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Predveď svoj talent a my ti pomôžeme splniť tvoj sen o vlastnom bývaní
Keď je niekto výnimočný, tak radi hovoríme, že má talent. Málokto si však uvedomí, že na rozvoj
talentu je potrebné obrovské množstvo úsilia, času a podpory okolia. Často aj financií. Ľahké to
nemá nikto, ale predsa len sú medzi nami ľudia, ktorí to majú náročnejšie ako ostatní. Práve
preto tento rok začína projekt, ktorého účelom je upriamiť pozornosť na skupinu talentovaných
mladých ľudí, ktorí sa na prahu vstupu do dospelosti stretávajú s oveľa väčšou životnou výzvou
ako ich rovesníci.
Projekt „Predveď svoj talent a my ti pomôžeme splniť tvoj sen o vlastnom bývaní“ sa zameriava
na mladých dospelých, ktorí odchádzajú z detských domovov (Centrá pre deti a rodiny) a sú len
čiastočne pripravení na samostatný život. Po dovŕšení 18-tich rokov spravidla opúšťajú Centrá pre
deti a rodiny a snažia sa osamostatniť. „Týmto mladým ľuďom chceme pri vstupe do života pomôcť
nielen finančne, ale aj sprístupnením vzdelávania, otvorením možností rozvoja a dobrými radami
niekoho skúseného. Aby mali lepší štart do života a položili si životné základy, na ktorých môžu
stavať,“ vysvetľuje David Marwan, člen predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, ktorý aktívne
pôsobí v odbornej porote projektu.
Ambasádorkou projektu sa stala Renáta Názlerová, ktorá sa pomoci ľuďom s ťažším osudom
venuje už niekoľko rokov. „Rozhodnutie stať sa súčasťou tohto projektu bolo v podstate
jednoduché. Mať možnosť podieľať sa na pomoci mladým ľuďom, ktorým osud až tak neprial, by sa
odmietalo ťažko.“ povedala Renáta Názlerová. „Aj keď si uvedomujem, že na mňa a ostatných
členov komisie organizátori vymysleli veľmi ťažkú úlohu – zo všetkých prihlásených máme vybrať
troch ľudí, ktorým sa pokúsime aspoň čiastočne zmeniť život. Napriek tomu verím, že sa prihlási veľa
záujemcov a my budeme mať výber náročný,“ dodala.
Pozvanie do odbornej komisie prijali spolu s Renátou Názlerovou a Davidom Marwanom aj
Ladislava Cengelová, generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky, stavebníctva a mestského
rozvoja Ministerstvá dopravy a výstavby Slovenskej republiky, zástupcovia Centier pre deti a
rodiny Timea Selnekovičová a Tomáš Smatana a Rozália Sáhóová z Ústredia práce sociálnych vecí
a rodiny.
Charitatívny projekt je určený mladým dospelým od 18 do 25 rokov, ktorí bývajú alebo bývali v
Centrách pre deti a rodiny alebo v Domove na polceste na území Slovenskej republiky. Do projektu
sa môžu prihlásiť osobne, alebo ich odporučí zriadenec zariadenia, v ktorom bývajú. Zapojiť sa je
veľmi jednoduché. Stačí odpovedať na 5 otázok a potom už zostáva len ukázať, v čom sú dobrí, v
čom spočíva ich talent. Bez obmedzení. Môže ísť o spev, tanec, programovanie na počítači, môžu
ukázať ako sa pripravujú na budúce povolanie, môžu maľovať, diskutovať, či poukázať na svoje
športové úspechy. Môžu poslať videozáznam, popísať svoj príbeh slovami, fotografiami alebo
ukázať svoj talent naživo, či prostredníctvom online prenosu. Mimoriadne dôležité bude aj

vysvetlenie toho, ako svoj talent zlepšujú a budú počas najbližšieho roka zlepšovať. Odborná
komisia potom v júni posúdi nielen talent, ale aj motiváciu týchto mladých ľudí rásť a zlepšovať
sa.
Trojica najtalentovanejších mladých ľudí, ktorých porota vyberie, získa podporu vo forme laptopu,
poradenstva a mentoringovej pomoci od ambasádork0y projektu a rovnako aj účet stavebného
sporenia môjDOMOV s veľmi zaujímavým príspevkom, ktorý môže počas rokov vytvoriť základ pre
budúce bývanie, pre budúci domov.
Podrobnejšie informácie o projekte nájdete na stránke pss.sk

Spoločenská zodpovednosť PSS
Projektov spoločenskej zodpovednosti PSS je viacero a pokrývajú širokú oblasť pomoci. Už viac ako
25 rokov banka podporuje program Extra istota, ktorý je prepojený so špeciálnym stavebným
sporením pre deti a vianočnými príspevkami pomáha osirelým deťom. Podporu získavajú v ťažkých
chvíľach, keď prišli o jedného či oboch rodičov.
Prostriedky Grantového fondu PSS na rozvoj bytového hospodárstva SR, sú zamerané na motiváciu i
zvyšovanie kvality správy a obnovy bytového fondu. Konkrétne sa z nich revitalizujú priestory medzi
obytnými domami, v obciach a v komunitách, ktoré si ich obnovu nemôžu z dôvodu obmedzeného
rozpočtu dovoliť. Viacero projektov realizuje banka aj v oblasti znižovania uhlíkovej stopy a ekológie.
Svojimi aktivitami podporuje energeticky efektívnu výstavbu a správu budov a pomáha tak zachovať
našu planétu zelenú aj pre ďalšie generácie. Finančne pomáha aj viacerým charitatívnym
organizáciám a jednotlivcom v ich neľahkých životných a zdravotných situáciách prostredníctvom
Humanitárneho fondu.
Počas takmer 30 rokov pôsobenia na slovenskom trhu pomohla Prvá stavebná sporiteľňa s
financovaním vlastného bývania už viac ako 2,5 miliónom ľudí po celom Slovensku. PSS si uvedomuje
svoju spoločenskú zodpovednosť a je pripravená pomáhať ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Verí, že
tak aspoň čiastočne zlepší ich život.

Kontakt pre médiá:
Jozef Plško
Vedúci odboru komunikácie
mobil: 0918 477 174
mail: jplsko@pss.sk

2

