
Úter! 4. "íjna 2022

Konference / VZD#LÁVÁNÍ A$SOCIÁLNÍ POLITIKA V$KONTEXTU FAKTOR% OVLIV&UJÍCÍCH 
KVALITU 'IVOTA ZNEV(HODN#N(CH SKUPIN
Na !em závisí úsp"ch ve vzd"lávání d"tí s#du$evním onemocn"ním? Jaké existují podp%rné programy? Doká&eme 
vyrovnávat statusové rozdíly? Je u& rodina zprofanovan' pojem? Napl(ování strategie vzd"lávací politiky, inkluze 
a#zku$enosti z#praxe jsou tématem prvního bloku )KOLA, RODINA, HODNOTY.

Známe základní pot*eby lidí s#du$evním onemocn"ním v#dosp"losti? Mají kde bydlet a#pracovat? Jsou ohro&eni 
chudobou? Nakolik jsou p*ínosná Centra du$evního zdraví? Tyto a#dal$í otázky jsou p*edm"tem druhého bloku 
DOSTUPNÉ BYDLENÍ A#PRÁCE v#kontextu reformy psychiatrie.

Do diskuze jsou zapojeni odborníci r%zn'ch obor% z#+eské republiky, Polska, Slovenska, Francie a#Itálie.

Místo konání:  Multifunk!ní aula Gong, ul. Ruská, Ostrava-Vítkovice

+as: 9.00–15.00

Slavnostní ve)er / K*I+,ÁLOV( KAMÍNEK 2022
U& po$estnácté se uskute!ní p*edání ocen"ní K*i$,álov' kamínek osobnostem a#organizacím za jejich nasazení 
a#záslu&né aktivity ve prosp"ch osob s#handicapem. V#kulturní !ásti slavnostního ve!era zahrají a#zazpívají studenti 
Lidové konzervato*e a#Múzické $koly Ostrava.

Místo konání:  Areál#Dolu Hlubina - Brick House (Staré koupelny), ul. Vítkovická, Moravská Ostrava a#P*ívoz

+as:  18.00–20.00

St"eda 5. "íjna 2022

Panel / DOSTUPNÉ BYDLENÍ
Jaké jsou pot*eby lidí s#du$evním onemocn"ním v#oblasti bydlení? Co se osv"d!ilo p*i podpo*e klient% 
v#samostatném nebo sdíleném bydlení? Jaké jsou mo&nosti neformální a#komunitní pé!e? Jak je systém pomoci 
a#podpory nastaven a#jaké úpravy je vhodné realizovat? Co je nejd%le&it"j$í? Mnohé napoví p*edstavení sou!asn'ch 
zku$eností, dobré praxe a#vizí za ú!asti diskutujících z#+eské republiky a#Itálie.

Místo konání:  Zasedací sál Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, Krajsk' ú*ad MSK, 28. *íjna, Ostrava

+as:  9.00–12.15

Panel / PRÁCE, KTERÁ SE VYPLATÍ?
Lze skloubit práci a#du$evní onemocn"ní? Jaké jsou $ance získat kvalitní a#udr&itelné zam"stnání? Krátkodobé 
projektové nebo agenturní zam"stnávání, strach si *íci o#zkrácen' úvazek, exekuce, vy$$í sociální dávky ne& mzda, 
ale i#obava ze ztráty d%chodu jsou !asto nejv"t$ími bariérami pro první krok na trh práce. A#s#!ím se pot'kají 
zam"stnavatelé, kte*í lidem s#du$evním onemocn"ním práci nabízejí? Vyu&íváme dostate!n" a#správn" potenciál 
sociální ekonomiky?#I tyto klí!ové otázky otev*ou odborníci z#+eské republiky, Francie a#Itálie.

Místo konání:  Aula fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, ul. +eskobratrská, Moravská Ostrava a#P*ívoz

+as:  13.00–16.00

PROGRAM



-tvrtek 6. "íjna 2022

V!tvarná sout./ / D#LÁNÍ V+ECHNY SMUTKY ZAHÁNÍ
Název slavné písni!ky D"lání v$echny smutky zahání z#!eského filmu  Princové jsou na draka se stal inspirací 
pro#talentované v'tvarníky se speciálními vzd"lávacími pot*ebami z#Moravskoslezského kraje.

Na autory nejzda*ilej$ích a#nejhez!ích !eká slavnostní vyhodnocení v#Mlé!ném baru NAPROTI, kde budou 
a&#do#31.#*íjna vít"zné práce k#vid"ní. V'stava se následn" p*esune do vestibulu novoji!ínské radnice.

Místo konání:  Mlé!n' bar NAPROTI, ul. Kostelní, Moravská Ostrava a#P*ívoz

+as:  10.00–12.00

V.domostní sout./ / CO VÍ+ O$EU?
V po*adí u& 15. ro!ník mezinárodní sout"&e zam"*ené na vzájemné porozum"ní &ák% se speciálními vzd"lávacími 
pot*ebami z#!esk'ch, polsk'ch a#slovensk'ch $kol, respektování odli$né kultury a#zvyk%, stírání rozdíl% mezi 
handicapovan'mi, vytvá*ení podmínek pro integraci handicapovan'ch d"tí a#mláde&e v#EU. Sout"&ní klání se skládá 
z#v"domostní a#v'tvarné disciplíny na téma Poznáváme +esko.

Místo konání:  Základní $kola Kpt. Vajdy, ul. Kpt. Vajdy, Ostrava-Záb*eh

+as:  9.00–12.00

INFORMACE PRO Ú!ASTNÍKY
• V$echny akce Evropsk'ch dn% handicapu 2022 jsou ve*ejn" p*ístupné.

• Pro ú!ast na konferenci 4. *íjna a#odborn'ch panelech 5. *íjna je pot*eba zaslat p*ihlá$ku, která je zájemc%m 
k#dispozici na: www.edhostrava.cz.

• Vstupenky na slavnostní ve!er K*i$,álov' kamínek lze objednat na tel. !ísle: 724 360 555 nebo 
prost*ednictvím e-mailu: lsobkova@asociacetrigon.eu.

Evropské dny handicapu 2022 se konají v#rámci akcí#p*edsednictví +eské republiky v#Rad" Evropské unie. Zá$titu 
p*evzali místop*edseda vlády +R a ministr práce a sociálních v"cí Marian Jure!ka, ministr pro evropské zále&itosti 
Mikulá$ Bek, nám"stek hejtmana Moravskoslezského kraje Ji*í Navrátil, nám"stek primátora statutárního m"sta 
Ostravy Zbyn"k Pra&ák a rovn"& Zastoupení Evropské komise v#+R. Hlavním partnerem akce je Evropská sí, proti 
chudob" a sociálnímu vylou!ení v#+R.

Projekt je realizován s finan!ní podporou statutárního m"sta Ostravy a spolufinancován z rozpo!tu Moravskoslezského kraje a Ministerstva práce a#sociálních v"cí +R.


