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Vianočné trhy na ministerstve
Príjemnou predsviatočnou atmosférou ožili aj tento rok vstupné priestory Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave. Návštevníci si v nich môžu vybrať z
bohatej ponuky vianočných ozdôb a dekorácií, adventných vencov, medovníkov, ručne robených šperkov, sviečok či domácich pochutín, ktoré vyrobili zdravotne postihnutí
občania zo 16 chránených dielní z celého Slovenska. Tradícia podujatia siaha do roku 2009.
 
Sviatočnú pohodu dotvára vôňa nealkoholického punču, ktorý počas Vianočných trhov ponúka Implementačná agentúra MPSVR SR. Výťažok z jeho predaja bude venovaný
Združeniu občanov Slovenska postihnutých epilepsiou AURA.

Trhy potrvajú do štvrtka, 30. 11. 2017. Budú otvorené v čase od 9,00 do 15,00 hod. na Špitálskej ul. č. 6 v strednej budove ministerstva práce.
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