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Otázka pro Miroslavu FILIPOVOU,

jednatelku občanského sdružení Harmonie a styl, které provozuje v Hloubětíně poradnu HARMONIE.

Poradna Harmonie nabízí již téměř rok pomoc a podporu handicapovaným lidem, a to v běžném životě i v nepříznivé
situaci. Může to být například při integraci, hledání zaměstnání, partnera a podobně. Do jaké míry se naplnily vaše
představy?

Lidé, kteří se na nás obracejí, jsou často překvapeni, a potěšeni naší nabídkou. Z počátku je udivuje, že "takové místo vůbec existuje.
Rozsah i hloubka a praktická využitelnost informací jsou pro ně nezvyklé. Brzy pochopí, že tento styl práce a přístup jsou nejen
příjemné, ale i užitečné. Teoretické informace, praktické rady i příklady, které tu získají, jsou pro ně hodně důležité. Ale neméně
důležité je, že se jim někdo věnuje, chce jim pomoci, dokáže si představit, o čem mluví, co je trápí. Líbí se jim příjemné a klidné
prostředí. Mohou si zde i odpočinout, popovídat si a načerpat sílu. Těší nás, že si k nám lidé již našli cestu. Naše sdružení není
svépomocné, my nejsme jeho zaměstnanci. Lidem, kteří nás vyhledali, se věnujeme "ve volných chvílích . Přesto pracujeme
profesionálně. Aby to tak mohlo být i nadále, potřebujeme technické vybavení, různé pomůcky a nástroje. Toto vše nám nyní společně
s odbornou garancí poskytuje agentura Miria. Uvítáme materiální (či finanční) pomoc i od jiných subjektů. Pomohou tak nejen poradně
Harmonie, ale především lidem, kterým handicap ztěžuje život.

Zveme všechny na další přátelské setkání a besedu. Tentokrát se budou konat 12. prosince od 18 hodin (můžete přijít i
později). Těšíme se nejen na handicapované, jejich rodiny a přátele, ale také na potenciální zaměstnavatele či zájemce o
spolupráci. Vítáni jsou všichni, kteří mají rádi lidi. Telefonicky potvrďte, prosím, svoji účast (kapacitní důvody) nebo si
domluvte jiný termín. Těšíme se na vás.

Na telefonu 281 86 54 94 (pracovní dny 8 až 10 hodin) je možné si domluvit osobní jednání a pak přijít do poradny, která je v
ulici Zelenečská 330/18.
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