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15. новембра је ПЕТИ Европски дан музикотерапије!
Музикотерапеути, специјалисти у пољу музике и здравља, ће организовати
догађаје и радионице, као и креативне наступе. У неким земљама ће поједине
активности бити одржане у недељама пре и после 15. новембра.
Више информација о активностима поводом Eвропског дана музикотерапије
можете наћи на сајту: www.musictherapyday.com, као и на ФБ страници –
musictherapyday.
болести или деменције. Школовани
Музика ме покреће
Тема овогодишњег Европског дана
музикотерапије је Музика ме покреће.
Ова тема се односи како на емоције
које сви дожављавамо кроз музику,
тако и на телесни покрет који је у
великој мери повезан са музиком. У
музикотерапији сваки дан користимо
ова два елемента у раду са
клијентима. Током трајања Европског
дана музикотерапије, желели бисмо
да вас позовемо да вас музика
покрене. Као музикотерапеути,
желели бисмо свима да покажемо
моћ повезивања кроз музику и начине
помоћу којих помажемо људима који
су из неког разлога блокирани, као и
да направимо кораке ка бољитку.
Шта је музикотерапија?
Музикотерапија је званична здравствена
професија базирана на истраживањима.
У Европи постоји више од 6000
сертификованих музикотерапеута који
раде у здравственим установама,
школама, социјалној заштити или
приватној пракси. Они раде са широким
спектром група клијената, укључујући,
између осталог, и децу са тешкоћама у
учењу, аутизмом или поремећајем у
понашању, одрасле са депресијом или
траумом и анксиозношћу, и старије
особе са оболеле од Паркинсонове

музикотерапеути помажу клијентима
музиком, и стимулишу развој или
промену, у зависности од потребе
индивидуе. Музикотерапија је ефикасна и
доприноси холистичком функционисању
заједнице.
EMTC
EMTC (The European Music Therapy
Confederation) је конфедерација
професионалних европских удружења
музикотерапеута. Сврха EMTC је да негује
заједнички интерес, разумевање и
размену између музикотерапеута у
Европи. Конфедерација је основана 15.
новембра 1991. године и придружило јој
се готово 30 европских земаља. Од 2014.
године, Европски дан музикотерапије се
обележава сваког 15. новембра.
www.emtc-eu.com

УМТС
Чланови Удружења музикотерапеута
Србије (које је саставни део Европског
удружења музикотерапеута – EMTC) се ове
године придружују бројним европским
градовима у којима ће такође бити
обележен Европски дан музикотерапије.
Циљ је скретања пажње јавности на ову,
код нас и даље нову професију, као и њене
предности у развоју групе и појединца.
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