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Priestory Hotela Piešťany ožili počas prvého februárového víkendu roku 2018. Uskutočnil
sa tu Športový ples, ktorý organizovalo o.z Úsmev pre druhých. Rodinná atmosféra sa
snúbila s cieľom prepojiť ľudí, ktorí sa v meste starajú o kluby a fanúšikov . V programe
vystúpila freestylová skupina Hands Up Crew, ktorá je členom populárnej zábavnej
organizácie známej pod menom MUFUZA.

Výťažok z tomboly kluby venovali dvojročnej Dominike, ktorá sa narodila so vzácnym
genetickým syndrómom Cornelia de Lange. „Momentálne zbierame peniaze na počítač,
vďaka ktorému bude môcť komunikovať s okolitým svetom“, prezradil otec dievčaťa a
člen o.z. Úsmev pre druhých. Cena prístroja je 17 600 eur. Pomôcť rodine môžete aj
prostredníctvom 2% daní z príjmov. Všetky podstatné informácie nájdete tu. Organizátori
plánujú po pozitívnych ohlasoch ďalší ročník plesu aj v nasledujúcom roku .
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V sobotu 16. júna 2018 sa na Kúpeľnom ostrove uskutočnil prvý 
bezbariérový festival Paráda. Podujatie, ktoré vzniklo v roku 2010 sa do 
kúpeľného mesta presunulo z areálu Zelenej vody pri Novom Meste nad Váhom.
Návštevníci festivalu s voľným vstupom sa mohli tešiť na hudobné vystúpenia Simy
Martausovej, skupiny Fragile, ako aj raperky Simy. Podujatie začalo o 9:30 krstom knihy
ZPH 2018 Pjongčang a slávnostným odhalením novej tabuľky na Chodníku slávy, ktorý v
Piešťanoch vybudoval Slovenský paralympijský výbor. Návštevníci si tiež odniesli ceny z
bohatej tomboly. 
V zóne Ruka v ruke sú nachystané viaceré aktivity pre rodiny so zdravotným postihnutím.
„K dispozícii bol fyzioterapeut, logopéd, špeciálny pedagóg, stánky s canisterapiou,
muzikoterapiou a mnohými špeciálnymi pomôckami. V spolupráci s našimi partnermi sme
tiež pripravili aktivity pre nepočujúcich i slabozrakých. Každé dieťa, ktoré navštívilo našu
zónu tak odišlo s naučeným posunkom či si vyskúšalo formou hry, ako sa jazdí na
invalidnom vozíku, a takto nadobudli pochopenie napríklad pre spolužiakov, ktorí s týmto
každodenne bojujú,“ prezradila štatutárka občianskeho združenia Úsmev pre druhých
Veronika Bérešová,
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Deti rodičov z Azylového domu v Piešťanoch si počas letných prázdnin mohli vyskúšať
maľovanie na textil či modelovanie s hlinou . Naučiť sa tiež servítkovú techniku. Aktivity
pripravili piešťanskí stredoškoláci pod hlavičkou o.z. Úsmev pre druhých.
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V nedeľu 25. novembra sa uskutočnil druhý ročník zbierky oblečenia, obuvi, hračiek,
školských, domácich či športových potrieb, ako aj drogérie, kníh a posteľnej bielizne pod
názvom Daruj Vianoce . Súčasťou bol voľný bazár, kedy si až do 2. decembra mohli ľudia v
dennom centre Svornosť vybrať, to čo potrebujú. Zbierku organizovali piešťanskí
stredoškoláci pod hlavičkou občianskeho združenia Úsmev pre druhých.

Všetky veci zo zbierky nájdu svoje využitie. Tie, ktoré zostanú aj po nedeli, boli rozdané do
rôznych zariadení po celom trnavskom kraji.
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