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Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska  
sa zúčastní na Uprising Reggae Festivale!!! 

 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa dňa 27.8.2011 zúčastní Uprising 
Reggae festivalu na Zlatých pieskoch v Bratislave. 
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska bude súčasťou informačného stánku 
neziskovej organizácie eRko – HKSD s názvom “Ukončime exklúziu – umožnime 
naplnenie miléniových rozvojových cieľov”.  
Miléniové rozvojové ciele majú za úlohu odstránenie chudoby do roku 2015. 
Nezahŕňajú však ľudí so zdravotným postihnutím, ktorých počet je odhadovaný na 
jednu miliardu. Organizácia eRko – HKSD spolupracuje na európskom projekte, ktorý 
má za úlohu zapájanie ľudí so zdravotným postihnutím do týchto cieľov, zvyšovať 
podporu, tlak verejnosti a vnímanie ľudí so zdravotným postihnutím ako 
rovnocenných. 
„Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska prijala pozvanie do informačného stánku 
a tešíme sa, že týmto spôsobom budeme môcť byť súčasťou tohto projektu. 
27.augusta od 16.00 h si návštevníci budú môcť prostredníctvom simulačných 
okuliarov, chôdze s bielou palicou vyskúšať orientáciu v priestore bez zrakovej 
kontroly a dozvedieť sa viac o činnosti Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska“, 
priblížila účasť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska na podujatí Tímea 
Hóková, metodička pre sociálne služby ÚNSS. 
 
Príďte sa s nami zabaviť, vypočuť si dobrú hudbu a pripojte sa s nami k hlasu, ktorý 

vyzýva politikov, aby nezabúdali na ľudí so zdravotným postihnutím. 
 

Vstupné na Uprising Reggae Festival: 23 €, ZŤP 20 € a ZŤP-S zadarmo. 

  
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktoré združuje nevidiacich a 
slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov a rodičov. V súčasnosti má viac ako 4700 členov 
združených v 68 základných organizáciách. Svoje služby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu 
a ďalšie aktivity poskytuje ľuďom so zrakovým postihnutím v každom kraji Slovenska.  
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla 7. apríla  1990.   
Kontakt: 
Karola Pavlíková, tlačová referentka ÚNSS 
Tel.: 02/692 03 429, 0911 469 653, e-mail: karola.pavlikova@unss.sk, www.unss.sk   
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