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Vianočné trhy ministerstva práce
Vianočné trhy chránených dielní v priestoroch ministerstva práce „praskajú" vo švíkoch.
 
Produkty, na ktorých pracovali hendikepovaní ľudia v chránených dielňach, prilákali množstvo návštevníkov. Tohtoročná ponuka je ešte pestrejšia ako vlani. Od vianočných
ozdôb, voňavých sviečok, medovníkov, pohľadníc, šperkov, obrazov až po „horúci brazílsky hit" - kabelky z novín a iného recyklovaného materiálu. Dokonca sa dámy môžu
zveriť do rúk profesionálnych kozmetičiek, ktoré sa postarajú o ich dokonalý vzhľad. Vianočné trhy sa budú konať do 16.12. 2011, každý pracovný deň od 10.00 - 17.00 na
Špitálskej ul. č. 4 v hlavnej budove ministerstva práce.
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