
 Mirka a Fanto Ollé, lektori kurzov  nakupovania 

1. )Od začiatku nám bolo sympatické, že aktivity v projekte sú zmysluplné a 
Impulzáci sa pri nich naučia konkrétne, užitočné veci. Nehovoriac o tom, že projekt 
presahuje priestory Impulzu a jeho výstupy môžu poslúžiť mnohým ďalším ľuďom s 
postihnutím. My sa venujeme spotrebiteľskej téme - s Impulzákmi hovoríme o 
nakupovaní a trénujeme ho aj v praxi priamo v obchode. Vidíme pokroky a tešíme 
sa z nich, pretože vedieť si nakúpiť (a zabezpečiť tak svoje základné potreby) je 
zručnosť, ktorá podporuje samostatnosť a sebavedomie každého z nás.  
 
2.)Ich uvažovanie nad mnohými vecami slúži ako celkom dobré zrkadlo pre celú 
našu spoločnosť, ktorá je niekedy zbytočne zložitá. Vidíme to napríklad priamo v 
teréne - v obchode na tréningovom nákupe - kde je občas poriadne náročné dopátrať 
sa k informáciám, napríklad o cene výrobkov. Zaujímavé sú tiež diskusie o kvalite 
predávaných potravín. Je náročné vysvetliť, prečo v obchodoch nájdeme aj 
nekvalitné výrobky alebo prečo sa pri výbere neriadiť len cenou. Niektorí Impulzáci 
nerozumejú tomu, prečo ľudia robia veci nepoctivo a je to dobrá otázka na 
zamyslenie.   
 
3. ) Celej impulzáckej partičke želáme veľa energie a radosti z každého dňa. A tiež 
dobrého sponzora, lebo hoci peniaze nie sú všetko, s ich pomocou sa dá realizovať 
mnoho krásnych vecí. Ako je napríklad PSC Impulz a jeho projekty. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A čo hovoria samotní klienti? 

  

Silvia Lakotová, lektorka kurzu zdravovedy 

1. )Niekedy stačí málo, aby sme uľahčili život niekomu, kto nie je celkom podľa našich zaužívaných pravidiel 
"normálny". Prekvapivo sa aj ja učím niečo nové, prípadne oprášim informácie, na ktoré som už dávno zabudla.  
2. )Trpezlivosti; novému pohľadu na svet. 
3.)Veľa zdravia pre všetkých, ľudí ochotných pomáhať aj len tak, pre dobrý pocit na duši, bohatých sponzorov; 
klientom chuť ďalej sa učiť a rozvíjať, zamestnancom more trpezlivosti a vrece plné inšpirácií pre krajšie 
zajtrajšky. 
 

 

Gabika Žlebeková, lektorka  kurzov  varenia, firma Zdravíčko 

1.)Projekt naplnil moju dávnu túžbu spolupracovať s ľuďmi s postihnutím. Veľmi sa teším,  že sa v ňom venujeme 

spoločnej príprave potravy – táto aktivita, jedna z najdôležitejších ľudských činností,  býva často opomínaná. 

Otvorenie tejto problematiky je nielen pre ľudí v tomto projekte výzvou pre pochopenie významu toho, čo a ako 

jeme.  

2.)Spomalenie môjho rýchleho životného tempa, vytrhnutie z každodenného cirkusu v kuchyni. Naučila som sa 

veci zjednodušovať a podávať ich ako zrozumiteľnú, účinnú esenciu, ktorú klienti dokážu pochopiť. 

3.) Želám si, aby projekt pokračoval, aby sa informácie o význame potravy pre náš život a zdravie dostali aj ďalej, 

do rodín. 

Ako vnímajú dopad projektu na klientov Impulzu sociálne pracovníčky, ktoré sú s nimi v denno-dennom kontakte? 

Zuzka Lipová: 

Mám  možnosť pozorovať  klientov  počas kurzov varenia a nakupovania. Spočiatku boli veľmi ostýchaví, báli sa čokoľvek povedať, alebo urobiť a teraz sa sami chopia iniciatívy, sú oveľa smelší. Kurzy 

nakupovania im zas dodali sebadôveru, zodpovednosť a prispeli k rozvoju ich samostatnosti. Dôkazom pozitívneho vývoja sú aj veľmi konkrétne zmeny v ich jedálničku – napríklad klientka Zuzka, ktorá je 

zaťažená na mäso, si sama namiesto mäsa na obed vybrala zeleninový šalát.  

Majka Lendacká:  

Kurz zdravovedy vzbudil u nich veľký záujem. Poznatky sa snažia uplatňovať v praxi – napríklad si veľmi dôkladne umývajú ruky po ceste autobusom MHD . 

 

Kika: najviac sa mi páči zdravoveda. Už viem zavolať prvú 

pomoc, 112, predstaviť sa, povedať, čo sa stalo, miesto, kde 

sme. Saniťák sa opýta, či dýcha, či žije...a ja už viem dať aj 

masáž srdca! Ale aj varenie mám rada, najviac mi chutilo 

pšenoto. 

Beátka: mám rada nakupovanie. Viem vybrať, čo mám na 

zozname. Aj zoznam viem urobiť. 

Zuzka: najviac mi chutili francúzske zemiaky. Chcela by 

som sa naučiť navariť si jedlo sama.  

Miminka: najradšej mám varenie, koláčiky, mňam, mňam. 

Tomáš: baví ma zdravoveda. Keď som chorý, mám napríklad 

chrípku,  viem, že sa môžem aj sám vyliečiť , dám si teplý čaj 

a acylpyrín. Nakupovať viem, chodím sám. Chcel by som sa 

naučiť variť, najmä fazuľovú polievku. Ale ja si nevyberám, zjem 

všetko.  

Janka: najlepšie je varenie a najviac mi chutili fašírky zo šošovice 

a francúzske zemiaky. 

 


