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1. ÚVOD
Rok 2017 bol v zariadení Impulz, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v Petržalke, zameraný na vzdelávanie, upevňovanie
nadobudnutých a získavanie nových zručností, podporu tvorivosti a kreativity
našich klientov. Zároveň sa prostredníctvom realizácie spoločných projektov a
organizovaním workshopov naďalej snažíme o premosťovanie sveta ľudí so
zdravotným postihnutím a majoritnej spoločnosti.
Vďaka sprevádzkovaniu keramickej
dielne (IWCB) sme rozšírili ponuku
tvorivých a kreatívnych možností
sebarealizácie klientov. Práca s hlinou
pôsobí aj terapeuticky a významnou
mierou prispieva k rozvoju jemnej
a hrubej motoriky ľudí so zdravotným
postihnutím. Niektoré z výrobkov
našich klientov sme zaradili do
produktovej
ponuky
chránenej
dielne.
Nadácia pre deti Slovenska podporila náš projekt Pinf hry ako impulz pre
spojenie a vzájomné učenie. V Impulze sme tak zriadili PINF učebňu, ktorú sme
vybavili štyrmi počítačmi a interaktívnou tabuľou. Vďaka mladému filantropovi
Ondrejovi Vráblovi (držiteľovi
Krištáľového krídla), ktorý vytvoril
počítačové hry na získavanie
dôležitých životných zručností pre
ľudí so špeciálnymi potrebami, sa
Impulz na pol roka stal miestom
stretávania
sa
žiakov
zo
základných a špeciálnych škôl
a škôl
pre
nadpriemerne
talentované deti. Spoločne sa
navzájom spoznávali prostredníctvom hrania počítačových hier, vymieňali si
skúsenosti, nadväzovali kontakty, podporovali sa a učili sa spolupracovať.
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Naďalej pokračujeme aj s ponukou workshopov na výrobu sviečok a odznakov
pre jednotlivcov, školy, rôzne typy organizácií a firmy. Materiál sme zabezpečili
vďaka Nadácii VÚB, ktorá nám
podporila projekt na materiálnotechnické vybavenie workshopov.
Prostredníctvom týchto činností,
kde naši klienti – zamestnanci
chránenej dielne preberajú úlohu
lektorov,
posilňujeme
ich
prezentačné schopnosti, čím im
pomáhame
v upevňovaní
sebavedomia
nevyhnutného
v procese ich osamostatňovania. Aj týmito aktivitami propagujeme činnosť
a produkty organizácie.
V roku 2017 sme pripravili workshopy na výrobu sviečok a odznakov pre:












klientov DSS Kampino
účastníkov Šafrického leta v Blatnom
Centrum voľného času CIK-cak v Petržalke
mamičky s deťmi z rodinného centra Prešporkovo
účastníkov Dňa otvorených dverí v Impulze
účastníkov konferencie ZPMP v SR
zamestnancov firmy Jaguár Land Rover
zamestnancov firmy Covestro
žiakov ZŠ a MŠ na Jeséniovej
žiakov Praktickej školy na Švabinského
žiakov gymnázia Ladislava Novomeského.

Cieľom našich workshopov na výrobu sviečok je otvoriť svet ľudí s mentálnym
postihnutím druhým, ktorí ho zatiaľ nemali možnosť spoznať alebo ho poznajú
málo. Workshopy sú veľmi obľúbeným podujatím pre verejnosť či už počas
tradičných sviatkov alebo firemných akcií. Aj prostredníctvom týchto
neformálnych akcií sa snažíme zbližovať oba svety.
14. 6. 2017 sme uviedli na Malej scéne už II. ročník muzikálu Farby v rámci
kultúrneho podujatia Urobme radosť sebe a iným, IX. ročník. (Projekt
podporila Bratislava mesto). Muzikál je venovaný oslave pestrosti nášho života,
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ktorá obohacuje, učí, inšpiruje a pomáha
úprimným vzťahom, čo držia svet
pohromade. Každá zo zapojených
organizácií odprezentovala svoju farbu cez
vlastné vnímanie a radosť, či už tancom,
spevom, dramatickou etudou alebo inou
kreatívnou formou. Každé vystúpenie
sprevádzala prezentácia fotografií zo
života organizácie. V záverečnej skladbe vytvorili všetci účastníci jednu
spoločnú, pestrofarebnú paletu ako oslavu rozmanitosti a rôznorodosti.

2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Výbor združenia Impulz, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v Petržalke má 4 členov: Mgr. Alexandra Olejárová, Mgr. Adriena
Pekárov, RNDr. Bronislava Romanová a Ing. Eduard Kruzslík.
Štatutárna zástupkyňa a predsedkyňa ZPMP v Petržalke:
RNDr. Bronislava Romanová
Revízna komisia mala 1 člena:
Zoltán Téglas
Riaditeľka Impulz, ZPMP v Petržalke:
Mgr. Jana Mareková
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Administratívna pracovníčka:
Anna Buljaková
Zamestnanci:
Mgr. Ľubica Maštalírová – liečebná pedagogička
Mgr. Silvia Lakotová – sociálna pracovníčka a zdravotná sestra
Mgr. Daniela Korychová – špeciálna pedagogička
Mgr. Mária Lendacká – sociálna terapeutka
Mgr. Ladislav Krajčovič – pracovný asistent v chránenej dielni
Impulz, ZPMP v Petržalke sa skladá z rehabilitačného strediska a chránenej
dielne na výrobu darčekových predmetov.
V rehabilitačnom stredisku prebieha výcvik
komunikačných, sociálnych, ale aj záujmových
zručností klientov. Sociálne služby poskytujeme
14 klientom so stredným a ťažkým stupňom
mentálneho postihnutia s najčastejšie sa
vyskytujúcimi diagnózami: autizmus, detská
mozgová obrna a Downov syndróm. Úrad
Bratislavského samosprávneho kraja, odbor
sociálnych vecí, vydá na žiadosť klienta vydá
posudok o odkázanosti na sociálnu službu, podľa
prílohy č. 3 Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách. Na základe tohto posudku
sa klientovi poskytuje sociálna služba.
V chránenej dielni je zamestnaných päť
ľudí s rôznym stupňom mentálneho
postihnutia, ktorí pracujú pod dohľadom
pracovného asistenta. Všetci majú
rozhodnutím
Sociálnej
poisťovne
stanovenú mieru straty schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť, sú uznaní
za invalidných a sú prijímateľmi
invalidného dôchodku. Kvôli svojmu
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postihnutiu nemôžu nastúpiť do bežného zamestnania. ÚPSVaR nám poskytuje
dotácie na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím v
zmysle zákona.

3. NAŠE HODNOTY A CIELE
Naše hodnoty:

I - informovanosť
M - mravnosť
P - pravdivosť
U - umiernenosť
L - láskyplnosť
Z – zmysluplnosť

Naším cieľom je:
• vytvárať podnetné a aktivizujúce prostredie denného centra pre ľudí s
mentálnym postihnutím a podporovať ich na ich ceste k čo najväčšej
samostatnosti
• upevňovať a rozvíjať ich návyky a zručnosti potrebné pre zvládnutie kľúčových
praktických činností, komunikácie a orientácie v bežných situáciách na
verejnosti
• podporovať individuálny rozvoj klientov
• poskytovať im príležitosti, aby sa mohli
prejaviť ako individuality, rozvíjať svoju
kreativitu, zručnosti a pracovné návyky
• zabezpečovať rozvoj chránenej dielne,
ktorá
poskytuje
zamestnanie tým
najzručnejším klientom
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• spolupracovať s rodinou klienta a odľahčiť rodinu
• viesť centrum ako otvorené kooperujúce zariadenie, ktoré jednak vytvára
príležitosti na kontakt svojich klientov s verejnosťou, ale aj pozýva verejnosť,
aby nachádzala cestu k prijímaniu ľudí s mentálnym postihnutím ako
rovnocennej súčasti spoločnosti.

4. ODBORNÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ KLIENTOM
Odbornými činnosťami v zmysle menovaného zákona je sociálna rehabilitácia a
sociálne služby rehabilitačného strediska. Sociálna rehabilitácia je špecifikovaná
v § 21 ako odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti,
sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo
aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch
starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym
využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.
V rámci sociálnej služby klientom v rehabilitačnom stredisku poskytujeme:
• sociálnu rehabilitáciu
• sociálne poradenstvo
• podporu rodinám klientov
• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
• stravovanie
• možnosť zamestnania sa v chránenej dielni.
Systém našej práce s klientom je
založený na partnerskom vzťahu
klienta a zamestnanca zariadenia,
pričom sa vychádza z individuálnych
potrieb klienta. Prácu s klientom
realizujeme na základe individuálnych
plánov, ktoré sa vyhodnocujú raz za 6
mesiacov. Cieľom týchto plánov je
rozvoj potenciálu klienta, udržanie,
prípadne rozvoj jeho osobnostných,
sociálnych a pracovných schopností.
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Sociálna práca je v rehabilitačnom stredisku Impulz, ZPMP v Petržalke,
realizovaná v skupinovej i individuálnej forme.
Skupinovú formu sociálnej práce pre našich klientov vykonávame formou
pravidelných skupinových stretnutí - komunít. Sú zamerané na poznávanie seba
samých, ale aj druhých v rámci komunity, na motiváciu k hľadaniu riešení
problémových situácií a konfliktov, učeniu pracovať s emóciami, na podporu
sebaovládania a sebakontroly, tréningu sociálnych zručností, ako sú
komunikácia, asertivita a empatia. Upevňujeme sebavedomie klientov a
uvedomovanie si
ich
vlastnej
sebahodnoty, čo im
v budúcnosti môže
pomôcť
v
prekonávaní
prekážok a rôznych
záťažových situácií
v živote. Týmto
témam
sa
venujeme predovšetkým na hodinách etiky, ktoré bývajú často prepojené s
hodinami skupinovej arteterapie pre ich intenzívnejší zážitok. Na týchto
stretnutiach spolu hovoríme o plánovaných aktivitách, činnostiach a budúcich
projektoch, čo poskytuje klientom priestor pre vlastné návrhy, hodnotenia aj
kritické postrehy.
Individuálna forma sociálnej práce je zameraná na prácu s jedným klientom a
realizuje sa na základe týždenného harmonogramu, alebo operatívne,
vzhľadom na nečakané situácie, prípadne konflikty, ktoré sa stanú v rámci
komunity. Dáva priestor klientovi a sociálnemu pracovníkovi analyzovať určitý
problém alebo situáciu v komornejšom prostredí a v širších súvislostiach. Tak
majú obaja možnosť komunikovať otvorenejšie a bezprostrednejšie. Vytvára sa
tak priestor pre získavanie vzájomnej dôvery, dôležitej pri ďalšej spolupráci v
procese sebapoznania, riešenia a predchádzania problémov, ale aj osvojovania
si nových zručností.
Celoživotné vzdelávanie ľudí s mentálnym postihnutím je príležitosťou pre
rozvoj ich osobnosti a nezávislosti. Je možnosťou, ako im poskytnúť
kvalifikovanú pomoc a podporu na ich ceste k samostatnému životu. Po
ukončení školy často zostávajú ľudia s mentálnym postihnutím žiť v spoločnej
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domácnosti s rodičmi. Tí, v dobrej viere im pomôcť, sa ich snažia od úkonov
súvisiacich s bežným chodom domácnosti a každodenným životom
„odbremeniť“. Táto forma pomoci je však
pre nich v procese osamostatňovania
kontraproduktívna. Je preto nevyhnutné,
aby si rodičia uvedomili, že príde čas, keď
ich deti budú odkázané samé na seba, a tak
by
ich
mali
postupne
viesť
k
osamostatňovaniu – zapájať ich do
pracovných činností v rámci spoločného
rodinného života. Uvedomujeme si, že naši klienti majú v tejto oblasti veľké
rezervy a preto naše vzdelávanie koncipujeme na základe týchto potrieb.

Našim klientom poskytujeme:
1. Vzdelávanie a tréning sociálnych zručností
• Hospodárenie s peniazmi – počas týchto stretnutí sa klienti postupne
oboznamujú so základnými platbami, ktoré je potrebné robiť v
domácnosti, vypisujú rôzne typy šekov, ktoré sa platia v bankách aj na
pošte, učia sa správne vypísať podací lístok. Pre lepšiu manipuláciu s
peniazmi sa učia rozoznávať ich vzhľad, ale aj hodnotu.
• Zdravoveda - na pondelkových komunitách zdravovedy sa klienti nielen
oboznamujú s fungovaním nášho tela a získavajú informácie aj o
jednotlivých orgánoch, ale tieto komunity im spestrujeme aj aktuálnymi
témami. Na jar sme si rozprávali o výskyte kliešťov a možných chorobách,
ktoré môžu prenášať, v lete sme prikladali dôraz na osobnú hygienu,
správny pitný režim a uskladňovanie stravy. Veľkú pozornosť sme
venovali teoretickému aj praktickému nácviku prvej pomoci.
• Rozvoj čítania s porozumením, písanie, čítanie – piatkové dopoludnia
si klienti spestrujú čítaním nahlas. Veľmi ich zaujali knihy Rok v prírode
(Miroslav Saniga), Čučoriedkáreň, Stačí ich ľúbiť (Július Satinský), Malý
princ (Antoine de Saint – Exupéry). Po návšteve kultúrnych podujatí
klienti píšu články, ktoré je možné si prečítať aj na našej web stránke.
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2. Pracovnú terapiu a rozvoj zručností zamestnancov chránenej dielne
Cieľom je rozvíjanie vedomostí, manuálnych zručností, estetického
cítenia, motoriky a trpezlivosti
 Tkanie - Klient je vedený k
tomu, aby si vedel sám
pripraviť materiál na tkanie.
Páranie, strihanie látky na
približne rovnako široké
pásy. Vyberá si farby látok,
učí sa tkať pravidelne, alebo
podla vlastnej tvorivosti.

 Výroba škatúľ - V tvorivej dielni
sa vyrábajú rôzne keramické
výrobky. Na ich transport je
dôležitý obal. Učíme klientov
zmerať výrobok a z daných
rozmerov
vyrátať
veľkosť
kartónu na zhotovenie škatule
s vekom. Každá škatuľa je
originál.
 Výroba poťahovanej škatule - Škatuľu napr. od topánok poťahujeme
z vonka i vnútra látkou. Dbá sa na to, aby látka bola vhodná na účel
škatule. Zhotovili sme ich zatiaľ iba cvične na nite a šicie potreby.
 Háčkovanie podsedáka Na jeho výrobu používame
hlavne úpletový material –
tričká
a
tepláky
pastelových farieb. Háčkuje
sa
pomocou
veľkého
dreveného háčika.
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Pri všetkých týchto prácach sa používajú recyklované materiály.
 Ďalšie činnosti: pletenie náramkov, zhotovovanie brošní, vreciek, tašiek,
zušľachťovanie papiera farebným škrobom atď.
3. Tréning sebaobslužných činností
 Nakupovanie – v súvislosti s nadobúdaním tejto zručnosti a tiež vlastnej
kontroly „hospodárenia s finančnými prostriedkami“ si každý klient vedie
svoj vlastný hárok hospodárenia. Pred samotným nákupom si spočíta
presnú sumu peňazí, ktorú si na nákup priniesol. Po nákupe si zapíše
zoznam zakúpených položiek a spočíta si zostatok peňazí v peňaženke.
 Upratovanie - v zariadení si klienti upratujú sami s pomocou a pod
dohľadom odborných pracovníkov. Klientom sa na základe mesačného
harmonogramu tieto činnosti striedajú, aby si utvrdzovali tie zručnosti,
ktoré už nadobudli s novými. Tí, ktorí nedokážu pracovať samostatne,
upratujú s asistenciou. Súčasťou tejto činnosti je aj nácvik prania, vešania
bielizne, žehlenie a starostlivosť o kvety.
 Varenie - veľmi obľúbenou činnosťou je príprava jedla. Štvrtky si klienti
nakupujú potrebné suroviny podľa receptu, ktorý si vybrali v našej
kuchárskej knihe Dobrá vareška alebo z internetu a potom si pripravujú
desiatu, rôzne šaláty, polievky ale aj hlavné jedlá.
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4. Rozvoj tvorivosti
 Tvorivé aktivity - zabezpečujeme 1x
týždenne
prostredníctvom
výtvarného
krúžku pre talentovaných klientov a hodinou
artefiletiky, na ktorej všetci klienti s
nadšením
experimentujú
s
rôznymi
výtvarnými technikami a postupmi. Okrem
spomínaných hodín tvorivých aktivít sú v
týždennom harmonograme zaradené aj
hodiny
skupinovej
a
individuálnej
arteterapie.
 Keramika – patrí medzi obľúbené tvorivé činnosti našich klientov. Vďaka
otvoreniu keramickej dielne majú možnosť navštevovať každý týždeň
skupinové alebo individuálne hodiny. Vyskúšali sme si rôzne techniky
práce s hlinou – od modelovania z plátov, cez vykrajovanie a odlievanie
keramickej hmoty do foriem. Zameriavali sme sa najmä na rozvíjanie
jemnej motoriky, hmatového vnímania, fantázie, tvorivosti, ale
i uvoľňovania napätia a stresu. V rámci našich tvorivých hodín vznikali
rôzne úžitkové a dekoračné predmety ako sú misky, šálky, tanieriky,
gombíky, kvetinky, postavičky anjelov, ľudí, zvierat a mnohé iné. Tento
rok sme sa s keramikou zapojili aj do náhradného plnenia a vyrobili
keramické kolekcie pre firmu Oracle.
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 Tanec – tanečné aktivity majú klienti v rámci skupiny 1 x do týždňa ráno
namiesto každodennej rozcvičky. Tieto hodiny, na ktorých sa pohybujú
do rytmu za zvuku hudby, sú veľmi obľúbené a zároveň sú prípravou na
ich tanečné vystúpenia v kultúrnom programe Urobme radosť sebe a
iným, ktorý organizujeme každý rok. Dvaja klienti sú pohybovo veľmi
nadaní a jeden navštevuje krúžok spoločenského tanca.

5. SLUŽBY ZAMESTNANOSTI
Začleneniu ľudí s postihnutím do spoločnosti pomáha najmä ich pracovné
uplatnenie. V chránenej dielni Impulz poskytujeme zamestnanie piatim ľuďom s
mentálnym postihnutím. Zamestnávanie občanov s postihnutím upravuje
Zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších
predpisov. Partnerom Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v
Petržalke je ÚPSVaR, ktorý nám poskytuje dotácie na podporu zamestnávania
občanov so zdravotným postihnutím v zmysle zákona.
Chránená dielňa Impulz pravidelne žiada a dostáva príspevok podľa:
• § 59 na činnosť pracovného asistenta
• § 60 na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
• § 52 na dobrovoľnú aktivačnú činnosť
Vzťahy so zamestnancami v chránenej dielni sú založené na zmluvnom základe
v súlade s platným zákonníkom práce. Pracovníci s postihnutím sú riadnymi
zamestnancami v pracovnoprávnom vzťahu. V chránenej dielni Impulz je
momentálne zamestnaných päť osôb. Pracujú na skrátený pracovný úväzok, z
čoho vyplýva, že počas dňa sa striedajú v chránenej dielni a v rehabilitačnom
stredisku - pracujú a aj sa vzdelávajú.
Pracovisko, v ktorom sú vytvorené
pracovné podmienky na prácu ľudí
so zdravotným postihnutím, sa volá
chránená dielňa. PSC Impulz má
štatút chránenej dielne na výrobu
darčekových
predmetov.
Pod
dohľadom pracovného asistenta v
nej päť zamestnancov s mentálnym
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postihnutím vyrába rôzne typy dekoratívnych sviečok, sezónne pohľadnice,
keramiku, drobné suveníry a obaly na svoje produkty.
Firmám a obchodným spoločnostiam, ktoré si
objednajú produkty našej chránenej dielne,
poskytujeme potvrdenie o náhradnom plnení.
To znamená, že aj keď nezamestnávajú zo
zákona povinný počet zamestnancov s
postihnutím, nemusia platiť pokutu za
nezamestnávanie občanov s postihnutím.
Formou náhradného plnenia získavame pre
chránenú dielňu väčšinu objednávok od
väčších firiem a spoločností. Okrem toho sa
zúčastňujeme aj rôznych prezentačno –
predajných trhov, na ktorých máme príležitosť
ponúkať svoje výrobky a zároveň tak
propagovať činnosť a aktivity našej organizácie.
Už niekoľko rokov spolupracujeme s firmami: Oracle Slovensko, s.r.o., a SPP –
distribúcia, a.s.
Dobrovoľníctvo:
Okrem rodičov – dôchodcov, ktorí nám pravidelne veľmi pomáhajú pri
organizovaní našich kultúrno-poločenských podujatí, lektorovaní workshopov a
údržbe zariadení Impulzu (rodina Novotných a pán Hutira), niektorí nám
pomáhajú aj pri vytváraní nových kontaktov s firmami v rámci hľadania
možností náhradného plnenia alebo poskytnutia finančných darov (rodina
Karových).
V roku 2017 organizácia opäť využila možnosti príspevku na vykonávanie
aktivačnej činnosti podľa § 52 zákona č. 5/20004 Z. z. V rámci tohto príspevku
ide o podporu udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného
občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej
núdzi. Po dobu 6 mesiacov v našej chránenej dielni na polovičný úväzok
pracovali dvaja ľudia v rámci aktivačnej činnosti. Ich pobyt v zariadení
hodnotíme ako vzájomne veľmi prospešný. Pomohli nám pri realizácii
objednávok pred Vianočnými sviatkami a zároveň aj s predajom samotných
produktov. Pred Vianočnými sviatkami je počet dobrovoľníkov u nás najvyšší.
Často nám prichádzajú pomôcť s realizáciou zákaziek rodičia, priatelia a
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dobrovoľníci. Bez ich pomoci a podpory by sme objednávky, ktoré musia byť
zrealizované často vo veľmi krátkom čase, nezvládli naplniť.

6. AKTIVITY V ROKU 2017
Každý rok pripravujeme zaujímavé aktivity pre našich klientov, ktoré vychádzajú
z ich záujmov. Aj rok 2016 bol bohatý na návštevy výstav, kultúrnych a
športových podujatí. Naši klienti sa úspešne zúčastnili rôznych súťaží
organizovaných Bratislavským samosprávnym krajom, Združením na pomoc
ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike a OZ Inklúziou.
Organizovali sme aj vlastné podujatia, prostredníctvom ktorých mali naši klienti
príležitosť prezentovať svoje schopnosti, zručnosti a výtvarný talent. Cieľom
všetkých našich pravidelných aktivít a akcií je sprostredkovanie nových zážitkov
pre našich klientov, podpora rodičov pri riešení ich ťažkej životnej situácie,
upevňovanie vzájomných vzťahov, podpora dobrovoľníctva a prezentácia života
ľudí s mentálnym postihnutím širokej verejnosti.
27.1. Novoročná kapustnica
1.2. Návšteva parlamentu
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21.2. Výstava v Mirbachovom paláci spojená so skupinovou arteterapiou
pod názvom Uhľom, štetcom, skalpelom

2.3. Výstava dizajnu Dialógy SK
14.3. Slávnostné otvorenie keramickej dielne za účasti predsedníctva IWCB
Príprava na veľkonočné trhy
Výroba pokladničiek pre organizáciu muskulárnych dystrofikov na verejnú
zbierku
Zber medvedieho cesnaku
16.5. Výstava v Pálffyho paláci
17.5. Deň otvorených dverí v Impulze, ktorý je spojený s tvorivými dielňami
(cca 250 účastníkov)

14.6. Urobme radosť sebe a iným – hudobný
projekt Farby, ktorý je oslavou
rôznorodosti
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15.6. Vernisáž v KC Christiana
29.6. Opekačka na Draždiaku

3.7. Workshop na výrobu sviečok pre DSS Kampíno
17.8. Workshop na výrobu sviečok pre zamestnancov spoločnosti Jaguár
Land Rover
18.8. Šafrické leto – workshop na výrobu sviečok a odznakov pre obyvateľov
Blatného

23.8. Workshop na výrobu sviečok a odznakov pre centrum voľného času
Cik-Cak
22.9. Radničkine trhy – prezentačno-predajné trhy chránených dielní z celého
Slovenska

22.9. Výtvarný salón ZPMP v SR – 3
ocenenia (1 skupinové, 1 za grafiku a 2
klienti za spoločnú keramickú prácu)
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27. – 29.9. Aktívna účasť na celoslovenskej konferencii s medzinárodnou
účasťou Kultúrne aktivity ľudí s mentálnym postihnutím
29.9. Workshop na výrobu sviečok na konferencii ZPMP v SR

7.10. Špekáčiková desiata
12.10. Slávnostné otvorenie PINF učebne

24.10. Plavecké preteky organizované
BSK

- dve medaily

28.11. Výstava v Mirbachovom paláci spojená s artefiletikou – Pre prstové
vankúšiky
6.12. Vernisáž Impulzu v galérii X spolu s profesionálnymi umelcami
8.12. Divadelné predstavenie na Malej scéne – Mikulášove Vianoce

19

12.12. Výstava a benefičný koncert v Zichyho paláci

15.12. Vianočný večierok v Jaguári
19.12. Štedrovečerný obed v Impulze
20.12. Vianočný večierok v HPE
22.12. Slávnostné odovzdanie poukazu na 1 700 Eur od spoločnosti Jaguár
Land Rover klientom a zamestnancom Impulzu
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7. POĎAKOVANIE
Veľmi si vážime pomoc všetkých, ktorí aj v roku 2017 akýmkoľvek spôsobom
podporili naše aktivity. Bez Vašej pomoci by sme prevádzkovať organizáciu
nemohli.
Úprimne Vám ďakujeme!
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8. HOSPODÁRSKA SPRÁVA
ZPMP v Petržalke
Mgr.Mareková
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ 2017
Príjmy
tržby
inter.tabula
prijaté sponzorské
farby
dot.VUB
BSK
2% prijaté
klub žien
členské
dot.úrad práce

SPOLU

12884,74
3440
11682,5
500
3000
48821,16
3320,28
2376
14
28142,18

114180,86

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

SPOLU

17450,01
4152
641
75,43
660,35
20174,22
58049,32
17971,56
1053,35
200,6
94,2
509,66
123,1

121154,8

Vypracovala: Redenkovičová
0905408981
Malacky 26.03.2018
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Výročnú správu vypracovali:
Mgr. Jana Mareková, Anna Buljaková,
Maštalírová

Mgr. Mária Lendacká, Mgr. Ľubica
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