
 
 

POZVÁNKA  
 

OZ Integrácia svieti pre všetky deti rovnako Vás srdečne pozýva na 2. ročník 
KONCERTU INTEGRÁCIA SENIOROV 2017 , ktorý sa uskutoční dňa 27. októbra 2017 

o 17:00 v Aréne Poprad. 
 

Projekt Integrácia pripravuje najväčší detský benefičný koncert, ktorý spája deti z rôznych sociálnych 
skupín, s rôznymi telesnými a duševnými poruchami, deti malé i veľké a dáva im priestor na kreativitu, 
formuje ich k väčšej úcte a tolerancii. V tomto roku sme sa rozhodli ponúknuť model integrácie aj pre ďalšiu 
skupinu obyvateľov, ktorí často stoja na okraji spoločnosti a ťažko si svoje miesto vydobíjajú – pre seniorov.  
Úlohu koncertu INTEGRÁCIA SENIOROV bude rovnako pot ešiť seniorov, ktorí potrebujú lásku 
takisto prijíma ť ako deti. Oslovili sme rôzne združenia pracujúce s dôchodcami, domovy sociálnych 
služieb, domovy dôchodcov či už na polikultúrnej, umeleckej, či sociálnej s ponukou prezentovania 
svojich aktivít pred sebou, pred ľuďmi a v spoločnosti profesionálnych umelcov, športovcov, ktorí by 
vytvorili zázemie pre pozitívnu integráciu.  
 
Účasť na podujatí nám už prisľúbili: 
- najznámejší umelci zo Slovenska a Česka ako Karel Gott, Eva Máziková, Otto Weiter a Andrea 
Fischer, Kristína, Otto Kollmann, Štefan Skrúcaný, Otokar Klein, Stanislav Hložek, Davide Mattioli 
(ITA), KOKTEL BEND (SRB) a ďalší 
- moderátormi podujatia sú Katarína Brychtová  

 Naše podujatie bude realizované v priestoroch Arény Poprad a počítame s účasťou cca 2 500 osôb z 
domovov dôchodcov, domovov sociálnych služieb a domovov seniorov z celého Slovenska a preto Vás 
žiadame, aby ste dodržali počet osôb vyplnených v návratke. V návratke Vás žiadame o uvedenie 
počtu aj imobilných osôb, aby sme predišli prípadným nedorozumeniam. 

 Arénu Poprad na začiatku koncertu uzamkneme z dôvodu dodržania všetkých bezpečnostných 
opatrení a zásad. Naše hostesky a koordinátorky sa postarajú o komfort a pohodlie účastníkov počas 
koncertu. K dispozícii budú aj zdravotnícke hliadky so svojimi stanovišťami. Sociálne zariadenia budú 
samozrejme sprístupnené počas podujatia. Každá osoba od nás dostane tričko s logom Integrácia, ktoré 
bude mať oblečené počas celého koncertu. 
 Začiatok koncertu je plánovaný na 17:00 hod., žiadame vás, aby ste sa k priestorom Arény Poprad 
dostavili o 16:00 hod., kvôli bezpečnému a komfortnému usadeniu  na pridelené miesta. 
 Vyhradzujeme si právo vašu inštitúciu umiestniť v hale na nami určenom mieste (sedenie na ploche 
či v sektore). 
Koncert a celý projekt bude mať aj charitatívny rozmer. Tak ako sme pri projekte Integrácia rozdali deťom 
množstvo cien, peňazí, liečebných pobytov.., tak aj pre našich dôchodcov chystáme veľký počet prekvapení, 
ktoré im pomôžu zlepšiť život. Pomoc bude veľmi konkrétna a cielená na konkrétneho človeka alebo 
organizáciu napr. liečebné a rehabilitačné pomôcky. 
  
   S úctou                                                 
                                                                                     Mgr. Slavomír Krafčák 

                              riaditeľ projektu Integrácia 

 
 


