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Výťažok zo Športového plesu využije organizátor, ktorým je občianske združenie Úsmev
pre druhých, na pokrytie nákladov trojročnej Dominiky s raritným genetickým syndrómom
Cornelia de Lange. Benefičné podujatie sa uskutočnilo 9. februára v Piešťanskom
pivovare.

Ples otvoril primátor Piešťan Peter Jančovič, ktorý poukázal na veľké srdce športovcov a
účastníkov plesu, ktorí sa podľa jeho slov neprišli iba zabaviť, ale tiež podporiť skvelú
myšlienku benefičného večera . K jeho slovám sa pridalo mnoho sponzorov a partnerov
plesu z celého Slovenska ktorí svojimi cenami do tomboly prispeli k čo najväčšiemu
výťažku pre malú Dominiku, ktorá sa narodila so stredne ťažkou poruchou sluchu a bez
čiastočne vyvinutých horných končatín .
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22. jún 2019
10:00 - 18:00
V edukačnej zóne si deti budú môcť vyskúšať jazdu na vozíkoch, naučia sa prekonávať
prekážky s bielou paličkou pre nevidiacich a naučia sa pár posunkov s Nepočujúce dieťa
o.z. „Malých aj veľkých môže zaujať to, ak si vyskúšajú aké to je pohybovať sa na vozíčku,
s 3D simulátorom zistia ako vyzerá svet autistov, dozvedia sa o canisterapii,
muzikoterapii, o integrácii. Je toho naozaj dosť, verím, že to bude zaujímavé,“ dodal
predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš.Na PARÁDE bude tiež poradňa
Nadácie ADELI, fyzioterapeutky z Ja Sám o.z., aktivity si pripravila aj armáda SR. Hneď
vedľa sa bude nachádzať ADELI Baby zóna pre najmenších Parádnikov, kde si nielen
oddýchnu, ale môžu sa dozvedieť všetko potrebné o psychomotorickom vývine detí a
vyskúšajú si detský parkour. Dôležitou súčasťou podujatia je športová zóna, v ktorej si
deti vyskúšajú množstvo paralympijských športov ako: streľba, lukostreľba, zjazdové
lyžovanie, parahokej, boccia, stolný tenis, curling na vozíku, volejbal, paracyklistiku,
taekwondo či powerhokej. Okrem iného tu nájdete zónu plavcov, futbal, hokej či
veslovanie.

ZÓNA RUKA V RUKE
NA PARÁDE

2019



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.

TVORIVÉ DIELNE V
AZYLOVOM DOME
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V nedeľu 24. 11. 2019 sa pred piešťanskými kostolmi uskutočnila zbierka hračiek,
kuchynských a domácich potrieb, drogérie, kníh, elektroniky či nevynosenej obuvi a čistého
oblečenia. Od pondelka 25. novembra sa prinesených vecí v priestoroch Denného centra
Svornosť na Vážskej ulici č. 4 (oproti Kruhovke) sa vytvoril voľný bazár.
Akciu už tretí zastrešuje občianske združenie Úsmev pre druhých. „Radi by sme všetkých
poprosili, aby nám už doma pomohli s triedením, aby si veci čo najjednoduchšie našli
nových majiteľov,“ prosí podpredseda združenia Miro Béreš. „Tento rok sme vopred oslovili
ďalšie organizácie v meste, takže vieme im vytriediť potrebné veci už vopred. Kým v
špeciálnej škôlke a materskom centre zháňajú zvukové hračky, trnavská charita zháňa
mužskú obuv, nohavice a bundy. V azylovom dome potrebujú drogériu a kuchynské
potreby ako taniere, šálky či príbory a oslovili sme aj mestský útulok, ktorý zháňa čistiace
potreby, plastové vrecia či savé podložky pre psov,“ dodáva.Hlavnou myšlienkou podujatia
je darovanie užitočných vecí medzi sebou a predísť tak zbytočnému plytvaniu peňazí v
nákupných centrách v predvianočnom období.
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7. decembra 2019 sme uskutočnili
zbierku prostredníctvom stánku
na vianočných trhoch v
Piešťanoch. Tu sme vŠetkým
záujemcom ponúkli vareným
vínom, nealko punčom alebo
výborným domácim chlebíkom so
"šmalcom" a cibuľou. 

Pripravili sme tiež perníčky a
odniesť domov si návštevníci
trhov mohli aj pekný hrnček s
ešte krajším mottom. 

A navyše to bude s dobrým
pocitom, pretože všetky peniaze
pôjdu na rehabilitačný pobyt pre
dvoch trojročných krásavcov s
genetickým syndrómom - Riška a
Dominiku.

Finančné prostriedky boli použité
na rehabilitačné pobyty v
zariadeniach v Bratislave a
Hlohovci.
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