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Veľkonočné trhy chránených dielní na ministerstve
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR tradične aj tento rok uskutočnilo vo svojich priestoroch Veľkonočné trhy chránených dielní. Zaujímavý veľkonočný tovar prišli do
priestorov ministerstva ponúknuť ľudia z 21 chránených dielní z celého Slovenska.
 
Sortiment bol aj tento rok naozaj bohatý. Zamestnanci a široká verejnosť si mohli v tomto týždni kúpiť ozdoby, ručne vyrobené predmety s tematikou Veľkej noci, či sladké
dobroty ktoré vytvorili klienti spomínaných zariadení. Podujatím sme pomohli spropagovať výrobky chránených dielní a kupujúci mali zároveň možnosť pomôcť tým, ktorí to
najviac potrebujú.
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