Produktový katalóg

U nás vyrábame malé veci s veľkou láskou. Sú dôkazom
našej tvorivosti a remeselných zručností. Kúpou výrobkov
so značkou Impulz oceníte nielen našu šikovnosť, ale
potvrdíte, že máme medzi vami svoje miesto.
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Kto sme?
Pracovno-socializačné centrum Impulz, zriadené v marci 2001 Združením na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím (ZPMP) v Petržalke, vytvára pre svojich klientov podporujúci, útulný a podnetný priestor pre
zážitkové učenie, rozvoj tvorivosti a pracovné uplatnenie. Súčasťou tohto poslania je snaha o premostenie
sveta ľudí s mentálnym postihnutím so svetom väčšinovej spoločnosti prirodzenou cestou.
Okrem rehabilitačného strediska, v ktorom prebieha výcvik komunikačných, sociálnych, ale aj záujmových
zručností šestnástich klientov, Impulz prevádzkuje jednu chránenú dielňu, kde je zamestnaných päť klientov
s mentálnym postihnutím.
V chránenej dielni vyrábame širokú škálu darčekových predmetov a dekoratívnych sviečok. Všetky sú vyrobené
ručne a z kvalitných prírodných materiálov.
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Čo môžu naši klienti ponúknuť?
„Svoj svet...“
Svet vidia vo svojich originálnych farbách a tvaroch. Radi sa smejú, vtipkujú, zoznamujú sa s novými ľuďmi
a navzájom si pomáhajú. Sú nesmierne vnímaví k nevypovedaným veciam, neprávostiam a nezhodám. Učia
ostatných, ako slovami šetriť a zároveň nimi povedať viac.
„Malé veci vyrobené s veľkou láskou... “
V chránenej dielni a rehabilitačnom stredisku vyrábajú širokú škálu úžitkových a darčekových predmetov, do
ktorých vkladajú svoje vnímanie sveta a ľudí. Je to práca, ktorá ich teší a prináša úžitok aj iným. Kúpou ich
výrobkov oceníte zručnosť našich klientov, ale zároveń prispejete k k udržateľnosti nariadenia, ktoré je ich
druhým domovom.

Čo naši klienti potrebujú?
„Chcú žiť s nami, nie vedľa nás.“
Naši klienti zo všetkého najviac potrebujú, aby boli prijati akí sú, aby mali pocit užitočnosti, ocenenia, aby sa
mohli vzdelávať, pracovať, aby boli šťastní a mali svoj rodinný život a priateľov.

6

Kto sme?

Kto sme?

7

Sviečka
Je zdrojom pohody. Využívame jej magickú silu, teplé svetlo, rôznorodé farby, tvary a vône.
Sviečka má schopnosť prečistiť priestor, dodávať silu a upokojiť energiu okolia.
Jej plamienok priťahuje oči, rozjasňuje myšlienky a všade okolo sa rozhostí nekonečná pohoda...

1.0 Prírodné sviečky – lampášiky
...pre pocit vnútornej harmónie a pohody
Všetky prírodné sviečky sú vyrobené z ekologicky čistého parafínu.
Na ich dekorovanie sa používa škorica, levanduľa, kamienky, kávové zrnká alebo sušené ovocie.
K celkovej atmosfére pohody prispieva ich príjemná vôňa a spôsob horenia.
Horí len stred sviečky, ktorý rozžiari jej prírodnú dekoráciu a tak vytvorí neopakovateľnú atmosféru.
Po vyhorení sa do vnútra lampášika môže umiestniť čajová sviečka.

Výroba sviečok
...ľuďmi s mentálnym postihnutím
Všetky sviečky sa vyrábajú ručne v chránenej dielni Impulz.
Na ich výrobe sa podieľa päť zamestnancov s mentálnym postihnutím.
Dohľad a pomoc pri ich výrobe im poskytuje nepretržite pracovný asistent – majster.
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1.1 – Sviečka s levanduľou a trávou
výška 7 cm
okrúhla 4,50 €
hranatá 5,00 €

1.2 – Sviečka s kamienkami
výška 7 cm
hranatá 5,00 €
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1.4 – Sviečka cappuccino
výška 7 cm
okrúhla 4,50 €
hranatá 5,00 €

1.3 – Sviečka so škoricou
výška 7 cm
okrúhla 4,50 €
hranatá 5,00 €
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1.5 – Sviečka so sušeným pomarančom
výška 7 cm
okrúhla 4,50 €
hranatá 5,00 €

1.6 – Sviečka so sušeným jablkom
výška 7 cm
okrúhla 4,50 €
hranatá 5,00 €
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2.1 – Vianočné stromčeky - mozaikové
výška 21 cm
ihlan 4,50 €

2.0 - Ozdobné sviečky – vianočné stromčeky
...umocnia sviatočnú atmosféru
Tieto sviečky pripomínajú svojím dizajnom vianočný stromček. Sú vyrobené z parafínu.
Niektoré sú zdobené úlomkami farebného parafínu. Nazývame ich mozaikové.
Iným - dvoj- a trojfarebným sviečkam - hovoríme tónované.
V prípade vášho záujmu môžeme dodať sviečkam aj príjemnú vôňu.
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2.2 – Vianočné stromčeky - tónované
výška 21 cm
ihlan 4,00 €
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3.1 – Vianočné gule s farebným drippingom
3.0 – Ozdobné sviečky – vianočné gule

priemer 8 cm
guľa 4,50 €

...oživia váš sviatočný stôl
Gule s abstraktným dekorom sú vyrobené zo stearínu a majú sklenený vzhľad.
Pri ich výrobe je využitá technika farebného drippingu. Tento moderný dizajn si vyžaduje veľkú zručnosť,
trpezlivosť a farebné cítenie. Každý jednotlivý dekor je neopakovateľný a jedinečný.
Každá sviečka je originálom.
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4.0 – Srdiečkové sviečky
...prinesú radosť ľuďom, na ktorých vám záleží
Táto sviečka je ideálnym darčekom. Môže byť vyrobená originálnou technikou dripingu, ktorá umocní
jedinečnosť vášho vzťahu k obdarovanej osobe. Objednať si ju môžete vo farbách podľa vlastného výberu a
s vôňou vanilky.
Darčekové balenie a štítok na sviečke môžu byť ozdobené vaším logom, sloganom alebo posolstvom.

4.1 – Srdiečkové sviečky s farebným drippingom
dĺžka 11 cm
srdce 4,00 €
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5.1 – Vianočné pohľadnice s kolážou
Výroba pohľadníc

1,50 €

...ľuďmi s mentálnym postihnutím
V našej chránenej dielni vám vytvoríme pohľadnicu podľa vašich predstáv, s vaším textom a firemným logom.
Každá pohľadnica je ručnou prácou. Vianočné a novoročné priania vytvárame použitím rôznych výtvarných
techník, ako sú napr.: kresba, maľba, grafika, papierová a textilná koláž a iné.

5.0 – Vianočné pohľadnice
Pri výrobe týchto pohľadníc používame rôzne druhy materiálov: látky s dekoratívnou potlačou, zamat,
vrecovinu, farebné stuhy, sieťovinu, ručne farbené batikované látky, stuhy, rôzne typy a farby papiera atď.
Výroba týchto pohľadníc si vyžaduje veľkú presnosť, trpezlivosť a dobré remeselné zručnosti.
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5.2 – Vianočné pohľadnice s maľovaným obrázkom
Vianočné pohľadnice s maľovaným obrázkom

1,20 €

Klienti a zamestnanci chránenej dielne Impulz sa každoročne zúčastňujú Výtvarného salóna, ktorý je
organizovaný Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike. Ich výtvarný
talent je často oceňovaný a práce, ktoré vytvárajú na hodinách arteterapie, sú originálnymi návrhmi pre
výrobu vianočných pohľadníc a novoročných prianí.
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Tento katalóg vznikol v rámci kampane

Spoločne za prijatie - za život bez znevýhodnenia
Zadaním zákazky pre chránenú dielňu sa stanete „očkom v sieti“, ktorá drží svet pohromade vďaka otvorenosti,
solidarite a vzájomnému pochopeniu. Bude nám cťou vám verejne udeliť certifikát Firma priateľská k ľuďom
s postihnutím a ocenenie Očko do siete
Bližšie informácie o kampani nájdete na
www.spolocne.psc-impulz.sk

Staňte sa očkom v sieti, ktorá drží svet pohromade

Ďalej ponúkame
...Atmosféru vo vašej firme vám radi ozvláštnime:
Predajom výrobkov z našej chránenej dielne v predvianočnom čase alebo počas rozličných podujatí.
Workshopmi, v rámci ktorých si môžu vaši zamestnanci s rodinami aj klienti vyskúšať výrobu niektorých produktov z našej dielne.

...Ponúkame vám zorganizovanie workshopu na výrobu:
mozaikových sviečok
vlastného odznaku
papierovej tašky so škrobovým dekorom
papierových kvetov a origami
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Adresa:
		
		

Turnianska 10
851 07 Bratislava
Slovenská republika

Telefón:

02/63815080

Email:		

psc-impulz@psc-impulz.sk

WEB:		

www.psc-impulz.sk

Grafický dizajn marosblasko.com

