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VIZE PROGRAMU MISP 

Vizí programu MISP (Massage in Schools Programme) je, aby každé dítě ve 

škole zažilo pozitivní a pečující dotek každý den… všude na světě. 

Výroční zpráva 2014 

Asociace MISA ČR 
 

Asociace MISA ČR (Massage in Schools Association Česká republika) 

byla založena 30. října 2013. Je neziskovou organizací sdružující certifikované 

trenéry a instruktory programu MISP (Massage in Schools Programme) 

k prosazování vize a poslání mezinárodní Asociace MISA International. 

Působnost Asociace MISA ČR je celorepubliková. 

 

Hlavním cílem Asociace MISA ČR je 

 Sdružovat certifikované instruktory programu MISP 

 Poskytovat veřejné informace o programu MISP 

 Šířit pozitivní myšlenky pečujícího a uzdravujícího doteku 

 Organizovat společné činnosti pro potřeby členů Asociace MISA ČR 

 Propojovat další mezinárodní organizace pod záštitou Association MISA 

International 

 Spolupracovat s pedagogy a ostatními lidmi, kteří se zabývají prací s dětmi nebo 

dětmi a jejich rodiči 

 Zachovat čistou vizi zakladatelek programu MISP a dále ji rozvíjet 

 Nabízet informační materiály o programu MISP 

POSLÁNÍ PROGRAMU MISP 

Posláním programu MISP je zajisti vysoce kvalitní a profesionální výcvik 

všem pedagogům a dospělým, kteří se starají o děti a chtějí přinést 

pečující dotek do škol. 

Cílovou skupinou programu MISP jsou děti ve věku 4—12 let. Pro praktikování 

programu MISP neexistuje omezení, je tedy možné jej praktikovat u všech dětí, 

nevyjímaje tělesně či mentálně hendikepované či sociálně slabé.  
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Více o programu MISP (Massage in Schools Programme) 

Pod pojmem masáže si většina lidí představí masáž se vším všudy ve 

Wellness studiu. Program, který praktikujeme ve třídách škol či ostatních 

zařízeních pro děti lze nazvat jako aktivizační cvičení, haptická cvičení se 

spolužáky nebo také aktivizační cvičení žáků vedoucí k rovnosti postojů 

ve třídě. Jedná se o metodu z mnoha jiných sociální psychologie směřující 

k rozpoznání pozic jednotlivých žáků ve třídě. 

V rámci aktivizačních technik lze odstranit negativní jevy v kolektivu dětí. Aniž 

bychom si to uvědomili, je stále více introvertů než sólistů extrovertů. Proč 

tomu tak je? Odpověď je jednoduchá. Dřívější generace, pokud se chtěla 

setkat, musela z domu ven na smluvené místo. Dnes postačí Facebook, mobil, 

ICQ apod. Dnešní generace umí dobře komunikovat s PC, nikoliv však s lidmi. 

Obtížněji navazuje kontakty s jinými. Tak, jak se přestává číst literatura, tak 

se přestává komunikovat a tím si lidé přestávají uvědomovat krásu těla, 

pohledu, doteku, pohlazení. 

Nejedná se o odbornou péči o tělo, ale o aktivizační techniku, která 

odbourává spoustu negace a vede k vzájemnému porozumění 

a toleranci. Ne každému může samozřejmě takové cvičení vyhovovat, ale 

vždy je důležité k těmto cvičením správně třídu naladit. Správné naladění 

žáků vede k jednodušší práci s nimi. 

S programem MISP pomáháme dětem být správně připraven do života. Být 

připraven vstoupit do společnosti a obstát jako Člověk, aby se nemusel 

při ohlédnutí sám za sebe a svoji rodinu stydět. 

Jak probíhá samotné aktivizační cvičení v praxi? 

Aktivizační cvičení se provádí mezi dětmi, které pracují ve dvojicích. Děti jsou 

normálně oblečené. Instruktor MISP (později učitel) vede děti prostřednictvím 

jednotných „masážních“ prvků (rutiny), které se používají ve všech zemích, kde MISP 

působí tím, že ukazuje jednotlivé tahy buď na učiteli nebo ve vzduchu. Tahy se 

provádějí na zádech, krku, ramenou, hlavě a pažích. Jakmile se děti sestavu naučí, 

trvá cvičení přibližně 8 – 10 minut na jednom dítěti. Pak se děti vymění tak, aby si 

každé dítě dotekovou sestavu zažilo. Na začátku to může trvat trochu déle, 

ale jakmile se sestavu naučí, probíhá aktivizační cvičení poměrně snadno, tak, aby se 
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“Když máme sen, 

je to pouhý sen. 
 

 
 

Když sníme společně, už to není 

sen, 

ale začátek reality.” 
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Aktivity Asociace MISA ČR v roce 2014 

V průběhu celého roku probíhají prezentace programu MISP a následně i aplikace 

díky certifikovaným instruktorům na školách, školkách a zařízeních pro děti po celé 

ČR. Seznam zapojených zařízení do programu MISP je zveřejněn na oficiálních 

stránkách Asociace MISA ČR—http://misa-cz.com/zapojene-skoly/. 

 

 

Veřejné aktivity 

Leden 2014—prezentace programu MISP na setkání ředitelů MŠ Libereckého kraje 

Květen 2014—natáčení v pořadu Sama doma—odkaz na video—http://

www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/214562220600070/

obsah/325916-alternativa-masaze-ve-skolach-dana-hegerova 

- Představení programu MISP  na schůzce výchovných poradců Libereckého kraje 

Červen 2014—natáčení se spoluzakladatelkou programu MISP Sylvií Hétu v interne-

tové televizi Cesty k sobě—odkaz na video—https://vimeo.com/103987319 

- celorepublikové setkání instruktorů se spoluzakladatelkou Sylvií Hétu v Liberci 

- Natáčení krátké prezentace programu MISP v regionální televizi TV RTM—odkaz na 

video— http://misa-cz.com/nataceni-v-regionalni-tv-rtm/ 

Srpen 2014— prezentace Asociace MISA ČR a programu MISP na Festivalu jurt v 

Brništi 

Září 2014—celorepublikové setkání instruktorů v  Liberci 
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Složení statutárního orgánu: 

Prezidentka Asociace MISA ČR:   Ing. Kateřina Halamová PhD. 

Viceprezidentka Asociace MISA ČR:  Valpurga Hozáková 

Ředitelka kanceláře Asociace MISA ČR: Dana Hegerová 

Členská schůze je tvořena celkem 93 členy 

 

Asociace MISA ČR nemá žádné zaměstnance. 

Asociace MISA ČR v roce 2014 nečerpala z dotačních ani grantových 

programů. 

Seznam přispěvatelů v roce 2014: 

Vira Hojdová—500,- Kč 
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Výkaz zisků a ztrát 
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Rozvaha 



 10 

Výroční zpráva 2014 

Asociace MISA ČR 
 

Fotogalerie 
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Jak to vidí děti? 
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Asociace MISA ČR 

www.misa-cz.com 

V Liberci dne 4. dubna 2015 

Zpracovala: 

Dana Hegerová, ředitelka Asociace MISA ČR 


