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Tlačová správa 
  

Podujatie:       Fašiangová trojbodka - slávnostné ukončenie projektu Spoločne za prijatie – za život     

bez znevýhodnenia 

                           

Kedy:                13. februára 2015, o 17.00 h. 

Kde:                  Malá scéna, Dostojevského rad, Bratislava 

Organizátori:   PSC Impulz, ZPMP Petržalka a OZ Wellgiving  

 

 

13. februára na Malej scéne v Bratislave vyhodnotia organizátori Pracovno socializačné-centrum 

Impulz a občianske združenie Wellgiving svoj projekt Spoločne za prijatie – za život bez znevýhodnenia 

a predstavia jeho podstatné výstupy, ktoré vznikli v období jeho osemnásťmesačnej realizácie: ilustrovanú 

kuchársku knihu pre všetkých Dobrá vareška a tri tréningové videofilmy. Na programe je aj oceňovanie firiem 

za spoluprácu so znevýhodnenými ľuďmi symbolom Očko do siete. Záver fašiangovej sezóny je príležitosťou, 

aby na tomto stretnutí účastníkov projektu s priaznivcami, podporovateľmi a priateľmi nechýbala zábava, dobrá 

hudba a radosť.  

 

Projekt Spoločne za prijatie – za život bez znevýhodnenia začali v septembri 2013 realizovať zamestnanci a 

klienti Pracovno-socializačného centra Impulz v Petržalke v spolupráci s partnerom projektu občianskym 

združením Wellgiving, ktoré v projekte zastupovalo ďalšie chránené dielne v rámci celého Slovenska. Sociálni 

pracovníci, speváci, výtvarníci, vysokoškolskí učitelia, hudobníci, podnikatelia prispeli k naplneniu nosnej idey 

projektu – budovať mosty medzi svetom bežnej spoločnosti a svetom mentálne znevýhodnených ľudí 

prostredníctvom vzdelávania, spoločných zážitkov, tvorby a vzájomného spoznávania. 

 

Spoločné snaženie prinieslo aj niekoľko zaujímavých výstupov, ktoré budú užitočné aj pre širšiu 

komunitu. Jedinečná  kuchárska kniha Dobrá vareška učí zrozumiteľným obrázkovým jazykom variť jednoduché 

zdravé jedlá. Knižka vznikla na základe pravidelných workshopov varenia v PSC Impulz pod vedením 

zakladateľky jedálne Zdravíčko Gabiky Žlebekovej, ktorá s klientmi všetky recepty niekoľkokrát vyskúšala. 

Mnohí z nich si ich pridali do svojich jedálničkov. Autorkou ilustrácií a grafického dizajnu knihy je dnes už 

absolventka Vysokej školy výtvarných umení Lucia Blanáriková, ktorá ju vytvorila ako svoju diplomovú prácu. 

Knižka bola vyhodnotená ako jedna z najlepších absolventských prác v stredoeurópskej dizajnérskej súťaži 

krajín V4. 

Pod taktovkou študentov VŠMU Daniela Riháka a Nicka Kollára vznikli tri videotréningy: O varení,  

O nakupovaní a O návšteve lekára. Všetky vychádzajú z rovnomenných workshopov, počas ktorých klienti 

nadobudli základné zručnosti v spomínaných oblastiach. Tréningové DVD  je ideálnou učebnou pomôckou pre 

všetkých ľudí so znevýhodnením, ktorí chcú žiť samostatnejší život. 

Žiť samostatnejší život znamená mať zamestnanie. Práve zamestnávaniu ľudí v chránených dielňach 

a podpore chránených dielní prostredníctvom vytvárania vzťahov s biznisom sa venuje projektový partner 

Wellgiving (Z dobrých rúk). Zabezpečenie finančnej stability, či už prostredníctvom náhradného plnenia alebo 

inými spôsobmi, je pre chránené dielne kľúčové. Je preto potešujúce, že už 45 firiem na Slovensku splnilo 

kritériá na udelenie ocenenia Firma priateľská k ľuďom so znevýhodnením a symbolu kampane Očko do siete.  
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Rovnako sa rozrástla aj sieť jednotlivcov, ktorí prispeli svojou dobrovoľníckou prácou, alebo inou 

formou podpory  na počet viac ako  322 „očiek“ .  

 

Srdečne vás pozývame vychutnať si atmosféru pohody a krásu a silu slova Spoločne.  

 

Podrobnejšie informácie o projekte nájdete na: www.spolocne.psc-impulz.sk . 

 

kontakt: Elena Bakošová,  0908 765 087, elena.bakosova@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

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 

2001 a 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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