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úvodní slovo

Vážení přátelé!

Máme za sebou období, ve kterém jsme usilovali o stabilizaci naší organizace v ostravském regionu a rozšíření
služeb a aktivit pro znevýhodněné děti i dospělé.
Někdo dává a nemá z toho zisk, někdo dostává, aniž by
si to mnohdy zasloužil.  Naše role je prostředky využít co
nejlépe a předat prostřednictvím námi poskytovaných
služeb těm, kteří je nejvíc potřebují. Tato idea zhodnocuje naše konání, dává hlubší smysl získaným penězům
na podporu jednotlivých projektů.
V roce 2009 se nám podařilo otevřít novou službu chráněného bydlení. Díky ní můžeme poskytovat zaměstnancům chráněných dílen samostatné bydlení s podporou,
a to v běžném prostředí v pronajatých bytech.  Rozšířili
jsme spolupráci se zahraničními partnery. Ceněné a vyhledávané je další vzdělávání zaměstnanců pracujících
v sociální oblasti formou výměnných stáží. Jejich návštěva podobných zařízení v jiných zemích jim umožnila
získat nový úhel pohledu na práci s lidmi se znevýhodněním.
Pokračovali jsme rovněž v úspěšně nastartovaném mezinárodním kulturním dialogu. Uspořádali jsme už XVII.
ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě a získali
další partnery v České republice a Itálii. Rozšíření vzájemné komunikace, aktivní výměna zkušeností a konkrétních poznatků v evropském neziskovém sektoru
jednoznačně přispívá k odstraňování předsudků, které
zejména v české společnosti stále přetrvávají.
Uvědomuji si, že stanovené cíle není vždy snadné uskutečnit a naplnit. Potýkáme se s problémy, jejichž řešení

si často žádá velký výdaj energie a pracovní nasazení
mnoha lidí, nezřídka bez ohledu na finanční odměnu
a vynaložený čas. Většina našich projektů vyžaduje dlouhodobé trvání. Pomoci nám může každý – svou prací,
osobním přístupem i finanční podporou.
Nevládním neziskovým organizacím je často vytýkána
neprůhlednost využívání poskytnutých peněz. Opak je
však pravdou. Naše organizace si prošla obdobím intenzivních kontrol a auditů. Transparentnost a otevřenost
nadále zůstávají nedílnou součástí naší práce.  
Vážení přátelé, chci poděkovat všem svým spolupracovníkům, kteří vytvářejí nezbytné zázemí pro činnosti
naší organizace. Poděkování patří také jednotlivcům,
organizacím, institucím a firmám, které nás podporují
a bez nichž by naše práce nebyla možná a postrádala by
jakýkoliv efekt. Poděkování patří tudíž všem, kteří jsou
ochotni pomáhat.

Olga Rosenbergerová
ředitelka Asociace Trigon

Asociace TRIGON vznikla 29. března 2006
a je registrována u MV ČR
pod č. j. VS/1-1/63735/06-R ze dne 29. 3. 2006.

Sídlo
Skautská 1045
708 00 Ostrava-Poruba

Bankovní spojení
ČSOB, a.s., č. ú. 219788859/0300 (provoz)
ČSOB, a.s., č. ú. 219788840/0300 (EDH)
Raiffeisen Bank a.s., č. ú. 2403464001/5500 (sponzoring)

Kontakt
tel.: 596 630 246
e-mail: info@asociacetrigon.eu
www.asociacetrigon.eu

Poslání
Asociace TRIGON má zájem uskutečňovat obecně prospěšné projekty opírající se především
o snahu pomáhat handicapovaným, rizikovým skupinám dětí, lidem ohroženým sociálním vyloučením, ale
také jejich rodinám. Efektivní spoluprací s jinými organizacemi a institucemi v oblasti vzdělávání, sociální sféry a zdravotnictví asociace usiluje o zkvalitnění a zajišťování takových služeb, které vedou k větší samostatnosti
a sociálnímu začlenění lidí s handicapem do společnosti.

Hlavní cíle
 Vytváření podmínek a předpokladů, které přispívají
ke zkvalitnění života osob s handicapem
 Propojení činností členských organizací Asociace
TRIGON
 Nabídka komplexních služeb pro osoby se specifickými potřebami
 Vybudování profesionální organizace reagující na potřeby ostravského regionu
 Realizace společných cílů a projektů při zachování
principů dvojí identity
 Rozšíření partnerských vztahů s asociacemi v zahraničí
 Podpora aktivního občanství

Motto: „Méně slibovat, více poskytovat“

Členské organizace
VIZ-CENTRUM o. s.
MODRÝ MOTÝLEK o.s.
ZUZANA o. s.
Mediační centrum MEDIKOM o. s.
ABAK – počítadlo o. s.
MENS SANA o. s.
SPMP ČR
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Zleva: Asociace
Lenka Marečková
TRIGON (koordinátorka Evropských dnů handicapu), Zuzana Sedláčková (pracovní asistentka), Jaroslav Pašanda (vedoucí dřevařské,
montážní a zámečnické dílny), Marta Holčáková (psycholožka), Jakub Sekera (sociální pracovník), Marcela Vrbová (pracovní konzultantka), Kamila Jalůvková
Skautská 1045
(administrativní
pracovnice), Eva Vozníčková (vedoucí textilní dílny), Eva Galdiová (administrátorka projektů, webmaster).

708 00 Ostrava-Poruba

chráněn
dílny

Výroční zpráva
Asociace TRIGON

Aktivizační a motivační středisko
Posláním střediska je prostřednictvím základního
poradenství, specifických forem rehabilitace, výchovných a vzdělávacích programů a kulturních aktivit
integračního charakteru zlepšovat kvalitu života osob
se znevýhodněním. Aktivizační a motivační činnosti
a podpora získávání nebo zdokonalování základních
pracovních návyků a dovedností jsou součástí komplexní systematické přípravy klientů nejen do běžných
pracovních podmínek, ale i jejich integrace do majoritní společnosti.

Poradensko-motivační
program
Poradenská činnost se zaměřuje na řešení specifických
potřeb lidí se zdravotním postižením a jinak znevýhodněných a na odstraňování překážek jejich přístupu
na trh práce.

Les Genêts
d‘Or

Ergoterapie v pracovních dílnách
Provoz dílen je přizpůsoben individuálním potřebám
a zdravotnímu stavu klientů. V dílnách rovněž probíhají pracovní rehabilitace a příprava na práci, které jsou
realizovány dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
 Dřevařská, montážní a zámečnická dílna
 Údržba zahrady
 Údržba budovy
 Textilní dílna
 Kompletace subdodávek

motivační
středisko

Sociálně-edukační činnosti
Při realizaci sociální práce jsou aplikovány pedagogické principy, protože vzdělávání a rozvoj

kompetencí pozitivně přispívá ke změně znevýhodňujícího postavení.
Základy práce na PC
Terapeutický klub
 Nácvik přirozené komunikace
 Nácvik adekvátních reakcí v konfliktních a krizových
situacích
 Posilování schopnosti asertivity, zvládání stresu
 Upevňování každodenních pozitivních návyků,
získávání větší sebedůvěry
 Aktivní a smysluplné využívání volného času
 Navázání nových sociálních vztahů

Kulturní aktivity
Divadelní studio VaDidlo (dramaterapie)
 Výuka základních hereckých dovedností (dýchání,
artikulace, mimika, gestikulace, držení a pohyb
celého těla apod.)
 Vnímání vnějších a vnitřních podnětů, citlivost
na nonverbální komunikaci
 Vyjadřování pocitů, nálad − tvořivé zpracovávání
emocí
 Poznávání sebe sama a ostatních lidí nejen
v divadelním kolektivu
 Posilování mechanické a optické paměti

vzděláván

TRIGON Band (muzikoterapie)
 Zpěv a hra na hudební nástroje
(kytara, flétna, bubínky)
 Vzájemné obohacování se hudebními prožitky
 Získání sebedůvěry a radosti ze života
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činnost asociace v roce 2009

Agentura podporovaného zaměstnávání
Agentura je založena na zásadním principu uplatňování práva na práci a je registrovanou službou u České unie podporovaného zaměstnávání.
Hlavním cílem podporovaného zaměstnávání je,
aby zájemce o práci, který má minimální šanci se
zapojit do běžného pracovního života, získal a byl
schopen si udržet skutečnou práci, která odpovídá
jeho požadavkům a možnostem. Součástí je také posílení životní a pracovní aktivizace zájemce o práci,
pomoc při vyhledávání zaměstnání s cílem uzavření
pracovního vztahu.
 Poradenství pro volbu přípravy k práci
 Motivační aktivity
 Podpůrné lekce

JOB kluby
 Orientace na trhu práce
 Aktivní vyhledávání vhodných pracovních příležitostí
 Psaní životopisu, motivačního dopisu, odpovědí
na inzeráty
 Řešení situací v rámci přijímacího řízení
 Znalosti náležitostí pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti
 Řešení pracovních problémů
 Komunikace se zaměstnavatelem a spolupracovníky
Důležitým motivačním faktorem pro zájemce o práci je
možnost zapojit se alespoň částečně do pracovní činnosti. Během roku se nám podařilo sehnat externího

Program celoživotního vzdělávání
Asociace TRIGON je držitelem akreditace vzdělávací instituce udělené MPSV ČR a je pověřena k uskutečňování
akreditovaných vzdělávacích programů s celostátní platností.
Specializované rekvalifikační kurzy pro osoby se zdravotním postižením akreditované MŠMT ČR:
 Pomocný pracovník ve stavebnictví
 Aranžér
Podpora zdravotně postižených studentů při
studiu
 Pomoc při vytváření rovných příležitostí ke studiu
 Zvýšení informovanosti

 Vzdělávací programy zaměřené na potřeby klientů
 Individuální podpora při zvládání učební látky, konzultace
 Pedagogicko-psychologické poradenství
 Spolupráce se školami
Podpora mezinárodního kulturního dialogu
Mezinárodní aktivity jsou realizovány na základě smlouvy o spolupráci se zahraničními organizacemi, programu
ERASMUS a Leonardo da Vinci.
 Výměnné studijní pobyty a stáže
 Účast na konferencích, workshopech a festivalech
 Výměnné pobytové akce dětí a mládeže se specifickými potřebami

dodavatele, který poskytl možnost přivýdělku prostřednictvím subdodávek své firmy. Šlo o manuální stereotypní práci jako např. lepení, skládání či kompletování
nejrůznějších reklamních předmětů. Naším cílem bylo
klienty sledovat, hovořit s nimi a pomáhat jim při zvládání zadaného úkolu. Smyslem takové práce pro klienty je získat a upevnit si pracovní návyky, zjistit své
limity, minimalizovat problémy při zvládání činnosti
a klienty motivovat. V průběhu roku se nám také podařilo zajistit nové kontakty s potenciálními zaměstnavateli. Aktivní spolupráce probíhala i s chráněnými
pracovišti na území města Ostravy. Společně s klienty
jsme navštívili v rámci exkurzí vybraná pracoviště ostravských firem.

činnost asociace v roce 2009

Chráněné bydlení
Asociace TRIGON ve spolupráci s městským obvodem
Moravská Ostrava a Přívoz provozuje chráněné bydlení
ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších změn. Máme k dispozici 4 jednopokojové byty s kuchyňkou v Ostravě-Přívoze. Cílovou skupinu
tvoří především osoby s psychiatrickou diagnózou, nebo
jiným zdravotním postižením a osoby ohrožené sociálním
vyloučením. Uživatele pravidelně navštěvuje sociální pracovník a asistenti, kteří jim pomáhají s adaptací na nové
podmínky, s řešením jejich tíživé životní situace a s postupným začleňováním do běžného prostředí.
Klademe důraz na rozvinutí stávající soběstačnosti
klienta, jeho návrat do vlastního domácího prostředí,
obnovení standardního životního stylu a schopnosti vést
samostatný život. Jeho inovativnost spočívá především
v propojení služeb a aktivit poskytovaných Asociací

TRIGON. Jde zejména o přípravu na práci, zaměstnávání v chráněných dílnách, podporované zaměstnávání,
motivační a volnočasové činnosti, což přispívá k integraci osob s handicapem do majoritní společnosti.
Přípravná fáze projektu probíhala v prvním pololetí roku
2009, kdy jsme na základě zkušeností získaných od zahraničních partnerských organizací vytvořili obsahovou
rovinu činnosti systému modifikovaného podporovaného bydlení. Během přípravné fáze jsme vybrali tým
pracovníků, kteří byli systematicky vedeni a absolvovali
týdenní stáž v různých typech podporovaného bydlení v Itálii v partnerské organizaci Asociace TRIGON.
Opravy a údržba bytů byly zajišťovány chráněnou dílnou
– pracovním centrem organizace VIZ‑CENTRUM. Dne
1. srpna 2009 jsme obdrželi registraci sociální služby
chráněného bydlení.

…a ještě něco navíc aneb příběhy se šťastným koncem
Během roku 2009 pořádala Asociace TRIGON vždy
jedenkrát měsíčně poslechová odpoledne vážné hudby, pravidelná pondělní relaxační cvičení pro zdraví.
Klienti měli možnost navštívit zajímavé výstavy, absolvovali také naučné výlety a exkurze, dokonce se mohli
vydat na originální výlet Ostravou historickou tramvají
Barborka.
V lednu obdržela od Dopravního podniku Ostrava
bezplatnou jízdenku Anna Poláchová v hodnotě 20 tisíc

korun. Ve svých patnácti letech byla přímým účastníkem
dopravní nehody. Utrpěla těžká zranění, traumatický
šok vysokého stupně, následovalo několikaleté léčení,
opakované plastiky, amputace nohy… To vše způsobilo
vážné psychické onemocnění ženy. V roce 2008 jí bylo
doporučeno zařízení Asociace TRIGON, které je zaměřené na psychologické poradenství a absolvování terapeutického programu. Díky aktivizaci a pracovní rehabilitaci
v asociaci začalo pro ni šťastné životní období bez dalších hospitalizací v psychiatrické léčebně.

Pozvání do Ostravy přijal francouzský horolezec
Philippe Ribiere. V polovině března se setkal se studenty Střední školy prof. Zdeňka Matějčka v Porubě.
„Slovo handicap neznám. Pocházím z Martiniku, vlastní rodiče se mne hned po narození zřekli. Ti adoptivní
mi umožnili vyrůstat mezi zdravými vrstevníky, v běžné
škole. Lezení po skalách mne zaujalo v patnácti,“ vzpomínal charismatický dvaatřicetiletý horolezec. Sport
před ním otevřel nové horizonty. „Poznal jsem, že nezáleží na fyzickém zjevu, ale na lidských možnostech.
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Asociace TRIGON

I s nepohyblivým zápěstím a prsty jsem zdolal skály
v různých světadílech. Handicap se stal mojí velkou silou a jsem šťastný,“ řekl P. Ribiere s tím, že peníze nepřinášejí štěstí, ale štěstí je v tom, že člověk žije tak, jak
chce on sám. „Pochopitelně, bez sponzorů bych nikdy
nemohl lézt po skalách, ani jezdit po Evropě, setkávat
se na podobných besedách s lidmi, vidět jiné země. Ze
svých cest připravuji filmový dokument pro francouzskou televizi, píši knížku. A to mne zcela naplňuje,“ dodal mladý muž.

Pro Asociaci TRIgON zpracoval Dativ Ostrava, 2009

Poslední březnový den bylo v sídle asociace živo
a chvílemi i docela těsno. Všichni totiž slavili třetí narozeniny Trigonu. Celodenní program zahájili muzikanti
Trigon Bandu. „V repertoáru máme kolem dvanácti písniček. Nejraději zpívám ty od našeho vedoucího Jiřího
Neduhy, třeba U nás na horách nebo Do teplých krajin,“
řekla sedmnáctiletá Sandra Vyvialová, zpěvačka a hráčka na perkusní nástroje, která působí v hudební skupině
už rok a našla v ní opravdové přátele a pomocníky.
Narozeninová oslava se neobešla bez turnaje ve stolním hokeji, tanečního vystoupení, recitace, zdobení velikonočních vajíček a blahopřání, setkání klientů s kadeřnicí a vizážistkou, připraveno bylo sázení ovocných
stromů, ale i prodejní výstava výrobků z textilní a dřevařské dílny.
Fotograf Otakar Matušek je dlouholetý psychiatrický
pacient a také klient Trigonu, kde zahájil výstavu
svých fotografií. Jiří Siostrzonek z Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě o jeho tvorbě řekl,
že jsou to vlastně texty, i když velmi úsporné, až minimalistické. Ale prostřednictvím nich dokáže komunikovat s okolním světem, lidmi a především sám se sebou.
„V Trigonu jsem našel úžasný prostor plný nadějí.
Za to patří všem velké díky,“ řekl O. Matušek na vernisáži.

Les Genêts
d‘Or
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projekty podpořené v roce 2009

mezinárodní spolupráce

Partnerství a komunikace se zahraničními
nevládními organizacemi slaví úspěchy
Asociace TRIGON je členem mezinárodního seskupení
ATAE a členem organizace ARFIE, což je evropská síť
partnerů zaměřujících se na výzkum, vzdělávání a poskytování sociálních služeb pro postižené osoby se sídlem v Bruselu.
Spolupráce organizací zemí Evropské unie a hlavně podzimní završení veškerých aktivit na Evropských dnech
handicapu v Ostravě úspěšně zkvalitňuje služby a péči
pro handicapované osoby a jejich integraci do majoritní
společnosti.
Významnou akcí s mezinárodním puncem byla nesporně návštěva (březen 2009) předsedy francouzské
asociace Handi-Grimpe a horolezce Philippa Ribiera.
Setkání bylo připraveno ve spolupráci s francouzskou
ambasádou (podrobnější informace na str. 6).
Výměnný studijní pobyt odborníků se uskutečnil pro
českou delegaci (březen 2009) v partnerské organizaci EPTA v italské Bologni. V rámci programu se konaly exkurze do škol Scuola elementare Morandi a Scuola
media Dozza. Stážisté měli možnost aktivně se zapojit
do výuky, seznámit se s problematikou integrace postižených dětí do tříd běžné školy, sledovat práci vychovatelů a poznat specifika a odlišnosti výchovy a vzdělávání
handicapovaných dětí v Itálii. Na workshopech v sídle
Asociace TRIGON byly poté prezentovány poznatky
ze studijního pobytu odborným pracovníkům z oblasti
vzdělávání a výchovy dětí a mládeže se specifickými problémy.

Na jaře (květen 2009) navštívili Ostravu zástupci italské organizace APAD. Zavítali do Speciální školy
Kpt. Vajdy 1a v Ostravě-Zábřehu, ZŠ P. Pittra v Ostravě
‑Přívoze, SŠOS Klimkovice a SŠ Z. Matějčka v Ostravě
‑Porubě. Asociace TRIGON pro své kolegy z Itálie připravila mítink a zajímavý kulturní program.
Účast Ostravanů na semináři ATAE v italské Bologni
(květen 2009) nebyla náhodná. Diskuze směřovala zejména k otázkám souvisejícím s výměnou zkušeností
v oblasti školní integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a s určením hlavního směru budoucí mezinárodní spolupráce. V dalších dnech členové české delegace absolvovali exkurzi do rezidenčního centra Renzo
Navacchio a chráněných dílen a pracovišť organizace
Cils Cesena – kooperativy pro pracovní a sociální začlenění. Navštívili rovněž první cesenskou banku. Právě
tam handicapovaní třídí drobné mince a připravují korespondenci, obsluhují kopírky apod.
Cílem pracovního setkání členů ATAE v Morlaix
(listopad 2009) bylo definování základních směrů činnosti jednotlivých členů v letech 2010 a 2011 a spolu
účast na společných mezinárodních projektech. V rámci
pracovního jednání byl vytvořen seznam konkrétních
projektů členů ATAE včetně termínů jejich realizace
a zapojení příslušných organizací do těchto projektů. Francouzští kolegové požádali zástupce Asociace
TRIGON o pomoc při řešení aktivit, které se týkají dětí
a mládeže s poruchou autistického spektra.

Asociace TRIGON byla na základě dlouhodobé vícestranné smlouvy o mezinárodní spolupráci už potřetí
organizátorem Evropských dnů handicapu v Ostravě,
XVII. ročník se uskutečnil od 5. do 11. října 2009.
Evropské dny handicapu zahájil ve foyeru Nové radnice
primátor Ostravy P. Kajnar. Svým projevem akci podpořil také europoslanec M. Ouzký a viceprezident správní
rady francouzské organizace AFPE a člen mezinárodního seskupení ATAE Yannick Besnier. Všichni přítomní
mohli zhlédnout výstavu výtvarných prací dětí s poruchou autistického spektra s názvem Svět je plný barev.
O téma odborné části programu EDH Vzdělávání
dětí s poruchou autistického spektra byl velký zájem
mezi odborníky, ale i rodiči postižených dětí z celé ČR.  
Konference i workshop s praktickými ukázkami rozšířily
povědomí o problematice vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra.
V rámci workshopu Podívejte se, co umíme! prezentovali své dovednosti studenti se specifickými problémy ze
škol Moravskoslezského kraje, a o svých aktivitách daly
vědět také chráněné dílny z ČR i ze zahraničí.
Slavnostní večer Křišťálový kamínek 2009 se nesl v duchu „lifestylu“. Vystoupili skupina TRIGON Band,
romská taneční skupina Cikne čhaja, kadeřníci s vlasovou show, žáci Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia
v Ostravě, módní přehlídku předvedli žáci se speciálními
vzdělávacími potřebami SŠOS Klimkovice. Nejvíc očekávaná byla předání ocenění Křišťálový kamínek 2009.  
Nominace přicházely do Asociace TRIGON z různých
míst České republiky i zahraničí.
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Výkaz zisku a ztráty

Výroční zpráva
Asociace TRIGON
(v tis. Kč)

669
447
222
2 880
75
206
280
2 318
1 478
1 279
198
74
13
33
28
5 101

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
Tržby z prodeje služeb
Ostatní výnosy celkem
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěvky (dary)
Provozní dotace
Výnosy celkem

183
183
4 490
12
199
158
4 121
4 673

Výsledek hospodaření po zdanění
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NÁKLADY
Spotřeba materiálu celkem
Spotřeba materiálu 	
Spotřeba energie 	
Ostatní služby celkem
Opravy a údržba
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby 	
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady 	
Zákonné sociální pojištění
Ostatní náklady celkem
Ostatní pokuty a penále
Úroky
Jiné ostatní náklady
Náklady celkem

Les Genêts

motivační
středisko

-427

10
11

chráněné
dílny
Rozvaha

(v tis. Kč)

Aktiva
Krátkodobý finanční majetek 	
Pokladna
Bankovní účty
Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky
Jiné pohledávky
Ostatní dotace
Jiná aktiva
Aktiva c e l k e m

k 1. 1. 2009
415
3
412
262
152
5
105
0
677

k 31. 12. 2009
324
3
321
60
11
61
-12
0
384

P asiva
Vlastní zdroje celkem
Fondy 	
Nerozdělený zisk min. let
Výsledek hospodaření 	
Cizí zdroje celkem
Dlouhodobé bankovní úvěry
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva
P asiva c e l k e m

k 1. 1. 2009
-344
10
-2 480
2 126
1 021
840
181
0
677

k 31. 12. 2009
-771
10
-354
-427
1 155
839
316
0
384

vzdělávání

chráněné
dílny
Zájem o podporu a sponzorování
činnosti naší asociace trvá
Je velmi těžké přesvědčovat potenciálního partnera
nebo sponzora, že právě vy jste tou nejúžasnější organizací ve městě, když o vás ještě nikdy neslyšel. To však
není případ Asociace TRIGON. Ta mnohem častěji zaznamenává, jak její noví příznivci říkají: „Ano, viděl
jsem vaši prezentaci!“ nebo „Právě jsem si o vás přečetl
článek…“ Zisk finančních příspěvků býval ještě nedávno považován za něco, kde především záleží na tom,
koho znáte. Dnes ve světě neziskových organizací, tedy
i v Asociaci TRIGON platí, že jde také o to, kdo zná vás.

Poděkování patří:
členským organizacím
 VIZ-CENTRUM o.s.
 MODRÝ MOTÝLEK o.s.
 ZUZANA o.s.
 Mediační centrum MEDIKOM o.s.

vzdělávání

spolupracujícím
organizacím a zařízením
 Consorzio EPTA, Itálie
 Les Genets d´Or, Francie
 AFPE, Francie
 Cils Cesena, Itálie
 FUTURA, Itálie
 ARFIE (evropská síť partnerů zaměřujících se
na výzkum, vzdělávání a poskytování sociálních
služeb pro postižené osoby), Belgie

 Univerzita Roma TRE, Itálie
 Francouzská ambasáda v Praze
 Základní školy a ústavy sociální péče z Polska
a Slovenska
 Kristály Alapítvány, Maďarsko
 Úřad práce Ostrava
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky
 Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
 Městská policie Ostrava
 Komise pro handicapované děti a mládež
Rady města Ostravy
 Dům kultury města Ostravy
 SŠ Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba
 ZŠ Kpt. Vajdy, Ostrava-Zábřeh
 Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav speciální
pedagogiky
 SŠOS Klimkovice
 ZŠ Přemysla Pittra, Ostrava-Přívoz
 MŠ Čs. exilu, Ostrava-Poruba
 APLA – Asociace pomáhající lidem s autismem,
Vysočina
 Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním
postižením Ostrava
 Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě
 Múzická škola při Lidové konzervatoři
Ostrava-Mariánské Hory
 ZŠ Ukrajinská, Ostrava-Poruba
 Výzkumný ústav pedagogický Praha
 ZŠ Velké Heraltice
12

partneři a sponzoři

Děkujeme všem sponzorům za finanční podporu

 Odborné učiliště a praktická škola Brno
 RAIN MAN – sdružení rodičů a přátel dětí
s autismem, Ostrava
 Třempek, s.r.o, Třemešná
 VDI Metros, Ostrava
 Tyflocentrum, Ostrava
 Charita sv. Alexandra, Ostrava
 Charita Opava – chráněná dílna Vlaštovičky
 Armáda spásy Ostrava
 Charita Hrabyně
 Sdružení přátel dětí s mentálním postižením Oříšek
 Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek
 Organizace zaměřené na vzdělávání a péči o děti
s poruchou autistického spektra v ČR
 Hotel Zubříč, Rajnochovice
 Tragedy – kadeřnický salon, Moravská Ostrava
 Restaurace Kuželna, Ostrava-Poruba

Asociace TRIGON
Skautská 1045
708 00 Ostrava-Poruba
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