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Složení soupeře nahradilo
utržení jedné z jeho pásek

Trénink
y

Hra podle platných pravidel
Turnaj probíhal podle platných
pravidel tag rugby. Ve skupinách
se hrálo systémem každý s každým
v čase jedenkrát šest minut. Hřiště
s rozměry 30 x 45 metrů proto
rozdělili na čtyři menší. Družstvo
tvořilo pět dětí s možností libovolného střídání až pěti náhradníků.

Pavel Indrák se objevil na turnaji jako jeden z rozhodčích.

Klíč pro postup určil vítězi a druhému ve skupině A nastoupit do kříže
proti druhému a vítězi skupiny B.
Úspěšní semiﬁnalisté si zahráli
o první, neúspěšní pak o třetí místo.
Týmy z třetího místa ve skupinách
se utkaly o celkově páté místo
a čtvrtí ze skupin o sedmé místo.

V prvním patře má Asociace TRIGON textilní dílnu s tkalcovským stavem...
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HAVÍŘOV – Celkem šestatřicet utkání se předposlední zářijovou středu
odehrálo na trávníku Rugby Clubu
(RC) Havířov, kam sedm základladních škol vyslalo družstva slo-žená ze žáků a žákyň druhého stupně. Turnajem v bezkontaktní variantě rugby
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při sobě. Proto si ho může vyzkoukdyž porazila ZŠ Gorkého A 4:3.
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RC Havířov uspořádal
turnaj v tag rugby.
Pravidla přímo přikazovala
postavit do pětičlenných
týmů žáků druhého
stupně ZŠ i dívky

TRIGON DÁVÁ RADY I ŠANCE
HENDIKEPOVANÝM NA PRÁCI
OSTRAVA – Deset hodin týdně
pracovní rehabilitace pro jedenáct
klientů, šest hodin denně přípravy na zaměstnání pro dalších
devět a poradna při hledání nového
uplatnění pro dvacet lidí ve věku
od 20 do 55 let. I takto za přispění
těžařské nadace pomáhá Asociace
TRIGON hendikepovaným.
„Lidé se zdravotním postižením
se dostávají do řady situací, ve kterých zažívají komplikace. Některé
přináší postižení samo o sobě, jiné
způsobuje jejich znevýhodnění,
jemuž jsou kvůli svému hendikepu
vystaveni. Určitou nedůvěru pociťují
v souvislostech s prací a pracovními výkony,“ vysvětlovala Olga
Rosenbergerová, ředitelka Asociace
TRIGON. Tu Nadace OKD podpořila
posedmé.
V rámci letošních grantů konkrétně projekt pracovně-sociálního
začleňování hendikepovaných. A to
v textilní, dřevařské či zámečnické
dílně, případně na zahrádce v objektu Asociace TRIGON ve Skautské
ulici na sídlišti v Ostravě-Porubě.
„Kromě poradensko-motivačního programu přípravy na práci

poskytujeme rovněž poradenství a motivační trénink včetně
gramotnosti v ovládání PC, jednání
s potenciálními zaměstnavateli či
vytváření životopisu,“ uvedl pracovní konzultant Jakub Sekera.
Vycházejí přitom z potřeb hendikepovaných, kteří jsou dlouhodobě
nezaměstnaní, ztrácejí své pracovní
dovednosti a návyky nebo už nemohou právě kvůli postižení vykonávat
svou původní profesi. „Někteří klienti se dokázali uchytit i u externích
spolupracovníků, třeba soukromníků, kteří poskytují služby v oblasti
úklidu či údržby zeleně,“ pokračoval
Sekera s tím, že fyzické či duševní
postižení také dost omezuje okruh
pracovních činností, které hendikepovaní mohou vykonávat.
U zaměstnavatelů naopak panují
obavy tyto lidi přijímat. „Firmy či
soukromníci především vnímají jako
problém úpravy a náročné přizpůsobování pracovišť a argumentují
i častějšími absencemi, horšícím
se zdravotním stavem, nižší úrovní
kvaliﬁkace a odborných znalostí,“
doplnil Sekera.
Radek Lukša
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… zatímco v suterénu jsou prostory pro zámečnické či dřevoobráběcí práce.

Evropské dny handicapu
Vyměňování zkušeností v mezinárodním měřítku, informování veřejnosti, překonávání
bariér a samozřejmě zlepšování
životních podmínek hendikepovaných. To je smysl Evropských
dnů handicapu, jejichž historie
sahá do roku 1992 (tehdy ještě
jako Česko-francouzské dny).
Pod hlavičkou Asociace TRIGON

probíhají od roku 2007 a Nadace
OKD je dříve také podpořila.
Letošní ročník se uskuteční
od pondělí
5. října.
Program celé akce naleznete
na webových stranách
www.asociacetrigon.eu v sekci
„EVROPSKÉ DNY HANDICAPU“.

