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16 firiem a organizácií priateľských k  ľuďom s postihnutím  

tlačová správa, 23.6.2014 

  

 
Občianske združenie ZPMP v Petržalke – Pracovno- socializačné centrum Impulz spolu s Občianskym 
združením Wellgiving vo štvrtok, 19.6. 2014 v rámci VII. ročníku kultúrno-spoločenského podujatia 
Urobme radosť sebe aj iným a projektu  „Spoločne za prijatie – za život bez znevýhodnenia“, 
podporeného nórskym finančným mechanizmom, ocenilo prvých 16 firiem a organizácií certifikátom  
Firma priateľská ľuďom s postihnutím a ocenením -  symbolom kampane -  Očko do siete. Podmienku 
získania certifikátu – splnenie aspoň jedného z kritérií (bližšie podrobnosti nájdete na stránke 
www.spolocne.psc-impulz.sk ) získali nasledovné spoločnosti: Slovenská sporiteľňa, Deloitte Audit, 
Granvia, J&T Banka, Globesy,  Nadácia Orange, Nadácia Provida, UniCredit Bank Slovakia, Doprastav 
export; Johnson controls; SPP Distribúcia; Noves; Elcora, Konzervatórium Bratislava, Katedra vizuálnej 
komunikácie VŠVU; Terno Slovensko. 
 
Nevšednú udalosť spestrili benefičnými vystúpeniami spevák Otto Kollmann, raper Lukáš Demin zo Šale, 
roztlieskavačky a folklórny súbor zo ZŠ Turnianska, žiaci a žiačky Špeciálnej školy na Žehrianskej ulici 
a zamestnanci a klienti PSC Impulz. Novinkou bola aj premiéra hymny kampane „Spoločne“, ktorú 
autorsky pripravil a naživo interpretoval spevák a rozhlasový redaktor Zbyňo Džadoň.  
 
Podujatie podporilo aj Hlavné mesto Bratislava prostredníctvom programu Ars Bratislavensis v 
zastúpení námestníčky primátora Ing. Viery Kimerlingovej, ktorá spolu s predsedníčkou ZMPM 
Slovensko PhDr. Stefi Novákovou odovzdávala ocenenia firmám.  
 
Ďakujeme všetkým oceneným i účastníkom a tešíme sa, že do siete, ktorá drží svet pohromade, pribudli 
ďalšie „očká“. 
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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. 

http://www.spolocne.psc-impulz.sk/
http://www.unicreditbank.sk/
mailto:elena.bakosova@gmail.com
http://www.dakujeme.sk/
http://www.zdobrychruk.sk/

