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Milí naši čitatelia, 

v  rukách držíte prvé číslo novín Spoločne, ktoré prinášajú informácie o projekte Spoločne za prijatie – za život bez znevýhodnenia, ktorý realizujeme od septembra 2013. V tomto čísle Vám prinášame pohľady ľudí, 

zapojených do projektu, ako aj zážitky samotných klientov. Ak vás projekt zaujal a chcete sa o ňom dozvedieť viac, navštívte stránku  www.spolocne.psc-impulz.sk .  

 

Pýtali sme sa:  1.)Čím Ťa oslovil projekt?  2.) Čo Ťa naučili klienti  Impulzu? 3.) Tvoje prianie pre Impulz? 

                                                 

            

 

 

 

 

 

   Eva Fiedlerová, koordinátorka projektu 

1. )Myšlienka spájania ľudí a téma prijímania rôznorodosti boli pre mňa vždy jedným z najsilnejších 

životobudičov a nie je to ináč ani v tomto prípade. Rada sa podieľam na projektoch, ktoré majú 

úprimný záujem niečo zmeniť, niekomu pomôcť a umožňujú ľuďom precitnúť, porozumieť a cítiť 

čistú radosť s druhými. A projekt „Spoločne za prijatie – za život bez znevýhodnenia“ mi všetko toto 

ponúka. 

2. )Prečo ten minulý čas ? Sú žiaričmi detskej radosti, blízkosti a priateľstva a aj keď občas mávajú 

svoje slabšie chvíle, alebo sú bez nálady, nedrží ich dlho. Vedia byť k sebe úprimní, priznať si chybu a 

ospravedlniť sa. Porozumieť slovám ako faloš a nenávisť nie je pre nich nič jednoduché. Učia ma, ako 

slovami šetriť a zároveň nimi povedať viac a som šťastná, keď s nimi môžem niečo tvoriť, lebo svet 

vidia v svojich, originálnych farbách a tvaroch. Radi sa smejú, vtipkujú, zoznamujú s ľuďmi, 

navzájom si pomáhajú a sú nesmierne citliví a vnímaví k nevypovedaným veciam, neprávostiam a 

nezhodám vlastných aj druhých. Medzi ich pravidelné otázky patrí „ako sa máš, na päť, štyri, tri, dva, 

jeden, alebo žiaden prst“? Ich odpoveď je takmer vždy úsmev a na „plných päť“ ... a potom obrovská 

radosť, keď sa v plnom počte prstov zhodujeme . A to býva u mňa väčšinou až po dni, strávenom s 

nimi.  

3. ) Moje prianie pre Impulz je prosté, ale nie jednoduché ... aby sa tento jedinečný ostrov stal 

kontinentom, aby sa jeho vzácne vlastnosti stali prirodzenou súčasťou každodenného života nás 

všetkých. Len potom nám všetkým bude lepšie. 

  Broňa Romanová, štatutárna zástupkyňa PSC Impulz 

1.) Projekt ma oslovuje tým, že  klienti majú možnosť získať nové zručnosti a to im umožňuje stať 
sa viac samostatnými v mnohých oblastiach života. Tiež  umožňuje ľuďom  "zvonku" lepšie 
spoznať a zároveň aj porozumieť ľuďom, ktorí sú v niečom iní ale v mnohom veľmi podobní im 
samým. Pokiaľ sa však osobne nestretnú a bližšie sa nespoznajú nemajú šancu zistiť, ako sa veci 
majú. A práve aj toto projekt ponúka . Možnosť stretnúť sa , spoznať, prijať druhých takých akí 
sú- bezvýhradne. Nie je to ťažké , keď sa necháme viesť svojim srdcom. A to máme predsa všetci. 
Len sa treba lepšie započúvať čo nám hovorí.  
 
2. ) Impulz mi otvoril ďalšiu životnú dimenziu. Umožnil mi nazrieť do života ľudí, ktorí nemajú 
tituly pred menom , za menom, neprednášajú na medzinárodných konferenciách, ani nepočítajú 
diferenciálne rovnice. Sú proste fajn aj bez týchto zručností. Oni však vedia veľa iných vecí. 
Pekne kreslia, štrikujú, tkajú, pletú košíky , vyrábajú sviečky. A na ruke mám krásny náramok 
priateľstva od Marcelky. Čo ma teda naučili? Tešiť sa z maličkostí. Aj keď pre nich sú to veľké 
maličkosti. A to je práve ono. Nájsť hodnotu aj v na prvý pohľad bezvýznamných veciach. A 
pozerať sa na svet ich očami.  
 
3.) IMPULZU prajem veľa síl do jeho ďalšieho fungovania. Veľa tvorivosti a  vzájomnej 
súdržnosti. IMPULZ, držím Ti palce.  
 

 

Aďa Pekárová, garantka projektu 

1. )Asi svojou pestrosťou – rôznorodých činností, ktoré ponúka a ľudí rôzneho veku a profesií, 

ktorí sa v ňom stretli a prispeli svojimi skúsenosťami k naplneniu cieľov. Je skvelé, že zmysel 

projektu nie je časovo obmedzený. Vznikli „produkty“, ktoré budú pomáhať a inšpirovať aj iných, 

ako napríklad kuchárska kniha či filmy. 

2. ) Častejšie sa usmievať  

3. ) Aby všetci noví známi, ktorí sa objavili kvôli projektu – študenti aj odborníci – zostali natrvalo 

priateľmi Impulzu a svoju ústretovosť voči ľuďom s inými potrebami šírili aj ďalej. 

 Martina Tvrdoňová, o.z.Wellgiving, partner projektu 

1.) Hľadáme a objavujeme hranice šikovnosti a zručnosti ľudí s postihnutím. Tento proces prináša 
prekvapenia, čo znevýhodnení ľudia dokážu a čo nie. Práca nie je všetko, ale je fajn, keď ju človek 
má, baví ho a je ocenená. Spolupráca s PSC Impulz na projekte mi umožňuje spoznávať svet ľudí s 
postihnutím ako aj svet biznisu a predaja. 
 
2. )V Impulze som zažila chvíľu, na ktorú nikdy v živote nezabudnem ... Jedno ráno som prišla do 
Impulzu vziať sviečky na predaj. Cítila som sa mizerne. Ešte horšie. Bol to mix pocitov, keď človek 
cíti, že už nemá síl - smútok - k tomu pretlak sebaľútosti.  Jedna z klientiek z Impulzu šla okolo 
mňa. Snažila som sa byť čo najviac nenápadná, aby som nemusela nikomu nič vysvetľovať. Prešla 
okolo mňa. Náhle sa obrátila. Podišla ku mne a ponúkla mi objatie. Nič sa nepýtala. Neľutovala 
ma. Bola nová. Nepoznali sme sa. Objatie som prijala. Zažila som pocit, kedy nepochybujete o 
tom, že vás objalo nebo. Ďakujem! 
 
3. )Osvietených ľudí v štátnej správe a samospráve, ktorí budú mať pokoru voči práci, ktorú ľudia v 
Impulze dennodenne robia.  Finančnú stabilitu. Radosť. Pohodu. Citlivý prístup k sebe navzájom. 
    
 

 

 

 

 

Lucia Blanáriková, dizajnérka kuchárskej knihy a iných propagačných výstupov projektu 
 
1.)Projekt, konkrétne dizajn kuchárskej knihy , ma od začiatku zaujal. Jeho jedinečnosť spočíva 
v zámere naučiť ľudí sebestačnosti. Grafický dizajn sa dostáva do roviny, kedy neslúži len pre 
propagáciu firmy, výrobku, služby, ale naozaj pomáha a to je dôležité. Chuť pomôcť ľuďom, ktorí to 
naozaj potrebujú je to, čo je na projekte výnimočné a teším sa, že môžem byť jeho súčasťou. 
2. )Neviem, či sa to dá opísať niekoľkými vetami, ale je toho naozaj veľa. Najviac ma očaril ich humor a 
pohľad na veci. Sú veľmi milí, takisto sa radi učia. Fascinujú ma vytrvalosťou a zvedavosťou. Avšak čo je 
na nich úžasné, je úprimnosť a priamosť, ktorá im ide zo srdca. Neboja sa Vám povedať, že dnes 
vyzeráte dobre, alebo tiež, že farba Vášho svetra sa im nepáči. Jednoducho, úprimnosť je krásna 
vlastnosť. 
3. )Veľa, veľa a veľa zdravia, optimizmu a lásky . 

http://www.spolocne.psc-impulz.sk/

