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Tisková zpráva 

Hradec  Králové, 19. 7. 2011 

 

Konference neziskové organizace Šance na vzdělání, o. p. s. sklidila nebývalý 

úspěch! 

 

V rámci Evropských her handicapované mládeže, konaných v Brně od 29. 6. do 3. 7. 

2011, se za podpory významných společností spolupracujících s neziskovou 

organizací Šance na vzdělání, o. p. s. uskutečnila  1. oficiální konference této 

organizace zaměřená na podporu uplatnění zdravotně znevýhodněných osob na 

českém trhu práce! 

Organizátorem her,  tedy největší akce svého druhu v Evropě,  byl  Nadační fond 

Emil, jež ve spolupráci s Evropským paralympijským výborem umožnil 

handicapovaným sportovcům z více jak 12 evropských zemí změřit síly v celkem 92 

disciplínách. Zahájení  her se konalo v Besedním domě města Brna dne 29. 6. 2011, 

za vtipné moderace pánů Martina Dejdara, Martina Zacha a Petra Vacka, který  

zajišťoval překlad do anglického jazyka formou improvizovaných vstupů. 

Během slavnostního večera  byli k vidění i další, nejen české,  osobnosti z politické a 

sportovní sféry, jako např.:   

1. místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka,  náměstek 

hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, za Evropský paralympijský výbor  

Petra Huber, paralympijský vítěz a mistr světa v cyklistice Jiří Ježek  a nejslavnější 

česká sportovkyně všech dob Věra Čáslavská.  

Konference s příznačným titulem: „Talent a co dál?“, která se den poté -  tedy 30. 6. 

2011 konala v designovém hotelu Noem Arch v Brně, tematicky navazovala na 

Evropské hry handicapované mládeže. Měla za cíl poukázat a široké veřejnosti  

přiblížit problematiku uplatnění zdravotně znevýhodněných na českém trhu práce. 

Organizátorem konference byla nezisková organizace Šance na vzdělání, o. p. s. za 

podpory partnerů, kterými byly společnosti: Centrum andragogiky, s. r. o., T-Mobile 

Czech Republic a.s., Altro Management Consultants, s. r. o. a  Altumare, spol. s r. o.. 

Během celodenního programu se účastníci z řad zdravotně znevýhodněných osob,  

z neziskových organizací, které se věnují této problematice, ale i z významných 

společností, které již zaměstnávají či se chystají zaměstnávat zdravotně 

znevýhodněné osoby měli možnost seznámit s odbornými přednáškami a 

prezentacemi  řečníků od zaměstnavatelů, organizací a institucí podporující  
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handicapované. Jedním z příspěvků bylo také vystoupení zdravotně 

znevýhodněného studenta, který přiblížil klady a zápory při jeho cestě za dalším 

studiem, nebo příběh osoby zdravotně znevýhodněné, která si sama vyhledala 

zajímavou pozici v nadnárodní firmě. 

 

Velké poděkování a uznání patří v neposlední řadě také vystupujícím   : 

Šance na vzdělání, o.p.s. 

Centrum andragogiky, s. r. o.  (zřizovatel Šance na vzdělání, o. p. s.) 

Nadační fond Emil  

PB – VOŠ a SOŠ managementu, s. r. o. 

T – Mobile Czech Republic, a. s. 

Konto Bariéry 

Liga vozíčkářů Brno 

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 

Santé, s. r. o. 

Fakultní nemocnice Brno 

Jakub Dvořák – student 

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha 

ALTUMARE, s. r. o. 

 

Konferencí bravurně provázel moderátor  pan Daniel Rumpík, díky němuž se 

atmosféra celé akce nesla v uvolněném a příjemném tempu. Řečníci byli za své 

prezentace odměněni  archivním vínem ve stylovém balení a odbornou publikací, 

kterou věnovalo nakladatelství GRADA Publishing, a. s.. Zúčastnění měli možnost 

vyhrát jednu z mála publikací Zákoníku práce s komentářem, jež byla předmětem 

výhry ve slosování  vizitek přítomných na závěr celé konference. 

 

Pokud by Vás téma podpory zdravotně znevýhodněných osob na trhu práce a 

nejen to zaujalo, navštivte naše stránky a neváhejte nás kontaktovat. 

 

Šance na vzdělání, o. p. s. 

www.sancenavzdelani.org 
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Obr. 1, 2  – Slavnostní zahájení Evropských her handicapované mládeže Brno 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 - Slavnostní zahájení Evropských         Obr. 4 – Konference Talent a co dál? 

her handicapované mládeže Brno 2011 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 5, 6 – Konference Talent a co dál? 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

        Obr. 7, 8 – Konference Talent a co dál? 

 

  

  

  


