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EURES je celoevropská síť Evropských služeb zaměstnanosti, kte-
rá je již více než deset let plně integrována do služeb Úřadu práce 
ČR (ÚP ČR). Primárním cílem sítě EURES je usnadňovat meziná-
rodní 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 por-
tále pracovní mobility www.eures.europa.eu a  českém portále 
www.eures.cz. Služby sítě poskytuje více než 900 profesionálně vy-
školených EURES poradců v  celé Evropě, v  České republice půso-
bí na 14 krajských pobočkách a  vybraných kontaktních pracovištích  
ÚP ČR. Poradci pořádají pravidelné přednášky, informační  
a poradenské dny i  burzy práce. Kompletní přehled událos-
tí 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 spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Ope-
račního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky 
(CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054).

EURES poradí, 
jak najít práci 

v zahraničí
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3. října

Konference
rodina a handicap 
v centru pozornosti

Do Ostravy se sjeli odborníci z České republiky, Polska, 
Francie a Německa. Téma Rodina a handicap zaujalo.

Radní Moravskoslezského kraje R. Vlčková a přednostka 
kliniky léčebné rehabilitace FNO I. Chmelová mají 
k lidem s handicapem hodně blízko.

Nahlédnutí do soukromí mladé Polky Z. Kovacz 
s Aspergerovým syndromem bylo mimořádně silné.

O úloze rodiny v péči i terapii, o vzdělávání osob se zne-
výhodněním se diskutovalo všude. A nebyly to vždy jen 
smutné příběhy.

Náměstek primátora Ostravy M. Mariánek poděkoval 
ředitelce Asociace TRIGON O. Rosenbergerové za to, 
že má pořád dost energie loď s názvem Evropské dny 
handicapu táhnout dál. 

„Ve francouzské Asociaci Zlatý déšť se dnes 
stará 1 200 zaměstnanců o 1 800 klientů,“ 
řekla ředitelka M. Delacre Le Gall. 

Psycholog a pastor E. Ehlers přidal 
pohled na péči o děti v hospicovém 
zařízení na severu Německa.

Osobní zkušenosti psycholožky a matky 
dítěte s dysfázií H. Stachové otevřely 
mnoho otázek.
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4. října

worKshop
spoKojená rodina  
s handicapovaným dítětem?

Utržené peníze z prodeje výrobků chráněných dílen  
a sociálních podniků putují zpět do vystavujících organizací.

Doprovodný program lákal na zajímavé soutěže a hry.

Zazněly kritické názory na tlaky, kterým je současná rodina 
vystavena ze strany různých institucí.

3. října

jarmarK
Kde to žilo náKupy 
a dobrou náladou

Nechyběla nabídka služeb a pomůcek pro osoby 
s handicapem. 

Textilní hračky, keramika a nejrůznější dekorace - to vše 
bylo na Jarmarku k mání. 

Ve Francii jsou služby pro rodiče handicapovaných 
dětí poskytovány na jednom místě multidisciplinárním 
týmem odborníků. Ten zajišťuje podporu a péči osobám 
s postižením od narození do dospělosti.

Spokojenost rodiny je přímo 
propojená se zajištěním potřeb 

a budoucnosti dítěte. 
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4. října

slavnostní večer
Křišťálový KamíneK

Křišťálový kamínek a dárky jako první převzala L. Vítková - za 
dlouhodobou nezištnou práci a mimořádné výsledky ve prospěch 
dětí s handicapem, aktivní zapojení do tvorby metodiky caniste-
rapie a předávání dlouholetých zkušeností svým studentům. 

A. Kosmáková neskrývala dojetí. Prestižní cenu dostala za 
nezištnou pomoc rodinám s handicapovanými dětmi, ne-
utuchající optimismus a každodenní péči o svá těžce men-
tálně, smyslově a tělesně postižená patnáctiletá trojčata. 

B. Večerkovi čepice padla 
jako ulitá. Ocenění získal 

za mimořádné aktivi-
ty ve prospěch osob 

s handicapem, podpo-
ru sportovní činnosti, 

zapojení do komunitního 
plánování obce i dlouho-

letou práci pro několik 
neziskových organizací.

Vystoupení Trigon Bandu, Bílé 
holubice a Lidové konzervatoře 
a Múzické školy Ostrava ocenilo 
publikum potleskem ve stoje.

Úžasné mámě a pěstounce M. Špakové patří křišťálová soška 
za pěstounskou péči o velmi postižené děti z dětských domovů 
a vybudování skvělého zázemí pro všechny členy domácnosti.

Obrovskou radost měli autoři vítězných obrázků výtvarné 
soutěže s názvem I malá rodina umí velké věci. 
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5. října

vědomostní 
soutěž
co víš o eu?

Už podesáté organizovali pedagogové 
Základní školy Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 
1a, mezinárodní soutěžní klání pro děti 
a mládež se specifickými potřebami. 

Mistři cukráři by se mohli nechat inspirovat.

Výkony byly vyrovnané, na 
stupních vítězů stanuli žáci 

škol z Katovic a Prievidzy.

Co žáci neobsáhli vědomostně, to snadno dohnali nadšením, chutí spolupracovat a obrovskou radostí ze společně prožitého času.

Účastníci a hosté zasadili společně Strom přátelství a vypustili desítky barevných balonků.
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5. října

Křest charitativního 
Kalendáře
sladKé mámení pro dobrou věc

Zápasy osmého ročníku mezinárodního turnaje ve sjednocené kopané byly 
strhující, góly nádherné.

Křtilo se stylově - čerstvě nadojeným mlékem z biofarmy 
v Čeladné.

Mléčný bar NAPROTI praskal ve švech.

Tvářemi jednot-
livých měsíců 
charitativního 

kalendáře se stali 
samotní zaměst-
nanci sociálního 
podniku, kam se 
finanční výtěžek 
vrátí. Kalendáře 
lze získat přímo 

v NAPROTI nebo 
Asociaci TRIGON. 

Personál se ob-
lékne do nových 

designových 
firemních zástěr. 

Malé mažoretky z Krokodýlu Ostrava 
roztleskaly diváky i samotné fotbalisty. 

Zlato si domů odvezlo polské mužstvo, druhý skončil tým z Trenčína a Maďaři vybojovali třetí místo. Nejlepším brankářem se stal 
J. Talába (Trenčín), střelcem M. Gabzdyl (Polský Těšín). Cenu nejsympatičtějšího hráče převzal Z. Přibyl (Ostrava) a partnerem turnaje 
(fotbalista bez handicapu) byl vyhlášen Z. Jokl (Zlín).

5. října

fotbal
sKvělá podívaná 
na hřišti



Město Ostrava se tradičně zaměřuje 
na podporu sociálních projektů.

www.ostrava.cz

mimochodem
co jsme našli v naší poště

EDH 2017 jsme si moc užili a věřím, že jste s  letošním 
ročníkem velmi spokojeni! Mně osobně se zdál být nejsil-
nější z těch předchozích čtyř, které jsem zažila.

Jana Jílková, vedoucí střediska Europe Direct Ostrava

Dovoluji si poděkovat paní Olze Rosenbergerové a ce-
lému jejímu týmu za perfektní organizaci Evropských 
dnů handicapu 2017. Zúčastnila jsem se několika me-
zinárodních konferencí a  kongresů v  Čechách i  v za-
hraničí, ale úroveň organizace EDH zdaleka předčila 
všechny mé zkušenosti - tým byl milý, vstřícný, flexibil-
ní a profesionální…
Program, byl nabitý jak časově, tak zejména obsahově 
(návštěva střední školy prof. Matějčka nám všem vyrazila 
dech a ukázala, že integrace se zde děje už přes dvacet 
let jaksi mimoděk a  bez legislativního nařízení shora). 
Třešničkou na dortu bylo předávání ceny Křišťálový ka-
mínek v Domě kultury města Ostravy, na kterém zazněla 
hudební vystoupení tak vysoké úrovně, že mnoha divá-
kům se zaleskly v  očích slzy dojetí. Nelze opomenout 
ani dvě vynikající pohybová vystoupení. Lituji jen toho, 
že jsem se nemohla zúčastnit všech aktivit připravených 
v  rámci EDH - jarmark, křest charitativního kalendáře 
a mezinárodních sportovních akcí.
Z Ostravy jsem odjížděla plná dojmů, s nově navázanými 
kontakty, ale hlavně posílena do další smysluplné práce! 
Ještě jednou děkuji a těším se na další ročníky EDH.

Klára Vítková Rulíková, ředitelka Klubu dvojčat a vícerčat

Ještě jednou chci vám všem, to je celému kolektivu Aso-
ciace TRIGON, co nejsrdečněji poděkovat jednak za oce-
nění, čehož si nesmírně vážím, ale hlavně za vaši práci 
pro handicapované, pro které děláte velké věci. Večer byl 
úchvatný pro nás oceněné a také pro další hosty to byl 
zážitek do konce života. Měla jsem možnost vzít sebou 
lidičky z rodiny, kteří nepřišli tak do kontaktu s handicapo-
vanými lidmi a asi se podařilo otevřít jim oči, že i tito lidé 
mají ve společnosti stejné místo jako každý jiný občan.

Marcela Špaková, držitelka Křišťálového kamínku 2017

Byla jsem na Evropských dnech handicapu. Vůbec mě 
nenapadlo, kolik zajímavého tam objevím…
 … Musím říct, že mě docela dostalo, kolik je v projektech 
Asociace TRIGON obětavé práce, která má jasně viditel-
né výsledky.

Jana Jochová Trlicová, předsedkyně Aliance pro rodinu

Velmi Vám děkuji za možnost účasti na konferenci, která 
byla hodně otevřená a prospěšná.

Kateřina Cuperová, pedagog na Střední škole, Základní škole 
a Mateřské škole v Karviné

Letošní Evropské dny handicapu opět potvrdily svou 
vysokou mezinárodní úroveň. Doprovodný program 
v ničem nezaostával. Při křtu charitativního kalendáře 
Sladké mámení jsem měla obrovskou radost, že mohu 
alespoň malým dílem pomáhat a  podporovat Mléčný 
bar NAPROTI.

Petra Bernfeldová, starostka Moravské Ostravy a Přívozu

Děkujeme za velmi hezké přijetí a  zajištění programu 
EDH. Zaujala nás obětavost a práce učitelů ve speciál-
ních školách nad rámec jejich povinností, příkladné 
a zcela přirozené začleňování postižených studentů do 
běžného prostředí škol. Také nás mile překvapil neustálý 
zájem o dění v této oblasti ze strany zakladatelů EDH, 
kteří jsou dnes již v důchodovém věku.

Mélanie Delacre Le Gall, ředitelka IME/SESSAD Plourin 
les Morlaix, Les Genêts d´Or, Francie


