
Tisková zpráva 
 
Ve dnech 3.-4.10.2013 se uskutečnila v Rehabilitačním sanatoriu Lázní Darkov, a.s. a na Obchodně 
podnikatelské fakultě Karviná 11. mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC. Konferenci 
organizuje OS TRIANON Český Těšín. 
 
88 účastníků 11. konference z České republiky, Slovenska a Polska v prostorách Rehabilitačního 
sanatoria Lázní Darkov přivítala jménem Jaroslava Čánka – předsedy představenstva Lázní Darkov, 
a.s., obchodní ředitelka Mgr. P. Filipová, která zvýraznila zájem lázní na budování spolupráce a využití 
potenciálu lázní v zájmu cílových skupin programu, především v systému ucelené rehabilitace osob se 
zdravotním postižením (OZP) a seniorů. 
 
Konferenci otevřel a řídil Viliam Šuňal, předseda OS TRIANON, který v úvodním vystoupení seznámil 
účastníky se strukturou triád v pilotním programu BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®. Triády programu se  
úspěšně realizují již 10 let. Jde zejména o rozsah oblastí programu udržitelného rozvoje tj. 
ekonomický, sociální a environmentální, dále teritoriální – příhraničí ČR, SR, PL a cílové skupiny kam 
patří studenti, senioři a OZP. Další triády tvoří partnerství vědecko-vzdělávacích institucí, municipalit, 
podnikatelských subjektů a triáda expertní podpory. Vzhledem k tomuto modelu jsou na konference 
zváni představitelé vědy, škol, firem, municipalit a nestátních neziskových organizací ČR, SR a PL.  

Nosné téma konference bylo posouzení vlivu sociálních a zdravotních reforem na možnosti a 
limity inkluze OZP v kontextu Evropské sociální charty. V prezentacích byly zmíněny měnící se 
podmínky inkluze OZP vzdalujících se od principů/záměrů Evropské sociální charty. Razantně zaznělo, 
že některá opatření označující se za reformy v zemích zastoupených na konferenci, reformami 
nazývat nelze, protože zhoršují životní situaci OZP. Velice zřetelně se tato situace projevuje v ČR 
zhoršením financování sociálních služeb, zdravotnictví i lázeňské péče. Zmíněny byly společné rysy 
v oblasti vzdělávání, jako základní podmínky inkluze a pracovní integrace s využitím tzv. náhradního 
plnění. Do citlivého systému vzdělávání se projevují tendence neodborných zásahů. Mgr. R. Čichoň, 
Ph.D. z Univerzity Karlovy poukázal na specifické prvky systému vzdělávání pro úspěšnou integraci do 
společenského a pracovního prostředí.  
Prezentující partneři seznámili účastníky konference s poznatky mezinárodních projektů řešících 
pracovní uplatnění, byly srovnávány podmínky náhradního plnění, respektování principů přímého 
zaměstnávání OZP a jiné formy řešení. Sílí náměty na posílení regionálního rozměru řešení 
náhradního plnění ve vazbě na podporu zaměstnanosti a současně potřebu vytvoření podmínek 
systémového decentralizovaného náhradního plnění ve vazbě na potenciální rozvoj sociálního 
podnikání v příhraničním regionu.  
V průběhu konference byli účastníci seznámeni: 
S obsahem osobního dopisu generální konzulky Anny Olszewské, ve kterém ocenila 10-ti letou 
přeshraniční spolupráci OS TRIANON, přednesla vicekonzulka M. Kowacs. 
Mgr. M. Hanzlovou s prezentaci na téma „Ovlivnění chronické bolesti manuálními technikami po 
spondylochirurgické operaci v RS Lázní Darkov Karviná“. Mgr. P. Klaputovou byli účastníci provedeni 
pracovišti Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov s odborným výkladem. Zástupci VECOM zdvihací 
zařízení  prezentovali ukázku technického řešení přístupnosti prostředí. 
O příklady dobré praxe začleňování do pracovního procesu a participace municipalit na procesu 
začleňování osob se zdravotním postižením se podělili : 

 Ing. I. Palátová seznámila s výsledky mezinárodního projektu „Profesní orientace 
hendikepovaných osob“ 

 Ing. M. Uhrová seznámila s výsledky projektu „Pro inspiraci za hranice“,  

 J. Kalich: „P jako partnerstwo + K jako korzyści = S jako sukces“,  

 Ing. J.Gruchalák  „Mesto Dolný Kubín - Oskar bez bariér“,  

 Ing. J. Šagátová seznámila s prospektem „Cestování bez bariér EDEN 2013“ vydanou Czech 
Turism. 

Dobrým příkladem začleňování handicapovaných dětí a mládeže do společnosti je práce Střední 
školy, Základní školy a Mateřské školy v Třinci, kterou prezentovala její ředitelka paní Mgr. M. 
Labojová a Mgr. J. Heczková, které poukázaly na složitost, přínosy vzdělávání a nezbytnost spolupráce 
všech, kterým není osud zdravotně postižených dětí a žáků lhostejný.  



Předseda sdružení OS TRIANON  ředitelce  CSP v Třinci Mgr. A. Kostkové předal šek ve výši 5000 Kč na 
dovybavení centra. Studentka Gymnázia Český Těšín M. Pavlíková se podělila o zkušenosti z letní 
studentské brigády na chráněných pracovištích OS TRIANON v provozu Separace pro recyklaci.   
Spolupráci, projektovou činnost a další vědecko výzkumné aktivity prezentovala předsedkyně 
Mezinárodního vědeckého výboru konference Doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. 
 
Druhý den konference probíhal v duchu aplikace společenské odpovědnosti (SO) měst a obcí 
(municipalit) a budování prvků občanské společnosti. Tato potřeba vychází z dlouhodobého 
hodnocení role obce v zabezpečování podmínek života občana. V pilotním programu jsou 
municipality jeden ze základních pilířů budovaného partnerství. Spolupráce s představiteli municipalit 
podléhá konjuktuře volebních cyklů a nejmíň nese známky systému. Přesto lze zmínit dobře 
vybudované dlouhodobé komunikační vazby s municipalitami Český Těšín, Havířov, Vendryně, 
Karviná a Moravskoslezský kraj. Cílem jednání bylo dotvoření systému měřitelných indikátorů modelu 
hodnocení SO municipalit v regionu příhraničí. Touto problematikou se OS TRIANON společně 
s partnery zabývá od roku 2011 v naději, že Rada vlády kvality, nebo jiný relevantní subjekt odborně 
zastřeší vývoj této problematiky. OS TRIANON v tomto modelu vychází ze zkušeností Třineckých 
železáren, a.s. držitele Národní ceny Společensky odpovědná firma. Studentka MU Brno T. Baginská 
prezentovala výsledy I. etapy dotazníkového šetření znalostní úrovně a zájmu zaměstnanců veřejné 
správy o problematiku společenské odpovědnosti. Distribuci a sběr dotazníků provádějí dobrovolníci 
převážně z řad studentů. Šetření pokračuje v regionech příhraničí do konce roku 2013. T.Baginská 
obdržela potvrzení o dobrovolnictví za rok 2013, za který dosud odpracovala dobrovolně ve prospěch 
neziskové organizace 115 hodin. Následovala diskuse a kulaté stoly, kdy ve třech skupinách pracovali 
studenti, zástupci veřejné správy, neziskových organizací a vědečtí pracovníci na definici třech 
základních kritérií pro hodnocení společensky odpovědné obce v oblasti ekonomické, sociální a 
environmentální, s průnikem etických prvků do těchto oblastí. Zástupci pracovních skupin pak 
prezentovali návrhy, které byly vystaveny diskusi. V pracovních skupinách aktivně pracovali 
především představitelé měst a obcí Havířov, Vendryně, Český Těšín, Dolný Kubín,  Czerwionka - 
Leszczyny a Rybnik. Vytvořena kritéria budou základem pro dopracování modelu SO. Dále budou 
členy Středoevropské skupiny pro integraci (CEGI) optimalizovány nástroje pro ověřování modelu SO 
na léta 2014 - 16. Po skončení konference členské organizace CEGI na svém zasedání zhodnotily její 
průběh a výstupy.    

Konference se zúčastnili představitelé partnerů pilotního programu BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®     
Slezské univerzity OPF Karviná, představitelé měst a obcí, zástupci neziskových organizací, sociálních 
služeb, vědecko-vzdělávacích institucí, zdravotně postižení sportovci, pedagogové, zaměstnanci 
chráněných pracovišť, studenti a senioři - posluchači U3V. Ze Slovenské republiky se zúčastnili 
zástupci municipalit, vysokých škol a OZ TRIANON SK. 
V průběhu konference vypracovala pracovní skupina pro medializaci a Mezinárodní vědecký výbor 
teze pro další období spolupráce, texty dopisů, které budou jménem účastníků konference zaslány  
třem ústavním  představitelům České republiky, Slovenské republiky a Polské republiky s výzvou na 
podporu pilotního programu BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® příhraničních regionů, které mají společné 
problémy. 
Konání konference podpořili: Skupina Třinecké Železárny - Moravia Steel, Lázně Darkov, a.s., město 
Český Těšín, VZP ČR - regionální pobočka Ostrava, Skupina ČEZ, statutární město Karviná, Jaroslava 
Štěbrová, OPF Karviná, FINCLUB PLUS, a.s., Remarkplast s.r.o., KOVONA SYSTEM, a.s., Smvak Ostrava, 
a.s.,  statutární město Havířov, Vecom zdvihací zařízení s.r.o.,  DMA Praha s.r.o. 
 
Prezentované zkušenosti integrace jsou obsahem sborníku konference ISBN:978-80-905573-0-7. 
12. mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® se uskuteční ve dnech 2.-3.10.2014. 
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