Čo o nás napísali iní

„Od úspechu Vás delí len a len Váš postoj…“ – Tak toto motto veľmi zaujalo pri
surfowaní webom ľudí z Kroku k úspechu. A nás teší, že vám ho môžeme priniesť.

„Od úspechu Vás delí len a len Váš postoj…“ – Tak toto motto ma veľmi zaujalo pri
surfowaní webom na stránke občianskeho združenia www.pristav-nadeje.sk . Keďže aj
náš portál je o úspechu, nedalo mi detailnejšie sa nepozrieť na občianske združenie
Prístav nádeje. Prístav nádeje – veľmi výstižný názov.

Mnohokrát sa stretávame možno až s diskrimináciou občanov s nejakým handicapom. Je
preto veľmi potešujúce že pani PhDr. Marcela Václavková Konrádová, cert. Mgmt. spolu
so svojimi spolupracovníkmi hlavne pani Mgr. Ivetou Majgotovou, pani Mgr. Máriou
Kolárikovou a dobrovoľníkmi rozbehla tento projekt. Prístav nádeje sa primárne obracia
na deti a dospelých s vážnymi chorobami alebo zdravotným postihnutím. V súčasnej
dobe Prístav nádeje sa venuje hlavne zriadeniu Tréningového centra. Je úplne
fantastické, že Prístav nádeje prišiel práve s takouto myšlienkou, nakoľko zatiaľ podľa
dostupných informácií neexistuje na Slovensku niečo podobné. Fungovať by malo začať
od jesene tohto roku v Banskej Bystrici formou chránenej dielne. Jeho súčasťou bude
kaviareň s knižnicou, kde budú zamestnaní ľudia s telesným a zmyslovým postihnutím
ako čašníci či knihovníci. Budú ponúkať domáce koláčiky, ručne vyrábané výrobky
pochádzajúce z tvorivých dielní, ktoré budú pripravovať tiež ľudia s postihnutím. Takto
postihnutí získajú hlavne prax a možnosť vyskúšať si čo je to pracovná záťaž. Budú
prichádzať do kontaktu so zákazníkmi, a v takomto pre nich bezpečnom prostredí, sa
vytrénujú na profesionálov. To im umožní v budúcnosti sa lepšie uplatniť na trhu práce a
tak sa stanú atraktívnejšími pre budúcich zamestnávateľov.

Netreba však zabúdať ani na seniorov, povedali si zakladatelia tohto projektu a tým
vznikla napríklad aj zbierka na prvú automatickú práčku pre 90 ročnú babičku pani Máriu.
Isto si poviete. Automatická práčka – dnes spotrebič, bez ktorého si nevieme predstaviť

1/2

Čo o nás napísali iní

fungovanie žiadnej domácnosti. Ale pre pani Máriu to bude jej prvá v živote.

Nezostáva mi nič iné, iba zaželať Prístavu nádeje, aby do neho bezpečne vplávalo plno
lodičiek v podobe handicapovaných spoluobčanov. Aby si našli pre nich tú pravú pomoc
na lepšie začlenenie sa do spoločnosti nás „zdravých“. Autorkám projektu hlavne veľa
síl, lebo takýchto výnimočných projektov na Slovensku je zatiaľ ako šafranu.

Výzvy projektu prístav nádeje, ktoré môžete aj vy priamo podporiť nájdete na tejto
adrese: ttp://www.ludialudom.sk/vyzvy/587

Celý článok v plnom znení môžete zhliadnúť tu: http://www.krokkuspechu.sk/od-uspech
u-vas-deli-len-a-len-vas-postoj-oz-pristav-nadeje/
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