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Projekt byl realizován z důvodu sociální integrace osob s fyzickým postižením. Tato
problematika je považována za jeden z hlavních problémů v normalizaci života této skupiny
lidí. Důležitým prvkem sociální integrace osob s fyzickým postižením v místním prostředí
je budování sociálního kapitálu pro tyto osoby, a to především formou neinstitucionální
podpory. Tento projekt byl založen proti diskriminaci a pro vytvoření rovných příležitostí osob
s fyzickým postižením, a to se zaměřením na osoby z regionů Karvinska a Cieszyńska.
Jednalo se o společný projekt Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity
v Opavě a Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji
w Cieszynie. Projektu se kromě studentů výše uvedených škíol účastnili také studenti
vybraných středních škol z regionu. Záměrem bylo také navázání kontaktů s organizacemi
pracujícími pro osoby s fyzickým postižením.
Cílem projektu bylo budování společenského povědomí studentů o potřebách fyzicky
postižených osob. V rámci projektu proběhly výzkumy za účelem identifikace a rozpoznání
znalostí a postojů studentů k osobám s fyzickým postižením. Výsledky výzkumů byly
zpracovány a publikovány ve dvou monografiích - OSOBA SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
MÝM SOUSEDEM I. (Názory českých a polských studentů na problematiku zdravotně
postižených na Těšínském Slezsku) a OSOBA SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM MÝM
SOUSEDEM II. (Postoje české a polské veřejnosti k problematice zdravotně postižených
na Těšínském Slezsku).

„Den důstojnosti" na Obchodně-podnikatelské fakultě v Karviné Slezské univerzity v Opavě
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Další aktivity realizované Obchodně-podnikatelskou fakultou v Karviné Slezské univerzity
v Opavě:
- Úvodní workshop (18.1.2012)
- Výzkumy:
1) výzkum o povědomí mezi studenty na středních a vysokých školách
o potřebách lidí s fyzickým postižením
2) výzkum o povědomí veřejnosti o sociální a ekonomické situaci
postižených osob v regionu Karvinska a Cieszyńska
- Den důstojnosti (16.10.2012) – v rámci této aktivity se na půdě Obchodněpodnikatelské fakulty v Karviné sešli zástupci z řad studentů zapojených středních škol
a pořádající vysoké školy, odborných pracovníků zapojených vysokých škol a dále zde
byli přítomni zástupci neziskových organizací z regionu, které se věnují práci s tělesně
postiženými. Mezi účastníky byl vidět velký zájem o problematiku osob se zdravotním
postižením, obzvláště studenti vysokých a středních škol měli možnost se seznámit
s konkrétními aktivitami, které jsou realizované v rámci pomoci této skupině občanů.
- Závěrečný workshop (18.12.2012)
Aktivity polské strany:
- Konference na téma: „Profesjonalizm a interdyscyplinarność oddzialywań w pracy
z osobami niepelnosprawnymi” (29.2.2012)
- Den důstojnosti (14.5.2012)
- Výzkum: o povědomí o potřebách lidí s fyzickým postižením a výzkum veřejnosti
o povědomí o potřebách handicapovaných lidí.
- Podíl na tvorbě odborných publikací (monografií): „Postawy studentów powiatu
cieszyńskiego i karwińskiego wobec osób niepełnosprawnych“, „Studenci Wydziału
Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie oraz Wydziału Ekonomicznego w Karwinie
wobec sytuacji osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, nastawienia
i opinie“, „Osoba niepełnosprawna w Polsce i Republice Czeskiej“, „Funkcjonowanie

osób niepełnosprawnych w środowisku otwartym w Polsce i Republice
Czeskiej, analiza porównawcza“
-

Fotografická soutěž a soutěž o nejlepší příběh na téma „Můj život
s postižením.“

