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EURES poradí, jak najít práci v zahraničí
EurEs je celoevropská síť Evropských služeb zaměstnanosti, která je již více jak deset let plně inte-
grována 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 informová-
ní 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 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. 

Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského  
sociálního fondu, resp. Operačního programu  
Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky  
(CZ.03.1.54/0.0.15_011/0000054).

Europe Direct je evropská 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
+420 606 035 557
Navštivte nás v Dolní oblasti Vítkovice v Multifunkční aule Gong
ul. Ruská 2993/20, Ostrava-Vítkovice 706 02

EUROPE DIRECT

Evropská informační střediska EUROPE DIRECT naleznete po celé České republice 
Brno • Bruntál • České Budějovice • Dvůr Králové nad Labem • Hradec Králové • Jihlava  
Kroměříž • Liberec • Most • Olomouc • Ostrava • Pardubice • Plzeň • www.europe-direct.cz 
00 800 678 910 11

návštěvnické centrum 
Nový Jičín
přijďte navštívit naše interaktivní expozice. v  expozici 
klobouků se prostřednictvím autentických videozázna-
mů seznámíte s  továrním procesem výroby klobouků, 
na vlastní kůži si osaháte materiál v  jednotlivých fázích 
zpracování a máte zde jedinečnou možnost si klobouky 
i vyzkoušet. v  expozici Generál Laudon se dozvíte ty 
nejvýznamnější mezníky z  Laudonova života. děti jistě 

ocení dětskou hernu či in-
teraktivní dělo. Celý dům 
je kompletně bezbarié-
rový. prohlídku vám rádi 
vytvoříme přímo na míru.
Návštěvnické centrum Nový Jičín 
Masarykovo nám. 45/29, 741 01 Nový Jičín
Tel.: 556 768 288, e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz

www.icnj.cz, www.mestoklobouku.cz
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Docela dlouhá cesta - zavazující a v  mnohém určitě stá-
le těžší. Zvládá za ty roky příprav realizační tým vše s lehkostí 
a bez trémy?

Zodpovědnost provázejí pochybnosti, o trémě se dá hovořit 
u  mých mladých kolegů, kteří se v  průběhu let na svých pozicích 
střídají. ale to je pochopitelné. Trend zůstávat u jedné práce po celý 
život je již za námi. Kdo vydrží, získává neocenitelné zkušenosti pro 
svůj profesní i osobní život. I když jsou EdH založeny na osobních 
vazbách, které vznikly při mezinárodních návštěvách a setkáních, tak 
zůstávají otevřené i pro nové partnery. Svět se však vzhledem k rych-
lému vývoji komunikačních a informačních technologií výrazně mění, 
což přináší i mnohá nedorozumění a posun ve vnímání priorit. 

Jaké priority myslíte?
EdH jsou postaveny na tradičním vnímání světa, nerozptyluje-

me své cíle třeba na genderově preferovaná témata, ale pomáhá-
me procentně důležité skupině lidí, která naši solidaritu potřebuje. 

Autismus se letos znovu stává ústředním tématem EDH. Proč?
o významu a aktuálnosti letos zvoleného tématu nás přesvěd-

čili čeští a zahraniční odborníci, kteří se autismem dlouhodobě za-
bývají. Tento ročník je výjimečný především svým zaměřením na 
rodiny s paS, o čemž vypovídají i připravené workshopy a individu-
ální konzultace, které pořádáme přímo pro rodiče dětí s poruchou 
autistického spektra. 

Jste připraveni?
věřím, že ano. přípravě letošního ročníku EdH a zároveň plá-

nování jubilejního v  příštím roce jsme věnovali hodně času. pro-
jekt tohoto rozsahu a významu nemůžete ošidit. EdH jsou jednou 

z prvních mezinárodních aktivit vycházejících z občanské společ-
nosti, která ani po letech neztratila na svém renomé. Například 
místa na konferenci a workshopy byla obsazena během týdne od 
odeslání pozvánek. Byli jsme nuceni dokonce jednat o navýšení ka-
pacity sálu. To hovoří za vše. Nedávno jsem na pracovní skupině 
pro přípravu Strategického plánu města ostravy slyšela přání jed-
noho mladého muže, aby ostrava byla otevřená výměně zkušenos-
tí v různých oblastech mezinárodní spolupráce. Myslím, že to není 
otázka budoucnosti. Naše město je už dávno metropolí podporující 
mezinárodní aktivity. a nejedná se zdaleka jen o EdH. 

Dokážete předpovědět, čím se budou odborníci z celé Evro-
py zabývat za nějakých 10 let?

v kontextu knihy Možnost ostrova od francouzského spisova-
tele Michela Houellebecqa bych řekla, že aktuálními tématy mohou 
být incest, eutanázie nebo otázky, jak přežít bez plození dětí, které 
v době dospívání vyžadují naši péči a tím brání rozvoji našeho so-
beckého individualismu. Mimochodem, i v médiích se stále častěji 
objevují články o vzniku iniciativ preferujících život bez dětí. dou-
fám, že apokalypsa popisovaná v knize se nevyplní, i když některé 
pasáže nejsou daleko od reality. Neřeknu tedy, co bude za 10 let, 
ale příští rok se chceme zabývat proměnou rodiny v kontextu 25 let 
trvání Evropských dnů handicapu. 

Co máte pár dnů před zahájením EDH napsáno v diáři? 
Fotbal, konference, workshop… (Smích) a potom tučným a vel-

kým písmem - Křišťálový kamínek. Na slavnostním večeru předáme 
v domě kultury města ostravy ocenění lidem, kteří si díky své práci 
a významným aktivitám zaslouží naši úctu a uznání.

Ředitelka Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová usedla do pomyslného šéfovského křesla Evropských dnů 
handicapu před devíti lety. Její práce budí respekt nejen u nás v Česku, ale i v zahraničí. Za pár dnů začíná už 
XXIV. ročník.

Místa na konferenci a workshopy byla 
obsazena během týdne
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ostravské Masarykovo náměstí se během několika dnů promě-
ní ze sportoviště v jarmark plný výrobků chráněných dílen. Chybět 
nebudou ani kompenzační pomůcky pro zdravotně znevýhodněné 
osoby a nabídka nejrůznějších služeb. akci písek v centru tak vy-
střídá jarmark Evropských dnů handicapu.

„v úterý 4. října zopakujeme loňskou přehlídku činností a pro-
duktů neziskových organizací pomáhajících lidem s  handicapem. 
Na centrální náměstí se sjede třináct vystavovatelů, aby prochá-
zejícím ostravanům nabídli podzimní dekorace, hrnečky, textilní 
hračky nebo zdobené přírodniny,“ říká Eva vozníčková z pořádající 
asociace TrIGoN.

ve stylových stáncích, které zdarma zapůjčil Městský obvod 
Moravská ostrava a přívoz, se představí ostravské společnosti 
a  sdružení aBC, Želvička, Krabičky – výrobní družstvo i Slez-
ská diakonie a Charita sv. alexandra. Chybět nebude ani místní 
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka nebo Střední škola, dětský 
domov, Školní jídelna velké Heraltice. Své služby a pomůcky 
přiveze Kafira, výrobky maminek dětí s autismem pak předvede 
adaM – autistické děti a my. Náš svět z pržna bude nabízet sví-
ce, mýdla i keramiku.

Cílem jarmarku je podle E. vozníčkové přitáhnout pozornost 
k  Evropským dnům handicapu, poukázat na činnost organizací 
a nabídnout ucelený přehled o službách i kompenzačních či stimu-
lačních pomůckách. a to se loni podařilo měrou vrchovatou. Také 
proto byl letos o stánky na náměstí mezi organizacemi v celém kraji 
značný zájem.

„Musím říct, že jsem musela mnoho z nich odmítnout. jsou to 
nadšenci rádi za každou možnost se ukázat. jejich cesta k veřej-
nosti bývá složitá. a tady mají příležitost oslovit stovky lidí nená-
silně a ve skutečně příjemné atmosféře. Na jarmarku je dost času 
popovídat si s handicapovanými, doporučit vhodnou službu nebo 
pomůcku. Zároveň prodat výrobky svých svěřenců a peníze použít 
pro jejich další rozvoj nebo péči,“ svěřuje se koordinátorka. věří, že 
příští, jubilejní ročník Evropských dnů handicapu představí jarmark 
zase o kus pestřejší a přínosnější.

v plné síle nastoupí na hřiště mužstva České republiky – Zlín 
a ostrava, Slovenska – Trenčín, polska – polský Těšín, Maďarska – 
Zsira a Itálie – Cesena.

„Fotbal je nejoblíbenější sport. původní záměr byl zahájit Ev-
ropské dny handicapu něčím atraktivnějším než proslovy politiků 
na chodbě magistrátu. a to se povedlo. větší ambice si neděláme, 
evropské dny by pak dostaly sportovní zaměření a pro tento účel 
existuje řada jiných speciálních soutěží. Náš Evropský pohár ve 
sjednocené kopané hrají týmy složené z handicapovaných hráčů 
a hráčů bez postižení, takzvaných partnerů. Tomu jsou samozřej-
mě přizpůsobena pravidla. Například v brance musí být vždy hráč 

s handicapem, kromě určitých situací mohou branky střílet pouze 
handicapovaní hráči a v každém pětičlenném týmu na hřišti mohou 
být maximálně dva partneři,“ říká garant a organizátor sportovní 
akce EdH Svatopluk aniol, ředitel Čtyřlístku – centra pro osoby se 
zdravotním postižením v ostravě.

„přestože všichni jdou do zápasu se snahou zvítězit, váží si 
každého ocenění, i za poslední místo v turnaji. Nehrají záludně, ne-
podvádějí, bojují se záviděníhodným nasazením. proto přeji fotba-
listům příjemně strávený den, příjemné setkání s kamarády, které 
získali v minulých letech. divákům přeji dramatické zápasy, které se 
budou rozhodovat v závěru celého turnaje,“ říká S. aniol.

Fotbal na EDH zdomácněl

Letos museli organizátoři zájemce odmítat
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pořádat pro děti a mladé lidi s handicapem soutěže v pravém 
slova smyslu, je podle zástupkyně ředitele ostravské Základní 
školy Kpt. vajdy 1a docela zbytečné „Z osobní zkušenosti můžu 
říct, že největší motivací pro ně není, kdo bude první a kdo po-
slední. Když k nám přijíždějí, vždycky mluví o tom, jak se celý rok 
těšili na kamarády a nové zážitky. Ty jsou mnohem důležitější,“ 
říká Hana václavíková.

Stejné to bude i letos 6. října, kdy škola pohostí žáky České re-
publiky, polska a Slovenska. v rámci klání Co víš o EU je v první části 
čeká vyplňování vědomostních testů s tématy měst, států a historie 
všech tří zemí. pro druhou pasáž připravuje organizační tým vždy 
úkoly hudební, výtvarné nebo třeba divadelní. 

děti 6 českých, 3 polských a 1 slovenské speciální školy se zá-
věrečné akce Evropských dnů handicapu vždy nemohou dočkat. 
a nejen ony. 

Také pro pedagogy bývá připraven zajímavý program. Tentokrát 
se zúčastní workshopu zaměřeného na řešení individuálního plánu 
edukace a možnosti ovlivnění očekávání rodin a učitelů při přijetí dí-
těte s autismem a vnitřním neklidem do školského prostředí.

Slavnostní zahájení bude tentokrát ve znamení pohybu, rych-
losti, dynamiky… postarají se o to tanečníci z úspěšného ostravské-
ho klubu akcent. Z posledních dvou let mají titul Mistři mistrů, jsou 
nejlepší českou taneční skupinou roku. Letos už získali osm titulů 
Mistrů České republiky, deset titulů vicemistrů a také jeden titul vi-
cemistra Evropy.

Taneční klub akcent patří ke špičkovým uskupením, jejichž 
tanečníci dokáží svými výkony nadchnout, strhnout a překvapit. 
originálních nápadů a kreativity mají na rozdávání, a jak říká tre-
nérka a choreografka Lenka Buroňová, tanec je sice velmi náročná 
disciplína, ale zájem nepolevuje. „Nejlepších výsledků dosáhnou 
skutečně jen ti nejpracovitější a nejtalentovanější. jsem ráda, když 
je pro naše svěřence tanec nejen koníčkem, ale když se stanou ta-
nečními profesionály. v našem akcentu začínal nejeden úspěšný 
reprezentant.“

v současné době se mladí talentovaní umělci pilně připravují 
na Mistrovství světa dance Show v Německu. Budeme držet pěsti! 

jablko nepadá daleko od stromu aneb páni, jak já se podobám 
mámě a tátovi - téma letošní výtvarné soutěže, které zaujalo více 
než 130 dětí a mladých lidí, nechává veřejnost nahlédnout do života 

s  handicapem zase o kousek víc. Malby, kresby a  koláže posílali 
také letos na adresu asociace TrIGoN autoři ve věku 4 až 26 let 
z  celého kraje. Na konci prázdnin vybrala odborná porota 10 
nejzajímavějších děl. „vítězové“ budou tradičně odměněni v rámci 
slavnostního večera Křišťálový kamínek, tentokrát 5. října v domě 
kultury města ostravy.

„My sice říkáme, že jde o soutěž, ale rozhodně nedělíme obráz-
ky na lepší a horší. vždy v nich hledáme emoci, nápad, humor nebo 
třeba originální techniku. proto také autorům vybraných kreseb ne-
přisuzujeme žádné pořadí. Každý, komu se podaří na papír přenést 
kousek svého života, si zaslouží velkou poklonu,“ řekla ředitelka 
asociace TrIGoN olga rosenbergerová.

všechna dílka mohou zájemci vidět 5. října ve vstupní hale domu 
kultury města ostravy a poté ve foyer radnice v Novém jičíně. pro-
stor k prezentaci dostanou v rámci Evropských dnů handicapu také 
děti s poruchou autistického spektra. jejich výtvarné práce budou 
celý říjen v ostravském Mléčném baru Naproti.

EDH dávají prostor i výtvarníkům

Moje město, moje 
škola, moje třída

Show a disco dance 
zahájí EDH
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dětský a dorostový psycholog přemysl Mikoláš se komplexní práci 
s rodinami žijícími s autismem a vnitřním neklidem věnuje víc než de-
set let. Když organizátoři letošních Evropských dnů handicapu vybírali 
moderátora konference, bylo nade vší pochybnost, kdo se jím stane. 
v úterý 4. října bude v Imperial Hotelu ostrava totiž řeč právě o autis-
mu, a to v kontextu potřeb a možností soudobé společnosti.

Proč se právě autismu věnuje v  poslední době tak velká 
pozornost?

jedním z důvodů je nárůst počtu dětí s poruchou autistického 
spektra (paS, pozn. red.), dalším vznik silných skupin jejich rodičů 
sdružených ve spolcích. autismus s námi vždycky byl, je a bude. 
v současné době je více vynořován na povrch společenského vě-
domí. Nicméně si myslím, že by neměl zůstat takto izolovaný, pro-
tože existují další skupiny dětí a dospívajících jako ty s poruchou 
aktivity a pozornosti, vývojovou dysfázií, schizofrenií, depresivními 
stavy, Tourettovým syndromem a dalšími vzácnými onemocněními.

Dá se říci, co je příčinou PAS?
Můžete najít spoustu relevantních, ale i konspiračních vysvětlení. 

osobně se přikláním, budu-li vycházet z odborných textů, k tomu, že 
jde o multifaktoriální, multigenetickou záležitost. Mohou při ní hrát 
svou roli také vnější podmínky – věk rodičů, věk otců, umělé oplod-
nění, psychická pohoda těhotných žen, komplikované porody.

Předpokládám, že kudy se nakonec život dětí s  PAS bude 
ubírat, záleží nejvíce na rodině.

Nejen na ní. děti s autismem přicházejí do kontaktu taky s pe-
dagogickou veřejností, zaměstnavateli, lékaři a nejrůznějšími stát-
ními institucemi. Zpravidla víme, o čem je medicinský pohled na 
autismus. ovšem za ním stojí celá filozofie, víra a naděje. je třeba 
rodinám ukázat, že má smysl restrukturalizovat svá očekávání, ro-
dinná pravidla. je třeba volit. vždy něco získáváme a něco ztrácí-
me. Úskalí, která jako doprovázející rodin dětí s paS vnímám, jsou 
často zpochybňování diagnózy, nebo její zlehčování ve smyslu 
– to dítě nemá autismus, má jenom adHd, nebo je nevychované.

přitom nepochopení pramení nikoli z  toho, že rodiny s  paS 
dělají něco špatně. jsou to úzkosti z neznalosti lidí paS, kteří si 
s nimi nevědí rady. v obviňování se snaží ten svůj balvan hodit na 
rodiče s paS. v setkávání s rodinami žijícími s autismem společně 
hledáme možnosti, jak přijmout toto obviňování, aniž by se samy 
rodiny cítily ohroženy. porucha autistického spektra neznamená, 

že taková osoba nemůže vést kvalitní život. paS nevylučuje part-
nerský nebo manželský život ani zaměstnání.

Hned po rodině jsou to tedy učitelé, kdo s dětmi mají nebo 
musejí pracovat.

je třeba si nalít čistého vína. vysoce oceňuji snahu pedagogů 
porozumět dětem s autismem a jejich rodinám. Moje zkušenost je 
ale taková, že pedagogická veřejnost nezná metody a postupy, jak 
se setkávat s dětmi s autismem a mít z takových setkání radost. 
Sám vím, jak je důležitá supervizní podpora, kterou by si pedago-
gové pečující nejenom o dítě s paS zasloužili.

Můžete být konkrétní?
je užitečné, když si třeba v posledním roce mateřské školy ro-

diče s paní učitelkou vydefinují, na čem budou pracovat, aby bylo 
dítě s paS přijato základní školou. Úmyslně říkám přijato – ostatní 
to nazývají integrací a inkluzí, ale pořád jde jen a pouze o přijetí.

ve školce mají děti dostat návod, jak vstupovat do sociálního 
kontaktu s dětmi s autismem. Učitelé je mají podporovat a oceňo-
vat za to, že jsou v kontaktu. a totéž platí pro základní školy. Každý 
spolužák, který iniciuje kontakt s handicapovaným dítětem, má být 
oceněn za tuto snahu. Stejně tak skupina spolužáků, celá třída a sa-
mozřejmě i paní učitelka, která s takovým kolektivem dětí pracuje. 
je potřeba také říci, že současná úroveň péče o osoby s paS, ze-
jména s vysokou mírou problémového chování, je nedostatečná. je 
nezbytné hledat možnosti podpory zejména financování takových 
projektů, abychom předešli možným tragickým událostem, jaká se 
stala v Čechách v září tohoto roku.

Havířovský model růstu rodin žijících s autismem a vnitřním 
neklidem – příprava dítěte a rodiny na přijetí do školského zaří-
zení. Tak jste nazval svou přednášku. O čem bude?

Havířovský model v sobě zosobňuje to, co dělají rodiče a od-
borníci, a odborníci a rodiče. Co tím chci říct – aby se věci dařily, 
aby rostl rodič i odborník, je třeba mít na paměti, že rodič je v roli 
odborníka a profesionál je v roli posluchače a opačně. rodič zná 
své dítě, je jeho primárním terapeutem. a odborník musí být natolik 
pokorný, že ho bude přijímat. v Havířově nám to funguje. Spoluprá-
ce je skutečně otevřená a upřímná.

Mluvit budu taky o spolku adam – autistické děti a my, ve kte-
rém nacházím obrovskou radost. Máme v něm 90 dětí ve skupinové 
psychoterapii, podpůrné skupiny pro pečujcící, skupiny pro otce Chla-
pi sobě, skupiny pro ženy Ženy sobě, sourozenecká skupina. Spolek 
adam organizuje příměstské tábory, pobytové akce a další jiná setká-
vání rodičů, kde dochází ke sdílení zážitků rodin. jsou mým zdrojem 
životní síly a energie na cestě mého odborného růstu.

V úvodu rozhovoru jste zmínil naději. Co je nadějí pro děti 
s autismem a jejich rodiny?

Naděje je vědět, že v  tom nejsem sám. Nadějí jsou postupy 
a metody opírající se nejen o behaviorální, ale i humanitní terapii, je-
jichž prostřednictvím můžeme spolu s rodiči budovat smysl a naději 
pro rodiny žijící s autismem.

Základní naději mají rodiče ve své komunitě. Naděje tkví v tom, 
že konkrétně pojmenujeme, co se nám daří a z čeho máme oba-
vy. Nadějí je také slyšet hlasy dospívajících a dospělých lidí s auti-
smem, o tom, co jim v jejich životě pomohlo.

a tou největší nadějí pro rodiny je, pakliže je mé dítě přija-
to společností.

Přemysl Mikoláš: Nepochopení jsou úzkosti lidí

Naděje, to je vědět, že v tom nejsem sám



7

Křišťálový kamínek 
převezmou čtyři osobnosti 
z celé České republiky

Závěrečný koncert 
přinese atraktivní program

Každý rok to bývá nezapomenutelný zážitek, na slavnostním 
večeru Evropských dnů handicapu jsou oceněny výjimečné osob-
nosti. Na pódium vstoupí lidé, kteří pracují ve prospěch těch, kteří 
nemají to genetické štěstí být fyzicky dokonalí, ale i ti, kteří se sami 
s nějakým handicapem potýkají. přesto rozdávají ostatním radost, 
sílu a optimismus. 

Ceny, které i letos podle návrhu ostravského sochaře Marka 
pražáka vyrobila česká společnost preciosa, už čekají na své nové 
držitele. odborná komise neměla snadný úkol vybrat ze dvou de-
sítek došlých nominací čtyři jména. potlesk a velká gratulace patří 
každopádně všem.

večer 5. října může každopádně v mnohém inspirovat životní-
mi postoji, myšlenkami úspěšných a velmi pracovitých lidí. Nejde 
vůbec o to, co tvoří kulisu pro předávání prestižních Křišťálových 
kamínků. jde o to, s  jakou energií a náladou prožijí všichni v sále 
domu kultury města ostravy téměř dvouhodinové setkání.

poděkovat oceněným přijdou vedle ostravské kapely Trigon 
Band, kterou vede skvělý hudebník jiří Neduha, také smyčcové 
kvarteto, skupina Teamate a žáci a studenti jedinečné ostravské 
vzdělávací instituce – Múzické školy. Letos mimochodem oslavila 
25 let svého trvání. právě zde se celé ty roky uskutečňuje myšlen-
ka přirozené integrace a socializace handicapovaných se zdravými 
vrstevníky prostřednictvím uměleckých a speciálně-pedagogic-
kých metod a postupů. 

„Každá lidská bytost má právo na plnohodnotný život, na ak-
tivní umělecké a tvořivé prožitky, které obohacují, léčí a činí nás 
šťastnějšími,“ říká ředitelka Miloslava Soukupová. právě díky jejímu 
entuziasmu a přesvědčivosti se z  původní dětské múzické školy 
s  15 vyučovanými obory vyvinula současná Múzická škola s  více 
než pěti sty žáky, v níž se mohou zdraví i handicapovaní posluchači 
vzdělávat a rozvíjet v 38 nejrůznějších uměleckých oborech. v na-
bídce školy jsou rovněž obory terapeutické. „Svou práci děláme 
srdcem. pomáháme, kde je to třeba, respektujeme individuálnost 
tělesnou, mentální i talentovou a stále jsme otevřeni všemu dobré-
mu a prospěšnému,“ uvádí M. Soukupová. 

Závěrečný koncert přinese skutečně atraktivní program. Nej-
dříve talentovaná anička opartyová zazpívá píseň Tráva od anety 
Langerové, na keyboard zahraje Martin Havel The Happy Song, žáci 
bicího oddělení se představí ve scénickém vystoupení Srdce Sa-
muraje a o finále se postará vítězka druhého ročníku soutěže Hlas 
Česko-Slovenska Lenka Lo Hrůzová, která uchvacuje svým neza-
měnitelným sametovým hlasem.



pondělí 3. října 2016

SLavNoStNí ZaHájENí EDH / 
MEZiNároDNí turNaj v KoPaNé 
7. ročník mezinárodního turnaje ve sjednocené kopané. Mužstva 
tvoří hráči s mentálním postižením a tzv. partneři. Účastní se týmy 
z  evropských zemí – Itálie, polsko, Maďarsko, Slovensko a Česká 
republika.
Místo konání: Sportovní areál varenská, ul. varenská,  

Moravská ostrava
Čas:  9.00–16.00

výStava
výstava výtvarných prací dětí a mládeže s poruchou autistického 
spektra (3.–30. října)
Místo konání:  Mléčný bar NaproTI, ul. Zeyerova, Moravská ostrava

úterý 4. října 2016

KoNFErENcE
Konference je zaměřená na problematiku osob s poruchou autistic-
kého spektra. Cílem je poskytnout účastníkům praktické informa-
ce z oblasti péče o autisty ve spolupráci s odborníky a školskými 
institucemi. Konference je určena především pro rodiče, speciální 
pedagogy, psychology, sociální pracovníky. 
Během akce se uskuteční individuální konzultace Nely 
Grzegorczyk-dłuciak.
Místo konání:  Imperial Hotel ostrava, ul. Tyršova, Moravská ostrava
Čas:  9.00–15.30

jarMarK
prodejní výstava českých nevládních organizací a prezentace jejich 
aktivit.
Místo konání:  Masarykovo náměstí, Moravská ostrava
Čas: 9.00–18.00

středa 5. října 2016

WorKSHoPy
Cyklus dvou 90minutových workshopů navazujících na kon-
ferenci. Hlavním tématem setkání je řešení problémového 
chování dětí a mládeže s  paS a nácvik sociálních dovedností 
v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Workshopy s praktickými ukázkami pove-
dou zahraniční odborníci.
• Nela Grzegorczyk-dłuciak (polsko) / problémový student v mé 

třídě. jak mu mohu pomoci?
• Beata Ignaczewska (polsko) / Nácvik sociálních dovedností 

u dětí v mateřské škole a na 1. stupni základní školy
Kapacita:  20 účastníků (1 workshop)
Místo konání:  Speciálně pedagogické centrum, ul. Kpt. vajdy, 

ostrava-Zábřeh
Čas:  9.00–12.15

SLavNoStNí vEČEr / KřišťáLový 
KaMíNEK 2016
asociace TrIGoN předá již pojedenácté ocenění Křišťálový kamí-
nek za nevšední aktivity lidí s handicapem a práci osobností, které 
lidem s postižením věnují svůj čas a energii. Křišťálové kamínky bu-
dou uděleny ve dvou kategoriích, a to za dlouhodobou práci a mi-
mořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem a za mimořád-
ný čin nebo aktivitu osobám se zdravotním postižením.
Místo konání: dům kultury města ostravy, ul. 28. října,  

Moravská ostrava
Čas:  18.00–19.30

středa 5. října 2016

výStava / jabLKo NEPaDá 
DaLEKo oD StroMu aNEb PáNi, 
jaK já SE PoDobáM MáMě 
a tátovi!
výstava prací účastníků výtvarné soutěže dětí a mládeže se spe-
cifickými problémy. autoři vítězných obrázků budou oceněni na 
slavnostním večeru Křišťálový kamínek.
od poloviny října budou nejlepší kresby a malby vystaveny ve ves-
tibulu radnice města Nový jičín. 
Místo konání: dům kultury města ostravy, ul. 28. října,  

Moravská ostrava

čtvrtek 6. října 2016

WorKSHoP
Workshop tematicky navazuje na konferenci - řešení individuální-
ho plánu edukace, rozvoj verbální komunikace, srovnání očekávání 
rodiny a skutečně dosažených výsledků a možnosti uplatnění žáků 
s paS v běžném životě. 
• přemysl Mikoláš (Česká republika) / Možnosti ovlivnění očeká-

vání rodin a učitelů při přijetí dítěte s autismem a vnitřním nekli-
dem do školského prostředí

Kapacita:  20 účastníků
Místo konání:  Speciálně pedagogické centrum, ul. Kpt. vajdy, 

ostrava-Zábřeh
Čas:  9.00–10.30

Soutěž / co víš o Eu?
Mezinárodní vědomostní soutěž podporuje a rozvíjí vzájemné po-
rozumění mezi dětmi se zdravotním postižením a mládeží z  růz-
ných zemí, respektování odlišné kultury a zvyků, stírání rozdílů mezi 
handicapovanými, vytváření podmínek pro integraci handicapova-
ných dětí a mládeže v EU.
Místo konání:  Základní škola, ul. Kpt. vajdy, ostrava-Zábřeh
Čas:  9.00–12.00

EVROPSKÉ DNY HANDICAPU
Ostrava 2016Program


