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Zmena veľa znamená: Moje výrobky sa predávajú
Martin Mišo je podľa svojho okolia silná osobnosť. Na rozdiel od iných ľudí s Downovým syndrómom, dáva
jasne najavo, čo si praje. Chce, aby jeho nálada a priania boli rešpektované. Býval utiahnutý, ale sebavedomie
mu dodali rodina, zamestnanie a početné v
29. mar 2009 o 12:00 Voices, sme.sk

Martin Mišo je podľa svojho okolia silná osobnosť. Na rozdiel od iných ľudí s Downovým syndrómom, dáva jasne najavo, čo
si praje. Chce, aby jeho nálada a priania boli rešpektované. Býval utiahnutý, ale sebavedomie mu dodali rodina, zamestnanie
a početné voľnočasové aktivity.
Martin pracuje v chránenej dielni Impulz. Pri výrobe drevených hračiek a stojanov vie pomôcť. Spolu s kolegami sa naučili
vzájomne rešpektovať pracovný režim a povahové črty. Silné citové zázemie, veľkú oporu a stabilitu má Martin v rodine.
Podľa jeho mamy býval ako dieťa utiahnutý. Rodina, zamestnanie a početné voľnočasové aktivity jeho sebavedomiu prospeli.
So svojím osobným asistentom chodieva do práce i z práce, trávi s ním dokonca aj svoj voľný čas. Sám hovorí, že jeho
najšťastnejším dňom bol ten, keď dostal na ruku svoju prvú výplatu.
Ďalšie videá série Zmena veľa znamená, ktoré Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o. Bratislava pripravuje v
spolupráci s Neziskovou organizáciou Voices, nájdete každú nedeľu o 12:00 h. na www.apzba.sk a www.sme.sk.
Projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky.
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1. Gamiﬁkácia: Nový hit v učení ﬁnančnej gramotnosti na ZŠ
2. Ikonický Harley-Davidson za bezkonkurenčnú cenu
3. Testovanie elektrobicyklov v košickom Cassovare
4. Staňte sa aj vy súčasťou príbehu Pražskej jari!
5. Deťom s rakovinou n.o. pomáha onkológii byť špičkovou klinikou
6. Pilsner Urquell Pub Trnava: Aj tu majú výborné pivo
7. Najlepšie hotely v Egypte
8. Havran Pub Smolenice: Upečú vám pizzu a načapujú dobré pivo
9. S podkladmi pre stavebné povolenie pomôže Geoportál
10. Pohotovosť, záchranka či liečba doma? Viete, ako sa rozhodnúť?
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