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Nadace OKD

Ostrava se otevﬁela handicapovan˘m
Zástupce francouzské ambasády zdÛrazÀoval hornickou historii a solidaritu
OSTRAVA UÏ po‰estnácté se v Ostravû koná akce, jeÏ má za cíl dokázat,
Ïe lidé se zdravotním ãi du‰evním postiÏením si zaslouÏí stejnou pozornost
jako „ostatní“. Evropské dny handicapu, jak sám uÏ název napovídá, není
omezen pouze na tuzemské podmínky. Leto‰ního roãníku se úãastní delegace z Francie, Itálie, Belgie, Portugalska, Maìarska, Polska a Slovenska.
V rámci programu „Pro radost a vzdûlání“ je podpoﬁila i Nadace OKD.

Klienti ústavÛ sociální péãe pﬁedvedli, jak se orientují v obchodû.
„Stotisícovou ãástku od nadace
pouÏijeme pravdûpodobnû zejména
na propagaci Evropsk˘ch dní handicapu,“ ﬁekla Eva Galdiová, administrátorka projektu z poﬁádající Asociace TRIGON (té NOKD ostatnû
dala je‰tû druh˘ grant na zamûstnávání postiÏen˘ch). Cílem pûtidenní

ly“ tûÏební spoleãnosti jen dokresluje pravdivost jeho slov.
„Za posledních nûkolik let
mÛÏeme vidût obrovsk˘ pokrok
v práci pro handicapované obãany
právû v âeské republice. Jsme
potû‰eni, Ïe se mÛÏeme Evropsk˘ch dnÛ handicapu pravidelnû

Souãástí Evropsk˘ch dnÛ handicapu byla i Abilympiáda - soutûÏení v dovednostech.

Kompletování a oblékání kost˘mÛ na ãas byla nesmírná zábava.
akce je podpoﬁit osoby s jak˘mkoliv
handicapem a pomoc pﬁi jejich
zaãleÀování do spoleãnosti. Na programu byly konference, semináﬁe,
workshopy ãi setkání na rÛzná
témata. „Jsou vyústûním celoroãní
mezinárodní spolupráce v dané
sféﬁe,“ upﬁesnila ﬁeditelka Asociace
TRIGON Olga Rosenbergerová.
Îe se právû Ostrava stala místem tohoto mezinárodního setkání,
komentoval zajímav˘m zpÛsobem
Eric Trottman z francouzské ambasády. „Va‰e mûsto má bohatou hornickou historii a tûÏká profese horníkÛ je úzce spjata se solidaritou.
Proto mû nepﬁekvapuje a je naprosto pﬁirozené, Ïe se Evropské
dny handicapu konají zde.“ Podpora Nadace OKD vzniklé „pod kﬁíd-

úãastnit. Jsme si plnû vûdomi toho,
Ïe pokud budeme – zdraví i handicapovaní bez v˘jimky – úzce spolupracovat a hledat optimální ﬁe‰ení
jako dosud, pak v oblasti péãe o
handicapované pÛjdeme poﬁád
dopﬁedu.“ uvedl Francesco Spoto
z italského Konsorcia EPTA.
Jiná italská organizace – druÏstvo Cils Cesena – pﬁedvedla
názorn˘ pﬁíklad integrace handicapovan˘ch. „Vznikli jsme na základû iniciativy rodiãÛ, kteﬁí poÏadovali, aby jejich dûti mohly b˘t bezprostﬁednû po skonãení ‰kolní
docházky zaﬁazeny do placeného
pracovního procesu. MÛÏeme
nabídnout na‰im pracovníkÛm profese v oblasti údrÏby zelenû, úklidov˘ch sluÏeb ve ‰kolách, nemocnicích a na mûstsk˘ch parkovi‰tích.
V souãasné dobû se mÛÏeme
pochlubit spoluprací se soukrom˘m sektorem. Na‰i klienti pracují
ve firmách jako baliãi v˘robkÛ,
dokáÏou plést copy z cibulí, zastanou drobné montáÏní práce a
pomáhají také v místní tiskárnû,“

Nauãit se banalitu jako odemykání mÛÏe handicapovan˘m trvat.

pﬁiblíÏil jeho prezident Giuliano
Galassi.
Francouzi z chránûn˘ch dílen
Landivisiau z organizace Zlat˘ dé‰È
pﬁedstavili také svÛj projekt. Zaãnou tﬁídit novinov˘ papír a vyrábût z nûj bunûãnou vatu. UÏ dnes
mají zájemce o odbûr. Tento zámûr
získal v jejich zemi Cenu za projekt
v oblasti udrÏitelného rozvoje. „Na
jeho realizaci vãetnû investiãní ãásti
potﬁebujeme 3,314 milionu euro.
Samozﬁejmû poãítáme s veﬁejn˘mi
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prostﬁedky a s tím, Ïe zamûstnáme
patnáct aÏ dvacet handicapovan˘ch
lidí,“ ﬁekl Hervé Poullaouec.
„My jsme sice na zaãátku, av‰ak
máme dobré vzory,“ konstatovala
Rosenbergerová
z
Asociace
TRIGON. Ta se nicménû mÛÏe
pochlubit dobrou organizací t˘denní akce vãetnû divadelního pﬁedstavení, slavnostního veãera (se zpûvaãkou Bárou Basikovou), paralympiády a jin˘ch doprovodn˘ch
aktivit.
Radek Luk‰a

Orientální taneãnice na vozíãku

OSTRAVA (uzi) Zoufalost a beznadûj? Kdepak! V Ïivotû Báry ·tûpánkové (19) na to není pﬁíli‰ prostoru, byÈ je od malého dítûte odkázána na
invalidní vozík. Sleãna z Fr˘dku-Místku totiÏ tráví ãas aktivnû – vzdûlává se, sportuje a dokonce tancuje. Její specialitou jsou orientální tance.
„Trénovala jsem v Múzické ‰kole pﬁi Lidové konzervatoﬁi v Mariánsk˘ch Horách,“ vysvûtlovala vyuãená ko‰íkáﬁka. Aktuálnû je na Stﬁední
‰kole ZdeÀka Matûjãka v prvním roãníku maturitního oboru Sociální
v˘chova a humanitární ãinnost. „M˘m snem je dostat se pak na vysokou,
nejradûji bych se vûnovala speciální pedagogice,“ nechala se sly‰et Bára.
Kromû ‰koly ãi tance se vûnuje i stolnímu tenisu a jízdû na koni. A
zvíﬁata jsou jejím dal‰ím koníãkem. „Ta mû baví snad ze v‰eho nejvíce.
Na‰i sousedi mají dvacet sedm koní, p‰trosy a jsem tam jako doma.
Chtûla bych cviãit psy pro nevidomé,“ doplnila. FOTO: Asociace TRIGON

