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NADÁCIA DALKIA SLOVENSKO
podporila projekt Deň krivých zrkadiel
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím zorganizovalo
Deň krivých zrkadiel, aby sa verejnosť naučila vidieť týchto ľudí cez „dobrú“
optiku. Zhovárali sme sa s organizátormi tohto projektu. Predstavili nám
ho pani Mirka Vávrová a Iveta Mišová.
Kedy a kde sa uskutočnil
Deň krivých zrkadiel
a ako často sa organizuje?
„Tento rok sme zorganizovali už 6. ročník. Deň krivých
zrkadiel sa koná vždy raz do roka, a to 12. júna,
v Bratislave. Tento dátum odkazuje na históriu nášho
združenia, keďže práve pred 31 rokmi bolo v tento deň
založené.“

Prečo práve
Deň „krivých“ zrkadiel?
„Krivé zrkadlá sú symbol. Keď sa pozrieme do krivého
zrkadla, vidíme sa všelijakí – pokrútení, chudí či hrubí...
Napriek tomu, že vyzeráme inak, vnútri ostávame stále
tí istí. Ľudia. Ľudia s mentálnym postihnutím vyzerajú
inak i bez krivého zrkadla. To však neznamená, že sú iní,
že vo svojom vnútri neukrývajú to, čo my ostatní – túžbu
po šťastí, láske, po mieste v živote...“

Čo je hlavnou myšlienkou
Dňa krivých zrkadiel?
„Deň krivých zrkadiel je výnimočná príležitosť pre ľudí
s mentálnym postihnutím ukázať širokej verejnosti,
aký talent v nich drieme, čo všetko dokážu, čo si myslia
o veciach, ktoré sa okolo nich dejú, aký je ich názor.
Len zriedka dostávajú v našej spoločnosti takýto priestor.“

V čom spočíva význam projektu?
„V tento deň sa stretávajú dve skupiny ľudí, ktorí nemajú
mnoho príležitostí lepšie sa spoznať. Stretnutie na námestí
je prirodzená forma vzájomného kontaktu. Keď k tomu
pridáte hudbu, tanec, talent a otvorenú diskusiu, vznikne
lákavá udalosť, ktorá pritiahne i tých, ktorí chceli len pokojne
prejsť okolo. O ľuďoch s mentálnym postihnutím toho spoločnosť nevie veľa. Tak prečo jej neponúknuť príležitosť
zmeniť to?“

Talent drieme v každom z nás.

Ako prebiehal tento deň?
„Rýchlo. Aspoň pre nás, organizátorov, ktorí jeho príprave venujeme niekoľko mesiacov. Zrazu
sa len zobudíme do 12. júna a o pár hodín je koniec. Ak by som sa však mala na Deň krivých
zrkadiel 2011 pozrieť z pohľadu návštevníka, povedala by som, že bol veľmi pestrý a slnečný.
Počasie nám skutočne prialo, ale nielen slnko na oblohe bolo zdrojom veľmi príjemnej atmosféry,
ktorá na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave panovala. Na úvod sme všetkých okoloidúcich
pozvali na podujatie a obdarovali ich maľovanými zrkadielkami – symbolmi Dňa krivých zrkadiel.
Zároveň sa v stánkoch rozmiestnených okolo hlavného altánka spustil predaj výrobkov chránených
dielní a zariadení sociálnych služieb. Ľudia si tiež mohli pohodlne posedieť v kaviarničke.
Tá sa stala priestorom na besedu s niekoľkými členmi nášho združenia. V spolupráci s občianskym
združením Štúdio zážitku sme pripravili aj atrakcie vo forme lanových prekážok. Tie mali symbolizovať bariéry, ktoré ľudia s postihnutím vo svojom každodennom živote prekonávajú. Menší
návštevníci sa zabavili v tvorivých dielňach, ktoré viedli, ako inak, šikovné ruky ľudí s mentálnym
postihnutím. Bubny, kroje, tanec, program bol naozaj veľmi pestrý.“

Hlavní aktéri tohto dňa, teda ľudia s mentálnym
postihnutím, vnímajú tento deň ako?
„Naša skúsenosť je, že veľmi pozitívne. Radi prezentujú svoje názory, zručnosti, talent. Vždy
ich je na námestí plno. Je to fajn, pretože práve pod pódiom a mimo oficiálneho programu
vzniká priestor na nové stretnutia, zaujímavé debaty... Sú vidieť a to je dobré.“

Aké boli ohlasy na toto podujatie?
„Skvelé. Viacerí ľudia, návštevníci, ktorých sme vôbec nepoznali, nás zastavili a ďakovali nám
za pekný zážitok. Vo vzduchu visela radostná atmosféra a bolo ju cítiť i vidieť. Hviezdoslavovo
námestie bolo plné úsmevov.“

Mohli by ste zhodnotiť tento deň?

Na námestí panovala veľmi príjemná atmosféra.

„Cieľom Dňa krivých zrkadiel je odbúravať predsudky a pozitívne ovplyvňovať postoje verejnosti
voči ľuďom s mentálnym postihnutím. Robíme to prezentáciou ich kultúry, predstavením toho,
čo dokážu a čoho sú schopní. Ide nám o to, aby široká verejnosť prijala týchto ľudí medzi seba,
aby mohli žiť s nami, nie vedľa nás. Nesmierne nás teší, že túto akciu pravidelne podporuje
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a NÁDACIA DALKIA SLOVENSKO, ktorej sme veľmi
vďační. Dúfame, že naša spolupráca bude pokračovať naďalej a spoločne sa nám bude dariť
rúcať bariéry okolo nás.“
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