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Účelem ústavu Aliterra je vytváření prostor pro poznávání
kvalit lidských smyslů formou tvoření, výtvarných dílen,
výstav a seminářů, Na základě našich poznatků
se snažíme, nacházet nové formy vzdělávání pro lidi,
kteří ke svému rozvoji potřebují jiný přístup.
Jedním z nich je i výuka českého patentu techniky
modelování ATM (Axmanovy techniky modelování)
pro lidi se zdravotním handicapem, především pro nevidící.
Jedná se o výuku modelování se šamotovou hlínou na
základě převedení vizuálních proporcí do hmatové
matematiky. Absolventi a studenti našich oboru jsou
schopni samostatné tvořivé práce v oboru řemesla i
výtvarné tvorby.
Aliterra rovněž realizuje výchovně-vzdělávací programy
pro děti s názvem Hele lidi a kurzy modelování pro širokou
veřejnost.
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HLAVNÍ ČINNOST - VÝUKA ATM PRO LIDI NEVIDÍCÍ

Výuka ATM pro nevidící je naší hlavní
specializací už od roku 1995.
Nevidícícm a slabozrakým lidem technika ATM
nabízí nejprve řemeslný základ, který je důležitý
pro získání dovedností práce s hlínou a který ve
druhém roce studia vede
k vlastnímu výtvarnému projevu v modelování.
Výuka je individuální, s důrazem na využití
přirozených hmatových dispozic studenta.
Na fotce vidíte výstup prací nevidící studentky
Ivany Stránské v oboru: řemeslo ATM.
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HLAVNÍ ČINNOST - ZAMĚSTNÁNÍ NEVIDÍCÍCH LIDÍ

zahradní pítka - varianty

Po řemeslném zaučení v technice modelování
ATM je možné stát se zaměstnancem Výtvarné
dílny ATM v tasovském centru. Dílna, která je
zaměřena na hmatový design se snaží najít
nové pracovní uplatnění pro nevidící v rámci
individuálních zakázek zahradních nádob,
prostorových objektů, domovních znamení
nebo originálních soch.
Výtvarná dílna ATM je vedena manželi
Axmanovými, kteří se snaží skloubit kvalitu
práce s originalitou hmatu.
V roce 2018 jsme v dílně zaměstnali
celkem 6 nevidících lidí.
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PŘEDSTAVENÍ NAŠÍ PRÁCE PRO MÍSTNÍ OBČANY

V roce 2018 jsme v měsíci srpnu realizovali
venkovní prodejní výstavu s názvem OŽIVENÍ
NAŠICH ZAHRAD. Představeny byly pítka,
zahradní sochy, kuličkodráha pro děti.
Snažíme se vždy, aby místní lidé mohli vidět, na
čem v průběhu roku pracujeme.
Výstava byla také spojena s výročím Jakuba
Demla, slavným rodákem, básníkem a
spisovatelem, který přírodu velmi miloval.
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MOTIVAČNÍ VÝTVARNÉ PROGRAMY

Pro stacionáře, speciální školy nebo domovy
pro lidi se zrakovým nebo mentálním
postižením realizujeme programy, které nabízí
různé formy tvořivosti. Snažíme se díky těmto
programům zpestřit jejich běžný život a přinést
novou motivaci jak pro klienty, tak i pro sociální
pracovníky.
Programy jsou pojaty jako jednodenní
i vícedenní výtvarné dílny zaměřené buďto
na komunikační kreslení, modelování
technikou ATM nebo na prostorové koláže.
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VÝCHOVNĚ- VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY "HELE LIDI !"

Program HELE LIDI!
Program je originálním autorským projektem
Štěpána Axmana, zakladatele sdružení Slepíši.
Netradiční formou seznamuje děti se
zdravotním handicapem a vede k praktickému
pochopení života lidí, kteří některé věci mají
jinak než většinová společnost. Součástí
programu jsou speciálně vytvořené hmatové
hračky, které vytváří živý příběh.
Program je zároveň pracovní příležitostí pro
nevidící absolventy ATM a lidi se zdravotním
handicapem, kteří se programů účastní jako
praktičtí lektoři.
Program je určen pro děti mateřských
a základních škol. Celkem jsme v roce 2018
realizovali 16 programů.
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KURZY PRO UČITELE V INKLUZI

Pro učitele mateřských, základních i
uměleckých škol realizujeme kurzy, kde
ukazujme jak se dá využití šamotové hlíny při
výuce dětí nejen ve výtvarné výchově, ale také
při výuce matematiky, přírodopisu i jazyka
českého.
Ukazujeme modelové příklady, které si
účastníci sami vyzkouší. Hmatový přístup se jeví
jako velmi vhodný pro děti, pro které je
praktická zkušenost srozumitelnější a
pochopitelnější než teoretické vysvětlení.
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VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST

Pro širokou veřejnost realizujeme přednášky
a semináře, které mohou být spojeny
s výstavou nebo praktickým workshopem.
Například workshop "Modelování s vínem" je
zajímavým způsobem jak si vyzkoušet
sochařské modelování, kde inspirací je vám
dobré víno. Tyto workshopy realizujeme pro
malé skupiny zájemců nebo pro firemní týmy.
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PODĚKOVÁNÍ TASOVU

Od roku 2000 sídlíme v centru obce Tasov v
bývalé staré měšťanské škole, která pozbyla
svou funkci, když se v obci postavila škola nová.
Jsme rádi, že máme dobrou spolupráci se
zastupitelstvem obce Tasov, s panem starostou
a také si vážíme podpory místních lidí.
Velmi děkujeme!
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REALIZOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2018

Fond Vysočiny částka: 24 450 Kč
Podpořil projekt Nové webové stránky
Tento projekt přispěl k vytvoření nových webových stránek Aliterry.

Nadační fond Českého rozhlasu / Světluška částka: 100 000 Kč
Projekt Dějiny umění hmatem přispěl k výuce 6 nevidících studentů, kdy se dějiny
umění učili specifickým způsobem za pomoci hmatových pomůcek a modelů, které jim
pomohly představit výtvarné slohy od pravěku po kubismus.

Nadace Tesco: částka: 10 000 Kč
Využito na provozní náklady spojené s výukou techniky ATM v rámci programu Vy
rozhodujete, my pomáháme.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
Projekt (ne) VIDÍME pracovní uplatnění
Projekt Pracovnímu uplatnění na dosah i s hendikepem

DĚKUJEME
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Přehled výdajů roku 2018
Výdaje celkem 2 896 000 Kč
Energie
Spotřební materiál
Opravy a udržování
Služby
Mzdy
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní náklady
0

500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000

Přehled příjmů roku 2018
Příjmy celkem: 2 666 000 Kč
Prodej vlastních výrobků
Realizace programů
Výuka ATM
Ostatní služby
Přijaté dary
dotace Kraj Vysočina
dotace MPSV
0

500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000

