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Evropské výtvarné centrum pro postižené děti Sněženka
Staniční 1273, 468 51 Smržovka (Jizerské hory)

Tel./fax:483 382 042, e-mail: snezenka.vytvarne@cetnrum.cz
www.snezenka.org

Výtvarné centrum Sněženka slaví 10. výročí založení

V pondělí  24. 11. pořádá výtvarné centrum Sněženka setkání  u příležitosti  10. výročí 
zahájení provozu. Program začne v 16.00. Ve Sněžence se sejdou lidé, kteří stáli u zrodu 
centra  a  kteří  mu  pomohli  a  pomáhají.  Hudbou  setkání  okoření  písničkář  Jan  Kryl. 
Součástí  programu bude  i  vernisáž  výstavy  Náš  svět  1998  –  2008,  na  které  budou 
k vidění obrázky a keramické výrobky postižených dětí ze všech etap provozu Sněženky.

Další informace:
Jiří Hladík 777 201 777, Ing. Lubomír Vejražka 777 203 777

Jak šel čas aneb Vývoj projektu od roku 1996 do roku 2008

- 1996 - Vznik projektu „Otevřme oči, aby se mohly smát“. Formulovali jsme myšlenky projektu 
(význam iniciativy dětí, význam působení na veřejnost atd.). Projekt byl zaměřen na výtvarnou 
tvorbu postižených dětí a její následnou prezentaci.

- 1996 - 1998 - Vznikly první výstavy, kalendáře, pohlednice, telefonní karty a další prezentace 
dětské tvorby prokázaly zájem médií a veřejnosti. Prokázalo se, že tvorba a její prezentace má 
pozitivní vliv na budování iniciativy dětí. To usnadní jejich vstup do samostatného života. 

- 1998 - Získali  jsme budovu ve Smržovce a vznikl projekt „Výtvarné centrum pro postižené děti 
– Sněženka“.

- 1998 -  2001 -  Výtvarné centrum fungovalo  v poloprovozu.  Ověřili  jsme možnosti  pořádání 
výtvarných pobytů. 

- Prokázali jsme, že výtvarné pobyty a následné prezentace tvorby mají pozitivní vliv na vývoj 
iniciativy a integrace postižených dětí.  Probíhaly další výstavy, vydávání kalendářů, pohlednic 
a kontakt s médii. 

- 1999 - 2001 - Díky poloprovozu jsme mohli usilovat o získání státní dotace na rekonstrukci. Tři 
roky intenzivní práce byly úspěšně ukončeny začátkem rekonstrukce na podzim 2001  (za 12 
mil.Kč).

- 2001 /  2002 -  Probíhala  rozsáhlá  rekonstrukce.  Jednalo  se  pouze  o  stavební  část:  výtah, 
bezbariérová sociální zařízení, pokoje, úpravy ateliérů, topení, voda, vnější kanalizace, plynová 
přípojka.

- Na konci října 2002 jsme oficiálně otevřeli druhou etapu provozu.
- V roce 2003 postupně nabíhal  plný provoz.  Probíhalo  postupné vybavování  budovy,  vznikly 

nové pohlednice, kalendář, proběhly výstavy.
- V roce  2004 již  pravidelně  probíhaly  pobyty  dětí  (postižených,  z dětských  a  diagnostických 

ústavů), opět jsme vydali další pohlednice a nový kalendář, uspořádali jsme několik výstav. 
Dokončili jsme práci na knize o historii a vývoji Jedličkova ústavu v Liberci. Na konci roku 2004 
jsme knihu díky sponzorům a darům vydali.

- V roce 2005 dále pokračovaly pobyty, výstavy, vydání kalendáře… Knihu o Jedličkově ústavu 
jsme  prezentovali  a  rozdávali  stacionářům,  ÚSP  apod.  V pořádání  pobytů,  výstav  atd. 
pokračujeme dodnes.

_________________________________________________________________________________________________________________

Život postižených dětí bude vždy ztížen různými omezeními. Abychom jim aspoň trochu pomohli, založili jsme  
výtvarné centrum Sněženka ve Smržovce, kam mohou jezdit na relaxační pobyty. Prostřednictvím výtvarné 
činnosti  těmto dětem pomáháme nalézt  nový životní rozměr,  pozitivní  vztah k životu a vnitřní  uspokojení. 
Chceme,  aby  pochopily,  že  je  pro  ně  důležitá  především  vlastní  iniciativa,  která  jim  umožní  vstoupit  do 
samostatného života a do společnosti. Snažíme se také, aby k nim našla pozitivní vztah společnost. Proto se 
pokoušíme přibližovat veřejnosti  jejich schopnosti  a úděl tím, že jejich práce  prezentujeme na výstavách, 
v kalendářích, spolupracujeme s médii apod. Centrum provozuje občanské sdružení Unikátní projekty (nestátní 
nezisková  organizace),  založené  v roce  1995.  Jeho  významným  výsledkem  je  i  kniha  Hledání  –  100  let 
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Jedličkova ústavu v Liberci, která mapuje vývoj ústavní péče v regionu. Je v pořadí již čtvrtou knihou, kterou 
sdružení vydalo.


