
O.Z. Slovenská sieť proti chudobe

Vás srdečne pozýva na 

Vítaní sú aj zástupcovia iných MVO, mladí ľudia, seniori, aktivisti, prisťahovalci, ako aj jedinci, ktorí zažívajú aktuálne chudobu, 
členovia SAPN, zástupcovia chránenej dielne Harmoni z Bánoviec n/B a ďalší. Program je spojený s videoprojekciou.

Výstupy z podujatia budú odovzdané do NR SR a zverejnené.

O.Z. Slovenská sieť proti chudobe

Vás srdečne pozýva na 

Hodnotiace stretnutie 

18. Európskeho stretnutia ľudí zažívajúcich chudobu v

Bruseli 

 28.11.2019 o 18.00 h.

Centrum ďalšieho vzdelávania,UK v Bratislave, Odbojárov 10/a

Každý  ľudský  jedinec  sa  narodí  s  nejakými  vlohami  a

predispozíciami. Na základe nich sa formuje jeho vnútorný

svet, túžby. Každé dieťa sníva o tom, čím chce byť, až bude

dospelé. Túto víziu by si mal človek pestovať do dospelosti

a realizovať ju. To mu dá vnútornú silu, byť samým sebou a

pomôže mu to uplatniť sa, a presadiť aj vo vonkajšom svete.

Okolnosti života brať ako výzvy a nevzdávať sa. 

Beseda s účastníkmi a beseda na

tému zlepšenia postavenia

chránených dielní, sociálnych

podnikov a integračných

podnikov. 

Na podujatí sú vítaní aj zástupcovia iných MVO, mladí ľudia, seniori, aktivisti,

prisťahovalci, ako aj jedinci, ktorí zažívajú aktuálne chudobu. Besedovať budú

členovia SAPN a zástupcovia chránenej dielne Harmoni z Bánoviec n/B. 

Sú chránené dielne ozaj chránené, alebo „odchránené“ ?

Výstupy z podujatia budú odovzdané do NR SR a zverejnené.

Svoju účasť nám môžete zaslať obratom na adresu: sapnoffice@gmail.com, 0908 481 898

www.sapn.info www.eapn.eu www.harmoni.sk

Svoju účasť nám môžete zaslať obratom na adresu: sapnoffice@gmail.com, 0908 481 898
HYPERLINK “http://www.sapn.info/”www.sapn.info        www.eapn.eu
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Besedu a výmenu skúseností s účastníkmi 
18. Európskeho stretnutia v Bruseli 

 28.11.2019 o 18.00 h.
Centrum ďalšieho vzdelávania,UK v Bratislave, Odbojárov 10/a, Bratislava

Téma: 
Ako zlepšiť postavenie 
chránených dielní, sociálnych 
a integračných podnikov 
k lepšiemu.
Každý ľudský jedinec sa narodí s nejakými vlohami 
a predispozíciami. 
Na základe nich sa formuje jeho vnútorný svet, túžby. 
Sníva o tom, čím bude, až vyrastie. 
Túto víziu by si mal človek pestovať do dospelosti 
a realizovať ju. Tým, ktorým sa to, z rôznych dôvodov, 
ešte nepodarilo, pomáhajú občianske združenia. 


