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7. října 2019

Mezinárodní konference / JE INKLUZIVNÍ PROSTŘEDÍ
NASTAVENO PRO VŠECHNY DĚTI?
O aktuálním tématu současnosti – inkluzi
a začleňování žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami v běžných
základních školách hovořili odborníci
z České republiky, Francie a Německa.
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Zástupci veřejné správy, psychiatři, sociální pracovníci
i pedagogové se shodli, že inkluzi je třeba řešit systémově,
kvalifikovaně a hlavně společně.

Konference se v multifunkční aule Gong zúčastnilo přes 150
hostů z oblasti školství, zdravotní péče a sociálních služeb.

Zkušenosti zahraničních odborníků překvapily, ale hlavně
přítomné utvrdily v tom, že inkluze může být přínosná.

Diskuze během konference byla otevřená všem názorům,
se silnými argumenty i příležitostí vyjasnit si třeba i rozdílná
stanoviska na inkluzi jako takovou.

EDH 2019 v Ostravě

OHLASY

8. října 2019

Workshop / MOŽNOSTI PEDAGOGA
PŘI ZVLÁDÁNÍ AGRESIVITY
DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH NEJEN
S PORUCHOU CHOVÁNÍ
O pracovní
workshop pro
pedagogy, sociální
pracovníky
a zájemce
spolupracujících
profesí v Kavárně
U6 Dolní oblasti
Vítkovice byl velký
zájem.

Dvacítka účastníků
workshopu měla
možnost prožít si
jednotlivé přístupy
k osobám se sklony
k agresivnímu
chování. Bez
ohledu, zda
je potřeba
komunikovat
s dítětem, nebo
jeho rodiči pod
tlakem.

Zejména názorné
ukázky jednotlivých
řešení a zvlášť pak
potřeba stanovení
limitů při práci
s agresivními dětmi
a dospívajícími
účastníky
workshopu zaujaly.

Jana Heřmanová, ředitelka ZŠ a MŠ
Ukrajinská 19, Ostrava-Poruba
a místopředsedkyně Sdružení BES
Letošní ročník Evropských dnů
handicapu byl svým programem
zajímavý stejně jako v minulých
letech. Jsem velice ráda, že se mohu
pravidelně zúčastňovat, EDH patří
k mému pravidelnému podzimnímu
programu. Již přes třicet let pracuji
jako speciální pedagog a z témat,
která se řešila na konferencích
je zřejmé, že speciální školství je
u nás na velmi dobré úrovni. Jsem
moc ráda, že speciální školy ustály
tlak, který je na ně kladen od září
2016 a svou prací dokazují, že je
jejich místo ve školském systému
nezastupitelné. Inkluze ano, ale ne za
každou cenu.

HODNOCENÍ ÚČASTNÍKŮ
KONFERENCE (DOTAZNÍK):
Kurátor pro děti a mládež
Velmi podnětné příspěvky, dobrá
volba řečníků, oceňuji pestrost
i bezproblémovou organizaci.
Speciální pedagog – logoped,
surdoped
Děkuji za možnosti sdílení názorů
na problematiku inkluze, možnost
setkání s odborníky z jiných rezortů
a milé setkání s kolegy z různých
zařízení.
Ředitelka školy
Celá akce byla profesionální,
perfektně organizovaná. Prostě
výborná! Bude těžké dnešní kvalitní
hosty překonat. Prostě špička.
Bez uvedení profese
Příspěvek paní Říhové a pana Pilaře
ve mně vzbudil naději, že se do
školství opět vrací selský rozum, moc
děkuji.

Pozornost byla
věnována také
řešení krizových
situací, a to
včetně veškerých
rizik, která z nich
mohou učitelům
nebo sociálním
pracovníkům
plynout.

Psycholog
Děkuji, bylo to velmi příjemné
a profesionální. Dobrý výběr řečníků.
Referent odboru školství, mládeže
a sportu
Kladně hodnotím vysokou odbornost
konference, výbornou organizaci
a široký výběr témat.
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zpravodaj

8. října 2019

Slavnostní večer / KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2019
Slavnostní večer Křišťálový kamínek
už 14 let popularizuje a odměňuje lidi
za mimořádné činy a pomoc lidem
s handicapem.

Společenská událost, na níž se opět
potkaly vážené a ctěné osobnosti,
talentované děti i mladí umělci. Tentokrát
v charismatickém areálu Dolu Hlubina Brick House.

Atmosféra na pódiu i v sále byla úžasná…

Ani letošní Evropské dny handicapu se neobešly bez autorských písniček TRIGON
Bandu.

Všem oceněným byl věnován koncert slavnostního večera, který nastudovali
a připravili žáci, studenti a pedagogové Lidové konzervatoře a Múzické školy
Ostrava.
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Závěr slavnostního večera a potlesk vestoje!

EDH 2019 v Ostravě

OHLASY
Křišťálový
kamínek 2019
převzala speciální
pedagožka
a ředitelka školy pro
žáky se speciálními
vzdělávacími
potřebami ve
Frýdku-Místku Ilja
Maloušková.

Karla Vítková, speciální
pedagožka a ředitelka ZŠ a MŠ při
zdravotnickém zařízení, Opava
Pozitivní bylo zastoupení všech
participujících rezortů – školství,
zdravotnictví, sociální věci, čímž
došlo k vzájemnému nahlédnutí do
problematiky, ozřejmění jednotlivých
přístupů, a tím i k lepšímu
porozumění a vzájemnému
propojení. Podstatný byl i názor
většiny odborníků na to, že
předmětem zájmu má být především
dítě a jeho optimální vývoj, nikoli
rodič, který často mívá nadměrné
ambice a není schopen přijmout
možnosti svého dítěte, nebo naopak
sleduje jen své osobní zájmy bez
ohledu na potřeby dítěte.

Prestižní cenu
obdržel také Jan
Horák, zakladatel
organizace
KAFIRA o. p. s.,
která pomáhá
dětem a dospělým
s těžkým zrakovým
postižením při
začlenění na
trh práce a do
společnosti.

Poslední Křišťálový
kamínek putoval
do rukou
docenta Katedry
matematiky Fakulty
stavební VŠB - TU
Ostrava Pavla
Kremla, předsedy
Slezského klubu
stomiků Ostrava.

Zvláštní ocenění
převzal Jiří Neduha,
kapelník TRIGON
Bandu, všestranný
umělec, hudebník,
básník, spisovatel
a loutkoherec.

Věra Racková, konzultantka v oboru
sociální péče, Ostrava
Naprosto úžasné je, že EDH
mají už 27 let!!! Že právě tolik let
téma zlepšení podmínek pro lidi
s handicapem nestojí na okraji
zájmu společnosti i města Ostravy.

Marie Ředinová, předsedkyně České
ILCO, z. s., Praha
Potěšilo mě, že byl oceněn
kandidát, kterého jsem navrhla. Za
28 let obětavé a nezištné práce
ve prospěch stomiků si doc. Pavel
Kreml ocenění zasloužil. Příjemně mě
překvapilo profesionální zvládnutí
celé akce a péče, kterou jste věnovali
mně jako navrhovatelce (nabídka
ubytování, odvozu). Nadchl mě
nápad oceňovat osoby se zdravotním
postižením nebo ty, kteří se o ně
starají, za to opravdu děkuji.
Petr Prokop, ředitel Krajské
pobočky Úřadu práce ČR v Ostravě
Měl jsem možnost v rámci EDH
2019 osobně navštívit skvěle
organizovanou konferenci k inkluzi,
děkuji za důležité a poučné
téma, popsání současného stavu
a nástin potřeb v této oblasti z řad
odborníků, její výhody a nástrahy.
Výborný výběr vystupujících, kde
mě zaujali především terapeut
Jiří Pilař, psychiatr Jaroslav Matýs
a psycholožka Barbora Hendrychová
a taky skvělá volba prostředí
v Multifunkční aule Gong.
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již 5 let jsme jeden tým
s Evropskými dny handicapu

Za zážitkem do
města klobouků
Navštivte expozici klobouků,
poznejte historii kloboučnictví
a objevte kouzlo jejich vzniku
od králíka až po finální
výrobek.

U nás máte jedinečnou
možnost zahrát si na
módního návrháře
a vyzkoušet si více než 300
různých pokrývek hlavy.
Expozice Generála Laudona
je navržena interaktivně
a obsahuje řadu atraktivních
a inovativních prvků. Je
zábavná, přitom poučná a je
zaměřena
na
všechny
věkové kategorie.

Nezapomínáme ani na rodiny s dětmi a na handicapované – objekt
je plně bezbariérový. Navštívit nás můžete jak ve všední dny, tak
o víkendu, otevřeno máme sedm dní v týdnu. To vše na jednom místě
v samotném historickém jádru města v městské památkové rezervaci.

jsme
jeden
tým

www.kodecar.cz

Návštěvnické centrum Nový Jičín, Masarykovo nám. 45/29,
Nový Jičín, tel.: 735 704 070, www.mestoklobouku.cz

Akce se koná pod záštitou Evropského parlamentu, Zastoupení
Evropské komise v ČR a náměstka primátora statutárního města
Ostravy Zbyňka Pražáka.

8. října 2019

Výstava / DEN JE KRÁSNÝ

Talent, cit pro barvu i kompozici.
Takto by se mohly hodnotit obrázky
mladých výtvarníků.
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Do soutěže přišlo 180 prací a vůbec
nebylo snadné vybrat 11 nejhezčích,
nejnápaditějších a nejlepších.

Úspěšní autoři byli oceněni na
slavnostním večeru Křišťálový
kamínek. Jejich radost byla obrovská.

EDH 2019 v Ostravě

9. října 2019

Mezinárodní fotbalový turnaj ve sjednocené kopané / KDYŽ
SPORT, TAK JEDINĚ FOTBAL

Do Ostravy se po roce opět sjely týmy fotbalistů s handicapem, tentokrát z Polska, Slovenska a České republiky, aby změřily síly už
v 10. ročníku turnaje ve sjednocené kopané.

Hráči na hřišti předváděli
neuvěřitelnou rychlost, nasazení
a hlavně obrovskou radost ze hry.

Turnaj se hraje podle pravidel Unified
– s hráči s postižením hrají v každém
mužstvu také tzv. partneři bez handicapu.

Prvenství a pohár vítězů si odvezli
hráči SŠI Trenčín, Poláci ze ZPSWR
Cieszyn skončili druzí a třetí místo
získali fotbalisté ze ŠK Habilitas Okoč
ze Slovenska.

10. října 2019

Turnaj v boccii / HRA, KTEROU ZNÁ CELÝ SVĚT

Zahrát si bocciu, sport podobný
pétanque, může naprosto kdokoli, bez
ohledu na zdravotní handicap. Proto
také patří ke sportům ve světě velice
populárním.

O napětí při hře nebyla nouze, protože
výkony družstev byly vyvážené a do
poslední chvíle se nevědělo, kdo bude
vítězem.

Z prvenství se radovali hráči SŠ prof.
Z. Matějčka. Druhé místo obsadili
Chachaři Ostrava – Středisko pracovní
rehabilitace a bronz patří SPMP Ostrava.
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zpravodaj

10. října 2019

Vědomostní soutěž / CO VÍŠ O EU?

OHLASY
Roman Pavlovský, ředitel Dětského
domova se školou a ZŠ, Ostrava-Kunčice
Příjemně mě překvapila možnost
pojmenovávat témata tak, jak je
přednášející skutečně vidí.
Adam Kratochvíl, předseda spolku
Ekvilibro, z. s., Ostrava
Nadchlo mě zázemí a personál na
konferenci. Potěšilo mě komplexní
pojetí problematiky Inkluze.

Dvanáctý ročník oblíbené akce byl pro padesátku dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami z Ostravy, Třince, Katovic, Ratiboře a Prievidze nejen skvělou příležitostí
k porovnání znalostí a kreativity, ale také vítanou možností k setkání s kamarády
a známými.

Pořadatelé ze ZŠ Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu tentokrát zvolili téma NEJ
evropských států. Soutěžní klání se jako obvykle skládalo ze dvou disciplín –
vědomostní a výtvarné. Samozřejmě, že výtvarná soutěž nazvaná Den je krásný
měla, jak se říká, navrch.

Vědomostní den plný zábavy a soutěžního zaujetí má své vítěze. Tentokrát se na
pomyslnou bednu postavili žáci ZŠ 13 v Ratiboři, ZŠ Ostrava-Poruba, Čkalovova
942/2 a ZŠ internátní Úzká 2, Prievidza. Výherci obdrželi poháry, všichni soutěžící
pak diplomy a věcné ceny.

Livia Zucchi, viceprezidentka
Cooperativa Futura, Řím
Za ty dny v Ostravě jsme
získali spoustu nových
a podnětných informací. Velmi milé
a přátelské přijetí ze strany pořadatelů.
Vidím, že v Česku má inkluze
handicapovaných dětí zcela jiné
pojetí než u nás v Itálii, vyžaduje ještě
spoustu práce. Moc děkujeme za
možnost navštívit chráněné bydlení ve
vile Milada. Byli jsme nadšeni, jak nás
ragazzi - klienti přijali a pak také, když
jsme měli možnost navštívit jednoho
klienta přímo v práci. Praktická ukázka
- fantastico. Křišťálový kamínek byl
super, moc děkujeme a zdravíme
všechny v Ostravě. Un caro saluto.
Sylvie Chapalain, specializovaná
pedagožka ve vzdělávacím
lékařském institutu Plabennec,
Les Genêts d´Or
Chtěla jsem poděkovat za vaše
příjemné přivítání a rozmazlování.
Pobyt v Ostravě jsem
si opravdu užila prostřednictvím
konference, návštěv a setkání.
Tato cesta byla bohatá na emoce
a informace. Nyní budeme muset být
dobrými vyslanci, abychom našim
spolupracovníkům podali zprávu
o vaší práci s lidmi se zdravotním
postižením. Gratulujeme vám všem
za práci na začlenění těchto lidí.
Dana Trávničková, primářka
oddělení dětské a dorostové
psychiatrie, Psychiatrická
nemocnice v Opavě
Velmi si vážím úsilí věnovanému
organizaci tak prospěšné akce,
jako jsou EDH. Letošní téma
inkluze otevřelo širokou diskuzi,
připravilo odborně pestrý program,
který reflektoval multidisciplinární
problematiku tohoto tématu. Byla
jsem mile překvapena otevřeností
příspěvků i debatou, kdy každý,
pokud chtěl, mohl vyjádřit svůj názor.

