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ÚVOD       

 

 

Občianske združenie Centrum Naša chalúpka vzniklo 15.decembra 2017 - z iniciatívy rodičov 

detí a mladých ľudí so zdravotným postihnutím ako odpoveď na neutešujúcu situáciu v meste 

Partizánske. Nebola tu možnosť na výber kam svoje dieťa s ťažkým zdravotným 

znevýhodnením začleniť do spoločnosti.  
Stretnutia našej organizácie zvyknú byť aj s rodičmi, lebo považujeme za potrebné pracovať 

s rodinou a aj oni potrebujú povzbudenie aj začlenenie. Je dôležité, aby sa neuzatvárali pred 

priateľmi, ale nadväzovali kontakty s tými, ktorí sa dokážu navzájom pochopiť.  

 

 

Poslanie, ciele, vízia... 
 

Našim poslaním je chrániť a presadzovať záujmy a práva členov so zdravotným postihnutím 

s dôrazom na priateľskú atmosféru, priateľské prostredie a na rešpektovanie práv každého 

jedného člena so zdravotným postihnutím. Našich členov vedieme v čo najväčšej samostatnosti 

a nezávislosti. Úzko spolupracujeme s rodinami našich členov a podporujeme ich väzby na 

domáce prostredie. Svojimi aktivitami informujeme verejnosť o problematike ľudí so 

zdravotným postihnutím a podnecujeme spoluprácu ostatných záujmových skupín v boji proti 

predsudkom voči ľuďom so zdravotným postihnutím. 

Princípy ktorými sa riadime: 

• individuálny prístup k našim členom, rešpektovanie jeho voľby a potreby 

• ochrana jeho práv 

• dôraz na jeho vzájomnú spoluprácu a partnerstvo 

• integrácia a zvyšovanie informovanosti o problematike ľudí so zdravotným postihnutím 

• tímový spôsob práce 

• priateľské prostredie aj atmosféra pre našich členov a jeho rodinu. 

 

Základným cieľom všetkých našich aktivít je: 

• Zabezpečenie dôstojných podmienok života členov Centra Naša chalúpka, o.z. pri 

rešpektovaní ich individuality a 

• Odbremenenie rodín odkázaných na opatrovanie svojho člena so zdravotným 

postihnutím. 

Našou víziou je dopomôcť týmto ľuďom a ich rodinám zaradiť sa do spoločensky 

zmysluplného a plnohodnotného života v spoločnosti bez ohľadu na ich mieru zdravotného 

postihnutia a to prostredníctvom pestrej ponuky aktivít a terapií. Veríme, že každý človek 



s mentálnym, či kombinovaným zdravotným postihnutím môže dospieť čo najväčšej 

samostatnosti a nezávislosti v medziach daných jeho postihnutím. 

 

Pracujeme s ľuďmi so širokým spektrom postihnutia od detskej mozgovej obrny až po 

autizmus, ktorých dôsledkom je vo väčšine prípadov kombinované viacnásobné postihnutie, 

mentálne aj telesné. Vzhľadom na rôzny stupeň a mieru postihnutia, ako aj množstvo 

pridružených limitov vyplývajúcich z diagnóz týchto ľudí, je prístup ku každému individuálny. 

To znamená, že sa snažíme odhaliť ich silné stránky aj oblasti, v ktorých potrebujú podporu 

v  rámci svojich fyzických a mentálnych možností a hľadáme tak možnosti ako by prežili svoj 

život čo najkvalitnejšie. Usilujeme sa, aby každý hodnotil svoj život cez zmysluplné aktivity, 

s vedomím prijatia a s optimistickým pohľadom do budúcnosti. Našim zámerom je podporovať 

týchto ľudí v tom, aby v čo najväčšej miere využívali možnosť žiť bežným, nezávislým 

spôsobom života, o ktorom môžu sami rozhodovať. 

Okrem rozvíjania medziľudských vzťahov, kultúrno-spoločenských a športových činností sa  

v komunite venujeme ergoterapii - tvorivým dielňam. Výrobe hračiek z ponožiek a látok. 

Hlavným cieľom ergoterapie je odpútať pozornosť človeka so zdravotným znevýhodnením od 

seba samého a jeho ochorenia, udržať dobrú duševnú pohodu, nadviazať vzťahy v rámci 

kolektívu a vyplniť mu voľný čas. 

 

Naše aktivity v roku 2019: 

16.01. 2019  

Členovia nášho združenia prišli do Bystričian na návštevu po  Novom roku 2019. Bolo 

príjemne posedieť si s priateľmi a naplánovať si stretnutia v roku 2019 pre našich členov 

Centra Naša chalúpka, o.z.. 

ĎAKUJEME ZA NÁVŠTEVU. 
 

 



 

 

25.01.2019  

Ďalšia naša podarená akcia. Cez naše aktivity sa snažíme vytvoriť otvorenú komunitu, ktorá sa 

rada stretáva a rozširuje obzory ďalším. Stretli sme sa spoločne, aby sme oslávili 18 narodeniny 

našej Mišky. 

 



 

 

01.02.2019 
Skvelá.vydarená.inkluzívna,akcia. 

Niet nad osobný kontakt a preto sa snažíme, aby takouto formou, formou osobných stretnutí a 

nadväzovaní priateĺstiev dochádzalo k začleňovaniu našich výnimočných detí do spoločnosti. 

Stretli sme sa tam starí, mladí, zdraví, hendikepovaní a vynikajúco sme sa dokázali spoločne 

zabaviť. 

Ďakujeme skvelej maminke Janke Plančíkovej za pozvanie do Kamenca pod Vtäčnikom kde 

nám hrali super kapely OLYMPIA, COUNTRY KAMENEC a DUO MIUZIKA. 

Tešíme sa na đalšie spoločnè stretnutie. 

 



 



09.02.2019  
Plnohodnotnè zdravie už ĺuďom so zdravotným postihnutím nikto nevráti, no existujú 

možnosti, ako aspoň trochu zmierniť následky ich postihnutia. Preto ďakujeme Nadácií pre deti 

Slovenska v grantovom programe Dôvera, ktorá má ❤ srdiečko na správnom mieste a pomáha 

tým, čo to naozaj potrebujú, že nám schválila projekt ĹUDIA SO ZDRAVOTNÝM 

POSTIHNUTÍM SI ZLEPŠUJÚ SVOJE ZDRAVIE na kúpu rehabilitačných pomôcok😊❤ 

Ďakujeme, veĺmi si to vážime. 

 

 



 

16.02.2019 

Valentín,Svätý,Valentín... 

Každý z nás potrebuje k životu prejavy lásky a priateĺstva v podobe bozkov či objatí alebo 

pohladení, ktoré v každom z nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity. Prečo teda aspoň jedeň deň 

v roku.neprežiť.lásku,ešte,intenzívnejšie? 

V Našej chalúpke sme si urobili valentínsku čoko párty, bolo veselo a super sme sa bavili. 

Chalúpkou sa niesla omamná vôňa čokolády na ktorej sme si všetci pochutnávali. Boli sme 

poctení aj náštevou speváčky Janky Plančíkovej so synom Michalom z DUO MUZIKA. 

 

 



 

 

 

21.02.2019  

Včera sme sa v priestoroch Občianskeho centra OKO na Nám. Mládeže vo Zvolene, t.j. Centra 

komunitného organizovania vo Zvolene, v rámci Programu professional fellows, zúčastnili 

vynikajúcej prednášky pani Theresy Metzmaker, na tému komunitného organizovania a práce 

s,ľuďmi,so,zdravotným,znevýhodnením. 

Pani Tereza Metzmaker, ktorá má rozsiahle skúsenosti s advokáciou v oblasti zdravotného 

znevýhodnenia, je aktuálne asistentkou výkonného riaditeľa v Michigan Disability 

Rights Coalition. Ocenená aktivistka Theresa sa hrdo identifikuje ako žena s postihnutím. 

Okrem toho viedla niekoľko iniciatív miestnej, celoštátnej a národnej organizačnej zmeny, 

ktoré pracujú s organizáciami venujúcimi sa ľuďom so zdravotným znevýhodnením, s domácim 

násilím a organizáciami venujúcimi sa sexuálnemu násiliu. Je zakladateľkou a riaditeľkou Her 

Power! Her pride! Her voice! Štvordňová akcia pre dospievajúce dievčatá v Michigane. Theresa 

študovala trestné súdnictvo a je certifikovaná špecialistka na ľudské zdroje. 

Cieľom tejto jej návštevy na Slovensku a dvoch prednášok, vo Zvolene a v Bratislave, bolo 

okrem iného aj spropagovať program, ktorý je otvorený pre ľudí zo zdravotným 

znevýhodnením, ktorých sama hosťovala v posledných rokoch. 

Zároveň sa chcem poďakovať, že som túto prednášku absolvovala v kruhu vzácnych ľudí, 

riaditeĺky o.z.Prístav nádeje Marcelky Václavkovej Konrádovej a p. Petra Hraška. 

 

 

 



 

 

 

20.02.2019  

Zúčastnili sme sa koncertu v Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoĺčanoch , 

ktorý pripravila trieda p. Alici Gogovej. Ďakujeme koncert sa nám veĺmi páčil 

 

  

 



19.03.2019  

Konať dobro je investícia na ktorej sa nikdy neprerobí... 

V nedeĺu 17.3.2019 sme sa zúčastnili krásnej inkluzívnej benefičnej akcii. Vymyslela ju Janka 

Gavláková skvelá maminka nášho člena Peťka, ktorým sa takisto pomohlo minulý rok, tak aj 

ona sa to snaží posúvať ďaĺej a tiež pomáha druhým. Tento krát sa pomáhalo Miške aj jej úžas-

nej mamke Janke, ktorá bojuje so zákernou rakovinou. Ďakujeme výnimočným ĺuďom so sr-

diečkom na správnom mieste Dávidovi, ktorý promptne zareagoval a zorganizoval takúto 

krásnu akciu. Ďakujeme aj skupine Dávid Bend, skupine Duo Muzika J&J,skupine Aspero, 

speváčke Alenke Valentínyovej, moderátorke Janke Plančíkovej, vedeniu Unisportu za poskyt-

nutie priestorov aj skvelej obsluhe, p. primátorovi Jozefovi Božikovi. 

 

 
 
 

    
 
 
 
 



12.03.2019  

Začali sme s rekonštrukciou priestorov v ktorých chce zriadiť naše občianske združenie Cen-
trum Naša chalúpka sociálnu službu pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím. 
 

 

 

 

 



 

 
 

25.03.2019  

Navštívili sme v Bratislave veĺmi milú pani Ing. Adrianu Rojikovú, ktorá je odborníčka na 

špeciálne pomôcky pre moderné alternatívne riešenie náhradnej komunikácie. 

Filipko si vyskúšal počítačový program Grid 3, ktorý je vhodný pre osoby, ktoré v dôsledku 

zdravotného postihnutia nekomunikujú vôbec hovorenou rečou, alebo hovoria len vo veĺmi ob-

medzenej miere. Program umožňuje používať počítač ako pomôcku pre komunikáciu s okolím 

- vyjadriť svoje potreby, pocity a vôĺu. Takisto zlepšuje možnosti vzdelávania a sociálnej in-

tegrácie a preto sa tento program stáva neoddeliteĺnou súčasťou každodenného života, nakoĺko 

kompenzuje znevýhodnenie, ktoré postihnutý v porovnaní so zdravými rovesníkmi má. 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/chalupkapartizanske/photos/pcb.612160575915140/612160465915151/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAagXwNrEaoptJdlhFyAdG8-wrjJZPr1eax_BOhx-vRTVmauxggJt8j-xa8SNszFe-5g0MJPRRRESl4&__xts__%5B0%5D=68.ARA-1HhLArfHcHhUrG7zVqwxR9TdvLh2aDD_MmbnRXQcahGMyVSmYL2J-NhuDkWvzHw0tkm61175TGyP1pP_kjlmkVLgmFJOnvU_he5NlNWtmO3G7eo64PmNTT_ZdHY0jznF8QkjgTzYZWCxWTydPFw2Xdgew3umrL6vKEMUgiyPJWvBSgbGUGJulCOHkgihIyPJ5eu2jxTPB3Z7wTMvBIQPZ-LWPewj4YjrRjD3_ZkwHVq1cQZXkmDwtnjoANlpddVchag0NufM0PnAXhdpKq_vzcyEP9jqK_G7_1nHNafZVj3I2CLZ_zZLmCcA8C-tHady6Qr6q569rE3kK0xDSaM
https://www.facebook.com/chalupkapartizanske/photos/pcb.612160575915140/612160465915151/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAagXwNrEaoptJdlhFyAdG8-wrjJZPr1eax_BOhx-vRTVmauxggJt8j-xa8SNszFe-5g0MJPRRRESl4&__xts__%5B0%5D=68.ARA-1HhLArfHcHhUrG7zVqwxR9TdvLh2aDD_MmbnRXQcahGMyVSmYL2J-NhuDkWvzHw0tkm61175TGyP1pP_kjlmkVLgmFJOnvU_he5NlNWtmO3G7eo64PmNTT_ZdHY0jznF8QkjgTzYZWCxWTydPFw2Xdgew3umrL6vKEMUgiyPJWvBSgbGUGJulCOHkgihIyPJ5eu2jxTPB3Z7wTMvBIQPZ-LWPewj4YjrRjD3_ZkwHVq1cQZXkmDwtnjoANlpddVchag0NufM0PnAXhdpKq_vzcyEP9jqK_G7_1nHNafZVj3I2CLZ_zZLmCcA8C-tHady6Qr6q569rE3kK0xDSaM


 

Zdravý ĺudia bežne môžu ovládať počítač klasickou pc myšou, alebo dotykom, prípadne spína-

čom. Ĺudia so špecifickými potrebami a narušenou motorikou, nedokäžu ovládať počítač ru-

kami. Potrebujú alternatívne riešenie t.j. nahradiť tradičnú myš za alternatívnu myš, ktorá im 

umožní bezdotykové ovládanie počítača. 

- Peťko má 12r. ťažkú formu DMO a nedokáže ovládať počítač rukou a preto sme si s ním aj 

jeho maminou boli v Bratislave vyskúšať u pani Ing. Adriany Rojikovej, odborníčky na špe-

ciálne pomôcky pre moderné alternatívne riešenie náhradnej komunikácie pomócku pre 

AAK/alternatívnu komunikáciu. 

- Tobii PCEye Plus - očná navigácia, je najmodernejším prístrojom na bezdotykové ovládanie 

počítača. Nahrádza tradičnú PC myš. Upevní sa pomocou magnetickej platničky pod obrazov-

kou monitora a pripojí sa cez USB k počítaču. High-tech asistenčná technológia umožňuje uží-

vateĺovi pohybovať kurzorom pc myši na ploche obrazovky len pomocou pohybu svojich očí. 

Jednoduchá kalibrácia očí, nastavenie dĺžky pohĺadu, alebo žmurknutia zabezpečia aktiváciu 

aplikäcii a plnohodnotné ovládanie počítača. 

-Špeciálny program na hlasový výstup zjednodušuje užívateĺovi ovládanie a prístup k počíta-

čovým aplikáciám, obsahuje funkcie a vlastnosti umožňujúce premenu textu a symbolov do 

reči, takže môže pomocou náhradného hlasu komunikovať s rodinou, okolím, je vypočutý a móže 
vyjadrovať svoje pocity a potreby. 
Využitie pti diagnóze: Amyotrofická skleróza(als), Detská mozgová obrna(DMO), Rettov syndróm, 
Downov syndróm, Spinálna svalová atrofia, Vývinové oneskorenie, Autizmus, Mozgová príhoda (Afá-
zia), Poranenie miechy (SCI), Poranenie mozgu, Skleróza multiplex 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/chalupkapartizanske/photos/pcb.606725359791995/606724859792045/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCRXAogf2BY82PUZTZ-Y64jaRUrWye9WRsrKEgHVX3hHTScmnRgSK1DCsjBzcPraKNOdkzxF1Pv1UeW&__xts__%5B0%5D=68.ARBlc2VWCcYHKM9sDpMcke7CnBvoOpw2goh3hytRQKGMERXLUpLlss8-c8yn_lMg1OdMAEhz2oST7sD2E4_IrLFAj8ukZIRCajAFjxAUm9fnQvWJoctJ3TMiYJ63ZkcRwrn7MGTvQ2XKPni0Abmjz_PcAd3Yt7VanEk2miOFC5nwDx_9vqwc12_XfLRFFajbW1pTRYbWTJxhOBnMuE2w4t5Nb3nH5txEzG4BlEKvXlDJlmofLIBkowAu5RULPzObDCPBCZ7OIz6SsWxytc6F8z_ttS23KyGTBgXtaPc2AtgcNfP9gXNja5Dd6AjCMq3hf2v08-QiXsK7SqDixATxkWU
https://www.facebook.com/chalupkapartizanske/photos/pcb.606725359791995/606724859792045/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCRXAogf2BY82PUZTZ-Y64jaRUrWye9WRsrKEgHVX3hHTScmnRgSK1DCsjBzcPraKNOdkzxF1Pv1UeW&__xts__%5B0%5D=68.ARBlc2VWCcYHKM9sDpMcke7CnBvoOpw2goh3hytRQKGMERXLUpLlss8-c8yn_lMg1OdMAEhz2oST7sD2E4_IrLFAj8ukZIRCajAFjxAUm9fnQvWJoctJ3TMiYJ63ZkcRwrn7MGTvQ2XKPni0Abmjz_PcAd3Yt7VanEk2miOFC5nwDx_9vqwc12_XfLRFFajbW1pTRYbWTJxhOBnMuE2w4t5Nb3nH5txEzG4BlEKvXlDJlmofLIBkowAu5RULPzObDCPBCZ7OIz6SsWxytc6F8z_ttS23KyGTBgXtaPc2AtgcNfP9gXNja5Dd6AjCMq3hf2v08-QiXsK7SqDixATxkWU


12.04.2019 

V Mestskej umeleckej agentúre v Partizánskom sme sa zúčastnili výstavy s názvom "Svet, ako 

ho vidíme my". Výstava sa nám veĺmi páčila, je to výstava výtvarných prác ĺudí s telesným a 

ťažkým telesným postihnutím. 

- Títo ĺudia nám dokazujú, že dokážu prekonať samých seba a žijú naplno. Ich diela sú pekným 

príkladom a vzorom pre zdravých ĺudí. Ukazujú nám existenciu rôznych foriem vyjadrenia svo-

jich pocitov a zážitkov, každý vníma realitu inak. Sú len amatérsky umelci, ale ich uhoĺ pohĺadu 

sa nelíši ničím od toho profesionálneho. 

Ďakujeme odniesli sme si z nej príjemný inšpiratívny zážitok. 

 

 

16.4. 2019  
Zúčastnila som sa odbornej konferencie 

DOBROVOĹNÍCTVO V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v 

Banskej Bystrici. 

Ďakujem za veĺmi zaujímavú konferenciu Platforme dobrovoĺníckych centier a organizácií. 

Mgr. Marta Ondrišejeová. 

 



 

 

 

 

01.05.2019  
Prosili sme našich priaznivcov o podporu nášho projektu, ktorého zámerom je zriadenie ergo-

terapeutickej dielnicky pre deti a mladých ĺudí so zdravotným postihnutím v ktorej budeme 

vyrábať  aj ponožkové zvieratká, viď.obrázok. 

Podporíli nás zaslaním SMS na číslo 6664 

 PROJEKT 12 

Z jedného telefónneho čísla bolo možné za konkrétny projekt hlasovať iba raz, cena bola 0,50 

eur. 

Týmto projektom sme sa uchádzali o podporu z komunitného participatívneho rozpočtu mesta 

Partizánske. 

Hlavným cieĺom projektu bolo vybavenie priestoru nábytkom IKEA tak, aby bol priestor 

funkčný pre všetky aktivity, pre ktorý bude využívaný. Do miestnosti budú zakúpené - stoly, 

stoličky, nástenné police, úložné kombinácie so škatuĺami, materiál k ergoterapii - látky, 

stužky, očká, nite...... 

Stretnutia v tejto dielničke im umožnia okrem plnohodnotného trávenia voĺného času aj syste-

maticky rozvíjať záujmovú tvorivú činnosť, ktorá je pre týchto ĺudí jednou zo spôsobov tera-

pie, kde prostredníctvom svojich rúk zlepšujú stav svojho zdravia. Našou snahou je zvýšiť im 

kvalitu života a začleňovať ich do spoločnosti tak, aby sa cítili jej súčasťou a uvedomovali si 

svoju hodnotu a dôležitosť a, aby hodnotili svoj život cez zmysluplné aktivity, s vedomím pri-

jatia a s optimistickým pohĺadom do budúcnosti. 

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU. 

 



 

 

 

 

 



2.máj 2019  
Boli sme na Ranči pod Babicou pozrieť si zvieratká v ZOO. Výlet sa nám vydaril aj počasie 

nám prialo. Všetkým sa nám páčili roztomilé zvieratká 

 

  

 

 

 

 



 

 

11.5.2019 
ĎAKUJEME 

Za inšpiratívnu, emotívnu konferenciu "Máš na to, dáš to - Vášeň bez limitu, ktorej sme sa 

zúčastnili v sobotné popoludnie na Radnici v Banskej Bystrici. Bolo to nádherné stretnutie plné 

zaujímavých informácií a ĺudí s veĺkými srdiečkami. Podarilo sa nám tam nabrať veĺa pozitívnej 

energie. Podujatie malo aj charitatívny rozmer, lebo sa z tomboly vyzbierali financie pre mla-

dého muža s DMO na špeciálne baterky do invalidného vozíka. 

Ďakujeme skvelej organizátorke a našej priateĺke Marcelke Konrádovej Václavkovej , že zor-

ganizovala takúto vynikajúcu akciu, kde sme sa snazili prekonávať a zdolávať limity. 

Ďakujeme za možnosť sa tam stretnúť s europoslankyňou pani Janou Žitňanskou, ktorá svojou 

pracou a prístupom pomáha skvalitňovať život ĺuďom so zdravotným postihnutím. 

Cítili sme sa veĺmi príjemne, lebo sme tam stretli ĺudí v prítomnosti ktorých sme strácali pojem 

o čase.... 



 

 

14.05.2019  

Pani europoslankyňa Jana Žitňanská veĺmi pekne Vám ďakujem v mene našich detí. 

Vy ste človek s veĺmi dobrým srdiečkom, tak empatickým k problémom iných. 

Vieme, že ovečka je v najlepších rukách.♥️ 

 

 

26.06.2019 
Niektorí členovia našej organizácie prišli vyjadriť podporu a spolupatričnosť so všetkými 

ĺuďmi, ktorí bojujú s ťažkými chorobami na sprievodnom podujatí NA KOLESÁCH PROTI 

RAKOVINE- Deň Radována Kaufmana. Cielom podujatia je motivovať ĺudí k športovej akti-

vite a nevzdávať sa v žiadnej situácií. Využili príležitosť a stihli sa odfotiť aj s predsedom 

paraolympijského výboru s Jánom Riapošom, so Štefanom Skrúcaným aj so speváčkou Simou. 



 

 

11.06.2019 
Spoločné stretnutie detí so zdravotným znevýhodnením a rodičov U Štreky v Malých Uher-

ciach. 

Takýmito stretnutiami chceme podporiť spolupatričnosť, toleranciu, ĺudskosť a radosť zo ži-

vota a len tak sa stretnúť s ĺuďmi s ktorými sa dobre cítime... 

Pozitívna energia je pre dobro celej komunity. Potrebujeme, aby sme boli tím a skvalitňovali si 

svoj život. Sme len rodičia a robíme to, čo robí každý rodič. Staráme sa o svoje deti. Ale aj my 

sme mali na výber. My sme sa rozhodli kráčať, snažiť sa a robiť to, čo je potrebné robiť, milovať 

naše deti ♥️....Sme silní. A milujúci ♥️ A úžasní. Pokračujeme v našej ceste, aby sme cez 

všetky bolesti života, dávali našim deťom to najlepšie. Plačeme, padáme, zlyhávame. A opäť 

vstaneme.... 

 

 



04.08. 2019  
Dokončujeme a upratujeme priestory Centra Naša chalúpka, o.z. s pomocou rodičov a našich 

dobrovoĺníkov. 

Bez nich by sme to nedali. 

Ďakujeme za pomoc. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

09.08. 2019 
Piatkove stretnutie klientov, rodičov a priatelov našej organizácie spojené so zasadnutím Val-

ného zhromaždenia, kde sme oboznámili zúčastnených o ďalšom smerovaní a pôsobení Cen-

tra Naša chalúpka, o.z. 

 

 
 
 



23.08.2020  

 

Svojou návštevou nás v priestoroch Centra Naša chalúpka o.z. poctila veĺmi talentovaná 

mladá speváčka Luciana Kmeťovaná. 

Ďakujeme za milú návštevu.♥️ 

 

 

 

 

 



30.08.2019  

Pripravovali sme sa na Radničkine trhy do Bratislavy. Spolu s našimi členmi aj s rodinnými 

príslušníkmi sme vyrábali zvieratká. 

 

 
 

 

12.09.2019  

Tiež sme sa chystali aj na Baťoviansky rínok, kde aj naša organizácia bude prezentovať 
výrobky z našej dielničky, ktorými chceme šíriť medzi ĺuďmi dobro a zároveň sa sna-
žíme zlepšovať povedomie spoločnosti o ĺuďoch, ktorí nemali to šťastie narodiť sa 
zdravý. 

 



 
 

13-14.09 2019  

Zúčastnili sme sa Radničkiných trhov na Primacionálnom námestí v Bratislave, kde prezentujú 
svoje výrobky ĺudia so zdravotným znevýhodnením z chránených dielní, sociálnych podnikov, do-
movov sociálnych služieb a občianských združení. Vynikajúco pripravená akcia, ktorá ĺudí spája... 

Získali sme aj diplom za zvieratká z ponožiek.  

Milé.ocenenie. 😊 

Naša.práca.prináša.úspechy. 

ĎAKUJEME ♥️ 

Stretli sme sa tam so zaujímavými ľuďmi s pani komisárkou pre ľudí so zdravotným postihnu-

tím Z. Stavrovskou, bývalou poslankyňou EU J. Žitňanskou, expertom pre soc. služby M. Can-

gárom. 

 

 

 

https://www.facebook.com/chalupkapartizanske/photos/pcb.695244634273400/695244067606790/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA3UiqnteFI6Q_odL2Gu5E6pLMhkCXx2QirwjWj9tD_-34disNmAGTjesoKjQmUfa-tFscjamG-VB8H&__xts__%5B0%5D=68.ARCUsxdIVn1xmp30rTBAIG1Rs08Sz1w3iRYWHVxyZb1azdt3Gns-A_0knQmJhPlxFbRaR1xtbO09VCiJNZUbxhrIWSTAlttMOlTJCk3BtuGwdu2yjbpoP8iU4nRfjY6SkcKZrRGrgOhi8lcaGDUDYyK2pboRPUg8lWcxDB6ijrl-DYppp8CtYgZGVqaBpDwe7U_gq-ldLMyCOfoKDsUeobQfbYvB5hoJKVa0THkQPyLi6Ce1jD4LQECx4NVx0vtMwOct9CNbFskAFZxdULZFYdMeZhBek_Q0ZSYtOCBqmCtZFrfK3Ij5WxoLAa6y0Y3R1uQHt1_Tj03zB_3LNg6u0OE
https://www.facebook.com/chalupkapartizanske/photos/pcb.695244634273400/695244067606790/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA3UiqnteFI6Q_odL2Gu5E6pLMhkCXx2QirwjWj9tD_-34disNmAGTjesoKjQmUfa-tFscjamG-VB8H&__xts__%5B0%5D=68.ARCUsxdIVn1xmp30rTBAIG1Rs08Sz1w3iRYWHVxyZb1azdt3Gns-A_0knQmJhPlxFbRaR1xtbO09VCiJNZUbxhrIWSTAlttMOlTJCk3BtuGwdu2yjbpoP8iU4nRfjY6SkcKZrRGrgOhi8lcaGDUDYyK2pboRPUg8lWcxDB6ijrl-DYppp8CtYgZGVqaBpDwe7U_gq-ldLMyCOfoKDsUeobQfbYvB5hoJKVa0THkQPyLi6Ce1jD4LQECx4NVx0vtMwOct9CNbFskAFZxdULZFYdMeZhBek_Q0ZSYtOCBqmCtZFrfK3Ij5WxoLAa6y0Y3R1uQHt1_Tj03zB_3LNg6u0OE


 

 

 

15.09.2019 
Zúčastnili sme sa prvého ročníka Baťovianského rínku v Partizánskom, kde sme výrobkami pre-
zentovali činnosť našej organizácie a šikovnosť našich klientov so zdravotným postihnutím. Prid-

ruženou textilnou výrobou ich vedieme k rozvoju pracovných zručností a k pocitu užitočnosti. 😊 

♥️Ďakujeme skvelým organizátorom za príležitosť zúčastniť sa takejto akcie a všetkým za pod-

poru. 

 



 

Od 18.09 - 22.09.2019   

Zúčastnili sme sa s našimi deťmi 😊 krásneho štvordňového rekondičného pobytu v Nízkych Tat-

rách. Bolo vynikajúco, aj počasie nám prialo.😊🌞 
 

 
 
 

26.09.2019  

 

 Veĺmi milá návšteva ♥️Janky Plančíkovej so synom Miškom v Našej chalúpke. Janka vystu-

puje s DUO MUZIKA a spoločne bodujú v Šláger TV, Senzi Senzus. 

ĎAKUJEME za návštevu aj za chutný koláčik. 
 

 
 

 

26.09.2019  

Včera sme boli pozvaní na oslavu menín u Mišky v Nedanovciach. Parádne sme sa spoločne za-

bavili...😊 

ĎAKUJEME za pozvanie. 



 

 

 

 



1.09.2019  

Zúčastnila som sa Workshopu „Financovanie a marketing pre sociálne podnikanie“ v Banskej Bys-
trici. So skvelou lektorkou Marcelou Václavkovou Konrádovou sme pripravovali zakladateľské roz-
počty k sociálnemu podnikaniu. Diskutovali sme aj o formách podnikania, zákonoch, dotáciách a 
potenciálnych zamestnancoch tak, aby bol model podnikania čo najefektívnejší. 

 

 

 

13.10.2019 
Ďalšia naša vydarená akcia tentokrát benefičné podujatie s názvom V RYTME SRDCA. Obohatila 
nás o ďalšie krásne zážitky pri ktorých sme mali možnosť stretnúť nových úžasných ĺudí, ktorí 
zanechali,vnašich,srdciach,nezabudniteĺnú,stopu... 

ĎAKUJEME♥️♥️♥️ 

Veronika,Danišová 
Alenka-Dušová 
Luciana 
Campana-Batucada 
DUO-muzika 
David-Band 
Jozef-Božik 
Azul 
Rekuk 
MUA 
Mesto-Partizánske 
a pravdaže našim dobrovoĺníkom. 



 

 

 

 

24.09.2019  

Učilil sme sa pliesť deky bez ihlíc, ktoré nas naučila vyrábať veĺmi šikovná dobrovoĺníčka Renátka. 
Vyrábali sme aj malé mačiatka z ponožiek. 
Je to veĺmi dobré na precvičenie rúk v rámci ergoterapie. 

Prostredníctvom svojich rúk si zlepšujeme svoje zdravie...😊 



 

 

 

1.11.2019  

Tvorivé práce v Našej chalúpke pokračujú. Pozrite sa ako sa stále zlepšujeme... 

Už sme uplietli aj našu prvú deku😊 

A pravdaže nemôže chýbať ani zábava😃 



 

 

 

07.011.2019  

Dnešné naše tvorenie v chalúpke. Sádrovali sme si orchidee, aby sme si trošku zútulnili prie-

story.😊😉👨👩👧👦    
Kreslili sme si, vyrábali košíčky, plietli deky a ešte sme si stihli aj zaspievať a zatancovať. 

 

 





 

 

 

 

14.11.2019  

Marošovská, Martinská afterparty s kamarátmi... 

 



 

 

19.11.2019  

Včera som sa zúčastnila konferencie # Inšpiruj sa v Bratislavskom vodárenskom múzeu, ktoré mo-
derovala Lujza Garajová Schrameková. Ďakujem za pozvanie Nadácií Volkswagen Slovensko. 
Marta Ondrišejeová 

 



22.11.2019  

Vďaka mestu Partizánske a našim priaznivcom sme získali financie z komunitného participatívneho 
rozpočtu mesta Partizánske na náš projekt "Ergoterapeutickej dielničky pre deti a mladých ĺudí so 
zdravotným postihnutím." 
Ďakujeme.vám.za.podporu. 
Vybavili sme priestor nábytkom, aby bol funkčný pre všetky naše aktivity 

 

 

 

28.11.2019  

Dnešná,nádherná.inkluzívna.akcia 
OBJAVIJEME SVET REMESIEL na ktorej mali ĺudia so zdravotným postihnutím možnosť cítiť sa 
užitoční. Učili deti pliesť deky, košíčky, maĺovať vianočné ozdôbky. 
Ďakujeme základnej škole Malinovského v Partizánskom za pozvanie. 

 



 

 

 

 

02.12.2019  

Prosili sme verejnosť o zahlasovanie za náš projekt  

Pomáhame najzraniteľnejším komunikáciou spoznať 
seba, aj svet okolo nich 

Centrum Naša chalúpka 

Centrum Naša chalúpka v Partizánskom je určené pre deti s viacnásobným zdravotným postihnutím a za pomoci 
dobrovoľníkov zriadilo Domov sociálnych služieb ambulantnou formou. Deti a mladých ľudí chceme posúvať ďalej 
a rozvíjať ich komunikačné a sociálne zručnosti. K tomu je nutné zabezpečiť inovatívne pomôcky pre náhradnú 
formu komunikácie, ktoré umožnia deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou komunikovať s rodinou a oko-
lím (buď nerozprávajú vôbec, alebo vydávajú len ťažko zrozumiteľné slová). Potrebujeme špeciálne softvéry pre 
bezdotykové ovládanie počítača a špeciálny program na hlasový výstup. 

 

V dnešnej uponáhľanej dobe,keď je čas najdrahšou veličinou vás chcem poprosiť o chvíľku pozor-
nosti. 
Nežiadam nič pre seba ale pre naše detičky z Centra Naša Chalúpka,ktoré majú problém s komu-
nikáciou a z toho dôvodu chceme získať prostriedky na zakúpenie špecialneho softvéru,ktorý im 
k tomu.dopomôže. 
Nie je nič horšie ako byť uväznený vo vlasnom tele, nevypočutí. 
Aj-tvoj-hlas-pomôže!!!!! 
Hlasovanie je bezplatné,formou overovacieho verifikačného kódu v spätnej sms. 
ĎAKUJEME. 



 

  

 

03.12.2019  

Bpli sme prezentovať náš projekt Pomáhame najzraniteľnejším ko-
munikáciou spoznať seba, aj svet okolo nich. 

V stredoslovenskej televízií v Banskej Bystrici. 

Témou týždňa bolo tentoraz občianske združenie Naša chalúpka, o.z., ktoré sa zameriava na ľudí so zdravotným 
znevýhodnením a snaží sa ich čo najlepšie začleniť do spoločnosti. V štúdiu sme privítali zakladateľku združenia 
pani Martu Ondrišejeovú. 

 

 



06.12. 2019  

Milé stretnutie s Jankou Plančíkovou aj jej synom Miškom a príprava na Deň otvorených dverí v 
našom centre. 

 

 



  

 

 

 

12-13.12. 2020  

Aj tento rok sme sa 12.- 13.decembra zúčastnili vianočných trhov v Partizánskom kde sme ponúkali 
výrobky, ktorými prezentujeme činnosť nášho o.z.a šikovnosť našich klientov. 

 

 

 



14.12. 2019  

Zúčastnili  sme sa v Banskej Bystrici vianočného obdarovania rodín so zdravotne znevýhodneným 

členom. Toto nádherné podujatie zorganizovala riaditeľka Prístavu nádeje, o.z. naša priateľka Mar-
celka Václavková Konrádová. Bol to nádherný deň plný emócií, lásky, dobrosrdečnosti čo je vidno 
aj.na-záberoch. 
ĎAKUJEME 

 

 

 

20.12. 2019  

S podporou spoločnosti TESCO Partizánske, ktoré nám poskytlo ingrediencie na výrobu medov-
níčkov a vianočného punču sme uskutočnili predvianočnú akciu s názvom TESCO SPÁJA ĹUDÍ. 
Našim zámerom bolo šíriť medzi ĺuďmi dobro a zároveň zlepšovať povedomie spoločnosti o ĺuďoch, 
ktorí nemali to šťastie narodiť sa zdraví. Darovaním upečených medovníčkov a podávaním vianoč-
ného punču širokej verejnosti našimi klientami na príprave ktorých sa tiež podieĺali sme poukázali, 
že aj ĺudia so zdravotným znevýhodnením sú platným a neoddeliteĺným článkom našej spoločnosti.  



 

 

 

 

 



 

 

 

24.12. 2019  

V tomto Vianočnom čase 🎄by mal dať každý kúsok zo seba a urobiť iných šťastných.🍀 Preto aj 

ĺudia so zdravotným znevýhodnením z Centra Naša chalúpka navštívili ĺudí👨👩👧👦👨👩👧👦    odkázaných na 

pomoc druhych zo Zariadenia opatrovateĺskej starostlivosti v Partizánskom a darovali im balíčky k 
Vianociam. 

Urobili sme to radi 😍a zo srdiečka. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

31.12. 2019  

Keď sa obzriem v posledný deň v roku 2019 na predchádzajúcich 365 dní, tak vidím úspechy aj 

prekážky s ktorými sme sa museli popasovať.🍀 

♥️Som vďačná aj za tie prekážky🙄, lebo práve tie nás posúvali dopredu.... 

♥️Sú chvíle, keď my rodičia hendikepovaných detí nemeriame na miske váh trápenia, či obeta-

vosť, lebo len ten kto dôverne pozná bolesť vlastných detí sa snaží urobiť všeko.....naozaj všetko, 
aby naše deti prežili čo najkvalitnejší život..... 

🍀Preto som nesmierne vďačná môjmu ♥️ manželovi za pomoc a obetavosť pri prerábaní priesto-
rov v Centre Naša chalúpka. On mi veril, vždy pri mne stál a pomáhal mi zhmotniť náš sen. 
Tiež veĺmi ďakujem ostatným rodičom a ĺuďom, ktorí zdieĺali môj entuziazmus, verili mi od začiatku 

a snažili sa počúvať očami.😊 Verím, že keď človek niečo robí s dobrým úmyslom, so srdcom na 
dlani, život mu prinesie do cesty ĺudí, ktorí mu v tom pomôžu. 
Zároveň chcem poďakovať za priazeň všetkým našim členom, priaznivcom, priateĺom, známym, náv-
števníkom nášho združenia aj našej Fb.stránky, ktorú ste nám prejavili počas roka 2019. 



ĎAKUJEME, že ste s nami. ♥️ 

Nebojíme sa ísť vlastným smerom za tým, čo naozaj chceme.🍀 
Marta Ondrišejeová 

 

 


