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Tomáš Pětník, držitel Křišťálového 
kamínku 2016
„Nikdy v životě by mě nenapadlo, 
že zrovna já můžu takové ocenění 
někdy získat, protože si myslím, 
že po světě běhá mnoho jiných, 
kteří by si to zasloužili! Přeji Vaší 
organizaci, ať se jí daří a dělá lidem 
hlavně radost!“

Marie Gerdová, předsedkyně 
ADAM - autistické děti a my
„Výsledky Vaší práce jsou opravdu 
obdivuhodné a smekám před 
Vámi, co vše se Vám povedlo 
vybudovat a realizovat - tolik 
významných projektů.“

prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc., profesor 
Psychiatrické kliniky 1. Lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy
„Byl jsem potěšen výbornou 
organizací a zejména vzájemnou 
tolerancí všech účastníků, těším se 
na další případnou spolupráci.“

Dr. Nela Grzegorczyk-Dłuciak, 
ředitelka Centra behaviorální 
terapie, Polsko
„Dziękuję jeszcze raz za zaprosze-
nie! Pozdrawiam z Polski.“

Mgr. Jana Horáčková, ministerský 
rada MŠMT
„Děkuji za pozvání a velmi laska-
vou péči ze strany organizátorů 
konference…“

Francesco Spoto, pedagog a Ga- 
lassi Giuliano, prezident Coopera-
tiva Sociale CILS, Cesena, Itálie
„Thanks a lot to give us the won-
derful opportunity to participate in 
EDH. We are happy for our football 
team...“

Séverine Taoc, speciální peda-
gožka, Asociace les Genêts d’Or, 
Francie
„The EDH was very interesting and 
rewarding.“

Sylvie Le Hir-Marrec, ředitelka 
zdravotnického zařízení I.M.E., 
Plabennec, Francie
„Thanks you for your accueuil and 
your user-friendly.“

JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA, 
držitelka Křišťálového kamínku 
2016
„Dovolte mi poděkovat za starost-
livost a skvělou organizaci právě 
uběhlého ročníku Evropských dnů 
handicapu zaměřeného na proble-
matiku autismu. Slavnostní večer 
s oceněním Křišťálový kamínek pak 
korunoval velmi zdařilé dílo.“

EVROPSKÉ DNY HANDICAPU
Ostrava 2016

vážení čtenáři, účastníci a hosté Evrop-
ských dnů handicapu,

čtyřdenní maraton a život rozdělený 
na minuty skončil. alespoň takto intenziv-
ně zažívali organizátoři letošní EdH. všem 
patří velké poděkování, že náročnou pří-
pravu a produkci zvládli. jak příjemné bylo 
slyšet ze všech stran chválu. Naši vážení 
a milí přátelé z polska, Francie, Itálie a sa-
mozřejmě z  celé České republiky, spon-
zoři a partneři mohli v klidu zapomenout 
na každodenní pracovní shon i stereotyp 
svých kanceláří a pozornost upřít k  zají-
mavým zkušenostem i názorům svých ko-
legů a specialistů. 

Nabídka byla skutečně široká – hrál 
se fotbal, soutěžilo i kreslilo, ale hlavně se 
diskutovalo a probíralo vše, co souvisí s au-
tismem. a zdaleka nešlo jen o možnosti 
současné psychiatrie, podpůrná opatření 

ministerstva školství či pomoc rodinám 
dětí s paS nebo jinými problémy… propo-
jení radosti a nadšení z  práce i radosti ze 
života bylo všudypřítomné. Takové prostě 
byly Evropské dny handicapu 2016.    

a ještě něco. U zrodu zpravodaje, kte-
rý právě držíte v  rukou, stála jednoduchá 
otázka. Kdo bude jeho čtenář? podnikatel? 
politik? Učitel? psycholog? Úředník? Klient 
zařízení, které pomáhá lidem s  handica-
pem? Tušíme, respektive víme, že všichni. 

Malé ohlédnutí za XXIv. ročníkem EdH 
stojí určitě za chvíli vašeho času. příští rok 
se těšíme zase na viděnou u nás v ostravě!

olga rosenbergerová
ředitelka asociace TrIGoN
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3. října 2016

SlavnoStní 
zahájení eDh 
/ MezinároDní 
turnaj v kopané

1. Fotbalisty přivítali senátor 
L. Sulovský, ředitelka EDH 
O. Rosenbergerová a J. Uchytil 
z Ostravské univerzity.

2. Tanečníci klubu Akcent roztles-
kali obecenstvo.

3. O slavnostní výkop se postaral 
D. Vrťo z FC Baník.

4. Hráči z 6 zemí předvedli skvělé 
výkony.

5. Bubeníci Čtyřlístku umí!

6. Vášeň k fotbalu patří.

7. All Stars Team.

8. Poláci obhájili loňské prvenství.

9. Italové měli radost z 2. místa. 
Úspěch slavili s hráči ostatních 
týmů.

10. Poháry jsou v těch nejlepších 
rukou.

2.

4.

6.

8.

9.

7.

10.

5.

3.

1.
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4. října 2016

Konference

1. N. Grzegorczyk-Dłuciak popsala 
práci s malými autisty v Polsku.

2. Děti s autismem se podle 
S. Taoc z Francie brání změnám 
i vztahům.

3. Diskutovalo se stále a všude.

4. Autismus je velké téma součas-
nosti, shodli se přítomní.

5. „Inkluze? Nejde o nic převratné-
ho, co nemůže fungovat,“ řekla 
J. Horáčková z MŠMT.

6. B. Ignaczewska z Polska: „Inte-
grace všech dětí je extrém.“

7. P. Mikoláš zná dobře obavy a oče-
kávání rodičů dětí s autismem.

8. Psychiatr I. Paclt opřel svůj pří-
spěvek o diagnostiku autismu.

9. Úsměvy na tvářích vyvolalo 
krátké cvičení a protažení.

2.

4.

6.

8.7.

9.

5.

3.

1.
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5. října 2016

Křišťálový KamíneK

1. L. Hrůzová uchvátila svým neza-
měnitelným sametovým hlasem. 
Oceněným přišla poděkovat 
na závěrečném koncertu spolu se 
smyčcovým kvartetem, skupinou 
Teamate a studenty Lidové kon-
zervatoře a Múzické školy Ostrava. 

2. Psycholožka K. Thorová získala 
ocenění za rozsáhlou vzdělávací 
a osvětovou práci ve prospěch lidí 
s poruchami autistického spektra.

3. Doktorka práv D. Zápotočná si 
odnesla Křišťálový kamínek za 
průkopnickou a neocenitelnou 
podporu autistů.

4. M. Pětník do Ostravy nemohl 
přijet, cenu mu předaly o týden 
později děti z areálu Kociánka.

5. Neskrývanou radost měla 
z krásné kytice a křišťálové sošky 
Z. Šupíková, sportovkyně tělem 
i duší, která chodí pomáhat do 
klubu Parkinson Help.

6. Jedenáct talentovaných výtvarní-
ků si přišlo na pódium pro hezké 
ceny a zasloužený potlesk.

7. Klobouk z Tonaku psychologovi 
P. Mikolášovi velmi slušel.

8. Více než sto soutěžních kreseb 
zdobilo foyer Domu kultury 
města Ostravy.

9. Hit Trigon Bandu s názvem Brýle 
růžové nemohl na slavnostním 
večeru chybět.

1.

8. 9.

7.

5.

3.

6.

4.

2.
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5.–6. října 2016

Workshopy

1. Spousta informací a výměna zkušeností - taková byla pracovní 
setkání odborníků, učitelů i rodičů dětí s PAS.

2. „Stojí za to poslouchat, co říká rodič i učitel. A vždy je potřeba 
se dohodnout,“ zdůraznila B. Ignaczewska. Speciálně vyzdvihla 
nutnost dbát na důstojnost osob s autismem.

3. Účastníci se během živé debaty mimo jiné dozvěděli, že diag-
nóza není alfou a omegou práce s problémovým dítětem. 

4. N. Grzegorczyk-Dłuciak se ptala, jak efektivně pomoci 
problémovému dítěti ve školní třídě. Pokud ve třídě existuje 
jeden takový žák a učitel nezasáhne, trpí podle ní celý kolektiv.

5. Několik krátkých cvičení během workshopu demonstrovalo 
pocity dítěte s autismem.

6. Psycholog P. Mikoláš doplnil setkání o konkrétní příklady 
z pedagogické praxe a psychologické poradny.

2.

3.

1.

4.

6.5.



6. října 2016

Co víš o EU?

1. Co ví děti speciálních škol o EU? Byli byste překvapeni, kolik toho je!

2. Čekání na výsledky nebylo vůbec nervózní.

3. Puzzle nepatří k nejlehčím disciplínám. Skládání obrázků přesto 
zvládli všichni na jedničku.

4. Na žáky deseti škol z Polska, Slovenska a ČR čekalo vyplňování 
testů a řada úkolů. A téma? Moje město, moje škola, moje třída.

5. Děti se na soutěž připravovaly dlouho a svědomitě.

6. Spojená škola internátní z Prievidze byla nejlepší. A radost obrovská.

7. Školáci se zdravotním znevýhodněním dali do soutěžního klání 
maximum.

4.

2.

7.

5.

3.

1.

6.


