
Dětská psychiatrická léčebna Opařany
391 61  Opařany

TISKOVÁ ZPRÁVA 

1. ročník Projektu „Quelle – pro šťastný úsměv“ v DPL Opařany 

Realizátor projektu: Jana Matějková – Agentura MaJa

Zveme Vás na 1. ročník projektu v DPL Opařany
 dne 24. 5. 2006 od 14:00 hodin

v areálu léčebny 

DPL Opařany přijala nabídku Agentury MaJa na zapojit se do 1. ročníku projektu  „Quelle – pro šťastný 
úsměv“, který  je  zaměřen  na  dětské  pacienty  psychiatrických  oddělení  nemocnic  a   dětských  
psychiatrických  léčeben v ČR. 

DPL oceňuje a vítá , že se objevily i další  projekty , které   chtějí  upozornit veřejnost  na problematiku, která 
se  týká dětských psychiatrií jak v  léčebnách , tak v nemocnicích.

Komentář
V letošním roce je cílem projektu vytvoření tradice – důraz je kladen na aktivní zapojení dětských pacientů 
v rámci léčebných programů, propojení účasti na interaktivní akci s pracovní terapií a arteterapie (návrh a  
výroba části  oděvu), a zapojení další důležité složky léčebných programů - motivaci.  Tedy aktivní  účast  
v rámci akcí (malé pozornosti – odměny za soutěže a hry), návrh a výroba části oděvu (odměna za výrobek  
a zapojení do soutěže o nejvtipnější a nejnápaditější výrobek – výhra). 

Záměr projektu: 
• 1. ročník realizace původního projektu pro dětské psychiatrické léčebny a oddělení nemocnic pro  

děti a dorost v ČR –vytvoření tradice
• veselé interaktivní a komponované akce pro děti a mládež
• dárky pro děti na odděleních v nemocnicích a léčebnách
• finanční podpora z dražby výrobků pacientů z těchto zařízení

Cíle projektu:
• zpříjemnit pobyt nemocných dětí (a jejich rodičů) v zařízeních - smích a pěkné zážitky pomáhají léčit  
• aktivní zapojení pacientů do projektu – v rámci léčebného programu (pracovní terapie, arteterapie)  

návrh a výroba části oděvu dle fantazie 
• informovanost  veřejnosti  o  problematice  týkající  se  těchto  zařízení  a  jejich  pacientů  (zvýšení  

povědomí) – mediální potenciál

Na projektu se podílí: 
• Petra Černocká – zpěvačka a moderátorka - patronka celého projektu 
• Hanka Strnadová - bavič, klaun a kouzelnice
• Jana Rychterová – zpěvačka, herečka, bavič a moderátorka

Program: 
• veselé interaktivní a komponované akce pro děti a mládež, při kterých děti obdrží drobné dárky, 
• finanční podpora z dražby výrobků pacientů z těchto zařízení 
• pro DPL je důležitá informovanost veřejnosti o problematice dětské a dorostové psychiatrie

MUDr. Iva Hodková, ředitelka léčebny
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