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projekt je realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje a statutárního města ostravy.

o reformě psychiatrické péče se v české republice 
roky mluví, ale málokdo může říci něco konkrétního. 
poskytovatelé sociálních služeb znají potřeby lidí 
s duševním onemocněním v sociální oblasti, stále však 
chybí informace a vázne komunikace mezi zdravotnickými 
a sociálními institucemi. nemáme nastavená pravidla ani 
financování mezirezortních služeb. 

nebo se snad mýlím? letos v září jsme zahájili provoz 
chráněného bydlení komunitního typu pro lidi s duševním 
onemocněním. to, že je tato služba potřebná, nám 
potvrzuje i 75 zájemců, které máme v evidenci. chráněné 
bydlení je služba, se kterou se v reformě počítá, ale na koho 
se máme obrátit, když potřebujeme například lékařské i jiné 
konzultace pro práci s klienty?

věřím, že dochází k důležitým změnám a že fundované 
odpovědi na naše otázky dostaneme od odborníků, 
které jsme pozvali na konferenci, workshop i panelovou 
diskuzi evropských dnů handicapu. s konkrétními příklady, 
jak úspěšně uvést v život reformu psychiatrické péče, 
jsem se nedávno seznámila ve Francii. Multidisciplinární 
přístup k duševně nemocným a spolupráce mezi rezorty 
jsou v této zemi naprostou samozřejmostí již řadu 
let. Jsem proto velmi ráda, že se svými dlouholetými 
zkušenostmi a poznatky přijedou i odborníci z organizace 
les Genêts d’or.

Mým osobním přáním je, aby se informace o reformě 
psychiatrické péče dostaly k co největšímu počtu 
odborníků přímo z praxe a aby vznikl systém péče o lidi 
s duševním onemocněním postavený na multidisciplinárním 
přístupu a vzájemné spolupráci.

olga rosenbergerová 
ředitelka asociace triGon

REfORmA pSyChIATRICké péčE, 
EDh A zkušENOSTI fRANCOuzů 
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reforma psychiatrické péče 
pokračuje. spolupracuje na ní 
ministerstvo zdravotnictví s rezortem 
práce a sociálních věcí. 

podle reformy ministerstva 
zdravotnictví chce stát přesunout 
větší část psychiatrických služeb 
do terénu. nově by tak bylo více 
zařízení, která by pacienti mohli 
navštěvovat z domova, a po celém 
česku by měla vznikat takzvaná 
centra duševního zdraví. do roku 
2021 má v české republice fungovat 
až 30 center (2-3 v každém 
regionu). Budou mít preventivní 
charakter, na lůžková oddělení budou 

umístěni pouze pacienti s vážnějšími 
problémy. počítá se také s podporou 
rozšířených ambulantních pracovišť ve 
všeobecných nemocnicích.

pokud jde o psychiatrické 
nemocnice, ty v současné době pracují 
na nové směrnici, která by měla zlepšit 
komunikaci mezi psychiatrickými 
léčebnami, záchranáři a policisty. 
Záměrem je získat pro lékaře dostatek 
informací o pacientech. Ministerstvo 
zdravotnictví zvažuje, že by podle 
připravované metodiky nastavilo do 
budoucna jednotná pravidla. 

ne všichni zastávají názor, že 
celkovou situaci pomůže zlepšit 

probíhající reforma psychiatrické 
péče, jejímž cílem je zefektivnit 
péči o psychicky nemocné a hlavně 
předcházet tragickým případům 
a útokům. s tím souvisí problémy 
s nedostatkem psychiatrů, 
psychoterapeutů i psychiatrických 
sester, ale často i reakce rodinných 
příslušníků psychicky nemocných 
lidí. není divu, že ústřední téma 
konference (1. října), workshopu 
i panelové diskuze (2. října) 
evropských dnů handicapu oslovilo 
řadu významných osobností z české 
republiky i zahraničí. 

Pavel Novák (česká republika)

• Generální ředitel neziskové 
organizace Fokus praha, z.ú., 
a předseda správní rady Fokus čr, z.s.

• předseda výboru platformy pro 
podporu transformace 
péče o duševní zdraví, z.s., 
a odborný garant v reformě 
psychiatrické péče v čr.

• člen mezinárodních organizací 
a sítí v oblasti duševního zdraví, 
sociálního začleňování a sociálního 
podnikání Mhe, ensie, social Firms 
europe – ceFec a eucoMs.

MUDr. Jan Pfeiffer (česká republika) 

• psychiatr, psychoterapeut, školitel.
• vůdčí osobnost reformy 

psychiatrické péče, gestor 
projektu centra duševního zdraví 
a rozvoje multidisciplinárních týmů 
v psychiatrické péči při Ministerstvu 
zdravotnictví čr.

• konzultant Mental health europe.
• držitel titulu hrdina evropy 

udělovaného časopisem time (za 
činnost v oblasti ochrany práv 
duševně nemocných).

MUDr. Dita Protopopová, Ph.D.  
(česká republika)

• psychiatr, koordinátorka řídicího 
projektu reformy (projekt 
deinstitucionalizace) na 
Ministerstvu zdravotnictví čr.

• angažuje se v reformě psychiatrické 
péče – nejdříve jako poradce ministra 
financí pro oblast psychiatrické péče, 
poté jako reprezentant Ministerstva 
zdravotnictví čr pro oblast duševního 
zdraví (Mental health expert).

• Zkoumala téma tělesného zdraví 
u pacientů trpících schizofrenií, 
absolvovala výzkumné stáže 
v Belgii, vídni i usa.

• čerpá ze zkušeností v různých 
typech zařízení (psychiatrická 
klinika v hradci králové, 
psychiatrická nemocnice havlíčkův 
Brod, národní ústav duševního 
zdraví) v čechách i anglii.

• Zajímá se zejména o problematiku 
nemocí schizofrenního okruhu.

Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček  
(česká republika)

• regionální konzultant 
reformy psychiatrie pro 
plzeňský kraj v rámci projektu 
deinstitucionalizace.

• pedagog v oborech filozofie, 
religionistiky a logiky na 
gymnáziích.

• iniciátor sdružení ledovec, 
které poskytuje sociální služby 
především lidem s duševním 
onemocněním (sdružení založil 
a řídil na základě zkušeností 
z života v terapeutické komunitě 
s lidmi s duševním onemocněním 
ve velké Británii).

RNDr. Dana Chrtková, CSc.  
(česká republika)

• členka výzkumného programu 
sociální psychiatrie v národním 
ústavu duševního zdraví, kde 
pracuje jako člověk s duševním 
onemocněním.

• specialistka destigmatizace 
v rámci reformního projektu 
destigmatizace.

• spoluzakladatelka pacientského 
spolku dialogos, z.s., který mimo 
jiné působí na orgány státní správy 
a zaměstnavatele, aby bylo pro lidi 
s duševním onemocněním snazší 
uplatnit se na otevřeném trhu 
práce.

• členka výkonného výboru 
a odborné rady reformy 
psychiatrické péče.

Florence Yeuc´h (francie)

• diplomovaná psycholožka 
a koordinátorka saMsah (Zařízení 
zdravotně sociální pomoci 
dospělým postiženým lidem) 
z asociace les Genêts d’or (Zlatý 
déšť) v Brestu.

• v multidisciplinárním týmu 
saMsah spolupracuje s lékařem 
psychiatrem (Morganou le Bihan), 
zdravotní sestrou pověřenou 
sociální pomocí a poradenstvím 
v oblasti pracovního začleňování.

• desetileté zkušenosti v sektoru 
vzdělávání a pracovního 
začleňování žadatelů o práci 
s postižením využívá při vedení 
vzdělávání k pracovní orientaci 
dospělých, individuální sociálně 
pracovní pomoci dospělým 
s psychickým postižením 
a psychologické podpoře pro 
zaměstnance v chráněném 
prostředí.

Morgana Le Bihan (francie)

• praktický psychiatr působící ve 
Fakultní nemocnici města Brest. 
pracuje také v zařízení poskytujícím 
zdravotně sociální pomoc při 

ODbORNíCI blížE k pSyChICky 
NEmOCNým lIDEm

přEDNášEjíCí NA kONfERENCI
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potřinácté zazní fanfáry a na 
pódium budou pozvány osobnosti, 
které převezmou prestižní 
mezinárodní ocenění edh 2018 
křišťálový kamínek. Z nominací, 
které do asociace trigon letos přišly, 
vybírala odborná komise pouze čtyři 
výjimečné lidi. Jim v Gongu poděkují 
hosté slavnostního večera za 
dlouhodobou práci a pomoc dětem, 
mládeži i dospělým s postižením, 
za mimořádné výsledky, činy nebo 
aktivity. 

Je zřejmé, že také letos, podobně 
jako v minulých letech, nebude 
nouze o emoce, dojetí a radost. 
kdo si letos z ostravy odveze domů 
křišťálovou sošku a další ceny, se 
dovíme večer 3. října.  

křišťálové sošky převezmou čtyři osobnosti

zaměstnávání saMsah (Zařízení 
zdravotně sociální pomoci 
dospělým postiženým lidem) 
z asociace les Genêts d’or (Zlatý 
déšť) v Brestu.

• lékařka odpovědná za oddělení 
ambulantní péče, konzultací 
a terapeutických činností 
v psychiatrii, podílí se na zavádění 
psychosociální rehabilitační péče 
v psychiatrické nemocnici v Brestu.

Ing. Lenka Holková (česká republika)

• regionální koordinátorka pro 
Moravskoslezský kraj v rámci 
reformy psychiatrické péče.

• spoluautorka projektu 
deinstitucionalizace.

• podílí se na nastartování reformy 
v kraji, propojení jednotlivých 
poskytovatelů v oblasti péče o lidi 
s duševním onemocněním a vytvoření 
plánu regionální sítě péče.

Mgr. Dalibor Havlický (česká republika)

• specialista transformačního 
týmu pn v opavě na Ministerstvu 
zdravotnictví čr.

• Zkušenosti čerpá z předchozích 
zaměstnání v psychiatrické 
nemocnici v opavě.

Mgr. Martin Okáč (česká republika)

• peer konzultant v psychiatrické 
nemocnici v opavě (vlastní zkušenosti 
s duševním onemocněním používá 
k podpoře pacientů a posilování 
jejich naděje v zotavení).

• absolvent právnické fakulty, 
právní poradce cizinců a uprchlíků, 
sociální poradce, misionář.

• Má celoživotní zkušenost se 
závažným psychotickým duševním 
onemocněním (čtyřikrát 
hospitalizován; poprvé ve 14 letech, 
naposledy na jaře roku 2014).

MUDr. Petr Šilhán, Ph.D. (česká republika)

• primář psychiatrického oddělení 
Fakultní nemocnice v ostravě, 
pedagog, regionální odborný garant 
pro Moravskoslezský kraj v oblasti 
reformy psychiatrické péče.

• na lékařské fakultě ostravské 
univerzity přednáší a vyučuje 
studenty medicíny, zdravotní sestry 

a porodní asistentky.

PhDr. Ivana Strossová (česká republika)

• klinická psycholožka, metodička 
projektu Ministerstva zdravotnictví 
čr, centra duševního zdraví 1.

• statutární zástupce Fokusu opava 
z.s., u jehož vzniku stála.

• čerpá ze zkušeností psychologa na 
přijímacím oddělení psychiatrické 
léčebny kosmonosy a v denním 
stacionáři pl kosmonosy.

• pracuje v oblasti klinické i sociální 
(Mladá Boleslav, opava – funkční 
specializace v systematické 
psychoterapii).

MUDr. Viliam Kušnír (česká republika)

• vedoucí lékař stacionární péče 
v pn opava a člen terénního 
multidisciplinárního týmu.

• Zkušenosti čerpá z praxe 
lékaře u psychiatrického lůžka 
a ambulantního systému péče.

• Zajímá se o komplexní péči 
pro pacienty s psychotickou 
poruchou a transformaci systému 
psychiatrické péče.

• v roce 2016, ze kterého je nejnovější 
statistika, vyhledalo v čr ordinaci 
psychiatra 641 663 pacientů (což 
je o téměř 5 % víc než v roce 2015).

• lidé vyhledali psychiatrickou 
pomoc nejčastěji kvůli neurotickým 
poruchám (40 %) či afektivním 
poruchám (18 %). dalšími byly 

organické duševní poruchy (12 %), 
schizofrenie (8 %) a poruchy 
vyvolané návykovými látkami (7 %). 

• psychiatrickou péči vyhledaly častěji 
ženy než muži. Jejich podíl na 
celkovém počtu vyšetření i na počtu 
pacientů je dlouhodobě přibližně 60 %.

• Zatímco neuróz strmě přibývá 

(v roce 1998 bylo ošetřených 
neurotiků 120 tisíc, v roce 2016 
kolem 245 tisíc), počet schizofreniků 
je víceméně neměnný (je jich okolo 
50 tisíc).

Zdroj: Ústav zdravotnických informací 
a statistiky čr 

přIbývá NEuROTIků, pOčET SChIzOfRENIků SE NEměNí
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opakování prý může unavit ducha, 
ale nikdy neunaví srdce. každoroční 
zájem vystavovatelů i návštěvníků 
Jarmarku slova francouzského 
spisovatele jen potvrzuje. letos se 
o místo k prezentaci přihlásilo 11 
organizací. na ochoze Multifunkční 
auly Gong představí své služby, 
výrobky a činnosti. každý, kdo na 
„ostravské hradčany“ 1. října zavítá, 
získá možnost zakoupit si textilní 
hračky i výrobky z přírodních 
materiálů. k prohlédnutí budou 
moderní kompenzační a stimulační 
pomůcky, vystavovatelé podají 

informace o svých programech. stejně 
jako loni, ani tentokrát nebudou 
chybět soutěže a hry.

„Jarmark se stal nedílnou součástí 
evropských dnů handicapu, je pro 
nás doslova srdeční záležitostí. ačkoli 
ho pořádáme už po několik let, nikdy 
není stejný,“ říká organizátorka lucie 
peterková z asociace triGon. tentokrát 
se můžeme těšit například na sŠ prof. 
Zdeňka Matějčka, zájmové sdružení 
oříšek, Mental café, centrum pro 
zdravotně postižené Moravskoslezského 
kraje, společnost aBc nebo střední 
školu, dětský domov a Školní jídelnu 

velké heraltice. připojí se také tradiční 
účastníci – eures, europe direct ostrava 
a eurocentrum ostrava.

výtěžek z prodeje výrobků použijí 
zúčastněné organizace k rozvoji svých 
služeb.

co víš o eu? se už pojedenácté 
budou ptát organizátoři tradičního 
přátelského klání. v Základní škole 
ostrava-Zábřeh, kpt. vajdy 1a, 
chystají mezinárodní soutěž, tentokrát 
s tématem stoletého výročí vzniku 
československa. týmy žáků z polska, 
slovenska i české republiky prověří své 
znalosti a předvedou svůj talent 4. října.

soutěž je tradičně rozdělena 
do dvou částí – vědomostní 
a výtvarné. „Úkoly budou děti plnit 
hravou formou, čeká je například 
doplňování významných atributů 
čech a slovenska do velké slepé 
mapy,“ uvádí hana václavíková. podle 
zástupkyně ředitele pořádající školy 
je letošní připomínka vzniku republiky 

významnou událostí, proto hodlají 
s historií naší země seznámit i nejbližší 
sousedy.

„děti si během každoročních 
setkání vytvořily silná přátelství, 
vždy se k nám těší a jejich největší 
odměnou bývá radost ze společné 
práce i zábavy. obdrží samozřejmě 
i malé dárky,“ doplňuje h. václavíková.

na výstavu loutek naši malí 
kamarádi se mohou těšit hosté 
Mléčného baru naproti. od 
27. září zdobí prostory známého 
sociálního podniku díla žáků sŠ, ZŠ 
a MŠ Frýdek-Místek. výsledkem více 
než dvouletého projektu erasmus+ 
nazvaného our story – true story 
je necelá třicítka marionet. „Jejich 

vzniku předcházela například návštěva 
animátorského studia, malířský 
workshop, prohlídka loutkového 
divadla. práce s loutkami bude 
pokračovat vymýšlením příběhu 
loutek a představením,“ vysvětluje 
zástupce ředitele Jan vavřička.

výrobě ptáčků pojmenovaných 
hugo, motýlů Marineta a maskotů 

olly se věnovalo všech 60 žáků školy 
pro děti a mládež se specifickými 
potřebami. vernisáž loutkové 
expozice včetně jejich představení se 
uskuteční 2. října během přátelského 
neformálního setkání účastníků 
a hostů evropských dnů handicapu.

loutky budou v naproti k vidění 
do 30. října.

každý má svou milovanou 
pohádku. Možná právě proto se 
v letošní výtvarné soutěži sešlo tolik 
úžasných koláží, maleb, grafik, kreseb 
a plastik. Její téma vycházelo z rámce 
evropského roku kulturního dědictví, 
který si klade za cíl pečovat o památky, 
umělecká díla, ale také zvyky a tradice. 
na námět Moje nejoblíbenější pohádka 
malovali žáci a studenti se specifickými 
potřebami v 26 školách. do soutěže 
zaslali celkem 189 prací. odborná 
porota, která z nich 4. září vybírala ty 
nejzdařilejší, se pořádně zapotila.

po dlouhých diskuzích se všichni 
zúčastnění shodli na 12 finálových 
dílech. soutěž vyvolala velkou odezvu 
a obrázky přišly nejen z ostravy, 
ale také nového Jičína, třince, 

Frýdku-Místku, velkých heraltic, 
kopřivnice, karviné a opavy.

autoři vybraných děl si užijí 
slavnostní atmosféru a dlouhý potlesk 
3. října večer. Během křišťálového 
kamínku převezmou balíčky 
výtvarných potřeb i další dárky 
partnerů a sponzorů evropských 
dnů handicapu. všechna výtvarná 
zpracování budou k vidění od 1. 
do 3. října v hale Gongu, poté je 
organizátoři soutěže převezou do 
nového Jičína. tamní návštěvnické 
centrum ozdobí až do konce října.

obrázky z loňského ročníku si lze 
prohlédnout v Galerii svět obchodní 
akademie a vyšší odborné školy 
sociální v ostravě. výstava potrvá celý 
tento měsíc.

TEN umí TO A TEN zAS TOhlE

100 lET čESkOSlOvENSkA přIpOmENE OblíbENá SOuTěž

huGO, mARINETA A Olly SE přEDSTAví v NApROTI

A kTERá jE TA vAšE?
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fOTbAlOvé REpREzENTACE vE SjEDNOCENé 
kOpANé míří DO OSTRAvy

pREmIéRA v čERvENO mODRO bílé

vědí, že sláva k fotbalu patří, 
ale nevyhledávají ji. pro všech pět 
mužstev z polska a české republiky, 
která se účastní už 9. ročníku 
mezinárodního turnaje ve sjednocené 
kopané (4. října), je nejdůležitější 
si pořádně zahrát a užít si pravou 
a nefalšovanou atmosféru na hřišti 
i mimo něj. talentovaní a především 
nadšení fotbalisté s mentálním 
postižením a jiným znevýhodněním 
podle slov hlavního organizátora 
svatopluka aniola, ředitele čtyřlístku 
– centra pro osoby se zdravotním 

postižením v ostravě, trénovali celý 
rok, ale poslední týdny před zahájením 
byly tréninkově velmi náročné. 

„Jsme v kontaktu s ostatními, 
voláme si, máme k sobě blízko. letos 
opět postavíme naše Medvědy. 
Budeme jim všichni držet pěsti, ať si 
vylepší medailové skóre. domácí mají 
z jedné strany výhodu, z druhé je ale 
svazuje tlak fanoušků. očekávání jsou 
veliká. přál bych klukům, aby došli 
do finále. ale je jasné, že rozhodovat 
bude momentální forma a také trocha 
fotbalového štěstí,“ říká s. aniol. 

pro každého člena týmu je 
důležité, aby měl čisté svědomí, že 
odvedl maximální výkon, že odevzdal 
všechno. ve sportu totiž platí, že 
můžete prohrávat, ale když fanoušci 
uvidí, že hrajete naplno, pochopí to. 
„Mužstva jsou vyrovnaná. všichni jsou 
dobře připraveni, všichni mají skvělé 
hráče. Jednotlivé zápasy rozhodnou 
určitě jen maličkosti, jako je například 
nedostatek koncentrace, jeden dobře 
nebo špatně kopnutý roh nebo 
penalta,“ dodává svatopluk aniol. 

Jednotlivci, páry nebo týmy a 13 
míčků: 6 červených, 6 modrých, 1 bílý. 
Boccia může vzdáleně připomínat 
pétanque. na rozdíl od něj je však 
určena lidem s tělesným postižením 
odkázaným na invalidní vozík. v roce 
1984 se stala paralympijským sportem. 
v boccii se utkávají ženy s muži, 
junioři se seniory. smyslem hry je 
umístit barevné míčky co nejblíže 
k bílému, takzvanému Jackovi. letos 
se boccia stává součástí evropských 
dnů handicapu. na velkou premiéru 

se v tělocvičně střední školy prof. 
Zdeňka Matějčka chystají hráči 
z Moravskoslezského kraje.

podle věry němečkové, která je 
garantkou sportovního turnaje, hrají 
žáci střední školy bocciu v hodinách 
tělesné výchovy pravidelně: „už 
několik let také pořádáme školní 
turnaj. Jako jedna z mála škol v kraji 
totiž vzděláváme nejen žáky zdravé, 
ale také se speciálními vzdělávacími 
potřebami. ti s nejtěžším zdravotním 
postižením nemají příliš možností 

sportovat. Boccia je pro ně naprosto 
ideální.“

prvního krajského turnaje se 
4. října zúčastní sportovci z čtyřlístku 
- centra pro osoby se zdravotním 
postižením ostrava, střediska pracovní 
rehabilitace chachaři ostrava, 
ostravského občanského sdružení 
abak – počítadlo, opavského sk 
srdce a přidají se samozřejmě 
domácí reprezentanti sŠ prof. Zdeňka 
Matějčka. Zápasy 3členných týmů 
budou napínavé. přijďte fandit!

TROChu STATISTIky z 8 ROčNíků 
TuRNAjE vE SjEDNOCENé kOpANé
• Účast ve všech ročnících: ZpsWr cieszyn, sk 

Zlín, ŠZŠi hescon trenčín, sk Medvědi ostrava.
• celkově se vystřídalo 9 mužstev z 5 zemí, 3 z čr, 

2 ze slovenska, 2 z Maďarska, po jednom z itálie 
a polska.

• trenčín se v každém roce umístil na stupních vítězů.
• Medailové umístění: zlato stříbro bronz 

trenčín 3 2 3 
cieszyn 3 2 0 
ostrava 1 2 0 
Zlín 1 1 1 
cesena 0 1 2 
Györ 0 0 1 
Zsira 0 0 1

• celkem bylo odehráno 96 zápasů, padlo 371 gólů, 
průměr na jeden zápas je 3,86 gólu.

• největší počet branek: cieszyn–Zlín 6:4.
• největší brankový rozdíl: Györ–ostrava 8:0,  

ostrava–cesena 8:0.
• Jediný zápas bez vstřelené branky: trenčín–cesena. 
• osmkrát rozhodovaly penalty: 2× ve finále,  

1× o 3. místu, 1× v semifinále, 3× ve čtvrtfinále,  
1× o pořadí ve skupině.

• v penaltách byli nejúspěšnější fotbalisté trenčína, 
vyhráli všechny 3 rozstřely; nejméně úspěšný byl 
Zlín, prohrál všechny 4 rozstřely.
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Návštěvnické centrum Nový J ič ín 
Masarykovo nám. 45/29 
741 01 Nový J ič ín 
Tel . :  +420 556 768 288 
Mob. :  +420 735 704 070

Návštěvnické centrum  
Nový Jičín - město klobouků

w w w . m e s t o k l o b o u k u . c z ,  w w w . i c n j . c z

Navštivte expozici klobouků! Poznejte
historii kloboučnictví a objevte kouzlo
výroby klobouků. U nás máte jedinečnou
možnost zahrát si na módního návrháře a
vyzkoušet si více než 300 klobouků. 
 
Expozice Generála Laudona je navržena
interaktivně a obsahuje řadu atraktivních a
inovativních prvků, nabízí tak zážitek z
prohlídky. Je zábavná přitom poučná a je
zaměřena na všechny věkové kategorie.
Vystřelíte si z děla, vyslechnete poutavé
příběhy, zhlédnete více než 500 cínových
vojáčků. V dětské herně si na samotného
vojáka můžete i zahrát. K dispozici je
vojenská výzbroj a výstroj. 
 
Objekt je plně bezbariérový. 
 

Kontakt

Poznejte Laudonův dům

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 por-
tále www.eures.cz. Služby sítě poskytuje více než 900 pro-
fesionálně vyškolených EURES poradců v  celé Evropě,  
v České republice působí na 14 krajských pobočkách a  vybraných 
kontaktních pracovištích ÚP ČR. Poradci pořádají pravidelné před-
nášky, informační a  poradenské dny i  burzy práce. Kompletní pře-
hled událostí lze najít na portále v  sekci „Kalendář akcí“. Osobní 
schůzku s  poradcem je vhodné domluvit předem telefonicky nebo  
e-mailem. Seznam kontaktů je rovněž umístěn 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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výstava loutek / NAšI mAlí kAmARáDI
výstava loutek vyrobených dětmi a mládeží se 

specifickými problémy v rámci mezinárodního setkání 
erasmus+. 

vernisáž a prezentace projektu se uskuteční během 
přátelského neformálního setkání účastníků a hostů edh 2018. 

Místo: Mléčný bar naproti, ul. kostelní, Moravská ostrava

čas:  17.30–19.00

středa 3. října

Slavnostní večer / křIšŤálOvý kAmíNEk 
2018

asociace triGon předá již potřinácté ocenění 
křišťálový kamínek za mimořádné aktivity lidí, kteří 
profesně nebo ve svém volném čase pomáhají osobám 
s handicapem. 

v kulturní části večera zahrají, zazpívají a zatančí 
členové triGon Bandu a slezského souboru heleny 
salichové. 

Místo:  Multifunkční aula Gong, dolní oblast vítkovice, 
ul ruská, ostrava-vítkovice

čas:  18.00–19.30

čtvrtek 4. října

vědomostní soutěž / CO víš O Eu?
11. ročník mezinárodní vědomostní soutěže zaměřené na 

vzájemné porozumění mezi dětmi a mládeží se zdravotním 
postižením z různých zemí, respektování odlišné kultury 
a zvyků, stírání rozdílů mezi handicapovanými, vytváření 
podmínek pro integraci handicapovaných dětí a mládeže 
v eu. hlavním tématem soutěže je 100 let samostatného 
československa.

Místo:  Základní škola, ul. kpt. vajdy, ostrava-Zábřeh

čas:  9.00–12.00

Turnaj v boccia / šANCE pRO TAlENTOvANé 
Týmy

sportovní turnaj v boccia zažije premiéru. v populární 
koulové hře podobné pétangue změří svůj talent týmy 
hráčů se zdravotním postižením z Moravskoslezského kraje.

Místo:  střední škola prof. Zdeňka Matějčka, ul. 17. listopadu, 
ostrava-poruba

čas:  9.00–13.30

Turnaj ve sjednocené kopané / EvROpSký 
pOháR fOTbAlISTů S hANDICApEm

9. ročník mezinárodního turnaje ve sjednocené kopané. 
Mužstva tvoří hráči s mentálním postižením v doprovodu 
tzv. partnerů. utkání se účastní týmy z evropských zemí – 
česká republika, polsko, Maďarsko, slovensko. rozsahem 
jde o největší fotbalový turnaj svého druhu v evropě.

Místo:  sportovní areál, ul. varenská, Moravská ostrava

čas:  9.00–15.30

pondělí 1. října

konference / REfORmA pSyChIATRICké 
péčE 

cílem je poukázat na potřebnost vzniku nových zařízení, 
která poskytnou komunitní péči. důraz bude kladen na 
propojení jednotlivých oborů při práci s pacientem a klientem 
v oblastech zdravotnictví, vzdělávání, sociální práce 
a zaměstnávání. 

konference je určena především speciálním pedagogům, 
psychologům, lékařům, sociálním pracovníkům a zástupcům 
státní správy i laické veřejnosti.

Místo: Multifunkční aula Gong, dolní oblast vítkovice, 
ul. ruská, ostrava-vítkovice

čas:  9.00–15.30

jarmark / TEN umí TO A TEN zAS TOhlE
prodejní výstava výrobků nevládních organizací, škol 

a sociálních podniků, nabídka služeb, prezentace činnosti 
dětí, mládeže i dospělých se znevýhodněním. 

Místo:  Multifunkční aula Gong, dolní oblast vítkovice, 
ul. ruská, ostrava-vítkovice

čas:  8.30–16.00

výtvarná soutěž / mOjE NEjOblíbENější 
pOháDkA

výstava výtvarných prací dětí a mládeže se 
specifickými problémy (1.–3. 10.). autoři vítězných obrázků 
budou oceněni na slavnostním večeru křišťálový kamínek.

Místo:  Multifunkční aula Gong, dolní oblast vítkovice, 
ul. ruská, ostrava-vítkovice

čas: 8.30–16.00

úterý 2. října

Workshop / zAměSTNáváNí OSOb 
S DušEvNím ONEmOCNěNím

informace odborníků zabývajících se podporou 
lidí se znevýhodněním při přípravě na práci i hledání 
zaměstnání; zkušenosti z ergodiagnostického pracoviště 
a pohled zaměstnavatelů na potřeby osob s duševním 
onemocněním. 

Místo:  Multifunkční aula Gong, dolní oblast vítkovice, 
ul. ruská, ostrava-vítkovice

čas:  9.30–12.00

panelová diskuze / fIlOzOfIE 
mulTIDISCIplINáRNíhO příSTupu 
ANEb kAm kRáčíš pSyChIATRIE

panelová diskuze obsahově navazuje na konferenci 
(reforma psychiatrické péče) a workshop (zaměstnávání 
osob s duševním onemocněním). odborníci rozeberou 
aktuální téma z různých stránek na základě zkušeností 
a hlubokého poznání vlastních oborů. Budou hledat 
odpovědi na otázky, které vyvstanou z konference 
a workshopu edh 2018.

Místo: Multifunkční aula Gong, dolní oblast vítkovice, 
ul. ruská, ostrava-vítkovice

čas:  13.00–15.00

pROGRAm


