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Základní údaje

Poslání

Členské organizace

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

Posláním Asociace TRIGON je uskutečňovat
obecně prospěšné projekty zaměřené
především na pomoc dětem, mládeži
a také dospělým se znevýhodněním, jejich
rodinám, rizikovým skupinám dětí a lidem
ohroženým sociálním vyloučením.
Efektivní spoluprací s dalšími organizacemi
a institucemi v oblasti vzdělávání, sociální sféry
a zdravotnictví asociace usiluje o zkvalitnění
a zajišťování komplexních služeb, které vedou
k větší samostatnosti a sociální integraci
lidí se znevýhodněním do společnosti.

•	VIZ-CENTRUM o.s.
•	MODRÝ MOTÝLEK o.s.
•	ZUZANA o.s
• Mediační centrum MEDIKOM o.s.

Sídlo A Bankovní spojení
Skautská 1045/3, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 27027686
ČSOB Ostrava:
CZK 219788859/0300, 221065940/0300
Raiffeisenbank Ostrava:
CZK, EUR 2403464001/5500 (pro sponzory a dárce)

Kontakt
Tel.: 596 630 246, 596 910 022
E-mail: info@asociacetrigon.eu
www.asociacetrigon.eu

VÝBOR SDRUŽENÍ
MUDr. Jana Špačková
praktická lékařka pro děti a dorost – pediatr
Ing. Radovan Maresz
ředitel SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba
Mgr. Olga Rosenbergerová
předsedkyně Asociace TRIGON a místopředsedkyně
pro projekty a fondy EU Asociace NNO v ČR
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Hlavní cíle
•	Vytváření podmínek a předpokladů,
které přispívají ke zkvalitnění
života osob se znevýhodněním
•	Propojení činností členských
organizací Asociace TRIGON
•	Nabídka komplexních služeb pro
osoby se znevýhodněním
•	Vybudování profesionální organizace
reagující na potřeby ostravského
regionu a Moravskoslezského kraje
•	Realizace společných cílů a projektů při
zachování principů dvojí identity
•	Mezinárodní spolupráce, posilování
partnerství se zahraničními organizacemi
•	Podpora aktivního občanství a osvěta
veřejnosti

Záměry Asociace TRIGON
• Ve vztahu ke klientům
Podpořit klienta zejména v přípravě na práci,
zlepšit jeho sociální dovednosti, pomoci mu
se zajištěním práce v chráněných dílnách
či na otevřeném trhu práce a poskytnout
mu bydlení odpovídající jeho potřebám.
• Ve vztahu k zaměstnancům
Zvýšit profesní kompetence týmu prostřednictvím
zahraničních pracovních stáží. Praktické
zkušenosti, které zaměstnanci získají od kolegů
ze zemí EU, vedou rovněž ke zlepšení profesní
motivace a k zisku nových zkušeností v přístupu
ke klientům jako rovnocenným partnerům.
• Ve vztahu k veřejnosti
Zvyšovat osvětu veřejnosti o možnostech
zaměstnávání osob se zdravotním postižením
a podporovat aktivní občanství prostřednictvím
realizovaných jednorázových aktivit. Směrem
k veřejné správě usilujeme o narovnání vzájemných
vztahů mezi neziskovým sektorem poskytujícím
veřejně prospěšné služby a poskytovateli dotací.
Naší snahou je rovněž zlepšení postavení
neziskových organizací v České republice směrem
k odpovídajícímu evropskému standardu.

rozhovor

Svět se stává lepším díky každodenní
statečnosti a slušnosti lidí
Předsedkyně Asociace Trigon Olga Rosenbergerová
se pohybuje v sektoru nestátních neziskových organizací jako ryba ve vodě. Zná tuto oblast velmi dobře, ví,
co potřebuje, v čem mají neziskovky omezené hranice,
kde naopak nebývalé možnosti. Zažila úspěch i prohry… Říká, že v některých okamžicích je větší zlo
neudělat žádné rozhodnutí, než udělat rozhodnutí ne
zrovna optimální. V této oblasti to platí dvojnásob.
•	Jste hlavou a duší  Asociace TRIGON.
Co vás vedlo k jejímu založení?
TRIGON vznikl společným rozhodnutím lidí a organizací
s potřebou vytvořit stabilní a profesionální neziskovou
organizaci v ostravském regionu. Chtěli jsme přispět
k narovnání podmínek pro působení nevládních
neziskových organizací, které realizují prospěšnou
činnost, zároveň jsme chtěli poskytovat služby pro osoby
se znevýhodněním trochu jinak. Bylo nutné změnit
práci s klienty, přistupovat k nim nikoli podle diagnóz
a omezení, ale podporovat rozvíjení jejich schopností
a dovedností, dovést je k co největší míře samostatnosti.
Naším vzorem byly neziskové organizace z Francie
a jejich sebevědomí a soběstační klienti. Velká motivace.
Nejdříve jsem dobrovolně pomáhala v nastartování
aktivit především v oblasti mezinárodní spolupráce
a od roku 2007 se věnuji práci v asociaci na plný
úvazek. Ten samozřejmě není osmihodinový. (smích)
•	Jak vypadá chvíle, kdy se o asociaci
svět dozví, že existuje?

Letos jsme oslavili už pět let naší existence.
Celou tu dobu jsme se snažili naplňovat své vize,
mnohdy přes různé překážky a určitá nepochopení
především ze strany státních institucí a jiných
neziskových organizací. Mám radost ze všeho, co
se nám už podařilo. A není toho opravdu málo. Ale
zároveň vím, že nás čeká stále ještě mnoho práce
– v osvětě společnosti, ve zlepšení komunikace,
spolupráci a prohlubování důvěry neziskového
sektoru, veřejné správy, firem a dalších institucí.

organizaci. Stát umožňuje neziskovkám prezentovat
se, dává jim bezplatný prostor ve veřejnoprávní
televizi. Tím významně podporuje i zdravou
konkurenci a etické chování firem. V konečném
důsledku ušetří také peníze ze státní pokladny.
Podnikatelé se zase mohou rozhodnout, na jaký
konkrétní účel své peníze věnují. Jsou mnohem
více zapojeni do dění občanské společnosti.

•	V čem je práce v neziskovém sektoru nejtěžší?

Ve všestrannosti. Každý musí zvládat více profesí.
Důležitý je kontakt s klienty, který nám poskytuje
zpětnou vazbu pro naši činnost. Rozvoj klientů, jejich
osobnostní růst je pro nás velkým zadostiučiněním,
že naše pracovní nasazení není zbytečné.

Nejtěžší je získat peníze na činnost. Bohužel jsme
závislí především na financích z jednoletých dotací.
Oproti příspěvkovým organizacím jsme začátkem roku
bez prostředků na mzdy a provoz, protože se dotace
teprve schvalují. Až v polovině roku jsme schopni
si naplánovat rozpočet do konce prosince. Z většiny
dotací nemůžeme financovat například bankovní
poplatky, cestovné, platy vedoucích pracovníků, kteří
vytvářejí strategii organizace. Od sponzorů, pro které
není charita v Česku příliš výhodná, je obtížné získat
sponzorské dary. Soukromý užitek je mnohdy zcela
odlišný od zájmů společenských. Je tedy zapotřebí
nastavit nové podmínky a podnikatele motivovat
k solidaritě. Z mého pohledu je to především
možnost daňových asignací, kterých se s úspěchem
využívá u našich sousedů v Polské republice.
Každý občan tam má možnost věnovat jedno
procento ze svého ročního příjmu obecně prospěšné

•	A v čem je zajímavá?

•	Věříte na hrdiny, kteří zachraňují svět?
Pohled na hrdinství se historicky mění, jiný byl
ve starém Římě a jiný je dnes. Například Vladimír
Čermák v knize Rozhovory o filosofii, politice a právu
připomíná, že v minulosti najdeme dobro i zlo, pouze
dobro je však ochotno se obětovat, a tím posunuje
společnost přes všechny často hrůzné akty zla
dále kupředu. Je otázkou nakolik jsme v dnešním
světě schopni rozeznat rozdíl mezi dobrem a zlem
a ve jménu čeho jsme připraveni přinášet oběti.
Já věřím, že svět se stává lepším díky každodenní
statečnosti a slušnosti lidí, kteří jsou ochotni
dávat a zapomínat na svůj vlastní prospěch.
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činnosti

Aktivizační a motivační
středisko
Posláním střediska je zlepšovat kvalitu života
osob se znevýhodněním, a to prostřednictvím
základního poradenství, pracovní rehabilitace
a přípravy na práci, výchovných a vzdělávacích
programů a kulturních aktivit integračního
charakteru. Komplexní nabídka podpory je
zaměřena na pracovní a společenskou integraci.

Poradensko-motivační program
Poradenská činnost je zaměřena na řešení
specifických potřeb mládeže a dospělých se
znevýhodněním a na odstraňování překážek
jejich přístupu na trh práce. Cílem je orientovat
účastníka programu na pracovní činnost, která
je vzhledem k jeho schopnostem a možnostem
optimální, ekonomicky a společensky přijatelná.
a)	Poradenství pro přípravu k práci
•	Posouzení osobnostních a kvalifikačních
předpokladů klienta
•	Sestavení bilanční diagnostiky
•	Zařazení klienta do motivačních aktivit
dle jeho individuálních dispozic
•	Průběžné konzultace směřující
k osobnímu rozvoji klienta
•	Individuální a skupinové poradenství
•	Spolupráce s rodinnými příslušníky
a bezprostředním okolím
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b) Motivační program
Pracovní rehabilitace a příprava
na práci v dílnách
Praktický výcvik, motivační činnosti a podpora
získávání nebo zdokonalování základních pracovních
a sociálních návyků v dílnách (dřevařské, montážní
a zámečnické, textilní, práce na zahradě, kompletace
subdodávek) jako součást komplexní systematické
přípravy klientů do podmínek každodenního života.
Náplní dílen jsou jednoduché pracovní činnosti.
Cílem je, aby si klient osvojil dovednosti:
•	Pravidelná docházka
•	Pracovní tempo
•	Výdrž a výkonnost
•	Zodpovědnost za práci
•	Komunikace v kolektivu
Provoz dílen je přizpůsoben potřebám
a zdravotnímu stavu klienta.
Prodej výrobků:
Výrobky našich klientů je možno zakoupit
přímo v Asociaci TRIGON. Na přání zákazníka
vyrábíme i na zakázku, např. bytové doplňky,
jednoduchý nábytek, renovace nábytku,
dekorativní předměty, ptačí budky, psí boudy
apod. V rámci prací na zahradě zajišťujeme
údržbu zeleně na pozemcích jak pro soukromé
osoby, bytové a nájemní domy, ale i pro firmy.

A pak přijde

zimní čas
A po zimě jaro zas

Potom
bude všechno kvést

Budem se smát

o sto šest
Přijde k nám

jarní čas
Stromy budou

pučet zas

Petrklíči vylez ven

Ať je krásný

každý den

V listopadu

čáp
odletí
Draka z kopců pouští děti
Už za měsíc je tu zas

Krásný
vánoční čas

A pak přijde zimní čas

A  po zimě jaro zas

Potom bude

všechno kvést
Budem se smát o sto šest

Zisk ze zakázek a z prodeje využíváme
k materiálnímu dovybavení dílen.
Zároveň chceme poděkovat všem soukromníkům,
kteří nám do dílen darovali materiál a především
Nadaci OKD, která na začátku prázdnin
uspořádala sbírku materiálu do textilní dílny.
Příprava na práci je realizována dle zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Sociálně-edukační činnosti
v terapeutickém klubu
Při realizaci sociální práce jsou aplikovány
pedagogické principy. Vzdělávání a rozvoj
kompetencí pozitivně přispívá ke změně
znevýhodňujícího postavení.
• Nácvik přirozené komunikace
• Nácvik adekvátních reakcí v konfliktních
a krizových situacích
• Posilování schopnosti asertivity, zvládání stresu
• Upevňování každodenních pozitivních
návyků, získávání větší sebedůvěry

„Snažím se více komunikovat se spolupracovníky
a sem tam jim poradit, kde dělají chyby a kde
ty chyby odstranit. A se tady můžu zbavit
i stresu mluvit s cizími osobami, nebát se ptát,
čemu nerozumíme a co nás třeba zajímá.“
ROMAN STONIŠ (klient)
„Naučila jsem se vyšívat různé styly a stehy.
Naučila jsem se tkát podsedky i na rámu
s jehlou a plstěné výrobky. Textilní dílna mi
přinesla nový pohled na lidi i práci, do budoucna.
Jsem ráda, že tady chodím, protože se toho
hodně naučím a poznám nové lidi.“
KATEŘINA LEXOVÁ (klientka)

• Aktivní a smysluplné využívání volného času
• Navázání nových sociálních vztahů
Součástí vzdělávacích aktivit jsou i pravidelné
kurzy vedoucí ke zvýšení počítačové
a finanční gramotnosti klientů.

Kulturní aktivity
integračního charakteru
Klienti Aktivizačního a motivačního střediska
navštěvují exkurze, výstavy, pořádají společné
výlety a vystoupení na akcích pořádaných
v Moravskoslezském kraji. Hudební skupina
TRIGON Band natočila ve spolupráci s Českým
rozhlasem Ostrava své první hudební CD. Se
svým hudebním repertoárem rovněž vystoupili
na Dni plném radosti na Slezskoostravském
hradě, Hornických slavnostech v Karviné
a slavnostním večeru Křišťálový kamínek 2010.
TRIGON Band (muzikoterapie)
• Zpěv a hra na hudební nástroje
(kytara, flétna, bubínky)
• Vzájemné obohacování se hudebními prožitky
• Získání sebedůvěry a radosti ze života
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
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činnosti

Agentura podporovaného zaměstnávání
Agentura podporovaného zaměstnávání je
založena na principu uplatňování práva na práci.
Odehrává se podle standardů vydaných Českou
unií pro podporované zaměstnávání, která je
garantem metodiky a kvality služby. 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 i posílení životní a pracovní
aktivizace zájemce o práci, pomoc při vyhledávání
zaměstnání s cílem uzavření pracovního vztahu.

2. 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

1. poradenství pro volbu přípravy k práci

3. podpůrné lekce počítačové gramotnosti

Chráněné bydlení
Asociace TRIGON ve spolupráci s městským
obvodem Moravská Ostrava a Přívoz realizuje projekt
chráněného bydlení. Projekt vznikl na základě
potřeby uživatelů vést samostatný život.
K dispozici jsou jednopokojové byty s kuchyňkou
v Ostravě-Přívoze. Cílovou skupinou jsou
především osoby s psychiatrickou diagnózou nebo
jiným zdravotním postižením a osoby ohrožené
sociálním vyloučením. Uživatele pravidelně
navštěvuje sociální pracovník a terénní asistent,
kteří jim pomáhají s adaptací na nové prostředí,
s řešením jejich tíživé životní situace a s postupným
začleňováním do běžného prostředí. Hlavním
přínosem projektu je rozvinutí stávající soběstačnosti
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uživatele, jeho návrat do vlastního domácího
prostředí, obnovení standardního životního
stylu a schopnosti vést samostatný život.
Chráněné bydlení je registrovaná sociální služba ve smyslu
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

V průběhu roku se nám podařilo navázat další
kontakty s potenciálními zaměstnavateli. Aktivní
spolupráce probíhala i s chráněnými pracovišti
na území města Ostravy a s Úřadem práce ČR –
krajskou pobočkou v Ostravě. Společně s klienty
jsme navštívili v rámci exkurzí vybraná pracoviště
ostravských firem. Našim záměrem je rovněž rozvíjet
partnerství v rámci společenské odpovědnosti
firem, zvyšovat informovanost o možnostech
zaměstnávání osob se ZP. V rámci Evropských
dnů handicapu každoročně pořádáme workshopy
zaměřené na výše uvedenou problematiku.
Asociace TRIGON je držitelem povolení pro
zprostředkování zaměstnání uděleného MPSV ČR.

„Je tu dobrý kolektiv společensky bezproblémový.
Mistr dřevařské dílny nás seznamuje s pasovou
pilou a ostatními přístroji, například se
učíme dělat s vibrační bruskou, s nástroji na
vysekávání obrazu do dřeva. Je tady klidné
prostředí a s mistrem moc pěkná spolupráce.“
LUKÁŠ SOKOL (klient)
„Než jsem začal bydlet v chráněném bydlení,
byl jsem osm a půl roku na ulici. Jsem
spokojený s bydlením, protože se mám kam
vracet. Učím se stále novým věcem.“
LUDĚK LAMPART (uživatel služby)
„Rok jsem bydlela v chráněném bydlení,
které mi pomohlo osamostatnit se. Nyní
bydlím sama a jsem spokojená, že jsem
měla příležitost k osamostatnění.“
LENKA PROČKOVÁ (uživatelka služby)

Mám zaoknem jeden

skvost

Roste mi tam pro radost
Roste mi tam pro radost

Sedmi kr
kr á
á sku
sku
Sedmi

usměvavou
usměvavou
jara a slunce je oslavou

jara a slunce je oslavou

Jeden šperk
šperk
Jeden
za oknem
oknem mám
mám
za

Každý den
den ho
ho zalévám
zalévám
Každý

Když smutek kolem

vládne

Ani tehdy mi

nezvadn e

Program celoživotního
vzdělávání
Akreditace
Asociace TRIGON je držitelem akreditace
vzdělávací instituce udělené MPSV ČR a je
pověřena k uskutečňování akreditovaných
vzdělávacích programů s celostátní platností
•	Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků se
zaměřením na komunikaci s klienty s duševním
onemocněním a mentálním postižením
Asociace TRIGON je držitelem akreditace
k provádění rekvalifikací pro osoby se
zdravotním postižením udělené MŠMT ČR:

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

•	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 a sociální poradenství
•	Spolupráce se školami
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mezinárodní spolupráce

Kontakty se zahraničím
Asociace TRIGON je členem mezinárodního seskupení
ATAE a členem organizace ARFIE- evropská síť
partnerů zaměřujících se na výzkum, vzdělávání
a poskytování sociálních služeb pro postižené osoby
se sídlem v Bruselu. Celoroční spolupráce probíhá
mezi organizacemi ze zemí Evropské unie. V roce 2010
jsme navázali kontakty také s organizacemi z Albánie,
Rumunska a Ukrajiny. Chceme tak vrátit organizacím
z méně rozvinutých zemí pomoc, která nám byla
v minulých letech poskytnuta prostřednitvím
předání zkušeností odborníky zejména z Francie
a Itálie.Vyvrcholením mezinárodní spolupráce je
týdenní akce Evropské dny handicapu v Ostravě,
která přispívá ke zkvalitnění služeb pro občany se
znevýhodněním a jejich společenské integraci.

LESNEVEN, ESAT LANDIVISIAU, ESAT
MORLAIX, ESAT LANMEUR A ESAT BREST
organizace Les Genets d´Or z Bretaně.

Mobility zaměstnanců
Asociace TRIGON

Další zahraniční aktivity

Hlavním cílem stáží bylo zvýšení kvalifikace,
úrovně sociálních kompetencí, odborných
vědomostí a praktických dovedností našich
zaměstnanců s dopadem na zvýšení kvality
poskytovaných služeb pro naše klienty.
Itálie (květen 2010)
Stáž v zařízení zaměřených na pracovní a sociální
integraci a ubytování osob s handicapem
v Consorziu EPTA, kooperativě SIM a AIAS
v Bologni, kooperativě CILS v Ceseně
a kooperativě COPAPS v Sasso Marconi.
Francie (říjen 2010)
Studijní pobyt v chráněných dílnách a chráněném
bydlení ESAT Chateulin, ESAT Briec, ESAT
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Výstupy ze stáží přímo ovlivnily pracovníky Asociace
TRIGON, účastníci stáží přispěli k profesionalizaci
organizace svými inovativními myšlenkami,
které načerpali díky příkladům dobré praxe.
Pozitivním dopadem je zvýšení jejich motivace
a chuť k realizaci nových postupů. Výrazná změna
nastala i v přístupu ke klientům. Získané poznatky
a praktické zkušenosti se ukázaly jako velmi
cenné pro jejich profesní růst i přístup k práci
samotné. Jsou to zkušenosti, které nemohou získat
v teoretickém vzdělávacím systému českého školství.

Návštěva Sociální kooperativy
Futura Onlus z Ostie (červen 2010)
V průběhu návštěvy jsme prezentovali Asociaci
TRIGON a mezinárodní spolupráci na Dni
sociálních služeb v římském okrsku Ostia.
Prohlédli jsme si denní centrum, chráněné dílny
a bydlení pro osoby s handicapem. Setkali jsme
se s akademickými pracovníky univerzity Roma
TRE a navázali spolupráci v rámci vzdělávacích
programů pro pracovníky v sociálních službách.
Návštěva Consorzia EPTA
z Bologně (červenec 2010)
Každoroční setkání zástupců partnerských
organizací ATAE, která byla založena
na základě Dohody o partnerství v roce 2006
za účelem mezinárodní spolupráce.

V poledne ji slunce pozlatí

Tak jak vánoční

cukroví

Večer jí červánky

prozáří

Tak jak úsměv na tváři

úsměv na tváři

NA tváři

Mám za oknem

jeden skvost
Roste mi tam pro

r
a
d
o
s
t
Nemůže mi zevšednět

Mám za oknem celý svět

Mám za oknem štěstí prosté

Sedmikráska

mi tam roste

Stále usmívá se na svět

A svět se na ni

usmívá nazpět

V poledne
ji slunce pozlatí

Tak jak vánoční

cukroví
Večer jí červánky prozáří

Tak jak úsměv

na tváři

úsměv na tváři – na tváři

podpořené projekty

•	Aktivizační a motivační středisko
statutární město Ostrava
•	Agentura podporovaného zaměstnávání
Moravskoslezský kraj
•	Příprava na práci včetně zajištění rekvalifikací pro osoby s handicapem
statutární město Ostrava, Nadace OKD
• Dovybavení dílen v rámci zajištění komplexního programu
podporovaného zaměstnávání
Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové
•	Podpora samostatného bydlení
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
• B
 ydlíme!
statutární město Ostrava
•	Podpora dobrého podnikání
Fórum dárců
•	XVIII. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě
statutární město Ostrava, sponzoři a dárci
•	Perspectives for Development of Integration of People with Disabilites
(Výhledy rozvoje integrace lidí s postižením)
Open society fund Praha
•	Mobility of workers of TRIGON Association
(Mobility pracovníků Asociace TRIGON)
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, Leonardo da Vinci
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EDH překročily hranice dalších zemí
Evropské dny handicapu jsou projekt, jehož
se řadu let účastní odborníci z Francie, Itálie,
Polska, Slovenska a České republiky. V roce
2010 Ostrava poprvé přivítala také zástupce
neziskových organizací z Albánie, Ukrajiny
a Rumunska. Velmi zajímavá a podnětná setkání!
Účastníky EDH nečekaly jen semináře a workshopy.
Pobyt v moravskoslezské metropoli jim organizátoři
zpestřili výlety, exkurzemi a zajímavými návštěvami
zdravotnických a vzdělávacích zařízení.

Kalendárium EDH 2010
4. října
•	Nástup pěti fotbalových mužstev z Itálie,
Slovenska, Polska a České republiky na hřiště
sportovního areálu Ostravské univerzity dával
tušit, že tentokrát účastníci EDH zažijí něco
nebývalého. Bubeníci z Janáčkovy konzervatoře
a Gymnázia v Ostravě roztleskali halu už před
prvním hvizdem píšťalky. Borci z polského
Těšína, italské Ceseny, slovenského Trenčína,
českého Zlína a Ostravy hráli s takovým
zaujetím a tak dobře, že chvílemi byla v hale
atmosféra lepší než na slavném Baníku.
5. října
•	Konference věnovaná výběru sociálních
pracovníků se uskutečnila v SŠ Zdeňka
Matějčka v Ostravě-Porubě za velké
pozornosti českých a zahraničních účastníků
mezinárodní akce Evropské dny handicapu.
•	Po ukončení přátelského setkání představitelů
města Ostravy v Nové radnici s hosty z Francie,
Itálie, Albánie, Rumunska a Ukrajiny využili
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někteří možnost prohlédnout si moravskoslezskou
metropoli z ptačí perspektivy. Ředitele
a prezidenty evropských neziskových organizací
a asociací překvapila svou podzimní barevností.
6. října
•	Mezinárodní soutěž Co víš o Evropské unii
prověřila znalosti žáků z Polska, Slovenska
i Česka. Do měření sil se zapojily děti
z polských Katovic a Ratiboře, slovenské
Prievidzy a domácí týmy z Třince a Ostravy.
•	O mítink věnovaný otázkám financování
neziskových organizací v prostorách Pedagogické
fakulty Ostravské univerzity, byl mimořádný
zájem. Odborníci z celé Evropy se věnovali
systémovým změnám v oblasti nestátních
neziskových organizací, odpovědnosti institucí
veřejného života a jejich vlivu na ekonomický
a sociální život. Diskutovali také, jak například
zajistit dlouhodobou udržitelnost projektů
neziskovek, zvýšit zájem o jejich podporu
a sponzorování a zlepšit komunikaci vedoucí
k partnerství s veřejností i státní správou.
•	Tradiční jarmark, na němž si zájemci mohli
koupit výrobky neziskových organizací
a seznámit se s poskytovanými službami
osobám se znevýhodněním zaznamenal
rekordní účast vystavujících a prodávajících
organizací. Jejich počet překročil třicet.
•	Na slavnostním večeru Křišťálový kamínek 2010
byla předána za účasti představitelů Zastoupení

Evropské komise v ČR, generálního partnera
projektu města Ostravy a dalších sponzorů,
partnerů a sympatizantů prestižní stejnojmenná
ocenění. Byly vyzdviženy činy a aktivity
handicapovaných a poděkováno lidem, kteří
se znevýhodněným profesně věnují – často bez
ohledu na svůj volný čas. Výběr byl velmi těžký,
sešlo se více než čtyřicet nominací z celé ČR.
•	Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže s názvem
Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se
provázela srdečná atmosféra a velký potlesk
nejen pro handicapované výtvarníky, ale
také pro všechny autory nápadu obrázky
vydražit v internetové charitativní aukci
Aukro a výtěžek předat v podobě honorářů
samotným tvůrcům. Na konci týden trvající
aukční bitvy přišla do Asociace TRIGON
zpráva, že celková částka činí 28 650 korun.
7. října 2010
•	Čeští a zahraniční odborníci projednali u kulatého
stolu ve Speciálně pedagogickém centru ZŠ
Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu aktuální otázky
a problémy související se současnými trendy
v edukaci dětí a mládeže s poruchou autistického
spektra a speciálními vzdělávacími potřebami.
•	O workshop byl obrovský zájem. Téma –
uplatnění dospělých osob s poruchou autistického
spektra a pracovní uplatnění respektující
charakter postižení lidí s handicapem je
aktuální ve všech evropských zemích.

Mám na zahradě

třešInku
Mou krásnou nevěstinku

když dá si jarní

bílý šat
Musí jí mít každý rád

Mám na zahradě tulipán

Krásný
hrdý žlutý pán
Mám ho ráda má

mě rád
Má zahrada - jeho hrad

finanční hospodaření

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

NÁKLADY	
Spotřeba materiálu celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Ostatní služby celkem
Opravy a údržba
Cestovné
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
Ostatní pokuty a penále
Úroky
Kurzovní ztráty
Jiné ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM

380
215
165
3 021
46
357
2 618
1 426
1175
251
6
132
63
28
9
32
4 965

VÝNOSY
Statutární město Ostrava
MPSV
MSK	
Nadace OKD	
Nadace Olgy Havlové
Open society fund
Sponzorské dary
ÚP	
Vlastní zdroje
NAEP
VÝNOSY CELKEM

3027
100
121
200
10
236
320
382
267
303
4966

Výsledek hospodaření po zdanění

1
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Třešinka má
Rozvaha
AKTIV A
Krátkodobý finanční majetek
Pokladna
Bankovní účty
Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky
Jiné pohledávky
Ostatní dotace
Jiná aktiva
AKTIV A C E L K E M

nevěstinka - tulipán hrdý pán

Kopretinka

(v tis. Kč)

k 1. 1. 2010
324
3
321
20
11
9
0
0
344

k 31. 12. 2010
204
9
195
96
38
7
51
0
300

		
PASIV A
Vlastní zdroje celkem
-602
Fondy
10
Nerozdělený zisk min. let
-612
Výsledek hospodaření
0
Cizí zdroje celkem
946
Dlouhodobé bankovní úvěry
839
Krátkodobé závazky
107
Jiná pasiva
0
PASIV A C E L K E M
344

-601
10
-612
1
901
761
140
0
300

dobrá vílka - svět se na mě

usmívá

Také tam mám kopretinu

Tu milou

voňavou vílu
Zamilovaným

přeje tady
Mám radost ze své
11

zahrady

partneři a sponzoři

Asociace TRIGON rozšiřuje spolupráci
s těmi, kteří její projekty podporují
PODĚKOVÁNÍ
– členským organizacím
•
•
•
•

VIZ-CENTRUM o.s.
MODRÝ MOTÝLEK o.s.
ZUZANA o.s.
Mediační centrum MEDIKOM o.s.

spolupracujícím organizacím
•	Consorzio EPTA, Itálie
•	Les Genets d´Or, Francie
•	L‘AFPE, Association pour les Formations aux
Professions Éducatives et Sociales, Francie
•	Cooperativa Sociale CILS, Cesena Itálie
•	AIAS Bologna Onlus, Itálie
•	Futura cooperativa sociale sociosanitaria onlus, Itálie
•	Centro socio occupazionale il
Quinterno, Modena Itálie
•	Commune di Modena, Itálie
•	Associazione Sportiva Handicap Modena, Itálie
•	Union of People with Disabilities
Organizations of Ukraine, Ukrajina
•	Ayurveda Center from Bila Tserkva, Ukrajina
•	Albanian Disability Rights Fundation, Albánie
•	IHTIS NGO, Rumunsko
•	Zespol Szkol Specjalnych Nr 8
w Katowicach, Polská republika

•	Skola Podstawowa nr 13,
Raciborz, Polská republika
•	Zespol Szkol Specjalnych Nr 9, Jana
Pawla II, v Katowicach, Polská republika
•	ZŠ Špeciálna Internatna, Prievidza,
Slovenská republika
•	Praktická škola ŠZŠI Trenčín, Slovenská republika
•	Ciezsyňskie Orly, Polská republika
•	MK Lewis School z Panama City, Florida, USA
•	ARFIE (evropská síť partnerů zaměřujících
se na výzkum, vzdělávání a poskytování
sociálních služeb pro postižené osoby), Belgie
• Roma Tre University, Itálie
•	Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy České Republiky
•	Rada vlády ČR pro nestátní neziskové organizace
• Úřad práce Ostrava
• ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz
• Ostravské výstavy a.s.
•	Fakultní nemocnice Ostrava –
Klinika léčebné rehabilitace
•	Dětský rehabilitační stacionář při
Městské nemocnici Ostrava
•	Čtyřlístek – centrum pro osoby se
zdravotním postižením Ostrava
•	Denní stacionář RADOST, Centrum
sociální pomoci Třinec
•	Denní stacionář PAPRSEK, Centrum
sociální pomoci Třinec
•	Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

•	Neziskovky.cz, o.p.s.
•	Charita Hlučín – Sociálně
terapeutická dílna, Ludgeřovice
•	Slezská diakonie
•	Charita Vsetín
•	Charita sv. Alexandra
•	Charita Hrabyně
•	Armáda spásy ČR
•	Sociální firma Jůnův statek, Sedlec
•	Kaštanový krámek malých a velkých pěkností
•	o.s. Oříšek – Sdružení přátel dětí
s mentálním postižením
•	Charita Opava, chráněná dílna Vlaštovičky
•	Sportovní klub vozíčkářů Frýdek-Místek,
Chráněná dílna Ekoreo o.s.
•	ONKO – sdružení onkologických pacientů
•	Kafira o.s.
•	SK Duha Zlín
•	Žirafa – Integrované centrum Frýdek-Místek
•	Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta,
Katedra tělesné výchovy, Ostrava
•	Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta,
Katedra speciální pedagogiky, Ostrava
•	Ostravská univerzita, Filozofická
fakulta, Katedra slavistiky, Ostrava
•	Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta,
Ústav speciálněpedagogických studií, Olomouc
•	Obchodní Akademie a VOŠS
Ostrava-Mariánské Hory
•	Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě
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• Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava
•	Střední škola prof. Zdeňka Matějčka
17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba, odloučené
pracoviště Pokorného 1742, Ostrava-Poruba
•	Střední škola, Základní škola
a Mateřská škola, Frýdek-Místek
•	Odborné učiliště a Praktická
škola, Lomená 44, Brno
•	Střední škola, Základní škola a Mateřská
škola Třinec, Jablunkovská 241
•	Základní škola, Střední škola, Dětský domov,
Školní jídelna a Internát Velké Heraltice
•	Základní škola Kpt. Vajdy 1a, Ostrava-Zábřeh
•	Speciálně pedagogické centrum se zaměřením
pro klienty s poruchami autistického
spektra a vadami řeči, Ostrava-Zábřeh
•	Základní škola a Mateřská škola
Motýlek, Kopřivnice
•	Základní škola Ukrajinská
1533/13, Ostrava‑Poruba
•	Základní škola a Mateřská škola
Ukrajinská 19, Ostrava-Poruba
•	Základní škola speciální Diakonie
ČCE Ostrava, Ostrava-Vítkovice
•	Církevní základní škola, střední škola
a mateřská škola, Český Těšín
•	ZŠ Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6
•	ZŠ Čkalovova 942, Ostrava-Poruba
•	Základní škola Paskovská 46, Ostrava-Hrabová
• Mateřská škola Ukrajinská 31, Ostrava-Poruba
• Mateřská škola, Čs. exilu 670, Ostrava-Poruba
• Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba
•	CAR CLUB s.r.o.
•	MEDATRON spol. s r.o.
•	ARISTA, spol. s r.o.
•	Zdravíčko - prodej zdravé výživy
•	Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek

– A také všem jednotlivcům

Děkujeme všem sponzorům, Partnerům a Dárcům
za finanční podporu a spolupráci

Mediální partneři:

Pro Asociaci TRIGON zpracoval Dativ® Ostrava, 2011

www.asociacetrigon.eu

