
  

 

 

V Ostravě 29. srpna 2011 

 

Vážení přátelé, 

 

dovolte, abych Vás pozvala k návštěvě XIX. ročníku Evropských dnů handicapu v Ostravě (EDH), který se koná 

pod záštitou Evropského parlamentu, Zastoupení Evropské komise v ČR a primátora Ostravy Petra Kajnara. 
 

Týdenní program Evropských dnů handicapu ve dnech 3. – 7. října 2011 je zaměřen na spolupráci a výměnu zkušeností 

našich i zahraničních odborníků v oblasti pomoci osobám s handicapem a integrace postižených do společnosti. 

Letošního ročníku se zúčastní delegace z Francie, Itálie, Německa, Slovenska, Polska a Estonska. 

Odborná část programu je věnována aktuálním tématům řešeným v kontextu Evropské unie. Výstupy z jednání přispějí 

nejen ke zvýšení kvality poskytovaných služeb v sociální, zdravotní i vzdělávací oblasti, ale i ke vzniku inovativních 

projektů s dlouhodobou perspektivou a k navázání kontaktů mezi organizacemi a jednotlivci občanské společnosti.  
 

Evropské dny handicapu budou zahájeny mezinárodním fotbalovým turnajem mládeže a dospělých se znevýhodněním. 

Jejich tradičním vyvrcholením bude slavnostní večer, během kterého Asociace TRIGON udělí prestižní ocenění 

Křišťálový kamínek. Naším záměrem je především vyzdvihnout mimořádné aktivity lidí s handicapem a také 

poděkovat těm, kteří problematice lidí s postižením věnují čas, energii i kus svého života. U příležitosti Evropského 

roku dobrovolných činností na podporu aktivního občanství oceníme také dobrovolné činnosti jednotlivce a firmy. 
 

Součástí letošního ročníku je rovněž výtvarná soutěž s názvem Zkuste to s námi (dobrovolnictví viděno očima 

mladých výtvarníků). Odborná komise vyhodnotila 10 nejlepších obrázků, které budeme od 25. září do 1. října 

draženy na internetovém portále www.aukro.cz. Přivítáme Váš zájem a aktivní účast v této charitativní aukci, výtěžek 

z aukce bude předán na slavnostním večeru mladým autorům. 
 

Mimo oficiální program EDH se na ZŠ Kpt. Vajdy 1a v Ostravě-Zábřehu uskuteční dne 6. října 2011 diskuze 

u kulatého stolu na téma Vzdělávání dětí s handicapem na základní škole za účasti pedagogů s Estonska (přihlášky na 

tel. 596 746 805, specskola@quick.cz). 
 

Velmi ráda Vás osobně uvítám na všech akcích, které se budou konat v rámci XIX. ročníku Evropských dnů handicapu, 

především pak na Slavnostním večeru Křišťálový kamínek 2011 dne 5. října 2011 v 18 hodin v areálu výstaviště Černá 

louka, pavilon A (rezervace vstupenek na tel. 596 910 022, kjaluvkova@asociacetrigon.eu).  
 

Podrobný program Evropských dnů handicapu Vám zasílám v příloze tohoto dopisu, další informace naleznete na  

www.asociacetrigon.eu.  

Společně s ostatními organizátory této mezinárodní akce se těším na setkání s Vámi. 

 

Se srdečným pozdravem 

 
 

Mgr. Olga Rosenbergerová 

předsedkyně Asociace TRIGON 
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