
                                
 

Projekt „Hlinený svet fantázie“, ktorý podporila Nadácia VÚB. 
 

V Centre sociálnych služieb „Slnečný dom“ sa od januára 2010 realizuje projekt 

„Hlinený svet fantázie“, ktorý podporila Nadácia VÚB. Prioritnou cieľovou skupinou, na ktorú 

je tento projekt zameraný sú klienti DSS. Ide o deti, mládež a mladých dospelých so 

špeciálnymi potrebami, ktoré vyplývajú z ich telesného postihnutia. Individuálnymi 

rozhovormi a zároveň prostredníctvom aktivity „Debatného klubu“ sme zistili záujem klientov 

o prácu s hlinou. Prejav záujmu našich klientov o danú techniku bol pre nás jasným signálom, 

aby sme sa pokúsili zriadiť dielňu pre prácu s hlinou. Práve obmedzený rozpočet nás nútil 

hľadať iné možnosti financovania tohto projektu. Projekt Hlinený svet fantázie predstavuje 

pre naše zariadenie a našich klientov inovatívny prístup. Ide o vytvorenie dielne pre prácu 

s hlinou, čo pre klienta predstavuje novú techniku, ktorú si môže osvojiť, to znamená, že 

klient môže získať novú zručnosť. Práca s hlinou dáva klientovi kontakt s niečím novým, 

poddajným, tvarovateľným do čoho môže pretransformovať svoje predstavy a nápady. 

Poskytuje klientovi možnosť sebarealizácie, tvorivosti a naplnenia. Práca s hlinou dáva 

priestor pre relax, odbúravanie stresov a odstraňovanie rôznych blokád fyzického, 

psychického a sociálneho pôvodu. Cieľom projektu je využiť pozitívne vplyvy tejto techniky 

a zlepšiť kvalitu života našich klientov. Dielňa pre prácu s hlinou bola zriadená v organizačnej 

jednotke CSS „Slnečný dom“ v Krízovom stredisku na Hlavnej ulici v Prešove. Realizácia 

projektu mala niekoľko fáz, prechádzajúcich od prípravy a prispôsobenia priestorov, 

zakúpenia a inštalácie prístrojov, zabezpečenia materiálu a pomôcok, vzdelávania 

pracovníkov na danú techniku až po zaradenie práce v dielni do pravidelnej ponuky činností 

pre klientov centra. 

Dňa 26.04.2010 bola dielňa pre prácu s hlinou slávnostne otvorená. Program 

otvorenia zahájil slávnostným príhovorom riaditeľ Centra sociálnych služieb „Slnečný dom“ 

Mgr. Slavko Poptrajanovski, ktorý vo svojom príhovore okrem iného značne vyzdvihol podiel 

podpory Nadácie VÚB pri realizácii projektu. Akt prestrihnutia pásky bol zverený do rúk tým, 

ktorým je táto dielňa určená, a to klientom centra. Klienti pri tom prežívali nesmiernu radosť 

a svoju spokojnosť dali aj náležite najavo. Nasledovala prezentácia dielne, ktorá plynule 

prešla do posedenia s občerstvením a živej rozpravy na tému „Hlinený svet fantázie“, ktorý 

podporila Nadácia VÚB za čo jej aj touto cestou srdečne ďakujeme. Časový harmonogram 

realizácie projektu je naplnený, mal svoj začiatok i ukončenie avšak skutočná realizácia 

projektu stále trvá a našim prianím a zámerom je, aby trvala čo najdlhšie. V závere sa 

chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii projektu 

a venovali mu svoj čas a úsilie. Ďakujeme!   

 
                            Mgr. Soňa Floreková 
          CSS „Slnečný dom“ 


