
Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. 
obdržela grantovou podporu v rámci 

Fondů EHP 2014-2021,  
programu Vzdělávání.  

Za obsah všech výstupních materiálů ručí výhradně vydavatel, 
tedy Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.   

 Dům zahraniční spolupráce a Kancelář finančních mechanismů 
neodpovídají za žádné případné užití dotčených informací. 



výukové video 

uvádí ve spolupráci  



"Vášeň pro srdce, ne nohy."  
Bente Aasen 



EHP-CZ-VETP-1_001 
Projekt odborného vzdělávání a přípravy v rámci programu Vzdělávání 

Tento projekt je financovaný z fondů EHP 2014-2021,  
jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko  

ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru 
a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. 
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SENIORDANS NORGE  vznikl v roce 1994 
jako malá taneční skupina – v současnosti  
má více než 10 000 členů v 500 skupinách  
po celém Norsku (sdružení rostlo jen 
metodou „word of mouth“) 

Sdružení zorganizovalo už šest národních 
sjezdů se soutěžní přehlídkou skupin, 
vydává vlastní členský  
časopis „Gladringen“  

Původně německý tanec se do Norka dostal  
přes Švédsko a Dánsko.  

Organizace získala dotaci  
2 miliony NOK na další rozšíření  
center seniorského tance v obcích. 



Sociální pracovnice se seniory v rámci 
sociálně aktivizačních služeb 

V letech 2008 a 2010 absolvovala  
v Norsku kurzy  SITTEDANS I.  
a SITTEDANS II. a stala se tak  
lektorkou této techniky v ČR.  

Od roku 2014 je lektorkou  
akreditovaných kurzů  
TANEC VSEDĚ 

V roce 2006 se na studijní cestě  
v Lillehammeru seznámila  
s taneční instruktorkou Bente Aechen 



Jde o možnost tančit i přes různé zdravotní či psychické obtíže.  

 

 

  

 

Tanec vsedě není tancem na kolečkových křeslech  
ani gymnastickým cvičením na židli, při kterém se člověk  
soustředí na pohyby v kloubech, svalech a na dýchání.  

Primárním záměrem Sittedans je tanec, který je sociální aktivitou, 
kdy každý tančí s každým a to buď v páru, nebo kruhu.  
 

Tak je umožněno ve společnosti ostatních znovu objevovat 
radost z tance, který povzbudí tělo, a hudby, která potěší ducha.  



Lektor Sittedans má k dispozici 24 připravených tanců, 
a to ve formě  

• CD s hudebním doprovodem 

• tištěné metodiky tanců s podrobným popisem pohybů 




