
,, Spoločné zážitky našimi očami “ 
 
V piatok 20. augusta sa 
v komunitnej záhrade Centra 
sociálnych služieb Zákamenné 
konal workshop  
,, Spoločné zážitky našimi očami “ 
v rámci projektu pod názvom 
,,Kráčame spoločne s našimi 
predkami“ programu INTERREG 
V-A Poľsko -Slovensko 2014-2020 
za účasti nášho cezhraničného 
partnera Domu Pomocy 
Spolecznej Braci Albertynów z Bulowíc  s ktorým máme krásne už 12 ročné cezhraničné partnerstvo. 
Cezhraničná spolupráca s našimi poľskými partnermi poskytuje priestor pre rovnosť príležitostí 
a rešpektovanie odlišnosti, prijímanie osôb so zdravotným postihnutím ako súčasti ľudskej 
rozmanitosti a prirodzenosti, čo je v súlade so stratégiou Deinštitucionalizácie systému sociálnych 
služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike.  

 
Pri tomto spoločnom stretnutí zamestnancov, prijímateľov sociálnych služieb, zástupcov zariadení 
sociálnych služieb, projektových manažérov Ing. Tomáša Belu a Ing. Silvie Habovštiakovej, poslancov 
ŽSK: pána BC. Igora Janckulíka, Ing. Albína Maslaňáka, starostu obce Oravská Lesná JUDR. Mareka 
Majdiša, starostu obce Zákamenné Mgr. Petra Klimčíka a širokej verejnosti  sme si pripomenuli 
významnú lesnícku osobnosť našich dejín – Williama Rowlanda. O jeho živote a prínose pre našu 
prírodu a životné prostredie nám prišla bližšie porozprávať pani RNDr. Oľga Removčíková , botanička a 
geologička z Oravského múzea. Význam lesa a ochrany životného prostredia je dôležitý  pre nás 
všetkých, nakoľko práve Orava je prekrásnou časťou Slovenska s bohatými lesmi a je dôležité 
v pohraničí ochraňovať a zveľaďovať našu prírodu.  
 
Slávnostné otvorenie náučného bezbariérového 
chodníka, ktorý nesie meno po už spomínanom 
významnom dejateľovi sa začalo odhalením pamätnej 
tabule Willama Rowlanda za pomoci vzácnych hostí, 
ktorí prijali naše srdečné pozvanie. 
Boli odprezentované naše vizuálne aspekty, ktoré sme 
zachytili na spoločných poznávacích aktivitách a 
zároveň sme sa o ne podelili so všetkými 



zúčastnenými prostredníctvom fotokoláže a tak ich zachovať a odovzdať ďalším generáciám. 
 
Počas tohto spoločne stráveného dňa nás 
sprevádzali svojimi krásnymi ľudovými 
piesňami a spevom členovia Jednoty 
dôchodcov zo Zákamenného a dievčatá z 
Ľudovej hudby spod Kamjennegô, ktoré nám 
odprezentovali aj piesne s cezhraničným 
charakterom.  S aktívnym trávením voľného 
času v prírode a prepájaním regiónov a 
komunitného života prostredníctvom športu 
a skautingu nám napomáhal 91. oddiel 
Vojtaššákových skautov a skautiek zo 
Zákamenného.  
O ešte bližší kontakt s prírodou a obyvateľmi lesa sa postarali páni lesníci z Lesnej správy zo 
Zákamenného, ktorí nám pripravili aj malú prehliadku trofejí.  
 
Záujem o prírodné a kultúrne dedičstvo, vzájomnú históriu nepochybne posilní vzťahy medzi 
komunitami prijímateľov sociálnych služieb a širšou verejnosťou. Osoby so zdravotným postihnutím 
nemajú možnosť vždy udržiavať kontakt s prírodou a musia čeliť rôznym prekážkam, s ktorými zdraví 
ľudia nemusia zápasiť. 
V dnešnej uponáhľanej dobe je potreba oddychu v prírode čoraz viac nutnejšia, ako tomu bolo 
v minulosti. Realizáciou nášho projektu sme chceli prispieť k zachovaniu veľmi bohatej spoločnej 
histórii a upriamiť pozornosť na ochranu prírodného dedičstva. 
Táto skutočnosť by sa mala pripomínať každému, nakoľko hlavnú myšlienku nášho projektu najlepšie 
vystihuje citát: „Prírodné a kultúrne dedičstvo nie je len pokladom národa, ale aj celého ľudstva. 
 
Všetkým spomínaným patrí srdečné poďakovanie za ochotu, obetavosť a láskavosť, ktorou zahrnuli nie 
len nás ale v prvom rade našich prijímateľov sociálnych služieb. 
 
 


