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Skupina odvážnych nevidiacich sa vyberie na cestu Slovenskom
Bratislava, 12. apríl 2012
Štyria nevidiaci sa už túto nedeľu 15. apríla vydajú z Hlavnej stanice
v Bratislave na cestu po Slovensku. Počas piatich dní navštívia Košice, Poprad,
Liptovský Mikuláš, Žilinu a Trenčín. Sprevádzať ich budú len vodiace psy
a orientovať sa budú vďaka nahrávkam na diktafóne.
Štvoricu odvážnych cestovateľov tvorí Eva Barániková, Andrea Kujovičová, Róbert
Cielontko a Juraj Práger. Cieľom inovatívneho a celosvetovo jedinečného projektu
Nevidím, ale na Slovensku sa nestratím je umožniť nevidiacim a slabozrakým zažiť,
čo všetko dokážu sami - bez vidiacich sprievodcov.
„Tento projekt beriem ako výzvu. Je to zvláštny pocit ísť bez sprievodu, ale chcem
dokázať, že to zvládnem,“ hovorí Róbert, ktorý sa majiteľom vodiaceho psa stal na
Vianoce minulého roku. „Teším sa na novú skúsenosť a príležitosť niečo zažiť“, vyjadrila
sa o prechode Slovenskom Eva, ktorá vo voľnom čase hrá v divadle.
„Sme prví, ktorí vypravia nevidiacich za týchto podmienok na takúto cestu. Je to svetový
unikát. Nevidiacim držíme palce a skláňame sa pred ich odvahou,“ povedala Jarmila
Virágová, riaditeľka Výcvikovej školy pre vodiacich psov z Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, ktorá je autorkou myšlienky zaujímavého projektu.
Cesta sa môže realizovať vďaka Dobrej Krajine, darcovskému portálu Nadácie Pontis
a vďaka výťažku z minuloročného Vianočného bazáru chalaňov, ktorý organizovala
štvorica známych hercov Juraj Kemka, Lukáš Latinák, Marián Miezga a Robo Jakab.
„Sme radi, že sme mohli podporiť tento netradičný projekt. Je aj o búraní stereotypov
medzi vidiacimi a nevidiacimi a ukážkou toho, čo všetko ľudia so zrakovým postihnutím
dokážu,“ vysvetľuje Monika Smolová z Nadácie Pontis. Nevidiaci svoju cestu ukončia
v piatok 20. apríla, kedy sa na obed vrátia späť do Bratislavy.
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****************************************************************************************************
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
www.unss.sk
je občianske združenie, ktoré združuje nevidiacich a slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov a rodičov.
V súčasnosti má viac ako 4 700 členov združených v 68 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a
aktivity poskytuje zrakovo postihnutým ľuďom v každom kraji Slovenska. Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska vznikla v roku 1990.
Výcviková škola pre vodiacich psov je jedným z jej oddelení a jej cieľom je pomoc ľuďom so zrakovým
postihnutím prostredníctvom špeciálne vycvičených psov.
www.guidedog.unss.sk
Nadácia Pontis
www.nadaciapontis.sk
Nadácia Pontis je jednou z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje
zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej pomoci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických
aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov. Poskytuje poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Organizuje
ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Via Bona Slovakia. Spravuje 10 nadačných fondov,
prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia
Business Leaders Forum. Presadzuje diverzitu na pracoviskách, ochranu životného prostredia v podnikaní,
transparentnosť a zavádzanie štandardov v reportovaní zodpovedného podnikania. Projektmi v oblasti
demokratizácie a rozvojovej pomoci podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a na Kube. Skúsenosti
Slovenska nadobudnuté v procese transformácie spoločnosti využíva na Balkáne. Presadzuje zahraničnú politiku
Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. Od
novembra 2009 realizuje program individuálneho darcovstva www.DobraKrajina.sk. V marci 2010 oficiálne
spustila on-line grantovanie prostredníctvom www.Darca.sk.

