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Vec: Žiadosť o poskytnutie administratívnych priestorov pre občianske združenie
Tu sme, s Vami na Hálkovej ulici č.1 1 v Bratislave

Na základe komunikácie s pani Davidovou a s pánom Ješkom si Vás dovoľujeme
požiadať o poskytnutie administratívnych priestorov pre občianske združenie Tu sme,
s Vami, ktorého cieľom je zlepšovať život ľud‘om so zdravotným znevýhodnením.

Ľud‘om so zdravotným znevýhodnenĺm poskytujeme základné sociálne poradenstvo.
Na Denníku N a na sociálnych sieťach im prostredníctvom videí a článkov
predstavujeme možnosti aké majú. Motivujeme ich, aby sa zapájali do spoločnosti,
ukazujeme, že aj oni móžu študovať, pracovať a meniť spoločnosť. Predstavujeme
konkrétne príbehy ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorým sa v živote pod arilo
uspieť. Objasňujeme, aké príspevky móžu čerpať, aby si skvalitnili život.

Okrem aktivít v médiách pracujeme so stálou skupinou l‘udĺ s duševným ochorením,
s ktorými sa stretávame a spoločne plánujeme program, aby svoj čas využívali
zmysluplne a osobnostne rástli.
Tiež spolupracujeme s Vladom Kordošom a skupinou insitných umelcov Art Brut na
Slovensku.

Nakoľko projektu sa venujeme vo vol‘nom čase a vo svojich domácnostiach,
hl‘adáme priestor v Novom meste v Bratislave, v ktorom by sme mohli naše aktivity
rozvíjať. Okrem poradenskej činnosti a videoprodukcie, organizujeme pod netné
stretnutia pre ľudí s duševným ochorením, aby sme podporili ich integráciu.
Umelcom Art brut chceme umožniť, aby sa v priestoroch mohli pravidelne stretávať a
tvoriť.



Pani Davidová nás upozornila na administratívne príestory na Hálkovej ulici Č. 11 v
Bratislave - Novom meste, ktorýmí nás pán Ješko previedol. Touto cestou Vás
prosíme o poskytnutie dvoch kancelárií na 4 poschodí, konkrétne kancelárie 409 a
410, na aktivity nášho združenia.
Naše služby poskytujeme bezplatne, rovnako tak vo vlastnej réžii natáČame videá a
organizujeme program, nemáme žiadny finančný príjem. Boll by sme Vám vd‘ační,
keby sa prenájom mohol uskutoČniť na osobitný zreteť. V prípade záujmu Vám
činnosť nášho obČianskeho združenia radí osobne odprezentujeme.

V Bratislave, dňa 9.8.2021
Mgr. art. Mária Brnušáková
štatutárny zástupca Tu sme, s Vami


