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ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
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EVROPA PROTI CHUDOBĚ
AKCE:

Výtvarná soutěž v plakátu pro děti a mládež žijící v dětských
domovech (DD)

TERMÍN:

9. - 10. 5. 17 dětí z dětských domovů celé
nej. plakátů - v Praze na oslavách Dne Evropy

MÍSTA:
cen

9. 5. Staroměstské náměstí, oslavy Dne Evropy: 18:15 předávání
dětem z rukou zástupců MPSV a ZEK

ČR

- autorů

10. 5. workshop, diskuze o chudobě mladých lidí opouštějících
dětské domovy, 10:30 - 12:00 Evropský dům, Jungmannova 24,
Praha 1
POŘÁDÁ:

Zastoupení Evropské komise v ČR (ZEK)

WEB:

www.ec.europa.eu/ceskarepublika
www.2010againstpoverty.cz

KONTAKT:

Jan Matyáš, jan.matyas@ec.europa.eu, tel. 773 914 471

17 dětí z celé republiky, které do Prahy přijely z dětských domovů v Ţatci, Sedloňově,
Ostravě, Boršově n. Vltavou a dalších, převzalo v neděli 9. května ceny přímo na
Staroměstském náměstí na oslavách Dne Evropy z rukou vedoucí Zastoupení
Evropské komise v ČR Ireny Moozové a náměstka MPSV Mariána Hoška.
Předtím si děti uţily procházku Prahou. Po obědě v restauraci U Bulínů začal výlet na
Pohořelci, z Lorety prošly Nový Svět a na Hradčanském náměstí sledovaly výměnu stráţí.
Poté navštívily katedrálu sv. Víta a přes zahradu Na Valech sešly Starými zámeckými
schody na Malostranské náměstí, odkud pokračovaly přes Valdštejnskou zahradu a řeku
Vltavu aţ na Staroměstské náměstí.
Po slavnostním vyhlášení zajistilo Zastoupení Evropské komise ubytování v penzionu na
Vinohradech.
V pondělí 10. května pokračoval program v Evropském domě. V sídle Evropské komise
přivítala hosty Brigitte Luggin a poté je asistent koordinátora soutěţe Ondřej Bárta
seznámil s programem. Mladší děti namalovaly společný obraz o chudobě, starší děti
spolu s vychovateli připravily dopisy nejvyšším politickým představitelům o tom, co by
potřebovaly, aby je chudoba neohrozila, aţ opustí dětský domov. Diskuze se zúčastnila
vrchní ředitelka sekce speciálního vzdělávání Ministerstva školství Klára Laurenčíková,
MŠMT dále zastupovala Diana Grösslová a Ministerstvo práce a sociálních věcí
reprezentovala Jana Říhová.
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