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Tisková zpráva
Spolužák, soused, kolega… hudba spojuje
Kutná Hora, 7. 8. 2014
Začátkem září proběhnou na středních školách v Kutné Hoře a okolí vzdělávací besedy
s názvem „Spolužák, soused, kolega… zapojení všech lidí do společnosti“, které pro studenty
připravuje organizace Rytmus Kutná Hora. O svých životních zkušenostech budou studentům
vyprávět lidé s mentálním postižením. Jak se změnil přístup společnosti k právům lidí s
postižením a jaké jsou jejich současné možnosti ve vzdělávání, bydlení a zaměstnávání, jsou
některá témata, kterým se besedy věnují.
Studenti se prostřednictvím diskusního programu učí komunikovat a spolupracovat s lidmi s
postižením. „Setkání s odlišností přináší důležité vybavení do budoucího života v podobě
získání respektu k sobě i ostatním, schopnost empatie, tolerance, ohleduplnosti a
zodpovědnosti,“ popisuje přínos přednášek pracovnice Rytmusu Mgr. Lucie Poskočilová.
Na diskuse ve třídách volně navazuje bubenický koncert a workshop kapely Barrel Battery,
který se uskuteční 12. září od 17:00 v Kutné Hoře v parku U Tří pávů. Hudba spojuje a může
být ideálním pomocníkem k prolomení bariér mezi lidmi. Formou workshopu se do vytváření
hudby bude moct zapojit opravdu každý. Akce je určena nejen studentům, ale široké
veřejnosti.
Jako zpestření připravili organizátoři pro návštěvníky slosovatelné vstupenky, které je možné
zakoupit v předprodeji v Informačním centru na Palackého náměstí v Kutné Hoře. Výtěžek
koncertu bude použit na podporu organizace Rytmus Kutná Hora, konkrétně na asistence
tréninku samostatného cestování lidí s mentálním postižením. Zářijovým projektem chce
Rytmus přispět k rozšíření povědomí o životě lidí s postižením.
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