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Pondělí 1. října
9.00–16.00

meZináROdnÍ FOtBalOvÝ tURnaJ – slavnOstnÍ ZaháJenÍ 

Mezinárodní turnaj se hraje podle pravidel UNIFIED a zúčastní se ho smíšená fotbalová mužstva.  
Se sportovci s mentálním postižením hrají v každém týmu tzv. partneři – fotbalisté bez handicapu.
 
MíSto koNáNí Sportovní areál Varenská, ul. Varenská, Moravská ostrava
HlaVNí partNEr   ostravská univerzita v ostravě, pedagogická fakulta, katedra tělesné výchovy 

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením, ostrava-Muglinov

10.00–15.00

nenÍ hemi JaKO hemi – KOnFeRence 

20 let Bobath konceptu v České republice

MíSto koNáNí Fakultní nemocnice ostrava, tř. 17. listopadu, ostrava-poruba
HlaVNí partNEr  Fakultní nemocnice ostrava

Úterý 2. října
10.00–14.00

FinanČnÍ (ne)GRamOtnOst OsOB se ZnevÝhOdnĚnÍm – KUlatÝ stůl

kulatý stůl je zaměřen na aktuální otázky finanční gramotnosti, prevenci zadluženosti  
a možného sociálního vyloučení. Součástí kulatého stolu je panelová diskuze s účastníky  
ze zahraničí a divadelní představení na téma finanční gramotnosti.

MíSto koNáNí   ostravská univerzita v ostravě, pedagogická fakulta, ul. Českobratrská, 
Moravská ostrava

HlaVNí partNEr   ostravská univerzita v ostravě, pedagogická fakulta
asociace finanční a občanské gramotnosti, o.s.

18.00–21.00

20 let s námi – slavnOstnÍ vyhOdnOcenÍ meZináROdnÍ sPOlUPRáce 

Shrnující, aktivizující a jubilující setkání všech, kteří se podíleli na dvacetileté úspěšné realizaci 
Evropských dnů handicapu.

MíSto koNáNí  Divadlo loutek ostrava, ul. pivovarská, Moravská ostrava
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středa 3. října
13.00–18.00
JaRmaRK
prodejní výstava výrobků lidí s handicapem

13.00–21.00

BaBiČKa s dĚdOU, ti ale JedOU – vÝstava 

Výstava obrázků výtvarné soutěže mladých umělců se specifickými problémy

18.00–21.00

KŘiŠŤálOvÝ KamÍneK 2012 – slavnOstnÍ veČeR

asociace trIGoN předá už posedmé prestižní ocenění křišťálový kamínek osobnostem se 
specifickými problémy za mimořádné aktivity a poděkuje také těm, kteří lidem s postižením věnují 
svůj čas, energii i kus osobního života. 

MíSto koNáNí  Dům kultury města ostravy, ul. 28. října, Moravská ostrava

Čtvrtek 4. října
9.00–15.00

sOciálnÍ POdniK nenÍ Jen alteRnativa, ale i POtŘeBa – semináŘ 

Seminář je tematicky zaměřen na problematiku zaměstnávání osob se znevýhodněním formou 
sociálního podnikání, chybět nebudou příklady dobré praxe ze zahraničí.
MíSto koNáNí   Mamaison Business & Conference, Hotel Imperial ostrava, ul. tyršova, 

Moravská ostrava
HlaVNí partNEr   Družstvo NaprotI, ostrava

Úřad práce Čr – krajská pobočka ostrava 
Univerzita palackého v olomouci, pedagogická fakulta, Ústav 
speciálněpedagogických studií 

Vernisáž výtvarných prací dětí a mládeže s handicapem z polska pod záštitou Generálního konzulátu 
polské republiky v ostravě v 18 hodin v Mléčném baru NaprotI

Pátek 5. října
9.00–12.00

naŠe evROPa – sOUtĚž PRO dĚti a mládež se sPeciFicKÝmi PROBlémy

Mezinárodní vědomostní soutěž zaměřená na vzájemné porozumění, o respektování odlišných kultur 
a zvyků, stírání rozdílů mezi handicapovanými a vytváření lepších podmínek pro jejich integraci 
v rámci EU
MíSto koNáNí  Základní škola, kpt. Vajdy 1a, ostrava-Zábřeh
HlaVNí partNEr  Základní škola, kpt. Vajdy 1a, ostrava-Zábřeh


