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КЮСТЕНДИЛ



 насърчава креативността;
 развива талантите на хора с физически увреждания за 

социализация;
 повишава уменията за работа в група и работа в екип, 

себеизразяването чрез изкуството;
 спомага на чувството за свобода и независимост да се 

изрази чрез воденето на куклата;
 взаимодейства между обучители и обучаеми;
 подготвя за социална интеграция;
 осъществява едновременно медицинска и 
социална рехабилитация



Запознаване на групата с идеята
Създаване на  ателие 
„Терапевтичен куклен театър”

40 часа, разпределени в продължение на 5 
месеца
15 участници - възрастни хора с физически 
увреждания



Външен обучител по професия 
“куклен режисьор”

“Да направя избор – това за 
мен ли е? - или  е за деца?” 

“Как ще се справя с куклата?”



Изборът на участници от 
специализиран екип

пет критерия за участие: 
• здравословно 

състояние;
• когнитивна оценка;
• спортна активност; 
• интерес при участие 

във функционална и 
занимателна 
трудотерапия; 

• социални умения.





Кукла за куклен 
театър – петрушка –

подходяща за 
гимнастика, 

смехотерапия, 
себеизразяване,

равнопоставеност,
самочувствие



Активирам своите умения и 
въображение

Участвам в група и се 
забавлявам



Мотивация, последователност, 
дисциплина 

Уважение към другия, 
зачитане неговата личност

Даваме криле на 
въображението и 
визуализацията



дават шанс на човека да се 
чувства свободен, независим,  
да насочи позитивните си сили 
към намиране на своя път





 пътуване до театъра на града;
 ползване на платформа за хора с 

увреждания до сцената /достъпност/  –
няма дискриминация;
нови докосвания за сетивата – сценично 

осветление, озвучаване и декор;
 събуждане на радостта и удоволствието;
възвръщане на доверието в собствените 

възможности



Зад завесите - на голямата сцена 
Важен фактор е срещата с публиката 
и аплодисментите като лична 
удовлетвореност. Чрез куклите те 
пренасят своите емоции и чувства, 
което е вид терапия на освобождаване 
на напрежение и негативни състояния

Участие в  спектакъла 
“Ден на неограничените възможности”




	Slide Number 1
	Създаването  на  ателие� „Терапевтичен куклен театър” �
	Запознаване на групата с идеята
	Външен обучител по професия �“куклен режисьор”
	Изборът на участници от специализиран екип
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Мотивация, последователност, дисциплина 
	Воденето на кукла и артистичността
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Зад завесите - на голямата сцена 
	�БЛАГОДАРЯ!�

