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Veľkonočné trhy chránených dielní na ministerstve
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR aj tento rok podporilo hendikepovaných formou Veľkonočných trhov chránených dielní. Zamestnanci a široká verejnosť si mohli
kúpiť veľkonočné ozdoby, výrobky či dobroty a zároveň prispieť tým, ktorí to najviac potrebujú.
 
Sortiment bol tak, ako každý rok, naozaj pestrý. Ľudia s hendikepom nás opäť presvedčili, že majú veľký talent a vedia vyrobiť nádherné veci, ktorými sme potešili nielen seba,
ale aj svojich blízkych. Na trhoch nakúpil aj minister Ján Richter.
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