný štěstím naplněných dní, strávených s rodinou, s vnoučaty nebo
plnění si nesplněných snů. Bohužel ani v tomto není život spravedlivý a každý z nás zná ve svém okolí příběhy mnohých, kteří si
ten vysněný podzim života příliš neužívají. Zhoršená kvalita života seniorů může mít různé podoby, faktem ale zůstává, že se vším
se dá bojovat, má-li starý člověk ještě dost sil. Pokud ale senior vážně onemocní, následky bývají často fatální. Mám zde na mysli
zejména choroby, jejichž průběh není na první pohled možno zvrátit nebo úplně vyléčit.
Je tomu ale skutečně tak? Řada životních příběhů nám dává naději, že nemoc se porazit dá (nebo lze alespoň zpomalit
její průběh), pokud člověk neklesá na mysli, žije aktivní a šťastný život, nejlépe v objetí milujících blízkých. Jistě, to je mnohdy
nedosažitelný ideál, ale použijeme-li zkratku hodnou sportovního komentátora – „…je to o hlavě…“, tak v tom tkví podstata.
Jistě netřeba připomínat příběhy seniorů, kteří ač zabezpečeni a zdrávi, přesto rezignovali na žití a, většinou osamoceni, umírají.
A právě o „hlavě“ je i většina projektů naší neziskovky.
Naše projekty a jejich vývoj, se často ubírají předem neplánovanými směry, pro nás s mnohdy neočekávanými konci, plnými
nových podnětů a neřešených problémů obyčejných lidí. A na jedné takové cestě jsme, shodou náhod, potkali skupinu lidí,
kterým by naše dosavadní zkušenosti mohly v dlouhodobém horizontu, kvalitu života zlepšit. Zaujala nás skupina parkinsoniků
v Domově seniorů Háje. Jedním z hlavních příznaků Parkinsonovy choroby je neschopnost ovládat a koordinovat své pohyby.
Právě proto je žonglování pro ně vhodnou aktivitou. Stranou brzy nezůstali ani ostatní senioři z DS Háje. Žonglování je totiž
přístupná, fyzicky nenáročná aktivita, kterou lze provozovat i vsedě. Žonglování je pohyb, umění, relaxace i duševní hygiena.
Naši umělci sdružení v ARTISTS 4 CHILDREN mají letité zkušenosti s využíváním cirkusového umění jako nástroje pro práci
s nejrůznějšími cílovými skupinami v rámci našich projektů u nás i v cizině. A právě propojení těchto dvou zdánlivě nesourodých
skupin přineslo neočekávané výsledky a projekt CIRKUS SENIOR byl na světě!

