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Staňte sa očkom v sieti, ktorá drží svet pohromade 

tlačová správa, 6.2.2014 

  

 

Občianske združenie ZPMP v Petržalke – Pracovno- socializačné centrum Impulz spolu s občianskym 
združením Wellgiving rozbieha  kampaň  „Spoločne za prijatie – za život bez znevýhodnenia“ v rámci 

rovnomenného projektu. Cieľom kampane je vytvoriť most medzi svetom väčšinovej spoločnosti 

a svetom ľudí s mentálnym znevýhodnením. Vítaní sú všetci, firmy i jednotlivci, ktorí by sa chceli 
podieľať na tom, aby svet okolo nás bol ľudskejší a bolo v ňom menej bariér. Spôsobov, akými je možné 

sa zapojiť, je viacero: vytváranie priateľského a podporujúceho prostredia pre ľudí so znevýhodnením, 

poskytovanie odborných konzultácií pro bono, dobrovoľníctvo, darcovstvo  2%, náhradné plnenie, 

a materiálno - technické a priestorové vybavenie. 

„Často je náš strach z odlišností tou najväčšou prekážkou, ktorú musíme prekonať, ak chceme zažiť, že 

ľudia so zníženou mentálnou schopnosťou majú iné danosti, ktoré nám chýbajú, alebo ich máme 

oslabené – takou je napríklad schopnosť čistej, nefalšovanej radosti z maličkostí a zo života vôbec.“ 
hovorí Eva Fiedlerová, koordinátorka projektu.  

 

V rámci ročnej kampane sa uskutoční viacero podujatí, zameraných na verejnosť, počas ktorých budú 

ľudia, ktorí sa odhodlali vytvárať svet bez bariér, ocenení odznakom Očko v sieti.  Okrem morálneho 
ocenenia, propagácie a verejného poďakovania sa spolupracujúce firmy stanú vlastníkmi certifikátu 

a nálepky s pracovným názvom Firma priateľská k ľuďom so znevýhodnením.  
Dobrou správou je, že do kampane sa už zapojili mladí ľudia – študenti a študentky z Katedry vizuálnej 
komunikácie VŠVU v Bratislave, ktorí pripravujú grafické podklady odznaku a certifikátov a iných 

výstupov projektu. 

Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne 

občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a 
SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny.. 

Viac informácií o kampani nájdete na stránke projektu: www.spolocne.psc-impulz.sk. 
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Zriaďovateľom Pracovno – socializačného centra Impulz je Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
v Petržalke. PSC Impulz sa venuje rozvoju mentálne znevýhodnených dospelých ľudí už od roku 2001a okrem 

rehabilitačného strediska prevádzkuje chránenú dielňu na výrobu darčekových predmetov, v ktorej niekoľkých z 

nich zamestnáva.  

 

Občianske združenie Wellgiving sa snaží inšpirovať ľudí pre dobro. Prevádzkuje darcovský portál 

www.dakujeme.sk a portál www.zdobrychruk.sk  - predaj výrobkov z chránených dielní. 
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