
Jedním z cíl ob anského sdružení CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR jeů č
integrace d tí se zdravotním postižením prost ednictvím sportovních aktivitě ř
do každodenního života. Letos se chceme zú astnit Evropských her handič -
capované mládeže v Brn a doufáme, že nám to Vaše podpora umožní.ě

Kdo z nás bude nejrychlejší?

Sportovní setkání d tíě
s t lesným handicapemě

www.cestazivotembb.cz

http://www.cestazivotembb.cz


Evropské hry handicapované mládeže
jsou sportovní hry pro mládež s handi-
capem, které jsou organizovány ve spo-
lupráci s Evropským paralympijským vý-
borem. Ty letošní se budou konat od 29.6.
do 3.7. ty denní akce navazuje na dvaČ ř
p edchozí ro níky a na evropském konř -č
tinentu nemá obdobu. O ekávaná ú astč č
tisícovky mladých reprezentant zů 21
evropských zemí a rozsah kulturního a
sportovního programu v ulicích m staě
Brna iní z Herč ojedin lou událostě
p esahující hraniceř Jihomoravského
kraje i eské republiky.Č

„Pot šilo mne, že ob anské sdružení Cesta životem bez bariér umožní svýmě č
d tským klient m zm it síly s d tmi z r zných evropských zemí, které postihl podobě ů ěř ě ů -
ný osud.Sportovní setkání na této úrovni znamená pro znevýhodn né d tiě ě
nejen možnost sout žení, ale také získání nových kamarád .ě ů Organizátor m aů
sout žícím p eji, aby jim vyšlo hezké po así a všem budu držet palce,” íká Jarmilaě ř řč
Kratochvílová, patronka ob anského sdružení.č

Sport jako terapie

Do cíle zbývá už
jen pár metr .ů

Hlavním posláním projektu je integrace d tí a mladých lidí se zdravotnímě
postižením prost ednictvím sportovních aktivit do spole nosti.ř č



V Brn se bude sout žit ve t ech výkonnostních kategoriích a devíti sportovníchě ě ř
disciplínách.

Kategorie Masters je ur ena pro aktivní závodní sportovce s postižením, kte í majíč ř
tzv. zdravotní klasifkaci. V této kategorii se o ekává v tší mezinárodní ú ast.č čě

Kategorie Open je pro sout žící bez tzv. zdravotní klasifkace. Tato kategorieě
umož uje d tem s t lesným postižením, které teprve za ínají sportovat nebo sporň ě ě -č
tují rekrea n , setkat se ve „velké sout ži“ se svými sportovními vzory.č ě ě

Kategorie Mixed zahrnuje zvláštní
program ur ený pro spole né aktivityč č
osob s t lesným postižením a zdravýchě
sportovc . Tato kategorie je jednou zeů
sou ástí „integra ního˝ poslání Her.č č

Fandit nám m žete v t chto disciplínách:ů ě

Plavání

Atletika

Boccia (sport ur ený pro osoby seč
sníženou pohyblivostí kon etin a sč
t lesným postižením, které jsou upoutányě
na invalidní vozík. Jedná se o modifkaci
her jako je petanque a od roku 1984 pat íř
mezi paralympijské sporty)

Tenis na vozíku

Stolní tenis

Basketbal

Cyklistika

Lukost elbař

Goalball (mí ová hra pro nevidoméč
podobná sálovému fotbalu)

Sout žní kategorie a disciplínyě

Žádný sport nám není cizí.

D ti se mají možnost poznat nejeně
p i sportu.ř

Pozorn sledujemeě
kamarády.



Další informace najdete na www.cestazivotembb.cz nebo m žete napsat naů
adresu: Mgr. Petra Hnátová, Cesta životem bez bariér, o.s., Pab nice 75,ě
286 01 áslav.Č

Na dary m žete získat úlevu na dani z p íjmu.ů ř
Fyzické osoby si mohou v úhrnu ode íst min. 1 000 K a maximálnč č ě
10 % z da ového základu. Právnické osoby si mohou ode íst od da ovéhoň ňč
základu dar, pokud v úhrnu p evyšuje 2 000 K . Maximáln je možné ode ístř ěč č
dary do výše 5 % da ového základu.ň

D kujeme za podporu!ě
Podpo te, prosím, svým darem d ti na invalidním vozíku, aby se mohlyř ě
Evropských her handicapované mládeže zú astnit. Vaše fnan ní podporač č
v jakékoli výši pom že d tem p ekonávat bariéry. D kujeme Vám!ů ě ř ě

15 000 korun stojí zap j ení autobusu po dobu konání herů č

7 000 korun stojí pé e osobních asistent po dobu konání herč ů

3 000 korun stojí vybavení závodník klubovými dresyů

http://www.cestazivotembb.cznebom

