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Našim hlavným cieľom je inklúzia ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti.
Vzhľadom k jeho naplneniu sa snažíme našim klientom umožniť všestranný
individuálny rozvoj, udržiavať a ďalej rozvíjať ich vedomosti a zručnosti
a upevňovať ich už získané návyky. To je nevyhnutnou podmienkou na ceste
k ich čo najväčšej samostatnosti a nezávislosti. Rozsah výchovno – vzdelávacích
a pracovných činností prispôsobujeme schopnostiam našich klientov a
kombinujeme ich s relaxačnými aktivitami.
PSC Impulz je zložený z dvoch častí: rehabilitačného strediska a chránených
dielní.
V rehabilitačnom stredisku, ktoré navštevuje 11 klientov so stredným a ťažkým
stupňom mentálneho postihnutia, prebieha výcvik ich komunikačných,
sociálnych ale aj pracovných zručností. Pomocou spoločných sedení sa snažíme
o to, aby sa naši klienti naučili orientovať v situáciách, s ktorými sa stretávajú v
bežnom živote, aby dokázali vyjadriť svoje potreby a túžby a obhajovať svoje
práva.
V tejto časti, v rámci pracovnej terapie a arteterapie, klienti vyrábajú
dekoratívne predmety ako napr.: rôzne typy príležitostných pohľadníc a
sezónnych ozdôb, škatuľky na šperky, háčkujú šály a puzdra na mobily,
dekorujú svietniky a keramické hodiny, maľujú kamienky šťastia a lásky a pletú
náramky priateľstva.
Keramická a smaltová dielňa rozšírila tvorivé arteterapeutické aktivity
rehabilitačného strediska a katalógovú ponuku výrobkov chránených dielní.
Modelovanie z hliny klientom pomáha aj v rozvíjaní ich hrubej a jemnej
motoriky. Okrem dekoratívnych predmetov z hliny vyrábajú aj glazované misky
plnené parafínom, tanieriky pod sviečky a originálne smaltové šperky, pri
výrobe ktorých, klienti experimentujú s rôznymi typmi pigmentov.
Vďaka pravidelným hodinám arteterapie a tvorivou činnosťou v keramickej
dielni sa klienti každoročne zúčastňujú Výtvarného salóna pre ľudí so
zdravotným postihnutím z celého Slovenska, kde klientka Zuzana Martinská
získala v tomto roku (2012) už tretie svoje ocenenie.
PSC Impulz má dve chránené dielne: stolársku a dielňu na výrobu darčekových
predmetov a dekoratívnych sviečok.
V stolárskej dielni pracujú dvaja zamestnanci pod dohľadom pracovného
asistenta. Okrem drobných kusov nábytku, predajných stánkov a drevených
držiakov na víno, vyrábajú dekoratívne a závesné predmety do interiéru,
šamlíky so zvieracím dizajnom a iné produkty podľa požiadaviek odberateľa.
V dielni na výrobu darčekových predmetov a dekoratívnych sviečok naši traja
zamestnanci zhotovujú rôzne typy ručne robených sviečok podľa objednávok
alebo vlastnej invencie. Tu majú priestor k experimentovaniu s rôznymi

technológiami výroby, prírodnými materiálmi a pigmentmi. Za inováciu nových
typov sviečok (škoricová, levanduľová, jablková, pomarančová, kvetová,
s ihličím, kamienkami, mušľami atď.) sme dostali významné ocenenie na
prezentácii výrobkov chránených dielní na Radničkiných trhoch v roku 2012.
V rámci ergoterapie sa klienti pravidelne zúčastňujú v chránených dielňach
hodín „dobrej praxe“ vďaka ktorým, rozvíjajú nielen svoje manuálne zručnosti
ale zároveň sa učia zodpovednosti, samostatnosti a lojality v pracovnom tíme.
Vhodne zvolenou pochvalou získavajú pocity sebadôvery a zmysluplnosti, ktoré
sú neodmysliteľnou podmienkou zvýšenia kvality ich života. Týmto spôsobom
ich postupne pripravujeme na eventuálne zamestnanie v chránených dielňach.
K pravidelnému rozširovaniu portfólia výrobkov chránených dielní, ktoré sú
nevyhnutnou podmienkou k udržateľnosti chodu organizácie vo veľkej miere
prispievajú okrem hodín arteterapie aj naše návštevy výstav, kultúrnych
a vzdelávacích programov a podujatí organizovaných Slovenskou národnou
galériou a Slovenským národným múzeom. Pre klientov a zamestnancov
organizácie sú veľmi inšpiratívne nielen z hľadiska inovácie výrobkov ale
zároveň rozvíjajú ich estetické cítenie a remeselné zručnosti.
V roku 2013 by sme chceli našu kreatívnu dielňu aj vďaka týmto kultúrnym
skúsenostiam obohatiť o výrobu tavených sklenených šperkov a drôtikovanie.
Športové aktivity organizácie, ktorými sú každodenné cvičenia, piatková
relaxácia spojená s hudbou, klasické a relaxačné masáže, využívanie
boxerského vaku a vychádzky do prírody, sa budeme snažiť rozšíriť o hodiny
plávania, ktorými prirodzene nadviažeme na výcvikový plavecký kurz z roku
2011. V roku 2012 sa umiestnil náš klient a zamestnanec stolárskej dielne Michal Novotný - na 1. mieste v Plaveckých pretekoch organizovaných
Bratislavským samosprávnym krajom.
V roku 2012 sa nám podarilo úspešne ukončiť dvojročný projekt Make-Able,
ktorý bol zrealizovaný vďaka finančnej podpore programu Grundtvig – Učiace
sa partnerstvá. Projektu sa zúčastnilo 6 organizácií pracujúcich s touto cieľovou
skupinou zo Španielska, Talianska, Belgicka, Česka, Anglicka a Slovenska.
Prostredníctvom tejto vzájomnej spolupráce partnerských krajín a ich kultúrnej
rozmanitosti sa v podstatnej miere obohatila naša používaná metodika
vzdelávania dospelých s mentálnym postihnutím. Projekt nám umožnil výmenu
informácií, skúseností a poznatkov formou vizuálnych produktov, dokumentov
a organizovaním workshopov. Išlo o prirodzený a efektívny spôsob vzájomného
učenia sa, ktoré nám zároveň umožnilo získať nové medzinárodné kontakty.
Duch projektu dvojročnej spolupráce naďalej pretrváva a momentálne
spolupracujeme na spoločnom plánovaní dvoch ďalších návrhoch projektu
Leonardo : transfer inovácií a multilaterálny projekt.

Január
Vzhľadom k hľadaniu inšpirácie na rozšírenie portfólia výrobkov chránených
dielní a umeleckých aktivít kreatívneho ateliéru, sme sa v januári zúčastnili
výstavy v Slovenskej národnej galérií, ktorá bola obohatená aj spoločnou
hodinou arteterapie. Expozícia zapôsobila na klientov hlavne svojou precítenou
farebnosťou a z toho vychádzala pri praktickej časti našej návštevy aj skúsená
arteterapeutka. Motivovala klientov k vytvoreniu dvoch spoločných obrazov
s prírodnými motívmi, na ktorých pracovali technikou spájania farebných škvŕn.
Veľmi inšpiratívna. Klienti pracovali s veľkým
zaujatím, experimentovanie s farbami im už
bolo blízke z výroby
smaltových šperkov.
Koncom mesiaca sme sa
zúčastnili už pravidelnej
januárovej
návšteve
v Slovenskom
národnom múzeu. Stála expozícia „Zázrak prírody“ je
pre klientov inšpirujúca,
zaujímajú ich príťažlivé
obrázky
mikrosveta
rastlín a živočíchov. Prostredníctvom jednoduchej animácie sa klienti majú
možnosť oboznámiť so základnými procesmi fotosyntézy a problematikou
systematického triedenia živých organizmov.
Vždy sú ohromení veľkosťou obrovskej ryby – vyše šesťmetrovej vyzy,
ktorá sa vyskytovala na Slovensku ešte na začiatku 20. storočia, ale dnes už
ju na našom území nenájdeme.
V rámci činnosti zariadenia a práce s klientmi prebiehala v januári komplexná
rehabilitačná činnosť klientov prostredníctvom vzdelávacích aj záujmových
aktivít.

Február
Od polovice januára sa zamestnanci sviečkárskej dielne sústredili na výrobu
valentínskych plávajúcich sviečok lásky, ktoré každoročne ponúkame
študentom a profesorom Gymnázia Jána Papánka na Vazovovej ulici č. 6.
Sortiment suvenírov „šťastia a lásky“ sme rozšírili o batikované hodvábne šatky,
smaltové šperky, keramické smaltové srdiečka, maľované kamienky a náramky
priateľstva.
Modelovanie sa stalo veľmi obľúbenou činnosťou, ktorá nielen podporuje
predstavivosť klientov ale zároveň posilňuje ich jemnú a hrubú motoriku. Hra
s farbami pri výrobe smaltových šperkov je náhodilou, ale zároveň aj kreatívnou
aktivitou, ktorá zas umocňuje estetické vnímanie klientov a ich schopnosť
vyjadriť svoje pocity prostredníctvom farby.

Marec
Mesiac marec sa niesol v zariadení v znamení návštev. 7.3. sme uskutočnili Deň
otvorených dielní spojený s tvorivými dielňami. Akcie tohto charakteru majú
veľký význam pri formovaní interaktívnom vzťahu ľudí s mentálnym
postihnutím a verejnosti. Na workshope mali možnosť klienti prezentovať
nadobudnuté zručnosti, učili záujemcov (deti aj dospelých) vyrábať sviečky,
drevené skladacie stoličky, maľovať smaltové šperky a pliesť náramky
priateľstva. Je to veľmi efektívny spôsob interaktívneho vzťahu podporujúceho
inklúziu ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti aj prostredníctvom
podpory ich samostatnosti a sebadôvery. V rámci učenia a usmerňovania
dospelých ľudí bez hendikepu získavajú ľudia s mentálnym postihnutím pocit
užitočnosti a zbavujú sa komunikačných bariér tým, že nadobúdajú väčšie
prezentačné zručnosti. Je to vzájomne veľmi pozitívna väzba, ktorej hodnoty
spočívajú aj v samotnom emocionálnom vplyvu na verejnosť, v jej snahe
pochopiť túžby a potreby ľudí s mentálnym postihnutím a akceptovať ich.

Dňa 29.3. sme zorganizovali kultúrne podujatie „Urobme radosť sebe a iným“.
Nešlo iba o akciu, ktorú Impulz pripravuje už päť rokov v spolupráci
s petržalskými školami a organizáciami, ktoré pracujú s ľuďmi s mentálnym
postihnutím a ich priateľmi bez hendikepu, ktorí im týmto spôsobom prejavujú
svoju podporu a náklonnosť.
Snažili sme sa urobiť „dlhodobejšiu radosť“ aj našim priateľom z Talianska,
Španielska, Belgicka, Anglicka a Česka počas ich trojdňovej návštevy v
Bratislave. Účastníkom projektu podporeného Nadáciou Grundtvig v programe
Učiace sa partnerstvá sme chceli pripraviť program, ktorý by ich nielen pobavil,
ale aj zaujal. Aby sa im pri obraze Slovenska a Bratislavy vybavili hrejivé
spomienky na Impulz, jeho klientov a zamestnancov, ktorí im s radosťou
pripravili tie najzaujímavejšie workshopy. O príjemnú atmosféru sa postarali aj
naši dobrovoľníci. Tradičným obedom sme sa pokúsili našim priateľom priblížiť
domácu slovenskú kuchyňu, čo nebolo najľahšie. Mali nezávideniahodnú úlohu
– pripraviť jedlo pre sedemdesiat ľudí! Zvládli to skvele, samozrejme v závere
s neodmysliteľnými medovými rezmi, ktoré sa už stali typickým impulzáckym
zákuskom a ktoré mali u všetkých veľký úspech.
Každý z účastníkov si na workshopoch mohol vyrobiť svoju sviečku, smaltový
šperk, vyrezať a namaľovať kľúčenku v tvare štvorlístka, vyskúšať si svoju
šikovnosť v skladaní origami alebo potvrdiť svoje sympatie a náklonnosť k iným
– náramkom priateľstva. Na spoločnom batikovanom plátne každá „krajina“
výtvarne vyjadrila svoju predstavu o tom, čo nás spája a čo máme všetci
spoločné. Obraz dlhý štyri metre je jedným z východísk medzinárodného
projektu Make-Able a bude súčasťou júnovej výstavy v Anglicku v Birminghame.

V rámci programu „Urobme radosť sebe a iným“ si klienti a zamestnanci
Impulzu si pre svojich priateľov pripravili hudobno- tanečné divadlo „Oslava
slnka“ za hudobného doprovodu troch hudobníkov z občianskeho združenia
Zvuky cez ruky. Vystúpenie bolo umocnené premietaním výtvarných prác
klientov z jednotlivých fáz slnka počas dňa na plátno a ich ručne farbenými
kostýmami. Ich radosť z tanca a rovnako aj z „divadelných šiat“ sa nedala
prehliadnuť. Bola to podmanivo farebná prezentácia hravosti a radosti zo života
ľudí, ktorí si svoje „miesto pod slnkom musia obhájiť“ možno viac ako iní.
V našom programe vystúpili ako hostia žiaci zo Špeciálnej základnej školy na
Žehrianskej ulici, temperamentná folklórno-tanečná skupina Harmatanec
a klienti z Domova sociálnych služieb Kampíno. Okrem nich ich prišli svojim
vystúpením povzbudiť aj roztlieskavačky z prvého a druhého ročníka Základnej
školy na Turnianskej ulici a študenti bratislavského konzervatória.
Na kultúrny program „ Urobme radosť sebe a iným“ boli veľmi pozitívne ohlasy
nielen zo strany našich zahraničných partnerov, ktorí boli nadšení zo
spoločného účinkovania ľudí s postihnutím a bez neho, ale aj širokej verejnosti.
Táto podpora je pre nás veľmi dôležitá pri ďalšom napĺňaní nášho hlavného
cieľa – v inklúzií ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti.

Apríl
Dňa 20. apríla 2012 sme sa zúčastnili Dňa zeme na Základnej škole Turnianska
10, Bratislava, čím sme sa spolu s ostatnými zapojili do dňa Zelených škôl. Bol to
Deň bez počítača a pitia vody z vodovodu. Hasičský zbor naplnil jazierko vodou,
vyrábali sme bio nátierky a sadili ovocných stromčeky na založenie ovocného
sadu. Naši klienti mali možnosť vidieť ukážky poskytnutia prvej pomoci so
sanitkou, divadielko o energii, zvieratkách, vypočuli si ako sa triedi odpad a
vysvetlili im význam skleníkového efektu. V rámci programu videli súťaž a jej
vyhodnotenie v maľovaní tričiek. Bola to len časť aktivít, ktorými škola
inšpirovala svoje okolie k ochrane životného prostredia. Okrem nás sa akcie
zúčastnili aj deti z MŠ Turnianska. Príjemnú atmosféru spestrili dôchodcovia
z klubu na Vyšehradskej ul. pesničkami a veselou náladou. Klienti Impulzu učili
žiakov vyrábať rôzne druhy kvetov z krepového papiera, pliesť náramky
priateľstva a spoločne s ostatnými maľovali kamienky šťastia a lásky. Všetci sme
strávili príjemné dopoludnie, na ktorom žiaci hravou a zábavnou formou,
výtvarnými aktivitami vyjadrili vzťah k prírode, ale aj zároveň poukázali na
závažné problémy, ktoré ohrozujú Zem.

Táto akcia mala aj iný, veľmi dôležitý význam pre klientov z hľadiska zmeny
pôsobiska organizácie. Vzhľadom k tomu, že nájomná zmluva so ŠZŠ na

Žehrianskej ulici dňa 31.5. skončí svoju platnosť, bolo nevyhnutné nájsť nový
priestor vyhovujúci špeciálnym podmienkam našim klientom. ZŠ na Turnianskej
je v blízkosti predchádzajúceho sídla a z toho dôvodu bolo optimálne tento
priestor získať do prenájmu. Situácia bola však odlišná v tom, že ide o školu,
ktorej žiaci sú bez hendikepu a preto bolo dôležité zistiť, do akej miery sú
schopní sa navzájom tolerovať. Naši klienti mali možnosť sa stretnúť so žiakmi
tejto školy už na Dni otvorených dverí v Impulze a ich vzájomnú spoluprácu pri
tvorivých aktivitách sme hodnotili veľmi pozitívne. Napriek nepríjemnostiam,
súvisiacich so samotným sťahovaním, pozitívnym aspektom tejto radikálnej
zmeny je ďalší krok v napĺňaní nášho cieľu – inklúzií ľudí s mentálnym
postihnutím do spoločnosti.

Máj
Od 1. júna sme už museli byť na novom mieste – na Turnianskej 10.
A tak nám nezostávalo nič iné, len aby sme sa presťahovali. Vôbec to ale nebolo
jednoduché, to nám môžete veriť! Podarilo sa nám to aj vďaka našim
priateľom, rodičom, dobrovoľníkom a samozrejme aj niekoľkým firmám, ktoré
nám nezištne podali pomocnú ruku.
Celý máj prebiehala príprava na sťahovanie. Triedili sme veci. Tie nepotrebné
sme hneď vyhadzovali, ostatné sme balili do škatúľ, prepravok a vriec a nosili
sme ich na chodbu a do relaxačky. Keď sme mali skrine už prázdne, tak sme ich
rozoberali a tiež ukladali na jedno miesto. Skrine rozoberali hlavne chalani zo
stolárskej dielne, ale pomáhali im aj zamestnanci sviečkárne. No aj napriek
tomu, bol všade zmätok.
A predstavte si, že do toho nám prišlo aj natáčanie impulzáckej choreografie
o priateľstve pre našich priateľov, zahraničných partnerov projektu Make-Able.
Napriek všetkému, sme to zvládli na výbornú. To povedal Róbert, riaditeľ
podobného centra, ako máme my v Anglicku, keď sme mu poslali našu
nahrávku.
Hlavný deň sťahovania bol 29. máj. Začali sme skoro ráno. Do nosenia sme sa
zapojili všetci impulzáci ale aj naši veľkí pomocníci, ktorým patrí naša úprimná
vďaka:
•
•
•
•
•
•
•

Bronka a jej syn
Ester a jej priatelia
Alenka B. a jej syn
Jurajov otec, pán Bednár
pán Rehák s bratom
priatelia pána majstra stolárskej dielne pani Dáška, manželka majstra
sviečkárskej dielne
Doprastav, ktorý nám poskytol auto na jeden a pol dňa a štyroch silných
mužov

Po presťahovaní na Turniansku sme začali upratovať priestory. Čakalo nás
zametanie, umývanie okien, čistenie dlážky, neóniek, radiátorov, skladanie

skríň, triedenie veci a ďalšie činnosti spojené so sťahovaním. Teda všetko, čo
bolo treba, a bolo toho treba neúrekom. Aj tu sa našli milí ľudia a zamestnanci
firiem, ktorí nám pomohli. Naše poďakovanie patrí:
•
•
•
•

Bronkinmu mužovi
Michalovej mame a otcovi
Deloittu, ktorý nám poskytol pomoc 20 mladých a pracovitých ľudí
s veľkým elánom
Distribúcii SPP, ktorej šikovní zamestnanci nám pomáhali skladať skrine.

Pri sťahovaní sme sa opäť presvedčili (tak, ako v zime pri výrobe škoricových
sviečok), aké
•
•
•

je dôležité môcť sa na druhého spoľahnúť a vzájomne si pomáhať.
Nebolo to vôbec ľahké a tak sme zistili, že je veľmi fajn, keď Vám má kto
pomôcť.
Bez našich starých a nových priateľov – pomocníkov, by sme to určite
nezvládli.

Všetkým Vám patrí naša veľká, tá najúprimnejšia vďaka.
(Článok z webky)

Okrem rekonštrukčných prác a maľovania nových priestorov sme zrealizovali,
vďaka finančnej podpore pána Bednára (otca klienta Juraja Bednára) podhľad
na chodbe, ktorý slúži ako tepelná a zvuková izolácia.
Pohľad do chodby pred rekonštrukciou:

Pohľad do chodby po rekonštrukcii:

Jún
12. júna 2012 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
zorganizovalo ďalší ročník Dňa krivých zrkadiel. Záštitu nad podujatím prevzala
starostka Starej časti mesta Bratislavy pani Tatiana Rosová.
Cieľom kampane : Nechcem, ale musím…, ktorá sa stala súčasťou tohto ročníka
DKZ, bolo zviditeľniť právo ľudí s mentálnym postihnutím na rozhodovanie
o svojom živote. Impulz prispel k rozšíreniu programu tvorivou dielňou, kde si
návštevníci mali možnosť zhotoviť kvety z krepového papiera a náramky
priateľstva. Naša Alenka, Ivka a Mimi mali plné ruky práce, lebo záujemcov ,
hlavne detí, o tieto naše výrobky bolo veľmi veľa.

23. júna sa konal na Ministerstve obrany veľký Deň otvorených dverí.
Niektorí zamestnanci Impulzu tam boli pozvaní už druhý raz s cieľom naučiť ľudí
robiť sviečky, maľovať magnetky a skielka a urobiť si kľúčenku – štvorlístok pre
šťastie.

Koncom júna sme mali opekačku, ktorú už máme v lete a na jeseň každý rok.
Klienti aj zamestnanci sa na ňu vždy veľmi tešia. Okrem opekania špekáčikov
a kuracích stehien sa nesie tento deň v znamení športových a pamäťových hier
a pokiaľ je nám počasie priaznivo naklonené aj kúpania na malom Draždiaku.
Tejto akcie sa vždy zúčastňujú okrem rodičov klientov aj naši priatelia
a dobrovoľníci, ktorí nám poskytujú v priebehu celého roka nezištnú pomoc.

Júl
V pondelok 30. júna sme zorganizovali výlet na Červený Kameň, ktorého sa
zúčastnili okrem klientov a zamestnancov Impulzu aj niektorí rodičia, asistenti,
dobrovoľníci a 5 klientov z DSS Karola Matulaya na Lipského ulici. Okrem
zaujímavej prehliadky hradu, ktorou nás sprevádzala sprievodkyňa, sme
absolvovali aj veľmi pútavé predstavenie sokoliarov. Jednodňové výlety do
okolia Bratislavy sú u klientov veľmi populárne a tak sa snažíme v rámci
projektovej podpory alebo za pomoci finančných prostriedkov, získaných za
predaj výrobkov, tieto akcie uskutočňovať čo najčastejšie.

August
Mesiac august sa niesol v znamení ukončovacích prác a drobných úprav
priestorov v súvislosti so zmenou sídla. Niektoré veci bolo treba len opraviť
a následne uviesť do prevádzky, u niektorých sme zistili, že je nevyhnutné ich
vymeniť za nové. Okrem funkčnosti rozmiestnenia zariadenia je dôležitá aj jeho
estetickosť. To, aby pozitívne vplývalo na psychiku našich klientov a aby sa cítili
v nových priestoroch dobre. Vzhľadom k tomu, že priestor medzi hornou
a dolnou kuchynskou linkou nebol vykachličkovaný, boli sme nútení
(z ekonomického hľadiska) to zrealizovať sami, čo sa nám aj podarilo. Napriek
spomínaným úpravám, výchovno –vzdelávací program v rámci komplexnej
rehabilitačnej činností klientov, prebiehal bez prerušenia. V letných mesiacoch
boli klienti veľmi nápomocní v dekoratívnych činnostiach interiéru: maľovali
„dúhovú skriňu“, dvere s pravidlami Impulzu a zrkadlo priateľstva. Pripravovali
sa postupne aj Radničkine trhy. Maľovali keramické hodiny, vyrábali smaltové
šperky a na ne papierové krabičky a učili sa batikovať. Zamestnanci sviečkárskej
dielne, ktorí sú zároveň aj klientmi rehabilitačného strediska, pripravovali novú
kolekciu sviečok nielen na Radničkine trhy, ale aj na našu druhú vernisáž.
Zamestnanci stolárskej dielne rovnako pripravovali dekoratívne ale aj úžitkové
predmety na obe prezentačné akcie.

Pokiaľ nám to počasie umožnilo, pokračovali sme v plaveckom výcviku na
malom Draždiaku.

September
V priebehu mesiaca september klienti a zamestnanci PSC Impulz intenzívne
pokračovali v prípravách na Radničkine trhy a 2. vernisáž výrobkov chránených
dielní a rehabilitačného strediska. Každý rok sa snažíme obohatiť
arteterapeutické aktivity rehabilitačného strediska o výrobu nových
umeleckých a remeselných produktov, ktoré nielen rozšíria portfólio našej
ponuky, ale zároveň umožnia našim klientom prirodzeným a zábavným
spôsobom získavať nové zručnosti.
7.9.2013 sa konal v Nitre Výtvarný salón Združenia na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike. Impulz súťažil v 5-tich
kategóriach: kresba a maľba, keramika, šperk, fotografia a drevo. Konkurencia
bola veľmi silná. Napriek tomu však klientka Impulzu – Zuzana Martinská už
tretí rok po sebe získala cenu za pastel s názvom Poludnie.
Na nasledujúcom obrázku sú výtvarné kulisy k hudobno – pohybovému
predstaveniu Oslava slnka, ktoré boli súčasťou Výtvarného salóna ZPMP v SR
v Nitre.

Víťazný pastel Zuzany Martinskej:

Október
Začiatkom októbra sa konal už 12. ročník Radničkiných trhov pod záštitou
primátora hlavného mesta Bratislavy pána Milana Ftáčnika.
Zišlo sa tam veľa chránených dielní a domovov sociálnych služieb z celého
Slovenska a aj z Českej republiky, aby prezentovali svoje výrobky, ukázali
šikovnosť ľudí s postihnutím a predajom si finančne pomohli.
Bratislavčania a návštevníci mesta si mohli počas dvoch dní kúpiť ručne
vyrobené diela z drôtu, výrobky z dreva, papiera, maľovanú keramiku, tkané
tašky, koberce, ručne maľované šatky, batikované tričká a iné.
Pri našom stánku sa zastavilo mnoho návštevníkov. Okrem slovenčiny sme
počuli aj cudzie jazyky. Ľudia obdivovali naše sviečky, smaltové prívesky
a náušnice, keramické hodiny a svietniky, farebné náramky priateľstva
a dekoratívne výrobky z dreva.
Na večernom galaprograme, ktorý uzatváral celú akciu bolo aj vyhodnotenie
estetického cítenia, fantázie a remeselných zručností zamestnancov
chránených dielní. PSC Impulz už po tretí krát získal pochvalu. Tento rok nám
bola udelená pochvala za inováciu sviečok, ktoré sme vytvorili vďaka finančnej
podpore mestskej časti Petržalka.
Podobné akcie majú pre ľudí s mentálnym postihnutím veľký význam.
Vzhľadom k ich prezentačnému charakteru umocňujú pocit sebadôvery u ľudí
s hendikepom a v rámci interaktívneho vzťahu s ich okolím pozitívne pôsobia na
sociálne cítenie verejnosti.

November
Dňa 26.10.2012 sa konali už tradičné plavecké preteky, ktoré sú každý rok
organizované bratislavským samosprávnym krajom. Súťažilo sa v bazéne
Lafrankoni, ktorý sa nachádza v budove Fakulty telesnej výchovy a športu. Tejto
obľúbenej športovej súťaže sa zúčastňujú klienti z viacerých domovov
sociálnych služieb, rehabilitačných centier a chránených dielní. Priebeh
pretekov zabezpečuje DSS prof. Karola Matulaya na Lipského ulici. Súťažilo sa
v mnohých plaveckých disciplínach. Vzhľadom k tomu, že toho roku medzi nimi
už nebolo brodenie, našu organizáciu v plávaní reprezentovali „iba“ Michal
Novotný a Ivica Kernaševičová. Podporiť ich však prišli všetci klienti
a zamestnanci Impulzu. Michal sa umiestnil na prvom mieste a Ivica skončila
štvrtá. Všetci sme sa tomu veľmi tešili o to viac, že svojimi výsledkami
motivovali v zdokonaľovaní sa v tejto športovej disciplíne ostatných klientov –
neplavcov zariadenia.

OZ Inklúzia, Bratislava a
PSC IMPULZ
Vás pozývajú na otvorenie výstavy

Stretnutie pri sviečke...

Uskutoční sa 6. novembra o 16.00 v kaviarni Radnička v Starej radnici
v Bratislave

Výstava a predaj výrobkov potrvá do 2. decembra 2012
Výstave budú dominovať stolové dekoratívne sviečky s rozmanitými prírodnými štruktúrami
– kvetmi, listami, ihličím, škoricou, vetvičkami i kamienkami, doplnené kolekciou
interiérových dekorácií z dreva a smaltovanými šperkmi v rozmanitej farebnej škále.
Výstava pripomenie nadchádzajúci čas pokoja a rodinných stretnutí, pri ktorých je plameň
sviečky tým dôležitým elementom príjemnej atmosféry,
znásobuje intimitu chvíle, očisťuje myseľ a prehlbuje
vnímanie. Sviečky z Impulzu sú pre takýto čas najlepšími
spoločníkmi.
Výrobky vytvorili klienti Pracovno-socializačného centra
Impulz
v sviečkárskej
a stolárskej
dielni,
a tiež
v rehabilitačnom stredisku. V dielňach pracujú zamestnanci
pod vedením dvoch pracovných asistentov. Ponuka sviečok sa sústavne inovuje, v dielni sa
experimentuje s rôznymi technológiami, pigmentmi, ale aj s prírodnými materiálmi. Vďaka
svojmu dizajnu a kvalite sa sviečky stali vyhľadávaným obľúbeným produktom dielne.
Nová kolekcia prírodných sviečok bola vytvorená vďaka finančnej podpore Mestskej časti
Petržalka.
www.psc-impulz.sk
www.apzba.sk

Článok klientky Marcely Polačekovej o druhej vernisáži PSC Impulz:
6. novembra 2012 sme mali v kaviarni Radnička našu druhú vernisáž, na ktorej
sme vystavovali a tiež aj predávali hlavne naše nové sviečky. Za ne sme získali aj
ocenenie na Radničkiných trhoch.Na výstavu sme sa dôkladne pripravovali.
O naše nové sviečky bol na Radničkách veľký záujem, čo znamená, že sa predali.
Museli sme tak vyrobiť nové. Okrem mozaikových, oblievaných a tónovaných
sme ponúkali aj ovocné, škoricové, levanduľové, kamienkové a sviečky s ihličím,
kvetmi a kávou. Vystavovali sme aj keramické hrnčeky plnené parafínom,
smaltové šperky a dekoratívne predmety z dreva.
Pred výstavou sme v Impulze s Jankou F. uplietli veľký veniec z vŕby, sušených
kvetov a šípok a ozdobili sme ho aj našou škoricou. Ním sa potom skrášlilo
malé, historické okienko v kaviarni Radnička. Teda, ozdobila ho a všetko
pripravila na výstavu naša pani riaditeľka a pani Adriena Pekárová, ktorá bola aj
kurátorkou našej výstavy.
6. novembra sme všetci Impulzáci, naši rodičia a priatelia prišli o 16:30 hod. do
kaviarne Radička. Vernisáž sa začala o 17:00 hod. krásnou hrou na gitaru
kamarátky našej Renátky. Po nej nás všetkých privítala pani Aďka Pekárová.
Rozprávala o tom, čo vyrábame v našich chránených dielňach a o našich
úspechoch. Potom spolu s pani Vierou Záhorcovou, ktorá je riaditeľkou OZ
Inklúzia, sfúkli dve sviečky na našich už tradičných medových rezoch. Tie nám
vždy upečie mama našej pani riaditeľky pri každej slávnostnej príležitosti. A tou
naša druhá vernisáž určite bola.
Na výstave sme sa všetci dobre cítili a ja dúfam, že podobnú akciu budeme mať
aj na budúci rok.

December
V priebehu decembra sme dokončovali objednávky pre firmy v súvislosti
s náhradným plnením. Okrem vianočných pohľadníc, ktoré sme vyrábali už
druhý rok pre Doprastav, sme pre stolársku dielňu získali objednávku na
zhotovenie 10 predajných stánkov, kolekciu sviečok s prírodných materiálov
(škoricových) pre D – SPP, (kvetinových) pre Slovart a (pomarančových) pre
Orange. Klienti rehabilitačného strediska pomáhali zamestnancom s balením
sviečok a učili sa vyrábať dekoratívne škatuľky pre smaltové sviečky.
V keramickej dielni vyrábali glazované misky plnené parafínom, vianočné
ozdoby na stromček a dekoratívne domčeky na čajové sviečky. Zároveň sme
pripravovali video s prehľadom všetkých aktivít organizácie počas celého roka.
Pred „vianočnou kapustnicou“ klienti za asistencie sociálnych pracovníkov piekli
drobné čajové pečivo a dekorovali priestory Impulzu ozdobami z vlastnej
produkcie.
Rok 2012 bol pre našu organizáciu veľkou skúškou vzhľadom k tomu, že sme
boli nútení zmeniť pôsobisko, nájsť nove miesto pre kontinuálne pokračovanie
našej činnosti a následné presťahovanie celej organizácie do nových priestorov.
Nebolo to jednoduché, ale obstáli sme aj vďaka pomoci našich dobrovoľníkov,
rodičov a firiem, ktoré sú nám v rámci našej činnosti nápomocné.
V novom roku 2013 dúfame, že sa nám podarí rozšíriť arteterapeutické aktivity
rehabilitačného strediska aj vďaka programu Leonardo, na ktorom v súčastnosti
pracujeme. Ďalšie upevňovanie kontaktov s piatimi európskymi krajinami
umožňuje našim klientom získavať nové skúsenosti a zručnosti aj vďaka
poznávaniu iných kultúr a života ľudí s mentálnym postihnutím v nich.
V Bratislave 27.1.2013
Vypracovala: Mgr. Jana Mareková
riaditeľka PSC Impulz
Štatutárka: JUDr. Zuzana Stavrovská

Ďakujeme

Naše úprimné poďakovanie patrí aj našim priateľom, rodinným príslušníkom
a dobrovoľníkom za ich nezištnú pomoc a podporu.

ZPMP Petržalka
Mgr.Mareková
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ od 1.1.- 31.12.2012
Príjmy
kurzový zisk
tržby
sociálne služby
úrok na banke
prijaté sponzorské
dotácia
BSK
2%
členské

SPOLU
Výdavky
nákup materiálu, do dielní, drobný nákup
energie
opravy a udržiavanie
cestovné
repre
služby
mzdy
odvody fima /zp, sp
príspevok na stravu, tvorba SF
daň z nehnutelností
ostatné dane a popl.
bankové popl, poistenia

SPOLU

39
17683
10072
2
1984
4000
74588
5313
14

113695

10969
5136
294
2455
1227
24925
53041
17275
4629
133
80
860

121024

