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Název projektu: 

Dvě země – jeden svět aneb „Co všechny my (ne) vidíme“ 

Název žadatele: 

Domov sv. Anežky, o.p.s. 

Název partnera (partnerů): 

Zuversicht - Verein zur Unterstützung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen, 
Klein Pertholz 26,  Heidenreichstein 

Doba realizace projektu: 

01.11.2017 – 31.12.2018 

Výše celkových způsobilých výdajů projektu / Výše vyplacené dotace EFRR: 

 15 330,00 € / 13 030,50 € 

Stručný popis projektu: 

Domov svaté Anežky, o.p.s Týn nad Vltavou a stacionář Tagesstätte Zuversicht v Dolním Rakousku jsou 
organizace, které spolu již delší dobu navzájem spolupracují v rámci péče o osoby s různým stupněm 
zdravotního či mentálního postižení. Pro klienty obou stacionářů jsou dlouhodobě připravovány aktivity, 
které mají za cíl tyto osoby motivovat k soběstačnosti a osobnímu rozvoji. V zájmu obou organizací bylo 
rozšířit portfolio těchto aktivit pro klienty a dát jim nový podnět pro vnímání světa kolem nich, a s tímto 
postojem seznámit širokou veřejnost a sblížit tak dva světy do vzájemné percepční interakce. Tak vznikl 
nápad "přeshraničního fotokroužku".  

Klienti obou stacionářů se naučili v rámci nově vzniklého fotokroužku používat fotoaparát, seznámili se s 
funkcemi, barvami, stíny a např. světelnou expozicí a vše využili při individuálním fotografování. K výuce 
klientů pomáhaly také vzdělávací semináře, jež byly velmi oblíbené.  

Na základě těchto aktivit tak vzniká fotografie-obraz okamžiku právě v takové jedinečnosti, ve které jej vidí 
jen oni. Fotografování probíhalo na obou stranách hranice, tak bylo možné si předat zkušenosti, postupy a 
nové podněty pro práci s klienty. Výstupem celé akce byly výstavy fotografií, které byly zahájeny slavnostní 
vernisáží. Výstavy byly konány na obou stranách hranice. Vysoká návštěvnost těchto akcí dokázala, jak 
velký smysl má realizovat podobné projekty a pomáhat tak osobám, jež se potýkají s různými handicapy. 

Cílem projektu byla především podpora, rozvoj a zachování spolupráce v rámci sociálněkulturních vztahů 
mezi stacionáři Domova Sv. Anežky, Týn nad Vltavou a Tagesstätte Zuversicht v Dolním Rakousku. 
Společnými aktivitami se podařilo tyto mezilidské přeshraniční vztahy nejen dále rozvíjet, ale především 
zvýšit úroveň spolupráce. Právě spoluprací těchto institucí a jejich společným úsilím a aktivitami mohlo 
dojít k výměně informací, nových zkušeností a podnětů a tím pomoci zejména cílové skupině, na níž je 
projekt zaměřen. Touto cílovou skupinou byli klienti výše zmíněných stacionářů, klienti v různém stupni 
mentálního či zdravotního omezení. Projektem se podařilo oslovit také širší veřejnost, a mohly se tak 
prezentovat výsledky spolupráce tak, aby potenciál projektu mohl být dále využíván jako inspirace pro 
práci s těmito klienty. 

I nadále je vysoký zájem obou stacionářů spolupracovat na společných projektech a dále tak vyvíjet 
pomocné úsilí v přístupu k osobám, jež životem prochází přes mnohé – nám často skryté – překážky. 
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Fotodokumentace z realizace projektu: 
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