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DOBRÝ TRH 2014 – „Darujme si výnimočnosť“ 

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na pripravovaný II. ročník podujatia, na ktorom chceme podporiť 

„výnimočnosť“ ľudí s hendikepom. 

Zúčastnite sa spolu s nami  
DOBRÉHO TRHU 2014 

„Darujme si výnimočnosť“ 

 

ktorý sa uskutoční 5. júna 2014 v Prešove. 

 

Záštitu nad Dobrým trhom 2014 prevzal primátor mesta JUDr. Pavel Hagyari 

DOBRÝ TRH 2014 sa uskutoční v rámci PREŠOVSKÉHO TROJIČNÉHO JARMOKU 

 

Projekt DOBRÝ TRH 2014 – „Darujme si výnimočnosť“ bude rozčlenený na dva úzko 

súvisiace a vzájomne sa doplňujúce bloky. 

 

1. BLOK  

Prezentácia činností a prezentácia výrobkov vyrobených v rámci terapeutických činností 

jednotlivých organizácií, MVO a chránených dielní. 

 

miesto: sála PKO Prešov, Čierny orol 

začiatok: od 11:00 h do 18:00 h 

 

 Chceme poukázať na to, že kúpou výrobkov podporíme ľudí, ktorí ich vyrobili a vložili do nich 

svoju „výnimočnosť“. Tým, že sa  výrobky kúpia, „darujeme“ možnosť ďalej rozvíjať tvorivosť ľudí aj 

napriek hendikepu, pomôžeme im pri odstraňovaní sociálnej či pracovnej izolácie, a tým zvýšime ich 

kvalitu života. Zároveň vyzdvihneme, že tento ručne vyrobený produkt je unikát, ktorý vytvoril človek 

aj vďaka svojej výnimočnosti nevzdávať sa a premôcť svoje psychické či fyzické problémy. 

 Prezentujúce organizácie budú mať vyčlenený priestor sály PKO, pričom samotnú inštaláciu 

informačných materiálov a ponúkaných predmetov budú mať vystavovatelia vo svojej vlastnej réžii. 

 Každej zúčastnenej organizácii bude zároveň vyčlenený čas na predstavenie svojej činnosti 

osobne na pódiu PKO pomocou vopred pripravených prezentácií. Celé prezentačné bloky budú 

prebiehať v pravidelných, vopred určených intervaloch, aby bola informovaná čo najširšia verejnosť, 

ktorá sa zúčastní Dobrého trhu. 

 Počas trvania tohto bloku bude možnosť prezrieť si, poprípade kúpiť vystavované výrobky 

jednotlivých organizácií v priestoroch historickej sály PKO Prešov. 
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2. BLOK  

Prezentácia záujmovej kultúrnej činností a predstavenie jednotlivých  organizácií, MVO, 

chránených dielní krátkymi kultúrnymi blokmi. 

 

miesto: pódium na Hlavnej ulici v Prešove 

začiatok: od 13:00 h do 16:00 h 

 

 Cieľom tohto 2. bloku je propagácia inštitúcií venujúcich sa zraniteľným cieľovým skupinám 

obyvateľstva, zvyšovanie občianskej zaangažovanosti  v kontexte ich zviditeľnenia, so zameraním sa 

na koexistenciu majoritnej spoločnosti a zdravotnej handicapovanej minority. 

 Počas tohto bloku bude na pódiu na Pešej zóne pripravený kultúrny program. Program bude 

zostavený z vystúpení zdravých umelcov spolu s hendikepovanými na jednom pódiu. Podpornou 

aktivitou kultúrneho podujatia budú aj samotné slovné prezentácie zástupcov jednotlivých MVO 

a chránených pracovísk zúčastnených na 1. bloku (predajno-prezentačná akcia). 

 

 Súčasťou druhého bloku bude aj Zóna kreativity a zábavy – tvorivé dielne pre všetkých a 

zábavné atrakcie pre deti na Pešej zóne. 

 Tieto aktivity budú prebiehať súbežne s programom 1. a 2. bloku Dobrého trhu 2014. 

 

Projekt podporujú:  Mesto Prešov 

 PKO Čierny orol Prešov 

 Sekcia služieb občanom pri MsÚ Prešov  

 TIDE s.r.o., Prešov 

 VaV akademy s.r.o., Prešov 

 

Ak Vás táto myšlienka oslovila, prípadne máte záujem a chcete sa niečo opýtať ohľadom Dobrého 

trhu 2014 kontaktujte prosím:  Mgr. Renáta Kuková 

 e-mail: renatka@socialnypresov.sk 

 telefón: 0908 450 611 

  

 Ďakujeme 

Za organizačný tím 

Renáta Kuková a Inge Doležalová 

 

 

 


