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MAPDOT
je hlavne partnerstvo
Medzinárodný projekt MAPDOT,
zameraný na znižovanie bariér
vo vzťahu k ľuďom so zdravotným
postihnutím, ktorý sa realizoval
vďaka podpore programu Grundtvig, sa dostal do cieľa. Štafeta odborných workshopov, výmenných
pobytov, športových, kultúrnych a
vzdelávacích podujatí mala svoje
ﬁnále v Pardubiciach v dňoch 23.
5. - 24. 5. 2014 na medzinárodnej
súťažnej prehliadke pracovných
a umeleckých zručností Abilympiáda 2014. Perfektnú organizáciu podujatia zabezpečili Česká
abilympijská asociácia, o. s. a Integračné centrum Kosatec. Súťažilo sa v 27 kategóriách za účasti 128
klientov so zdravotným postihnutím z celej Českej republiky, Poľska
a Slovenska. Reprezentantky prešovského tímu Dominika Tkáčová a Kamila Košárová zo Spojenej
školy internátnej v silnej konkurencii skúsených autorov fotogra-

Reprezentanti prešovského kraja na Abylimpiáde 2014.

Peter Rázus z Prešovskej rozvojovej agentúry, ktorá koordinuje
slovenskú časť projektu a dodal:
„3UHNYDSHQ¯P EROD DM Y\VRN£
¼ÍDVē VHQLRURY DNW¯YQH ]DSRMH-

a navštívili Integračné centrum
Kosatec, ktoré patrí k moderne vybaveným zariadeniam s možnosťou zamestnania a bývania. S podporou pardubického magistrátu
sa vytvorila platforma pre školy,
mimovládne organizácie i ďalších
partnerov, aby sa nie v sľuboch, ale
v konkrétnych skutkoch znižovali bariéry ľahostajnosti a izolácie.
Anna Jankivová z Vranova nad
Topľou, riaditeľka o. z. Dúha, ktoré
pracuje s mentálne postihnutými
osobami, zhodnotila zahraničné
skúsenosti nasledovne: Ȧ0\VO¯P
VLĤHRGERUQ£¼URYHûSUDFRYQ¯NRY
LbGREURYRóQ¯NRYMHYbSDUWQHUVN¿FK
NUDMLQ£FK SRURYQDWHóQ£ Vb QDďRX
NYDOLWRX SU£FH &K¿ED Q£P YďDN
SULHVWRURY« Lb WHFKQLFN« Y\EDYHQLH
Db KODYQH GOKRGRE« ˋQDQÍQ« ]D-

EH]SHÍHQLH QDďHM ÍLQQRVWL ģLDó
GLDJQµ]\ QDďLFK NOLHQWRY V¼ FHORĤLYRWQ« Db VWDURVWOLYRVē MH YHóPL
Q£URÍQ£PQRKRNU£WVSUHY£G]DQ£
DM V\QGUµPRP Y\KRUHQLD URGLÍRY
VRFL£OQ\FK DVLVWHQWRY Lb GREURYRóQ¯NRY9LDFDNRSRORYLFXÍDVXQ£P
]DEHU£ ]K£ûDQLH SHûD]¯ Db ˋODQWURSLD MH QD ]DQHGEDWHóQHM ¼URYQLȤ Za najväčší prínos považuje
koordinátor projektu autentické
poznanie a porovnanie odborného
prístupu v jednotlivých krajinách,
rozširovanie modelu spolupráce na
regionálnej úrovni a prípravu ďalších spoločných projektov. K takým patrí aj Mobilis, uchádzajúci
sa o podporu z programu Erazmus
plus a kultúrna výmena diel autistickej mládeže v partnerstve s japonským mestom Nagano.

Talentovaná fotografka Dominika Tkáčová pri zachytení atmosféry
v Svítaní o. z.

ﬁí získali 4. a 8. miesto, čo boli aj
najlepšie umiestnenia zahraničných účastníkov. „2ELGYHGLHYÍDW£
SUHXN£]DOL WDOHQW SUL VSUDFRYDQ¯
WHPDWLFN«KR]DGDQLDLbY¿EHUHSUH]HQWDÍQHMNROHNFLH3RWUHEXM¼HďWH
YLDF VN¼VHQRVW¯ Vb WDN¿PWR SRGXMDW¯P Db YLDF SU¯OHĤLWRVW¯ QD SRURYQDQLHVYRMHMWYRUE\DbIRWRJUDˋ¯
V LQ¿PL DXWRUPL ,QďSLUDW¯YQH
EXG¼XUÍLWHZRUNVKRS\NWRU«SULSUDYXMHPH QD MHVHûȤ konštatoval

MÁTE PRE NÁS TIP?

Q¿FKGRPQRK¿FKV¼ēDĤ¯LFKYLWDOLWDLb]P\VHOSUHKXPRU2SWLPL]PXVVDXUÍLWHSRGS¯VDODMQD¼VSHFKRFK PQRK¿FK ]b QLFKȤ Zaujímavé bolo aj stretnutie s partnermi
z organizácie Svítaní, ktorá popri
odbornej prezentácii skúseností
pripravila v rámci muzikoterapie
spontánnu bubenícku šou. Účastníci mobility si vyskúšali hipoterapiu v Apolénke – združení občanov
pre pomoc zdravotne postihnutým

Prešovský večerník

Kamila Košárová pri tréningovej jazde v pardubickom hipocenter
Apolénka.
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