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PROJEKT ASAL

ASAL - „Pokročilé dovednosti pro aktivní 
život“ je projekt financovaný z programu 
ERASMUS+ Sport, který je realizován 
v Řecku, Itálii, Španělsku, České 
republice a Belgii. Projekt je součástí 
celkové strategie, která využívá přínosů 
pohybových a sportovních aktivit pro 
zlepšení duševního zdraví. Na základě 
výsledků dvou spřízněných iniciativ, tj. 
„MENS“ (Mental European Network of 
Sports Events) a „EVENTS“ (Evropské 

setkání „Terapie sportem“), přidává 
projekt ASAL do této celkové strategie 
element vzdělávání/školení.

Základním cílem projektu je vyškolit 
odborníky z oblasti tělovýchovy, 
pohybových aktivit, sportu a zdraví 
tak, aby získali dovednosti potřebné 
k zapojení a práci v organizacích 
poskytujících podporu lidem s duševním 
onemocněním, a tak přispět ke 
zdárnému terapeutickému procesu.

OBSAH KURZU

Cílem kurzu je vybavit odborníky 
z oblasti z oblasti tělovýchovy, 
pohybových aktivit, sportu a zdraví 
novými znalostmi a dovednostmi, 
jakož i důležitými pracovními 
zkušenostmi přímo z praxe. Odborníci 

se seznámí s uživateli služeb 
duševního zdraví a získají potřebné 
dovednosti pro práci s touto konkrétní 
skupinou, upraví stávající programy 
sportu a fyzické aktivity a zpřístupní je 
této skupině.

Kurz zahrnuje 4 následující moduly:

• Problémy s duševním zdravím
• Cvičení / sport a duševní zdraví
• Psychosociální dimenze cvičení / 

sportu a duševního zdraví
• Věk, pohlaví, kultura a související 

otázky

ŠKOLICÍ KURZ ASAL

Komplexní specializovaný školicí 
kurz ASAL je určený profesionálům v 
oblasti tělovýchovy, pohybových aktivit, 
sportu a zdraví, kteří budou schopni 
správně přizpůsobit své vzdělání a 

podpořit lidi s duševními problémy. 
Školicí kurz byl vyvinut pod vědeckým 
vedením Fakulty tělesné výchovy a 
sportu na National and Kapodistrian 
University of Athens.

DÉLKA KURZU 

Kurz bude rozdělen do dvou 
tříměsíčních období teoretické přípravy v 
rozsahu cca 192 hodin a tříměsíční stáže 
v délce 30–36 hodin, od listopadu 2019 
do května 2020. Vzdělávací kurz se bude 
konat ve FTVS, José Martího 269/31 162 
52 - Praha 6 – Veleslavín a Fokus ČR, 
Dolákova 536/24, Praha 8.

LEKTOŘI

Kurz bude veden specializovanými 
lektory, kteří mají zkušenosti v oblasti 
sportu, fyzické aktivity a duševního 
zdraví.

Více informací o kurzu 
naleznete na webových 
stránkách www.asalproject.eu 
nebo v sekci Spolupráce na 
www.fokus-cr.cz

COST

Účast v kurz je zdarma.


