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Ul. Bernolákova- žiadost' o prenájom 
-žiadost' o stanovisko 

Na základe žiadosti o prenájom na obdobie IO rokov a to nebytových priestorov 
o výmere 255,15 m2 nachádzajúcich sa na I. NP v objekte bývalej materskej školy 
nachádzajúcej sa na ul. Bernolákovej č. 17 v Prešove za nájomné vo výške l € l rok za účelom 
vytvorenia interiérového ihriska a pre aktivity s hendikepovanými deťmi, poludňajšiu 
záujmovú činnosť pre deti s autizmom, Vás žiadame o poskytnutie stanoviska pre Občianske 
združenie Svetlomodrý svet, Školská 13737/3, 080 06 Prešov. 
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Mestský úrad v Prešove 

Sekcia majetková a ekonomická, 

Oddelenie mestského majetku Hlavná 73 

080 01 Prešov 

Vec Žiadosť o prenájom nebytových priestorov na 1.NP na ul. Bernolákova 17, ovýmere 255,15 metrov 

štvorcových a okolitej zelenej plochy. Tieto priestory by sme chceli na zriadenie interiérového ihriska 

a ďalších priestorov pre aktivity handicapovaných detí, popoludňajšiu záujmovú činnosť pre deti s autizmom 

a ako sídlo OZ Svetlomodrý svet. 

Chceli by sme sa spolupodiel'at na zvel'aďovaní a spoločensky prospešnom používaní týchto priestorov, 

vytvoriť prostredie pre vol'nočasové aktivity postihnutých detí, pre stretávanie rodinných príslušníkov týchto 

detí, na prednášky a workshopy o tematike postihnutých detí a možnostiach ako sa s týmito postihmi 

vysporiada!, na realizovanie rôznych terapií a ďalšie aktivity prospešné pre postihnuté deti a ich rodiny. 

Keďže tieto priestory nie sú užívania schopné, je potrebné do značnej miery ich upravovať a nakoľko naše OZ 

nemá žiadne príjmy, chceli by sme nájom na 10 rokov s ročným nájomným za symbolické jedno euro. 

Dovo/'te, aby sme Vám predstavili OZ Sv~tlomodrý svet. 

Sme začínajúce OZ, ktoré združuje rodiny detí s diagnózou F84 - detský autizmus. K našim prvým aktivitám 

patrí snaha vymaniť tieto rodiny z izolácie domova, lebo prejavy vyplývajúce z tejto diagnózy nám často 

nedovol'ujú žiť .,plnohodnotný život". V meste sa nachádza niekoľko interiérových a exteriérových ihrísk, ale 

sú určené pre zdravú populáciu. Pri ich zriaďovaní sa nemyslela na postihnuté deti. Žiadne z ihrísk nespfňa 
potreby bezbariérovosti a ani iných špecifických úprav. 

Špecifikom autizmu je ťažká porucha komunikácie, socializácie. Deti požívajú iné spôsoby komunikácie aké 

Im dovolí ich funkčnosť. Mnohé hučia, kričia, pištia, niektoré sú agresívne a majetnfcke. Nemôžu sa teda 

integrovať s týmito prejavmi medzi zdravé deti. Neschopnosť komunikácie vedie k potrebe zriadenia 

komunikačných panelov s piktogramami. 

V týchto priestoroch by sa ďalej zriadila časť určená pre rodičov, kde by mohli vzájomne komunikovať 

nadväzovať nové priatel'stvá, vymieňať si vzájomné skúsenosti z oblasti výchovy, zdravia a prežitia s ťažko 

postihnutým dieťaťom. 



J 

Vo večerných hodinách by sa priestor využíval na rôzne prednášky a kurzy z odboru zdravia, tematiky 

autizmu a sociálnej oblasti. V pláne máme pozývať odbornfkov z oblasti medicíny, učitel'ov, výchovných 

poradcov a odbornlkov v oblasti alternativnych prístupov. Ďalšia možnosť využitia priestoru sú tvorivé dielne 

pre maminky a ich deti. 

Ďalším ciel'om je opačná integrácia zdravých medzi choré deti. Vytvoriť v časovom harmonograme priestor 

na možnosť návštevy ihriska zdravým deťom, aby sa od malička mali možnosť sociálne rozvijať. 

Priestor bude riešený štruktúrovane ·na časť ihriska, časf pre rodičov, prednášky, aktivity ačast na 

popoludňajšiu záujmovú činnosť pre autistické deti s osobným asistentom. 

Úlohou OZ je získavať prostriedky na vybavenie interiéru pre popoludňajšiu činnosť, na chod prevádzky 

a ďalšie náklady s tým spojené. 

Na realizáciu tohto projektu vzájomnej pomoci však potrebujeme podporu a pomoc mesta kedze sme 

nezisková organizácia. 

Budeme vďační, keď nám mesto Prešov pomôže zabezpečiť tento priestor pre sídlo prvého interiérového 

ihriska pre handicapované deti a sídlo OZ Svetlomodrý svet. 

Naša prosba je naliehavá. 

Vopred ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu. 

V Prešove dňa 5". 11. 2.o 1'1 Predseda združenia Radoslav Drdák 


