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Ministerské vianočné trhy pomáhali
Aj tento rok sa na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR konali vianočné trhy chránených dielní z celého Slovenska. Priestory ministerstva tak na dva dni
ovládla príjemná atmosféra.
 
Návštevníci mali možnosť vybrať si z veľkého množstva predmetov, ktoré pre nich pripravili ľudia z chránených dielní. Ručne robené vianočné vence a iné ozdoby, šperky, ale
aj predmety z keramiky, voňavé sviečky, pohľadnice či domáce pochutiny sa tešili záujmu našich zamestnancov. Počas vianočných trhov sa predával aj vianočný nealkoholický
punč podávaný s pravým medovníkom, ktorý pripravila Sociálna implementačná agentúra. Výťažok z predaja bol venovaný krízovému stredisku Spoločenstva svätej rodiny zo
Slovenskej Ľupče.
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