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PATNÁCTÉHO LISTOPADU SLAVÍME 7. EVROPSKÝ DEN MUZIKOTERAPIE !
Přijďte se podívat na dny otevřených dveří a workshopy vedené muzikoterapeuty,
odborníky na oblast hudby a zdraví. Oživte svou kreativitu při podnětných a poutavých
workshopech a vystoupeních. Budou se konat muzikoterapeutické konference a
setkání – některé z nich online – přístupné veřejnosti. Více informací o akcích v
různých částech Evropy na www.musictherapyday.com a na Facebooku
musictherapyday. Tyto akce se budou konat týden před 15. listopadem nebo po něm.
MAKE A MELODY - TVOŘTE MELODII
Naše letošní téma je „tvořte melodii“.
Kdokoliv se k nám v tvorbě melodie může
přidat a poznat, jak důležitá je melodie v
lidské komunikaci a při vyjadřování pocitů.
Pojďme zažít společnou radost při tvoření
melodie jakožto součást muzikoterapie.
Rádi bychom vám ukázali sílu spojení skrz
hudbu a to, jak může lidem pomoci
posunout se směrem k lepší pohodě na
fyzické i psychické úrovni.
MUZIKOTERAPIE
V Evropě je muzikoterapie zavedená
zdravotnická profese založená na
odborných výzkumech. Více než 6000
certifikovaných muzikoterapeutů pracuje
ve zdravotnických zařízeních,
vzdělávacích zařízeních, domovech
sociální péče nebo soukromých praxích.
Poskytují muzikoterapii široké škále
klientských skupin – dětem, dospělým i
seniorům s poruchami učení, autismem,
poruchami chování, s depresí, úzkostí
nebo psychickými i fyzickými traumaty, s
Parkinsonovou nemocí, demencí a jinými
závažnými onemocněními.

Kvalitně vyškolený muzikoterapeut
podporuje klienta/pacienta pomocí
hudebních prvků a stimuluje v něm
rozvoj nebo změnu podle individuálních
potřeb. Využívání muzikoterapie napříč
spektrem zdravotních potíží je účinné,
nákladově efektivní a přispívá k vytváření
celostního terapeutického prostředí.

EMTC
EMTC – European Music Therapy
Confederation, Evropská
muzikoterapeutická konfederace sdružuje
profesionální muzikoterapeutické asociace
v Evropě. Cílem EMTC je pěstovat vzájemný
respekt, porozumění a sdílení mezi
muzikoterapeuty v Evropě.
EMTC byla založena 15. listopadu 1991 a
jejími členy je dnes 31 evropských zemí.
Evropský den muzikoterapie, který byl
poprvé vyhlášen v roce 2014, se koná
každoročně 15. listopadu.
Webová stránka EMTC: www.emtc-eu.com
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