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Název a číslo projektu: Krasobruslení zdravotně postižených č. KPF-02-113 

 

Název žadatele: Emilova sportovní, z.s. 

 

Název partnera (partnerů): ASKÖ LINZ EISLAUF 

 

Doba realizace projektu: 

01.03.2019 – 30.06.2019 

Výše celkových způsobilých výdajů projektu / Výše příspěvku EFRR (vyplňuje 
Správce FMP na základě Osvědčení o způsobilých výdajích): 

  23 511,45 € / 19 984,73 € 

Stručný popis projektu: 

Již třetím rokem pořádáme Kurzy bruslení pro děti a mládež se zdravotním 
postižením. Vzrůstající počet zájemců a požadavek ze strany rodičů vyvolaly záměr 
založit oddíl bruslení a krasobruslení a toto téma uchopit systémově. Jelikož v ČR 
doposud neexistuje žádný takový oddíl a v Rakousku má tento sport pro osoby s 
postižením již velkou tradici a odborné zázemí, rozhodli jsme se využít jejich 
zkušeností (metodika výuky, pomůcky, přístup), navázat spolupráci a tento sport 
díky tomu do JMK přivést. Bruslení podporuje osobnostní rozvoj dětí (schopnosti a 
dovednosti motorické i psycho-sociální) i díky tomu, že je doprovázeno dalšími 
pohybovými aktivitami (balet, gymnastika, tanec a cvičení). Oddíl bruslení a 
krasobruslení chceme budovat od úrovně sportu pro všechny až po sport soutěžní. 
Rakousko je pořadatelem (v rámci deaflympiád, speciálních olympiád apod.) celé 
řady soutěží, kterých bychom se časem rádi zúčastnili a po převzetí zkušeností také 
pořádali i v JMK.  
V rámci projektu proběhly následující aktivity: společné schůzky partnerů, setkání 
trenérů, komentovaná účast na závodech ve Vídni, beseda AT partnera s CZ rodiči, 
školení Speciálních olympiád, návštěva AT v Brně – společné tréninky suché 
přípravy, společné tréninky na ledové ploše, seminář pro trenéry, přednáška pro 
rodiče, exhibiční vystoupení, přijetí AT na brněnské radnici, natočení instruktážního 
videa, převzetí metodiky a pravidel, založení krasobruslařského oddílu, propagace 
projektu, doprovodný program.     

Jedna fotografie z realizace projektu: 
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