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Extrémizmus Zdravotníctvo Mečiarove amnestie Župné voľby 2017 Kauza Kaliňák a Bašternák Robert Fico POST.sk

Peter Janotka sa narodil s ľahkým zdravotným postihnutím. Napriek pochybnostiam lekárov a pedagógov,
Petrovi rodičia neprestali presviedčať okolie o jeho schopnostiach. So zdravými rovesníkmi úspešne ukončil
strednú školu a pracuje.

8. mar 2009 o 12:00  Voices

Príbehy ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí ešte pred pár rokmi bývali v Domove sociálnych služieb a dnes sú
zamestnaní. Príbehy ich rodičov a učiteľov, ktorí spočiatku neverili, že ich dieťa to dokáže. Agentúra podporovaného
zamestnávania, n.o. Bratislava ponúka v projekte Príklady dobrej praxe informácie, vedomosti a skúsenosti, ako sa to dá.
Jedným z nich je príbeh Petra Janotku.

Dvadsaťjedenročný Peter Janotka sa narodil s ľahkým zdravotným postihnutím. Napriek tomu, že pre lekárov a pedagógov to
bol od začiatku jasný prípad, rodičia neprestali presviedčať okolie o jeho schopnostiach. Chodili s ním k logopédovi, na
rehabilitáciu, učili sa s ním. Strednú školu navštevoval a úspešne dokončil so zdravými rovesníkmi. Momentálne pracuje v
reštaurácii, venuje sa Aikidu a spoločenským tancom, zaujíma sa o výtvarné umenie a zdá sa mu to úplne samozrejmé.

Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o. Bratislava je nezisková organizácia, ktorá sa snaží reagovať na problémy ľudí
so zdravotným postihnutím v oblasti ich pracovného začlenenia sa na voľný trh práce alebo v chránenej dielni. Desať
príbehov ľudí, ktorým pomohla nájsť a udržať si prácu predstavuje v sérii krátkych videofilmov Zmena veľa znamená,
pripravovanej v spolupráci s Neziskovou organizáciou Voices.

Projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky. Viac informácií je k dispozícii na www.apzba.sk.
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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
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5. Deťom s rakovinou n.o. pomáha onkológii byť špičkovou klinikou
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7. Najlepšie hotely v Egypte

8. Havran Pub Smolenice: Upečú vám pizzu a načapujú dobré pivo
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