
Co jste věděla o tomto projektu, než jste ho začala řídit?
Do jeho organizace jsem se zapojila v  roce 1997. Pr-

votní iniciativa zapálených lidí, kteří chtěli zlepšit podmín-
ky pro své postižené děti, se v té době odehrávala v rovi-
ně výměny odborných zkušeností a vzájemných návštěv 

specializovaných zařízení. Zaujala mě profesionalita zahra-
ničních organizací a  pohled na handicapovaného člověka. 
Pohled bez ochranitelského přístupu. V roce 2006 byl zá-
jem o spolupráci z jiných zemí velký. Proto si situace vyžá-
dala propojení malých českých sdružení a vznik Asociace 

Olga Rosenbergerová je úspěšnou manažerkou. Mimochodem se vloni stala držitelkou titulu Žena regionu. 
V otevřeném rozhovoru před zahájením největšího mezinárodního setkání, jakým Evropské dny handicapu 
v Ostravě bezesporu jsou, říká: „V letošním roce chceme oslovit ostravskou veřejnost hned první den pro-
střednictvím jarmarku na Masarykově náměstí.“
Lidé kolem ní pracují s na pohled křehkou, ale velice cílevědomou ženou. Cesta dopředu je její životní styl. 
Dokázala to jako ředitelka Asociace TRIGON i Družstva NAPROTI. Teď je tichá, ale rozhodná introvertka na 
plný úvazek organizátorkou EDH.

2015

XXIII. ročník

Evropské dny handicapu v ostravě budou hostit 
FrancouzE, italy, poláky, slováky i lotyšE 

ZPRAVODAJ



TRIGON. Pokračovali jsme ve spolupráci a rozšířili partner-
ství o subjekty z dalších 12 zemí. Samozřejmě se vše mohlo 
odehrát i proto, že byla politická vůle k finanční podpoře ze 
strany města. 

EDH jsou nekončící celoroční práce, jak se „prodává“?
Přesvědčování je těžké, i když EDH mají tradici a jsou již 

deset let zařazeny mezi významné akce města. Také jsem 
slyšela, že by peníze měly jít přímo handicapovaným dě-
tem, lidem ve stacionářích nebo ústavech, nebo že každá 
akce s dlouhým trváním ztrácí časem svůj náboj. Víte, já 
se těmto názorům ani nedivím, když v Ostravě potkávám 
prodejce různých agentur s žádostí o příspěvek na handi-
capované děti a pak se dozvím, jak málo peněz se k nim 
dostane… Lidé mají pochybnosti. Nejsme svou aktivitou 
tak přitažliví pro mladé lidi jako Colours of Ostrava nebo 
pro jiné skupiny jako Zlatá tretra či Janáčkův máj, které 
v Ostravě mají své místo i popularitu. Problematika, na kte-
rou se zaměřujeme, se osobně dotýká menšího procenta 
veřejnosti, je ale zapotřebí jim vyjádřit solidaritu. 

Proto EDH s takovou silou zapadají do vašeho života?
Určitě. Letos budeme diskutovat na téma péče 

o  děti s  psychickým onemocněním z  pohledu lékaře, 

psychologa, pedagoga i rodiny. Na konferenci do Ostravy 
přijedou také odborníci z Francie, Itálie a Lotyšska. Všich-
ni si uvědomujeme, že tato témata se mohou stát součás-
tí života kohokoliv z nás.

Vypíchněte, čím jsou EDH jedinečné.
Často se mě lidé ptají, v čem jsou Evropské dny han-

dicapu v Ostravě jiné než obdobné akce v Evropě. Týden 
v  moravskoslezské metropoli nabízí nejen účastníkům 
a hostům EDH skvělou příležitost zcela splynout se svě-
tem, kde mají handicapovaní hlavní a největší slovo. Ráda 
bych připomněla také ocenění Křišťálový kamínek, které 
letos předáme už podesáté. A co ještě? Na konferenci, 
fotbalovém hřišti i divadelním pódiu vládne neopakova-
telná atmosféra. Přijďte se podívat. Rádi vás uvidíme.

Vůbec poprvé v  historii začínají 
Evropské dny handicapu na Masary-
kově náměstí. Dvanáct plátěných sta-
nů, dvanáct neziskových organizací 
pomáhajících osobám s handicapem. 
Na centrálním ostravském náměstí je 
ale lidí několikanásobně více. Kromě 
vedoucích a klientů chráněných dílen 
potkáte taky Ostravany. A mezi nimi 
Petru Bernfeldovou, starostku měst-
ského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz. Samozřejmě, ne náhodou.

„Podpora Evropských dnů han-
dicapu ze strany naší radnice je 
zřejmá. Neopírá se pouze o slova, 
ale o  činy. Jarmark na Masarykově 
náměstí hostíme moc rádi. Nabíd-
li jsme mu prostor i stánky. Věřím, 
že se tady nesetkáváme naposled. 
Zaprvé jde o skvělou příležitost 
koupit si něco hezkého domů a za-
druhé tady lze získat řadu zajíma-
vých a  potřebných informací,“ říká 
starostka. 

Jarmark aneb Začínáme na náměstí 
nabízí výrobky klientů chráněných dí-
len a sociálně-terapeutických zařízení 
z celé Moravy. O možnost prezentovat 
svou práci v Ostravě byl podle organizá-
torky Evy Vozníčkové obrovský zájem: 
„Vysoká poptávka po takové prezentač-
ní a prodejní akci ukazuje, že má smysl. 
Nejen jako možný zdroj příjmů z prode-
je výrobků, ale také příležitost ukázat 
služby, kompenzační pomůcky a vůbec 
nabídku neziskových organizací.“

EURES poradí, jak najít práci v zahraničí
EURES je celoevropská síť Evropských služeb zaměstnanosti, která je již deset let plně integrována 
do služeb Úřadu práce ČR (ÚP ČR). Primárním cílem EURESu je usnadňovat mezinárodní mobilitu 
pracovních sil, a to jak pracujícím, tak uchazečům i zaměstnavatelům.

Mezi hlavní činnosti sítě patří bezplatné poradenství o životních a pracovních podmínkách v jednotlivých zemích EU a informování 
o pracovních nabídkách. Komplexní informace a nabídku volných pracovních míst najdete na Evropském portále pracovní mobility 
www. eures.europa.eu a českém portále www.eures.cz.

Služby sítě poskytuje více než 900 profesionálně vyškolených EURES poradců v celé Evropě, v České republice je jich 26 a působí na 
14 krajských pobočkách a vybraných kontaktních pracovištích ÚP ČR. Poradci pořádají pravidelné přednášky, informační a poradenské 
dny i burzy práce.  Kompletní přehled událostí lze najít na portále v sekci „Kalendář akcí“. Osobní schůzku s poradcem je vhodné domluvit 
předem telefonicky nebo e-mailem. Seznam kontaktů je umístěn rovněž na portále. 

V každém výrobku se projeví osobnost autora a radost z práce

JARMARK PŘITAHUJE POZORNOST

NA VšECHNy AKCE EDH 
VSTUP ZDARMA

Projekt „Evropské služby zaměstnanosti ČR“, registrační číslo 
projektu: CZ.1.04/2.2.00/11.00026 je financován z prostředků 
ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.



Evropské dny handicapu jsou 
jedinečnou akcí, která se zrodila 
před čtvrt stoletím v podobě Čes-
ko–francouzských dnů, a to ve sna-
ze hledat odbornou pomoc zejmé-
na pro děti s handicapem. „Tehdy 
jsem měl možnost stát u kolébky 
následujících každoročních setká-
vání, nejdříve pouze s francouzský-
mi specialisty, později se zapojením 
odborníků z dalších zemí Evropy. Ti 
si dnes v rámci tematických konfe-
rencí a workshopů vyměňují zku-
šenosti z oblasti integrace osob 
s handicapem do společnosti. Na 
základě příkladů dobré praxe ini-
ciují řadu inovativních projektů, jež 
tuto integraci podporují, zapojují 
prvky občanské solidarity, posilují 
pocit lidské důstojnosti a tím vším 
umožňují zvýšit kvalitu života lidí 
s  postižením,“ říká Zbyněk Pražák, 
náměstek primátora Ostravy. 

Akce má široký záběr a význam-
ný vliv na činnost organizací ne-
ziskového sektoru napříč Evropou. 
„Řada věcí v oblasti začleňování 
handicapovaných osob se zlepšila 
a snad i vnímání potřeby solidarity 

dnes začíná v povědomí lidí postup-
ně převyšovat míru  lhostejnosti,“ 
míní náměstek primátora. 

Město Ostrava přikládá otázce 
začleňování osob s handicapem 
velký význam. Jedním z důkazů je 
poskytnutí finanční částky na po-
řádání Evropských dnů handicapu. 
Z. Pražák uvádí, že snahou a přáním 
představitelů moravskoslezské me-
tropole je, aby závěry odborných 
konferencí našly uplatnění v každo-
denní praxi.

„Usilujeme o vytváření takových 
podmínek, aby osoby s handicapem 
i s jejich okolím měly pocit, že jsou 
přirozenou součástí naší společnos-
ti a pokud je to možné, aby také 
kvalita jejich života i s možností se-
berealizace byla srovnatelná s kva-
litou života ostatních občanů. Je to 
nekonečný proces, často spojený 
s potřebou změny myšlení, kdy je 
třeba si uvědomit, že zdraví je vzác-
ný dar, o nějž je však možno rychle 
přijít a  že je naší povinností hledat 
způsoby, jak lidem s postižením 
v  jejich nelehkém životě pomoci,“ 
říká Zbyněk Pražák.

Věra Racková patří k  těm, kteří 
pomáhají 23 let posunovat EDH stá-
le dopředu. Její nezištná podpora je 
nepřehlédnutelná: „Odstartovali jsme 
se z totálního nevědomí do dnešní ev-
ropské špičkové úrovně. Jsem vděčna 
Olze Rosenbergerové, že se podařilo 
rozšířit tehdejší Česko-francouzské 
dny na dny Evropské a že tu neleh-
kou organizační káru stále táhne dál. 
Díky magistráte za finanční podporu 
- někdy s remcáním, někdy bez... Dě-
kuji bývalým předsedům Komise pro 
handicapované děti. Děkuji Zbyňkovi 
Pražákovi, že se ujal oné pomyslné 
kolébky, v níž ležel pouze můj nápad 
a přání, abychom v péči o naše handi-
capované děti nebyli takoví diletanti. 
Děkuji remešským terapeutům, že byli 
ochotni začít vzdělávat a implemen-
tovat myšlenku, že stárnou rodiče 
i děti a měli by mít adekvátní zázemí. 
Sice až za 20 let, ale komunitní cent-
rum - Duhový dům stojí. Díky Bobath 
konceptu, což je rovněž produkt EDH, 
už nebudeme mít tak těžce postižené 
děti, jak tomu bývalo před léty... Dě-
kuji Zuzance, že jsem se této životní 
školy mohla dotknout.“

„Když jsem se poprvé účastnil zahájení Evropských dnů 
handicapu ve vstupní hale magistrátu, poslouchal řadu vy-
stupujících, kteří v podstatě nic neřekli, lidé kolem si úvod 
doslova odtrpěli, říkal jsem si, že by to chtělo nějakou změ-
nu. Když jsem se pak setkal s paní Olgou Rosenbergerovou, 
shodli jsme se na úplné změně. Evropské dny zahájíme mezi-
národním fotbalovým turnajem, protože mezi handicapova-
nými je spousta lidí, kteří rádi sportují, prožívají své úspěchy. 
Bude méně zbytečných vystoupení, více aktivit a  zábavy 
pro samotné handicapované i lidi kolem,“ vzpomíná ředitel 
Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Sva-
topluk Aniol. 

Turnaj měl obrovský úspěch a stala se z něj nepostra-
datelná součást EDH. Mužstva z  Itálie, Polska, Maďarska, 
Slovenska a České republiky se zúčastnila už pěti ročníků 
mezinárodního klání ve sjednocené kopané. Tato část do-
provodného programu Evropských dnů handicapu patří be-
zesporu k atraktivním akcím. Kdo by totiž neměl rád fotbal! 
Zvláště, když fotbalisté se znevýhodněním spolu se zdravý-
mi spoluhráči nechávají na hřišti svá srdce. Diváci a fanoušci 
mohou vidět výkony a nádherné góly, za které by se nemu-
seli mnohdy stydět profesionální fotbalisté. 

Město Ostrava finančně podporuje EDH

LIDé NEJSOU LHOSTEJNí
DOTEKy ŽIVOTNí 
šKOLy

EVROPSKý POHáR V KOPANé Má SKVěLé HRáčE



Pro moderátorku letošní konfe-
rence Evu Srokovou není téma vzdě-
lávání dětí se speciálními potřebami 
vůbec vzdálené. Právě naopak. Věnu-
je se mu celý život. Visí skutečně nad 
psychickým zdravím dětí otazníky? 
Co nám závidí zahraniční hosté a kde 
má naopak český systém mezery? 
Speciální pedagožka má jasno.

„V dnešním systému nevidím 
podstatný zádrhel,“ říká Eva Sro-
ková. Problémy jsou podle ní spíše 
s vmanévrováním škol do bezbřehé 
inkluze. „Přibývá dětí s ADHD, au-
tismem, poruchami učení, dysfázií. 
Běžné jsou další tělesné a smyslo-
vé handicapy. Pokud jsou tito žáci 
schopni rozumově zvládnout učivo, 
tak to ještě jde. Je tady ovšem další 
skupina - mentálně postižení. A co 
žáci nadprůměrně nadaní? Všich-
ni jmenovaní potřebují pro rozvoj 
osobnosti individuální plány. Přítom-
nost asistenta pedagoga ve třídě je 
nutná, ale při dnešních počtech žáků 
nestačí. Inkluzi v podmínkách našich 
běžných základních škol nevidím 
pozitivně. S tímto přístupem se sníží 
úroveň základního školství a posléze 
školství středního. Pokud rodičům 

záleží na vzdělání dětí a jsou dosta-
tečně solventní, pošlou potomka do 
elitní soukromé školy. Někdy mám 
pocit, že o to tady vlastně jde,“ obá-
vá se E. Sroková.

Každoroční setkání pedagogů, 
lékařů, zástupců státní správy i sa-
mosprávy považuje za mimořádně 
důležité. Konference je platformou, 
která otevírá prostor k  mezinárodní 
diskuzi, umožňuje předávání zkuše-
ností a mapuje trendy. A rozhodně 
neplatí, že se domácí přednášející 
nemají čím chlubit. „Kolegové z Fran-
cie, Itálie, Německa, Polska, Bělorus-
ka, USA a dalších zemí bývají vždy 
nadšeni úrovní pedagogické práce 
i materiálním vybavením našich škol. 
Při výměně zkušeností si často pos-
tesknou, že právě takové vzdělávací 
možnosti v  jejich systémech chybí,“ 
uvádí Eva Sroková. Procestovala kus 
Evropy a navštívila desítky škol pro 
děti s  handicapem. Úroveň domá-
cích zařízení pro děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami je podle ní 
skutečně vysoká: „Naše školy posky-
tují adekvátní vzdělání, vědomos-
ti, dovednosti i kompetence. Ano, 
máme co předávat.“

Foyer Domu kultury města Os-
travy letos v  říjnu zdobí netradiční 
obrázky. Na jeden den ozvláštňují 
vstupní prostor nejznámějšího ost-
ravského „kulturáku“ výtvarná díla 
dětí a mladých lidí s  nejrůznějšími 
typy zdravotního postižení. Do sou-
těže Červená modrá fiala aneb Zpěv 
a tanec spojují dorazilo 143 obrázků, 
a vybrat mezi nimi desítku nejkrea-
tivnějších nebylo vůbec snadné. Ale 
povedlo se. Autoři si užijí slávu na 
divadelních prknech a jejich díla po-
putují na radnici Nového Jičína. V její 
aule potěší další stovky obdivovatelů.

ÚROVEŇ čESKýCH šKOL 
PRO DěTI SE SPECIáLNíMI 
POTŘEBAMI JE VySOKá

čERVENá, MODRá 
FIALA
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CO Víš O EU
Už poosmé se v  tělocvičně os-

travské Základní školy kpt. Vajdy 
scházejí žáci se specifickými po-
třebami. Vědomostní soutěž Co víš 
o  EU pomáhá překonávat jazykové 
bariéry, učí spolupráci a stírá rozdíly 
mezi handicapovanými a zdravými. 
Pro Hanu Václavíkovou, která se na 
její organizaci každoročně podílí, to 
není pouhý úkol v  diáři. Podzimní 
setkání s dětmi ze slovenských, pol-
ských i  domácích škol považuje za 
symbolické zahájení dalšího školní-
ho roku. „Sotva skončíme, už se děti 
ptají, kdy bude další kolo. Nejde jen 
o  to, ukázat, kdo má nejlepší zna-
losti, namaluje nejkrásnější obrázek 
nebo zahraje nejzábavnější divadlo. 
Mnohem důležitější jsou společně 
strávené chvíle, nová přátelství a ra-
dost z úspěchů,“ líčí zástupkyně ře-
ditele pořádající školy. 



Tak jako nejlepší filmy a herci mají své Oscary, di-
vadlo své Thálie, muzikanti Grammy, svět, jehož zá-
jmem je život, práce i péče a pomoc handicapova-
ným a znevýhodněným, má své Křišťálové kamínky. 

Večer 7. října už podesáté budou u příležitosti slav-
nostního večera Evropských dnů handicapu udělena 
prestižní ocenění Křišťálový kamínek. Sošky, které zhoto-
vila podle návrhu výtvarníka Marka Pražáka společnost 
Preciosa a.s., budou předány ve dvou kategoriích - za 
dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch 
osob s handicapem a za mimořádný čin nebo aktivitu li-
dem se zdravotním postižením. Ve vazbě na iniciativu EU 
„Evropský rok pro rozvoj“ ocení Asociace TRIGON ješ-
tě osobnost, která se významným způsobem angažuje 
a podílí na pomoci lidem v rozvojových zemích. 

V  Ostravě se tedy opět setkají všichni ti, kteří mají 
blízko k  lidem s handicapem, i ti, kteří jsou sami znevý-
hodněni, ale jejich postižení jim v žádném případě nebrá-
ní být aktivní a kreativní.

Držitelé Křišťálového kamínku 2012–2014

2014

Jarmila Smolková � speciální pedagožka � ZŠ při zdravotnickém 
zařízení Opava

Marie Helebrandová � speciální pedagožka � Lidová konzervatoř 
a Múzická škola Ostrava

Milan Linhart � zrakově handicapovaný publicista, sportovec � Ostrava

Roman Pišný � tělesně handicapovaný novinář, sportovec, 

organizátor � Jindřichův Hradec

2013

Anna Koleková � parkinsonička, organizátorka �  Klub Parkinson, 
Ostrava

Libuše Gajdová � muzikoterapeutka � Čtyřlístek - centrum 
pro osoby se zdravotním postižením, Ostrava

Heřman Volf � tělesně handicapovaný sportovec � Praha

Libuše Ludíková � pedagožka (děkanka) � Olomouc

2012

Jana Tichá � vychovatelka a osobní asistentka � Základní škola 
pro tělesné postižené Opava

Eva Stošková � organizátorka � Základní organizace Svazu 
postižených civilizačními chorobami

Irena Kučerková � organizátorka � Svaz invalidů v Kopřivnici

Milena Černá � ředitelka, organizátorka � Výbor dobré vůle - Nadace 
Olgy Havlové

Helena Janírková � praktická lékařka � Valašská Bystřice

Radovan Gruber � tělesně handicapovaný zpěvák � Lidová 
konzervatoř a Múzická škola Ostrava

Stanislav Šmeidler � tělesně handicapovaný publicista � Fulnek

KŘIšťáLOVý KAMíNEK

V DIVADELNíM SáLE DOMU KULTURy 
MěSTA OSTRAVy VySTOUPí TANEčNíCI, 

ZPěVáCI A MUZIKANTI SLEZSKéHO 
SOUBORU HELENy SALICHOVé, 

TRIGON BANDU  
A NADěJE PRO VšECHNy.



PROč PODPORUJETE PRáVě EVROPSKé 
DNy HANDICAPU?
Jaroslava Wenigerová, zakladatelka česko-
-francouzských dnů

Evropské dny handicapu jsou  mimořádnou  událostí, 
a  to jak po stránce odborné, tak společenské i kulturní. 
Nejen v domácím, ale i v evropském kontextu. Stála jsem 
před 23 lety u zrodu této aktivity zaměřené na problemati-
ku zdravotně postižených, která ve své komplexnosti byla 
u nás v plenkách. Nikdy bych si nemyslela, že se může tato 
zajímavá a stále potřebná akce udržet v zájmu těch, kteří 
se o tuto problematiku zajímají, plných 23 let. To svědčí 
o velmi dobré organizaci pod vedením Olgy Rosenberge-
rové, o zajímavých tématech a výborných vystupujících. 
Poděkování patří všem. Jmenovitě chci zmínit finanční 
podporu města Ostravy, která je dlouhodobá a věřím, že 
tomu bude tak i nadále. Komplexní péče o zdravotně po-
stižené ušla v České republice kus dobré cesty a my mů-
žeme být v Ostravě pyšni na to, že jsme k tomu nemalou 
měrou také přispěli. Ze všech těchto důvodů podporuji 
EDH a jsem ráda jejich účastnicí. Nejinak tomu bude i letos.

Irina Chmelová, přednostka Kliniky léčebné 
rehabilitace, Fakultní nemocnice Ostrava

Pracuji jako rehabilitační lékařka a byla jsem iniciáto-
rem témat především počátečních ročníků Česko-fran-
couzských dnů. Z podstaty mé profese je pochopitelné, 
že tato témata se dotýkala především rehabilitační péče 
dětí s handicapem – měli jsme se čemu po revoluci učit…
Byla to především problematika rehabilitačního terape-
utického postupu manželů Bobathových, která nabízela 
možnost zkvalitnit život dětským pacientům s nejrůzněj-
ším deficitem.  Jsem přesvědčena, že setkávání  v rámci 
Česko-francouzských dnů významně ovlivnilo kvalitu ži-
vota dětí i mládeže v ČR a jsem ráda, že organizátoři EDH 
pokračují v podpoře vzájemné výměny zkušeností, které 
rozhodně přispívají k podpoře participace znevýhodně-
ných osob a zkvalitňují jejich život. 

Hana Bláhová, regionální koordinátor-
ka informačních aktivit o Evropské unii 
Eurocentrum Ostrava

Evropské dny handicapu vnímám jako nesmírně po-
třebnou událost a jsem hrdá, že právě Eurocentrum Ost-
rava je jejím každoročním partnerem. Vážím si práce or-
ganizátorů z  Asociace Trigon, s  kterými mám možnost 
každoročně spolupracovat, jejich pracovitost a nadšení 
pro tuto práci je obdivuhodné. Jako užitečný vnímám 
celý formát této akce. Na jedné straně se v rámci Evrop-
ských dnů handicapu setkáváme s odbornou konferencí, 
které se účastní odborníci ze zemí Evropské unie a jejíž 
výstupy a výměna zkušeností je tolik potřebná. Na straně 
druhé se v rámci celého týdenního programu setkáváme 
i s akcemi určenými pro širší veřejnost, na kterých oceňuji, 
že problematika péče o handicapované a práce s nimi je 
šířena do povědomí veřejnosti.

Radka Bobková, vedoucí Návštěvnického 
centra Nový Jičín – město klobouků

Pojem handicap nám není cizí, máme společný cíl, 
podpořit tyto osoby, snažit se společnými silami o zapo-
jení do společenského života, protože i tyto osoby mají 
právo na plnohodnotný život a v žádném případě by se 
neměly sociálně ze společnosti vylučovat. Díky podpoře 
umožníme naplnit poslání Asociace TRIGON, která vel-
mi účinně napomáhá překonávat bariéry mezi zdravou 
a znevýhodněnou populací. Již čtvrtým rokem naše or-
ganizace realizuje workshopy pro osoby s handicapem, 
nabízíme programy pro volnočasové aktivity, protože tito 
lidé nechtějí být izolováni a chtějí se učit novým doved-
nostem.

Tomáš Svrčina, specialista marketingu Lázně 
Darkov, a.s.

Evropské dny handicapu svou myšlenkou a podstatou 
korespondují s cíli naší společnosti vůči osobám s různý-
mi formami postižení. Jelikož valnou část klientely Láz-
ní Darkov, a.s., tvoří právě osoby s handicapem, je nám 
otázka týkající se sociální problematiky velmi blízká. Jsme 
si vědomi toho, že je dnešní doba náročná pro všechny. 
Handicapované a znevýhodněné osoby mají pochopitel-
ně svou pozici ještě těžší. Proto fandíme všem, kteří ja-
koukoliv formou a dílem přispívají k jejich pomoci.



Milena černá, ředitelka Výboru dobré vůle 
- Nadace Olgy Havlové

Pro mne jsou Evropské dny handicapu připomínkou 
dávných let, kdy se o lidech se zdravotním postižením te-
prve začínalo mluvit, kdy vznikaly první představy o tom, 
co je pro ně užitečné, a co je třeba proti minulosti napravit. 
U prvních Česko-francouzských dnů stály dvě významné 
ženy – Jaroslava Wenigerová a Věra Racková. Krátce nato 
jsem s paní Olgou Havlovou navštívila Ostravu a s oběma 
představitelkami jsem se seznámila. Dnes mají tyto dny 
evropský charakter, moderní formu i náplň, a jejich duší je 
paní Olga Rosenbergerová z Asociace Trigon.

Radovan Maresz, ředitel, Střední škola 
prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba

Letošní téma Evropských dnů handicapu je mimo-
řádně aktuální. Od psychického zdraví se odvíjí veškeré 
fungování jedince. Je důležité, aby se o tomto problému 
hovořilo. Domnívám se, že pro osoby s  handicapem je 
nejsložitější naplnit svá osobní přání a tužby. Především 
se jedná o oblast soukromí – najít vhodného partnera, za-
ložit si rodinu, zajistit si bydlení a v neposlední řadě uplat-
nit se se svým handicapem v zaměstnání. Pro učitele je 
pak zásadní najít správnou míru podpory, tak aby dochá-
zelo k maximálnímu rozvoji všech oblastí žáka. EDH jsou 
ojedinělou a unikátní akcí. Obsahově i tematicky oslovují 
širokou odbornou i rodičovskou veřejnost. Je ctí pro ško-
lu, že může být jejich součástí.

Jana Jílková, vedoucí střediska Europe Direct 
Ostrava

Evropské dny handicapu naše středisko podporuje 
z vícero důvodů. Jednak si myslíme, že je velmi důležité 
pomáhat lidem, kteří to mají v životě přeci jen těžší než 
my, jimž bylo do vínku dáno plné zdraví, a také pomáhá-
me rádi. Pomoc je významná nejen po stránce dostupnos-
ti širokého spektra služeb včetně příjemného a zdravého 
bydlení, ale také každodenních, ať už malých, či větších 
radostí. A tady svou roli sehráváme my. Nezapomenu tvá-
ře těch, které jsme během loňského ročníku EDH ocenili 
rozličnými dárky! Měli takovou radost a neustále se smáli! 
To je pro nás krásná odměna! Přeci jen úsměv a vlídné 
slovo je tím, co bychom každý den měli jak dávat, tak 
i přijímat, ať máme život krásnější! Svou roli také sehrá-
váme po stránce informačně-propagační. Sice se přímo 
neúčastníme panelových diskuzí, ale našim cílem je infor-
movat a seznámit co nejširší veřejnost s problematikou 
handicapovaných ve smyslu jejich každodenních nesná-
zí, s nimiž se v životě potýkají. Důležité je pro nás také 
sbližovat a šířit myšlenky solidarity a pomoci! Nedávno 
mě zahřálo u srdce, když jsem viděla, jak zcela neznámý 
člověk pomohl zrakově postiženému pánovi na hlavním 
nádraží v Praze, kde jak všichni víme, není jednoduché se 
pohybovat ani při plné zrakové vybavenosti. Bylo to moc 
pěkné a tak jednoduché! Takto pomáhat můžeme a měli 
bychom všichni bez rozdílu věku, pohlaví či příslušnosti 
k nějaké skupině či organizaci. Proto Evropské dny handi-
capu podporujeme jednak jako organizace, ale také jako 

jednotlivci. EDH jsou proto pro nás tím správným nástro-
jem a tou správnou cestou pro zlepšování každodenního 
života handicapovaných.

Petra Křivánková, specialistka marketingu 
a komunikace VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna si vždy uvědomovala 
svoji společenskou odpovědnost a výjimečné postavení 
na trhu veřejného zdravotního pojištění. Součástí této 
společenské odpovědnosti je i pomoc a  péče o osoby 
se zdravotním postižením, které neměly tolik štěstí jako 
„zdravá“ většina společnosti. Jsme rádi, že se akce po-
dobného významu můžeme účastnit a upozornit tak na 
nutnost pomoci občanům, kteří žijí mezi námi a k nimž se 
někdy naše společnost chová macešsky.

Linda Ešková, regionální tiskový mluvčí, RWE
Skupina RWE patří mezi nejvýznamnější partnery 

a dárce v České republice. RWE tedy každoročně vyna-
kládá v rámci SM regionu finanční prostředky na podporu 
kultury, sportu, školství, zdravotnictví, ochrany životní-
ho prostředí a na charitativní, humanitární nebo sociální 
činnost. Humanitární činnost RWE se zaměřuje zejména 
na pomoc dětem, seniorům a zdravotně handicapova-
ným. Projekt EDH náleží právě mezi tyto důležité projekty, 
jejichž podpora je v rámci charitativních projektů na prv-
ním místě. Spolupráce na EDH v Ostravě je pro nás velmi 
významná, letos budeme partnery již šestým rokem. 

 

Europe Direct je evropská informační síť středisek působící ve 28 zemích Evropské unie. 

Naše služby: 

 Bezplatný přístup k informacím o EU  
 Poradenství v oblasti EU prostřednictvím mailu či telefonu 
 Pořádání informačních kampaní, workshopů a odborných přednášek  
 Pořádání kulturně vzdělávacích besed, seminářů a výstav 

KONTAKTUJTE NAŠE STŘEDISKO EUROPE DIRECT OSTRAVA 
ostrava@europe-direct.cz 

www.europe-direct.cz/strediska/ostrava  
+ 420 606 035 559 

Navštivte nás v Dolní oblasti Vítkovice v Multifunkční aule Gong 
ul. Ruská 2993/20, Ostrava-Vítkovice 706 02 
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pondělí 5. října 2015

KOnfeRence
OTAZNíKy NAD PSyCHICKýM ZDRAVíM 
DěTí
Místo konání: Imperial Hotel Ostrava, ul. Tyršova, Ostrava
Čas:  9:00–14:30

JARmARK 
ZAčíNáME NA NáMěSTí
Místo konání:  Masarykovo náměstí, Ostrava
Čas:  10:00–18:00

VýstAVA 
VEZMI šTěTEC, PASTELKU I TUŽKU…
Místo konání:  Mléčný bar NAPROTI, ul. Zeyerova, Ostrava
Čas: 7:30–19:00

úterý 6. října 2015

tuRnAJ V KOPAné
EVROPSKý POHáR PRO FOTBALISTy 
S HANDICAPEM
Místo konání:  Sportovní areál Varenská, ul. Varenská, Ostrava
Čas:  9:00–15:00

BeseDA
UKRAJINCI CHTěJí ŽíT V DEMOKRATICKé 
ZEMI
Místo konání:  Mléčný bar NAPROTI, ul. Zeyerova, Ostrava

Čas: 18:00

středa 7. října 2015

slAVnOstní VečeR 
KŘIšťáLOVý KAMíNEK 2015
Místo konání: Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října, 

Ostrava
Čas:  18:00

VýstAVA 
čERVENá, MODRá FIALA ANEB ZPěV 
A TANEC SPOJUJí
Místo konání: Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října, 

Ostrava
Čas:  18:00

čtvrtek 8. října 2015

sOutěž
CO Víš O EU?
Místo konání:  Základní škola, ul. Kpt. Vajdy, Ostrava-Zábřeh
Čas:  9:00

Záštitu nad mezinárodním setkáním převzali 

Evropský parlament, Zastoupení Evropské 

komise v ČR, 1. místopředsedkyně Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR a primátor 

statutárního města Ostravy. 


