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Milí naši čitatelia, 

v  druhom čísle našich občasných novín chceme zdieľať  najzaujímavejšie míľniky a výstupy projektu Spoločne za prijatie – za život bez znevýhodnenia, ktorý vstupuje do cieľovej rovinky a zároveň predstaviť ďalších 

vzácnych ľudí, ktorí nám pomohli realizovať nastavené ciele. 

Názov „Spoločne“ sme nezvolili náhodou – hlavným cieľom projektu bolo vystavať most medzi ľuďmi so znevýhodnením a bežnou spoločnosťou – a most, ak má byť pevný, je potrebné stavať z dvoch strán. Tešíme 

sa, že sa nám podarilo získať veľa ľudí, z radov profesionálov, ale aj vysokoškolákov  a stredoškolákov, ktorí sa otvorili spolupráci  na projekte. Aj vďaka ľuďom, o ktorých sa dočítate nižšie, vznikli hodnotné výstupy 

projektu, z ktorých bude mať osoh širšia spoločnosť a ktoré budeme v nasledujúcom roku distribuovať medzi organizácie, ktoré sa venujú znevýhodneným ľuďom. Jedným z nich je  špeciálna kuchárska kniha, prvá 

svojho druhu na Slovensku – venovaná nielen ľuďom s mentálnym znevýhodnením -  za pomoci ľahko čitateľných obrázkov si dobré a zdravé jedlo zvládne uvariť naozaj ktokoľvek. 

Finalizujú sa aj tri ďalšie výstupy – edukačné videá: Ako variť, Ako nakupovať a Ako ísť k lekárovi. Videá vznikli na základe rovnomenných vzdelávacích workhopov, vedených skúsenými lektormi a vo všetkých sú 

hlavnými aktérmi klienti Impulzu. Pridanou hodnotou pre všetkých je nadobudnutie nových zručností – už dnes by mnohí Impulzáci mohli o daných témach poučiť iných. 

Ďalšou rovinou projektu je oslovenie širšej verejnosti a ľudí z biznisu v rámci kampane Spoločne za prijatie – za život bez znevýhodnenia. V rámci nej PSC Impulz ako historicky prvá slovenská organizácia ocenila 

firmy, priateľské k ľuďom s postihnutím, k dnešnému dňu sa týmto titulom pýši už 22 firiem. 

Okrem ľudí z biznisu sa nám podarilo vytvoriť sieť dobrovoľníkov a podporovateľov, ktorí za svoju nezištnú pomoc získali odznak očko siete – v súčasnosti má sieť, ktorá drží svet pohromade, takmer 100 očiek.  

Kvalitu vzťahov a spoločného prežívania a tvorenia zachytáva video dokument spolu s hymnou projektu Spoločne – zaspievajte si ju spolu s nami! – text nájdete na druhej strane a video (a iné zaujímavosti) na 

stránke projektu: www.spolocne.psc-impulz.sk . 

 

Našim projektovým spolupútnikom sme položili nasledujúce otázky:  1.)Čím Ťa oslovil projekt?  2.) Čo Ťa naučili klienti  Impulzu? 3.) Tvoje prianie pre Impulz? 

                                                 

            

 

 

 

 

 

   Aleš Zlocha, sviečkar 

1.) Širokým spektrom zainteresovaných ľudí, ktorí sa dokázali vcítiť do pracovného prostredia 
v Impulze. Ja osobne neobdivujem len snahu tých čo vytvárajú „rukolapné“ produkty, ale i tých, čo 
na to vytvárajú podmienky. Je to krásna, zodpovedná a s nekonečnou trpezlivosťou a láskou 
vykonávaná činnosť. 
 
2.)  Uvedomil som si opäť, aké dôležité je byť v pokore. Pri práci s nimi  si oveľa viac uvedomujem 
skutočné hodnoty, ktoré ponúka život nám všetkým. Keď pracujem s nimi dva dni po sebe, prvý  deň 
som vyčerpaný, no po druhom dni som nabitý neuveriteľne silnou energiou. 
 
3.) Pokračovať v hľadaní nových projektov, tak, aby všetci chodili do práce radi a tešili sa na každý 
nasledujúci deň! Aby spätná väzba bola obohacujúca pre všetkých. 
  
 

   Laura Štrompachová, fotografka 

 
1. )Páči sa mi, že spája rôznych ľudí z rôznych "svetov",  
napríklad mňa z toho sveta fotografického, s tým viac srdečným - ľudským. 
 
2. )Kamarátiť sa.  
 
3.) Aby mal vždy a stále dosť podpory na to, aby mohol fungovať.  
 

 

 

 

Dušan  Oravský, Johnson Controls International, s.r.o. 
 
1.)Celá myšlienka “Očko do siete” sa mi páči a verím že “rybiek-očiek” v ňom bude stále viac a 
viac pribúdať. Rovnako myšlienka integrácie ľudí so znevýhodnením do spoločnosti a ich prijatie 
je správna vec.  
2. ) Vaši klienti žijú prítomným okamžikom, tešia sa , keď nás opäť vidia, môžu spoznať niekoho 
nového a majú stále úsmev na tvári, či je ráno a či večer. Naučili snáď to, že je správne nemať 
predsudky, byť takými, akými sme, mať stálu chuť učiť sa niečo nové a tešiť sa z dennodenných 
maličkostí.  
3. ) Pre klientov, či už súčasných či nových, aby sa Vám darilo integrovať stále viac a viac do 
spoločnosti. Prípadne rozšírenie sviečkarskej dielne o iné a tak možnosť prehĺbiť svoje zručnosti. 
Veľa trpezlivosti  zamestnancom. A aby ste mali ako IMPULZ stále viac a viac podpory, či už od 
dobrovoľníkov, jednotlivcov či firiem a darilo sa Vám napĺňať Vašu víziu. 

 

Gabika Dunajčíková, dobrovoľníčka 

 

1.) Je veselý, otvorený, bez predsudkov, reálne pomáhajúci...taký zo života a pre život. 
 
2. ) Žiť pre daný okamih. 
 
3. ) Nech stále priťahuje skvelých ľudí, ktorí dokážu rozhýbať tak úžasné veci. 
 

 

 

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

