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Bohatší o zážitky i priateľstvá
(Dominikov príbeh)
Dominik Drdul je 15-ročný 
vozíčkar.  Od júla 2013  
sa zúčastňuje na aktivitách 
projektu „Spoliehame sa na 
vlastné sily“, ktorý Slovenská 
spoločnosť pre spina bifida 
organizuje vďaka podpore 
Nadácie pre deti Slovenska 
z fondu Hodina deťom.

Dominik si túto možnosť veľmi pochvaľuje: 
„Vďaka tomuto projektu som sa počas letného 
filmového tábora mohol naučiť viaceré nové 
veci – získal som praktické rady o fotografovaní 
a vyskúšal som si základy práce s profesionál-
nou kamerou. Tiež som si pri natáčaní krátkych 
inštruktážnych videí uvedomil, aké je náročné 
vystupovať pred kamerou tak, aby bol výsledný 
efekt lahodný oku i uchu. 

Počas tábora som mal možnosť povzbudiť mno-
hých mladších vozičkárov ku konkrétnym kro-
kom k ich samostatnosti a veľmi ma teší, keď 
sa im darí. Aj ja osobne sa snažím dennodenne 
vlastnými silami urobiť všetko, čo viem. 

Dominik prekonáva svoj 
hendikep aj vďaka vašim 

príspevkom do fondu 
Hodina deťom.

A najviac ma teší, že mi projekt priniesol nových 
zdravých kamarátov, ktorí sa letného tábora 
zúčastnili ako dobrovoľní asistenti nás – vozič-
károv. Som im veľmi vďačný, že ma berú ako 
jedného z nich. Znamená to pre mňa veľmi veľa 
a kedykoľvek mám možnosť sa s nimi stretnúť 
osobne alebo cez net, veľmi rád to využívam. 
Podnikli sme už spolu nejaké stretnutia a teším 
sa na ďalšie!“ 

A my z Nadácie pre deti Slovenska sa veľmi te-
šíme, že sme mohli Dominikovi i mnohým jeho 
kamarátom aj vďaka vašej podpore pomôcť na 
jeho náročnej, no už teraz úspešnej ceste k sa-
mostatnosti a spokojnému, plnohodnotnému 
životu... 
Ďakujeme! 
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Pošlite prázdnu SMS  na číslo 800, 
venujte deťom hodinovú mzdu  

v hodnote 4 € a darujte im budúcnosť.
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Na letných táboroch s podporou Nadácie pre 
deti Slovenska sa spoločne zúčastňujú detskí 
vozíčkari aj zdravé deti.


