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SME TU JEDEN PRE DRUHEHO
Susedov si môžete vybrať len zriedka. Spo-
znať ich lepšie sa môže oplatiť, pretože tak 
sa môžu rozvíjať vzťahy, ktoré môžu byť ná-
ročné, ale aj obohacujúce a podporujúce.
S obrazom na tému susedstva by sme 
chceli upozorniť na rôznorodosť spoločné-
ho bývania. Vedľa seba žijú ľudia rôzneho 
veku, rôznych kultúr, životných situácií, s 
poruchami a chorobami alebo bez nich.
Často nevedia, že v ich okolí sú susedia, 
ktorí by chceli podporiť alebo potrebujú 
podporu. Tento skrytý predmet vás má po-
vzbudiť, aby ste sa zaoberali vlastným su-
sedstvom a vnímali potreby iných, pretože 
to hrá dôležitú úlohu v spoločnom živote. 
Kto je v mojom okolí? Kto je mi blízky, koho 
poznám len krátko a prečo? Aké sú moje 
myšlienky o každej osobe? Aké miesto 
zaberám v susedstve? Som ohľaduplný k 
iným alebo uzavretý? Čo chcem od svojho 
okolia?
Každý môže pozitívne prispieť k úspešné-
mu spolužitiu v susedstve. Ako združenie 
Sozialsprengel Hard chceme odhaliť zdroje 
susedstva a ukázať návrhy a ponuky a ako 
ich možno využiť.

“KTO BÝVA V MOJOM 
OKOLÍ? POZNÁM ICH 

VLASTNE?“

PREČO SA SOCIÁLNE 
ZDRUŽENIE SPRENGEL VENUJE 
TÉME SUSEDSTVA?
Susedstvo je téma, s ktorou sa časom 
zaoberá každý človek . Pohoda vo vlastnom 
životnom priestore, v susedstve a v dôsled-
ku toho aj v komunite podporuje vysokú 
kvalitu života.Tento obraz má predstavovať 
príklad koexistencie. Výmena a spochyb-
ňovanie vlastnej roly umožňuje vzájomné 
porozumenie. Združenie Sozialsprengel 
Hard sa vníma ako sprostredkovateľ a 
kontaktný bod pre otázky a témy týkajúce 
sa spoločného bývania v susedstve. Exis-
tujúce projekty, ako napríklad aplikácia 
„Use what you have“ ( „Použi, čo máš“) 
(hard.usewhatyouhave.at), môžu byť finan-
cované týmto spôsobom. Táto platforma 
zjednodušuje výmenu, požičiavanie alebo 
darovanie predmetov, ktoré sa nepoužívajú 
každý deň. Je tiež možné zdieľať vedomosti 
alebo talenty. Vzájomné zdieľanie v rámci 
susedstva môže ušetriť na obstarávacích 
nákladoch okrem iného aj preto, že naozaj 
každá domácnosť v Hard potrebuje vlastnú 
skrinku na náradie, vlastnú raclette súpra-
vu alebo vlastnú knižnicu?

„CITÍM SA 
POHODLNE VO 

SVOJOM OKOLI?“

STRETNUTIA NA SÍDLISKÁCH
V najbližšom období bude združenie So-
zialsprengel organizovať stretnutia na rôz-
nych sídliskách. Cieľom je, aby sa susedia 
navzájom spoznali, nadviazali prvotné kon-
takty či prehĺbili existujúce vzťahy. Obyva-
telia na sídliskách budú včas informovaní a 
sú vítaní, aby sa zúčastnili na stretnutiach.

ČO SA DEJE VO VAŠOM OKOLÍ?
Susedské výmeny sa konajú každý deň. 
Často sú to maličkosti a gestá, ktoré sú 
pre toho druhého veľmi cenné. Aké je vaše 
okolie? O aké zážitky by ste sa s nami 
chceli podeliť? Ozvite sa sa združeniu 
Sozialsprengel Hard! Zaujímajú nás vaše 
dobrodružstvá a skúsenosti.

QR-CODE
Text v iných jazykoch 
nájdete tu!

„VIEM, KDE 
ZVONIŤ, AK MI 
DOJDE CUKOR?“

VYHĽADÁVACIE ÚLOHY
• Anneliese nemôže nájsť svoj kľúč.
• Pablo pečie so svojím otcom a dáva 

Rainerovi kúsok koláča, čo preruší jeho 
poobedný spánok.

• Kai sa zranil na ihrisku, všimol si Merve 
a ponáhľal sa na pomoc.

• Stefan a Maksym vyprázdnia schránku.
• Všade je počuť Melaninu hru na husliach.
• Dávid sa snaží urobiť si domácu úlohu.
• Enes už dlho nevidel pani Meierovú a so 

znepokojením sa ide na nu pozrieť.
• Bábätko Emil konečne zaspal.
• Opatrovateľka Brigitte z ambulantnej 

opatrovateľskej služby pomáha Ruth s 
rozvešaním bielizne

• Fiffi musí ísť von.
• Luca a jeho kamaráti relaxuju na športo-

visku.
• Mobilná práca s mládežou je na ceste a 

vymieňa si nápady s mladými ľuďmi.
• Mačka Mika sa stratila na schodisku.
• Manželia Todorovičovci čakajú na obed 

od „Jedlá na kolesách“.
• Rodina Hämmerle oslavuje narodeniny.
• Anna, Dejan a Mia vyvadzaju po škole.
• Deborah dostáva podporu pri nosení 

ťažkých vecí.
• Gerda varila pre susedku Danielu a jej 

syna Philippa.
• Hudobní kuriéri nabádajú Emiliu, aby si 

užila živý koncert.
• Peter pri výbere oblečenia zabudol na 

niečo dôležité, Samet si to všimol a pod-
poruje ho

• Ošetrovateľské združenie má službu.
• Lejlin drevený vrtuľník je pokazený a 

nutne potrebuje opravu.
• Pre Edmunda je veľmi dôležité presné 

triedenie odpadu
• Pijeme cai a piknikujeme spolu na ihrisku.

CONTACT:
Verein Sozialsprengel Hard
Ankergasse 24
6971 HARD
Austria

E-Mail: sozial@sprengel.at
Tel: +43 5574 74544

Otváracie hodiny:
Po – Pia 8:00 – 12:00 hod
A s predbežnými registráciami

Slowakisch


