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udia so znevýhodnením mali na druhej strane možnos  ukáza  svoj talent, svoje Ľ ť ť
zru nosti, ktoré chcú stále zlepšova .č ť

Stolný tenis



Bratislava 22. marca (TASR) – Pri príležitosti Svetového d a sociálnej práce ň
zorganizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava (ÚPSVaR BA) 
integrovaný turnaj v stolnom tenise (19.3.), kde sú ažili udia s mentálnym a ť ľ
telesným znevýhodnením spolu so zamestnancami odboru sociálnych vecí a rodiny.
Cie om akcie bolo prelomi  bariéry a poukáza  na prínos sociálnej práce, ktorá je ľ ť ť
pre mnohých zamestnancov ÚPSVaR BA nielen zamestnaním, ale najmä poslaním.

V priestoroch Zariadenia komunitnej rehabilitácie Gaudeamus na Mokrohájskej ulici 
v Bratislave sa na tenisovom turnaji zú astnili ač  medzi sebou sú ažili klienti ť
neziskovej organizácie Lepší svet, udia sľ  telesným znevýhodnením – študenti 
Spojenej školy Mokrohájska a zamestnanci odboru sociálnych vecí a rodiny 
ÚPSVaR BA. 

"Toto športové podujatie bolo spojovacím mostíkom medzi u mi so ľ ď
znevýhodnením a zamestnancami úradu, s ktorými sa povä šine pre vybavovanie č
rôznych foriem kompenzácií stretávajú len v kanceláriách a mnohokrát z úradníkov 
majú prirodzený strach. Na tomto integrovanom turnaji si boli všetci sú ažiaci rovní, ť
každý športovec bojoval za svoj tím. Chceli sme prelomi  bariéry obáv, sú ažiaci sa ť ť
mali možnos  lepšie spozna ,“ť ť  vysvetlila myšlienku turnaja jeho organizátorka Jana 
Langová, vedúca pracoviska posudkových inností ÚPSVaR BA.č

udia so znevýhodnením mali na druhej strane možnos  ukáza  svoj talent, svoje Ľ ť ť
zru nosti, ktoré chcú stále zlepšova .č ť  "Celkovým ví azom turnaja sa stal tím ť
študentov zo Spojenej školy Mokrohájska, druhý skon il Lepší svet, n. o., ač  tretí 
zamestnanci odboru sociálnych vecí a rodiny. Prvý ro ník integrovaného turnaja bolč
úspešný a to s ubuje aj jeho pokra ovanie do nasledujúcich rokov,"ľ č  doplnila Ivana 
Pástorová z n. o. Lepší svet.
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