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naša misia
Misiou našej organizácie je pomáhať ľuďom s mentálnym postihnutím, umožniť im
všestranný individuálny rozvoj a ďalej rozvíjať ich vedomosti a zručnosti.
Na dosiahnutie misie poskytujeme služby v rehabilitačnom stredisku (sociálny
a komunikačný výcvik, arteterapia a ergoterapia ) a chránených dielňach (stolárska a
dielňa na výrobu darčekových predmetov a dekoratívnych sviečok). V januári 2013
vinou skratu na elektrickom zariadení sviečkárska dielňa vyhorela a v decembri 2013
v dôsledku novely zákona o službách zamestnanosti, sme boli nútení z finančných
dôvodov stolársku dielňu uzavrieť a jej dvoch zamestnancov sme presunuli do dielne
na výrobu darčekových predmetov.

naši ľudia
staráme sa o 14 dospelých ľudí s rôznymi stupňami ment.postihnutia
5 ľudia s postihnutím sú zamestnaní v chránených dielňach
Pracovní asistenti: František Krajčírovič (do decembra 2013 – stolárska dielňa),
Ladislav Krajčovič (sviečkárska dielňa)
sociálni pracovníci: Mária Lendacká, Zuzana Lipová a Renáta Frešová
projekt Spoločne za prijatie – za život bez znevýhodnenia:
Eva Fiedlerová, Nika Šuchalová, Elena Bakošová, Gabriela Žlebeková, Mirka
a Fanto Ollé, Lucia Blanáriková, Nick Kollár, Daniel Rihák, Paulína Zolnianska
dobrovoľníci: Silvia Lakotová, Bronislava Romanová, Adriena Pekárová, Adam
Fiedler, zamestnanci firmy Johns Controls Internacional a študentky Vysokej
školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
členovia Rady ZPMP v Petržalke: Zuzana Stavrovská (do 15. decembra 2013),
Bronislava Romanová, Adriena Pekárová, Alexandra Olejárová a Zoltán Téglaš
vedenie a administratíva: Jana Mareková, riaditeľka, Anna Buljaková- financie
a účtovníctvo
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naše aktivity
pravidelný program v rehabilitačnej dielni:
etická výchova s cieľom upevňovania dobrých vzťahov v komunite
pravidelné hodiny keramiky
hodiny muzikoterapie
hodiny batikovania a maľby na hodváb
získavanie základných zručností v ručnom a strojovom šití
rozšírenie hodín logopédie
zdravoveda s cieľom chrániť a upevňovať svoje zdravie a ako prevencia proti
chorobám
upevňovanie zručností v rámci samostatného nakupovania a prípravy na túto
činnosť
dobrá prax klientov v reštaurácii Zdravíčko
dobrá prax klientov ako lektorov – zmluva s Praktickou školou na Švabinského
ulici, 4 hodinny týždne zamerané na rozvoj remeselných a výtvarných zručností
cca 8 žiakov 4. ročníka
zaujímavosti, ktoré pobavia a rozšíria obzory klientov
prax klientov v chránených dielňach
v priebehu letných mesiacov pokračovanie v plaveckom výcviku na Draždiaku

zažili sme v roku 2013:
10.1. návšteva Prírodovedného múzea v Bratislave
14.2. návšteva Detského múzea
4.3. exkurzia do Domova soc. služieb Karola Matulaya
v Dúbravke
5.3. exkurzia po starej časti mesta – Hľadanie
najvýznamnejších fontán a ich história
8.3. výstava v Bibiane zameraná na tematiku zimy
a historických šiat
6.3. prechádzka v horskom parku spojená s bylinkovým
čajom z horárne
22.3. Deň optimizmu organizovaný Nadáciou Orange na
podporu dobrovoľníckych aktivít
od 21.4. do 28.4. medzinárodné stretnutie v Taliansku
spojené s nácvikom divadelného predstavenia s názvom
„World Round the World“, ktorého posolstvom bola
myšlienka spájania a spolupráce medzi rôznymi svetmi aj
bez potreby znalosti jazyka.
30.4. Deň zeme – aktívna účasť klientova a zamestnancov
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PSC Impulz na podujatí organizovanom ZŠ na
Turnianskej 10
5.5. dobrovoľnícka pomoc 10 zamestnancov firmy
Johnson Controls International na rekonštrukčných
prácach priestorov PSC Impulz
21.5. výlet loďou na Devín spojený s prehliadkou hradu
29.5. aktívna účasť klientov a zamestnancov CHD na
športových hrách Domove soc. služieb Karola Matulaya
odmenená 7 medailami
Benefičný koncert Pre vás – pre nás 6.6. zorganizovali
spriatelení študenti Gymnázia zo Šale ako prejav podpory
našej organizácie, ktorej priestory boli zdevastované
požiarom. Výťažok z koncertu – 790 Eur sme vložili do
rekonštrukčných prác
12.6. sme sa zúčastnili Dňa krivých zrkadiel
20.6. sa konal Deň otvorených dverí v Impulze spojený
s tvorivými dielňami
2.7. sa konala tradičná opekačka na malom Draždiaku
od 20.9. do 21.9. sme sa zúčastnili prezentačno-predajnej
akcie Radničkine trhy
aktívna účasť na Výtvarnom salóne ZPMP v SR
v Dunajskej strede. 2 klientky získali ocenenie
25.10. sa konala Impulzácka guláš - party na malom
Draždiaku s kuchárskou asistenciou zamestnankýň firmy
Zdravíčko
6.12. sme oslavovali Mikuláša
9.12. sme otvorili v poradí našu 3. Vernisáž v Galérii X
s aktívnou účasťou ďalších 4 chránených dielní
13.12. sme boli na obede v spolupracujúcej firme
Zdravičko vo Fresh markete
17.8. sa konal za prítomnosti rodičov, priateľov, našich
dobrovoľníkov a zástupcov spolupracujúcich firiem
Vianočný večierok spojený s kapustnicou
18.12. D-SPP uskutočnila vianočnú dražbu našich
výrobkov
21.12. sa konal VI. ročník kultúrneho programu Urobme
radosť sebe aj iným
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naše projekty
projekt Andrea podporený Nadáciou SPP na
individuálny rozvoj schopností klienta vo výške
1 200 Eur v trvaní od 2.5.2013 do 30.11.2013
projekt podporený Mestskou časťou Petržalka na
obnovu vyhorenej sviečkárskej dielne vo výške
4 000 Eur v trvaní od 27.5.2013 do 30.11.2013
projekt Spoločne za prijatie – za život bez
znevýhodnenia vo výške 79 961,81 Eur a v trvaní
od 1.8.2013 do 28.2.2015 bol podporený Islandom,
Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom
Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý
realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou
pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne
zmeny.
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre
sociálnu inklúziu väčšinovej spoločnosti so svetom
ľudí s mentálnym znevýhodnením a to
prostredníctvom osobnej skúsenosti, zážitkového
učenia a tvorivého kontaktu.
Zrealizované aktivity projektu v roku 2013:
10 workshopov o varení, 12 workshopov
o nakupovaní; 8 workshopov o zdravovede;
nadviazanie spolupráce so študentmi VŠMU
a VŠVU pri príprave výroby edukačných videí
a špeciálnej kuchárskej knihy a grafických výstupov
projektu, nadviazanie spolupráce s biznisom.
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ďakujeme našim partnerom
Praktická škola na Švabinského – zmluva o dobrej praxi
Doprastav a Doprastav-export - podpora obnovy vyhorenej sviečkárskej
dielne
Johnson Controls Internacional – finančná podpora vo výške 700 Eur
a dobrovoľnícka pomoc
D-SPP – výroba 700 ks vianočných pohľadníc a 450 kusov prírodných sviečok
(náhradné plnenie)
Slovenská sporiteľňa – výroba (lepenie) 25 000 kusov vianočných pohľadníc
Noves – okná pre sviečkársku dielňu so 75% zľavou (náhradné plnenie)
Anasoft – výroba 500 kusov závesných vianočných predmetov
Welgiving – partner projektu Spoločne za prijatie – za život bez
znevýhodnenia, rozvoj spolupráce s biznisom, zabezpečovanie zákaziek pre
chránené dielne
Slovart – výroba 60 kusov vianočných sviečok
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naše financovanie
Príjmy
tržby
sociálne služby
úrok na banke
prijaté sponzorské
dotácia SPP
dotácia Orange
BSK
2%
poistná udalosť
EEA
Petržalka
úrad práce

34271
6863
3
8700
1200
300
44171
7795
12120
28800
4000
12340

SPOLU

160563

Výdavky
nákup materiálu, do dielní, drobný nákup
energie
opravy a udržiavanie
cestovné
repre
telefón
ostatné služby
nájomné/energie
účto služby
služby na živnosť
poštovné
ost. Služby-EEA
mzdy
odvody fima /zp, sp
príspevok na stravu, tvorba SF
bankové popl, poistenia
daň na banke
členské
pokuty a penále,kurz.vyrovnanie

40048
4152
8796
3873
264
1149
2230
3869
2610
3222
43
9999
56555
18600
750
1157
0,37
16,5
0

SPOLU

157333,87
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