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¨ CENTRUM SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA

ČO ZNAMENÁ NEZÁVISLÝ SPÔSOB ŽIVOTA?
Nezávislý spôsob života znamená, že ľudia s postihnutím majú možnosť rovnocenného výberu v oblasti sociálnej, politickej, ekonomickej a kultúrnej rovnako ako nepostihnuté osoby. My sme sa rozhodli
termín „Independent“ prekladať ako samostatný, čo lepšie vystihuje
jeho podstatu než nezávislý.
Každý jednotlivec a každé postihnutie je iné, preto je každá osoba
s postihnutím jedinečná.
Hnutie preto stavia na presvedčení, že ľudia s postihnutím sú najlepší, resp. najpovolanejší odborníci na poznanie a riešenie svojich
potrieb a problémov.
Nezávislý (samostatný) život neznamená, že my, ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím nepotrebujeme pomoc inej osoby, že chceme,
či môžeme všetko robiť sami alebo žiť v izolácii.
Nezávislý (samostatný) život znamená, že sa snažíme o to, aby sme
mali rovnaké práva a rovnaké príležitosti ako ostatní zdraví spoluobčania.
K dosiahnutiu nezávislého (samostatného) života a k vytvoreniu
podmienok v našom prirodzenom prostredí je potrebné aby sa
v štáte uplatňovali hlavne tieto princípy:
1) Deinštitucionalizácia
2) Demedikalizácia
3) Deprofesionalizácia.
Deinštitucionalizácia je proces, ktorý je zameraný na vrátenie sa
ľudí s postihnutím z ústavných zariadení do prirodzeného prostredia, do rodiny, medzi priateľov, susedov, známych.

DISKRIMINÁCIA POSTIHNUTÝCH
Všade na svete sú ľudia s postihnutím diskriminovaní. Diskriminácia
znamená rozdielne zaobchádzanie – môžeme chodiť do špeciálnych škôl, môžeme pracovať v chránených dielňach, môžeme bývať
v domovoch sociálnych služieb, môžeme sa prepravovať špeciálnou
prepravou... (ak vôbec môžeme).
Výsledkom je horšie vzdelanie, nižšie príjmy, minimálna výška dôchodkov, nízka životná úroveň a takmer nulová sebadôvera.

Musíme však mať zabezpečenú takú formu pomoci, ktorá nám
umožní vykonávať bežné aktivity tak, aby sme mohli byť boli nezávislí od ostatných členov rodiny a tým by sa zrovnoprávnili naše
postavenie v rodine. Takou formou pomoci je osobná asistencia.
Demedikalizácia znamená, že sa pozerá na potreby ľudí s postihnutím z nemedicínskeho náhľadu. Spoločnosť postupne musí
prekonať názor, že občan s postihnutím je len pacient o ktorého sa
treba starať ako o chorého. Zdravotné postihnutie nie je choroba.
Liečebný proces je väčšinou ukončený a je potrebné sa zamerať na
odstránenie alebo prekonanie dôsledkov zdravotného postihnutia
a nie na liečenie choroby, ktorá sa vyliečiť napr. nedá. Až v prípade, ak ochorieme, vtedy sa má pristupovať k nám ako ku pacientom
všeobecne.
Deprofesionalizácia znamená, že hlavným expertom na posúdenie svojich potrieb je sám postihnutý.
Doterajšia situácia je stále taká, že v našom živote dominujú odborníci - lekári, sociálni pracovníci, psychológovia, špeciálni pedagógovia... Oni sú tí, ktorí robia rozhodnutia, ktoré majú mnohokrát zásadný vplyv na náš život. Pritom platí, že čím väčší vplyv majú na náš
život títo odborníci ,o to menej možností a schopností máme my.
Preto je nevyhnutné pristúpiť k deprofesionalizácii pri riešení našej
sociálnej situácie. Nemali by o našom živote rozhodovať odborníci,
ale v rámci posudzovania našich potrieb sa musia rešpektovať naše
predstavy a rozhodnutia, nakoľko sami najlepšie poznáme svoje potreby a máme právo rozhodovať o sebe!

Hnutie nezávislý život presadzuje prijatie antidiskriminačných, t.j. takých zákonov, ktoré by každému, kto sa cíti diskriminovaný, umožnili
obrátiť sa na príslušný súd so žalobou, príp. žiadosťou o odškodné.
Nechceme, aby nás zastupovali akísi ombudsmani, pretože sme
presvedčení, že už sme sa dosť načakali na to, že nás obháji niekto
druhý.
Až príliš dlho riadili naše osudy iní, teraz musíme vziať svoj život
a záležitosti s ním súvisiace do vlastných rúk.
Zdroj: www.csz.sk

Sociálne poradenstvo pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím Vám poskytnú v
Centrum samostatného života n.o
Tehelná 26,831 03 Bratislava
tel.02/ 44451923
e-mail : csz@csz.sk
web: www.csz.sk
FB: www.facebook.com/pages/Centrum-samostatného-životano/288754665119
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Oblasti v ktorých sa poradenstvo poskytuje:
• sociálne zákony a sociálna pomoc pre občanov s ŤTP,
• zákon o zdravotnej starostlivosti,
• kompenzačné pomôcky pre občanov s ŤTP,
• zákon o službách zamestnanosti – zamestnávanie občanov s ŤTP,
• ochrana ľudských práv a slobôd občanov s ŤTP,
a iné.

POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH ¨

Schodisková sedačka Home Glide a Minivátor 2000
Pre ľudí s menšou mobilitou, je vhodná
schodisková sedačka Home Glide a Minivátor 2000.
Home Glide je určená pre priame dráhy bez
zákrut. Minivátor je určený pre dráhy so zákrutou.
Výhodou schodiskových sedačiek je, že zaberajú menej miesta jako plošiny. Preprava
je jednoduchá a komfortná.
Sedadlo je spravidla otočné o 90 stupňov,
preto nastupovanie je tiež bezpečné a pohodlné. Sedačky majú ovládacie tlačítka
v staniciach. Okrem toho majú ovládače aj
na pojazdnom sedátku.
Je vhodná pre ľudí, ktorí sa dokážu udržať
aspoň v sediacej polohe, je však potrebné
zvážiť, či pre vozíčkara nie je vhodnejšia plošina, ak to priestor schodiska dovoľuje. Pre
vozičkárov môže mať jednu nevýhodu, a to
presadanie z vozíka na sedačku, následne
niekto musí vozík zniesť do cieľovej stanice,
prípadne je potrebné tam mať druhý vozík
a znovu presadnúť.
Sú skvelá pomocník pre ľudí, ktorí používajú
barlu, či inak ťažšie chodia.
SPIG s.r.o, Študentská 12, 960 01 Zvolen, e-mail: spig@spig.sk, tel.: +421 455 330 300, +421 455 400 388, www.vytahyaplosiny.sk

VRÁTENIE PEŇAŽNÉHO PRÍSPEVKU NA KÚPU ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA
Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok, je povinná vrátiť tento peňažný príspevok, alebo jeho pomernú časť, ak pred uplynutím
siedmich rokov od jeho poskytnutia:
• predá alebo daruje zdvíhacie zariadenie,
• zaviní jeho stratu alebo nefunkčnosť,
• je povinná vrátiť zdvíhacie zariadenie subjektu, ktorý jej poskytol úver na kúpu zdvíhacieho zariadenia,
• funkčné zdvíhacie zariadenie nekompenzuje sociálne dôsledky jej ŤZP; v takomto prípade môže fyzická osoba s ŤZP vrátiť funkčné zdvíhacie zariadenie.
Ak fyzická osoba s ŤZP zomrie pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia peňažného príspevku úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uplatní
poskytnutý peňažný príspevok alebo jeho pomernú časť ako pohľadávku v konaní o dedičstve vo výške hodnoty časti zdvíhacieho zariadenia,
ktorú je možné technicky odinštalovať. Pohľadávka sa neuplatňuje, ak dedičia vrátia zdvíhacie zariadenie alebo jeho časť, ktorú možno technicky odinštalovať.
Poznámka:
Zo skúseností vieme, že ak osoba s ŤZP, ktorej bol poskytnutý príspevok umrie, vracia sa pomôcka alebo jej demontovateľná časť (na tento účel
sa zdvíhacie zariadenie považuje za pomôcku, napr. sa nemusí vrátiť pevne zabudovaná bránka, dvere zvislých plošín, či dráha schodiskových
plošín, ale len ich demontovateľná časť).
Pokiaľ osoba s ŤZP umrie pred montážou, vracia sa poskytnutý príspevok, nie pomôcka. Dodávateľ zdvíhacieho zariadenia v tomto prípade, ak
mu bola poskytnutá záloha, ju vráti oprávneným dedičom na základe dedičského rozhodnutia. Tí sú potom povinní vrátiť príspevok UPSVaR.

Kto kráča v stopách iného, nikdy ho nepredbehne.
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¨ TERAPIE

Metóda TheraSuit
Metóda TheraSuit je komplexnou metódou rehabilitácie dieťaťa,
ktorá nerieši jednotlivé deficity, ale celok a dieťa v tomto systéme nie
je pasívnym prijímateľom rehabilitácie, ale aktívnym činiteľom, ktorý
sa sám podieľa na vlastnom uzdravovaní.
Samotné cvičenie v prvom cykle trvá 3 -4 týždne, každý deň dieťa
cvičí 3 hodiny. V prvých dňoch je rehabilitácia zameraná predovšetkým na neurostimuláciu, teda na zobudenie svalov, ktoré dieťa
v aktívnom pohybe nedokáže použiť alebo používa zle.
Špeciálnou technikou sa tieto svaly intenzívne stimulujú a aktivujú
do pohybu. Čiže už to nie je pasívne naťahovanie skrátených svalov,
ale naučíme svaly dieťaťa ako si samé majú poradiť s deficitom, jedna
skupina svalov musí vyvažovať inú skupinu a týmto spôsobom nie
je možné, aby sa skrátený sval, ktorý sa natiahne, po skončení rehabilitácie znovu vrátil k svojmu skráteniu, pretože mu v tom už bráni
zaktivovaná iná skupina svalov.
Tento prepracovaný systém neurostimulácie aplikujeme počas pobytu, ale v prvých dňoch je to extra intenzívna neurostimulácia,
postupne, čím viac na sile pridávajú svaly dieťaťa, my na našej sile
uberáme.
Druhou fázou TheraSuit metódy je cvičenie v PULL systéme,
v kladkovom systéme, kde pomocou závaží a popruhov dokážeme
precvičiť izolovane konkrétny sval, teda už nemusíme cvičiť povedzme zohýbať koleno, ale priamo ohýbače, alebo odťahovače. Teda
cvičenie v pull systéme je vysoko individuálne a zamerané presne
podľa potrieb konkrétneho dieťaťa.
Na pull systém naväzuje cvičenie SPIDER v tzv. pavúkovi, čiže v špeciálnych pružných popruhoch, ktoré fyzioterapeutovi umožňujú aj
dieťa, ktoré nie je schopné samostatne stáť, upevniť v stoji a tak sa
mu otvárajú mnohé ďalšie možnosti cvičení a dieťa súčasne zakúsi
dovtedy nepoznaný pocit stoja na vlastných nohách. Cvičenie v pavúkovi posilňuje predovšetkým stabilizačný systém dieťaťa.
Veľmi dôležitou súčasťou TheraSuit metódy je cvičenie v špeciálnom obleku, ktorý bol vyvinutý v Rusku pre potreby kozmonautov
v beztiažovom stave, kedy dochádza k ochabnutiu svalov a osteoporóze. Vďaka tomuto obleku sa zintenzívni cvičenie, stabilizuje posturálny systém, máme možnosť ciele korigovať pohyb a držanie tela
pomocou nastaviteľných systémov. Tento tlak a ťah vysiela aferentne
do centrálneho nervového systému signály o normalizovanom motorickom pohybe. Týmto spôsobom sa skutočne zapájajú v TheraSuit metóde nielen periférne oblasti, ale aj centrum, čiže je to skutočne
integrovaný a ucelený systém cvičenia.
Počas rehabilitácie dosahujú deti pokrok nielen v motorickom systéme, ale na to nadväzuje aj pokrok v dorozumievaní, komunikácii, stravovaní, sociálnom kontakte atď. Nespornou výhodou tohto
systému rehabilitácie je postupné zaťažovanie dieťaťa, čiže námaha postupne graduje až k maximálnemu výkonu dieťaťa, pričom je
intenzita cvičenia optimálne rozložená tak, že dieťa nie je celkom
vyčerpané, ale zvláda terapiu úspešne absolvovať so všetkými náležitosťami. Súčasne je možné pokladať túto metódu za jednu z mále,

kde je možné cvičiť aj s väčším dieťaťom. Taktiež možno pokladať
za jedno z najväčších pozitív TheraSuit metódy vysoko individuálny prístup. Metóda je síce zostaveným a overeným programom, ale
ponúka tiež široké spektrum možností výberu cvičenia, že je možné
skutočne rehabilitáciu prispôsobiť potrebám každého dieťaťa podľa
jeho individuality.
TheraSuit metóda teda prvou rehabilitačnou metódou, ktorá je skutočne vymyslená a prispôsobená dieťaťu. Veľmi účinná je aj pre dospelých hendikepovaných.

Centrum Svetielko
Lomnícka 30, 080 05 Prešov
tel. 0949 875 500, 0948 509 723
e-mail: svetielko.po@gmail.com
http://www.svetielko-po.sk/home

Ospravedlňujeme sa, že vo februárovom čísle nášho časopisu došlo k zámene fotiek k článku o metóde Therasuit v Centre Svetielko.
Veľmi nás to mrzí. Článok opakujeme a pridávame fotky, ktoré mali byť uverejnené už vo februárovom čísle.

„Každý človek je vlastne jedinečný.“ (Bob Marley)
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TERAPIE ¨

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia
(podľa Pavla Kolářa)
Koncept DNS – Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (podľa
Pavla Kolářa) v Centre Svetielko v Prešove.
Metóda DNS predstavuje terapeutický a diagnostický koncept. Cvičenia Metódou DNS vychádzajú z princípov posturálnej ontogenézy.
Čo znamená, že cviky sa vykonávajú vo vývojových polohách dieťaťa
ako je napr. šikmý sed, poloha na štyroch a mnohé ďalšie.
V prípade, keby sme si tieto polohy z detstva zachovali celý život,
výrazne by sa znížili ťažkosti s pohybovým aparátom ktoré nás často trápia. V týchto polohách sú kĺby ľudského tela v tzv. neutrálnej
polohe, kedy nedochádza k nadmernému tlaku na okolité štruktúry
v nich.
To v konečnom dôsledku eliminuje riziko poškodenia kĺbov. Udržiavanie neutrálnej pozície napr. v jednom konkrétnom kĺbe je dôležite
ako z krátkodobého tak aj z dlhodobého hľadiska aj keď to mnohí
pacienti považujú za bezvýznamné.
Spôsob ako dvíhajú bremená, alebo ako sedávajú v práci prípadne
deti v škole, v danom momente môže ale nemusí spôsobovať problém, no z dlhodobého hľadiska to má veľký význam.
Hlavná príčina je v jednotvárnom nesprávnom zaťažovaní konkrétneho kĺbu v danej polohe čo neskôr spôsobuje funkčné problémy.
Cvičenie v polohách vývojovej ontogenézy nám tiež umožňuje posilniť svaly efektívnejšie pretože ich zapája do jednotlivých pohybových vzorcov.
Tento spôsob cvičenia ma výhodu v porovnaní s precvičovaním svalu
pri bežných cvičeniach kedy vychádzame z jeho odstupu a úponu.
Výhoda spočíva v koaktivačnej aktivite svalových skupín ktoré patria
do pohybového vzorca, a to tým, že sa zapájajú rovnomerne a nespôsobujú nerovnováhu, ktorá ma za následok zlé držanie konkrétnej časti tela (tzv. segmentálna instabilita), a z neho odvodené ďalšie
ťažkosti.
Najčastejšími príčinami segmentálnej instability sú:
• porucha posturálneho vývoja,
• nesprávne naučená a fixovaná činnosť (zlý tréning, jednostranné
zaťažovanie),
• nedostatočnosť niektorých svalov (skrátenie, oslabenie) potrebných k vykonávaniu konkrétneho pohybu,
• štrukturálne zmeny v jednotlivých kĺboch.
Mnoho ľudí si ani neuvedomuje to ako dýcha a aký dopad to má na
ich držanie tela a celkový zdravotný stav. Súčasťou metódy DNS je
tiež precvičovanie správneho stereotypu dýchania, ktorý zohráva
významnú rolu v udržiavaní a stabilizácie chrbtice ako celku v jej
neutrálnom postavení. Je to tiež veľmi dôležité, pretože od správnej
funkcie chrbtice sa odvíja aj správna funkcia končatín.

Celé to tvorí jeden funkčný reťazec kedy pri vypadnutí alebo zhoršení jednej jeho zložky dochádza k funkčnému problému a to vedie
k ďalším a ďalším ťažkostiam.
Metódu DNS je možné využiť u pediatrických, neurologických, ortopedických pacientov a u pacientov trpiacich pohybovými poruchami.

Centrum Svetielko
Lomnícka 30, 080 05 Prešov
tel. 0949 875 500, 0948 509 723
e-mail: svetielko.po@gmail.com
http://www.svetielko-po.sk/home

Kto objaví vnútornú silu a dokáže ju využiť k vytvoreniu pokoja
a rovnováhy ľudského vedomia a tela, ten dosiahne najvyšší možný stav existencie.
Táto existencia je najúžasnejšia energia vo vesmíre.
(Michal Kolár)
marec 2014 I Inak obdarení I
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¨ PRÍSPEVKY A NADÁCIE

Príspevky z UPSVaR
Vzhľadom na to, že sú občania s ťažkým zdravotným postihnutím
oproti ostatným občanom znevýhodnení, štát ich postihnutie môže
kompenzovať peňažnými príspevkami podľa zákona o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
O tie treba žiadať na úradoch práce a sociálnych vecí podľa miesta
bydliska. Po splnení zákonom daných podmienok sa príspevky poskytujú buď jednorazovo, alebo pravidelne za nejaké obdobie. To
závisí od druhu príspevku.
Čo znamená...
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)
• za takúto osobu sa považuje osoba, ktorej miera funkčnej poruchy
je najmenej 50 %
• funkčnou poruchou je nedostatok telesných, zmyslových alebo
duševných schopností, ktorý z hľadiska vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov
• musí ňou byť uznaná posudkovou činnosťou a musí spĺňať predpísané kritériá
Osoba je znevýhodnená
Sociálnym dôsledkom ťažkého zdravotného postihnutia je znevýhodnenie, ktoré má z dôvodu jej postihnutia v porovnaní s osobou
bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu postihnutia prekonať sama.
Kde možno požiadať o príspevok
O poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu treba požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Tam vás usmernia, aké doklady budete
potrebovať a či spĺňate nárok na ten-ktorý príspevok.
Cieľ kompenzácie
Kompenzácia sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním
sociálnych služieb.

Na aké príspevky z UPSVaR máte nárok:
• Príspevok na kúpu a úpravu osobného auta
• Príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
• Peňažný príspevok na kúpu, úpravu pomôcky
• Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
• Príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia
• Príspevok na prepravu
Príspevok na osobnú asistenciu
• je určený pre zdravotne postihnutú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc iného
• je určený pre osobu od 6 do 65 rokov, po tomto veku až
vtedy, ak sa príspevok poskytoval aj pred 65. rokom veku
• počet hodín osobnej asistencie  sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne
Výška príspevku:
• podľa rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách, sadzba
za 1 hodinu je 1,39 % sumy životného minima (2,76 €)
• suma sa znižuje podľa výšky príjmu zdravotne postihnutej
osoby
Príspevok na opatrovanie
Možno ho poskytnúť len jednej oprávnenej osobe, ktorá
opatruje ŤZP osobu nad 6 rokov, ktorá ho na základe posudku potrebuje.
Výška príspevku:
• 111,32 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ŤZP
(220,52 €)
• 148,42 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických
osôb s ŤZP (294,01 €)
• výška je iná, ak ŤZP osoba navštevuje školské či pobytové
zariadenie

„Stavba bez bariér“ KÚPEĽŇA
Upravujete kúpeľňu pre osobu s ŤZP? Možno vám pomôžeme... Minimálne a optimálne rozmery hygienickej bunky:
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DRUHY PRÍSPEVKOV Z ÚRADU PRÁCE
PRÍSPEVOK NA OSOBNÉ AUTO

Kúpa
Je určený osobe, ktorá sa musí individuálne prepravovať, môže oň
požiadať osoba do 65 rokov a kupované auto nemôže byť staršie
ako 5 rokov, výška príspevku závisí od ceny auta.

Výška: maximálne 8 630,20 €
Pri kúpe druhého mechanického vozíka max. 1 659,70 €, druhého
elektrického vozíka maximálne 4 979,09 € a druhého načúvacieho
zariadenia maximálne 331,94 €.

Výška: maximálne 6 638,79 €, pri aute s automatickou prevodovkou maximálne 8 298,48 € (cena kupovaného auta sa zohľadňuje
najviac v sume 13 277,57 €).

PRÍSPEVOK NA KOMPENZÁCIU ZVÝŠENÝCH VÝDAVKOV

Úprava
Nemožno ho poskytnúť na úpravu osobného motorového vozidla,
ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov.
Výška: do 6 638,79 €.

PRÍSPEVOK NA ÚPRAVU BYTU, RODINNÉHO DOMU ALEBO
GARÁŽE

Možno oň požiadať, ak je potrebné upraviť byt, dom či garáž tak,
aby boli bezbariérové. Zohľadňuje sa cena úprav, za úpravu bytu
sa považuje aj úprava vstupu do bytového domu, prístupu do bytu
a úprava prístupu k výťahu.
Výška: Príspevok možno poskytnúť aj viackrát na rôzne úpravy
bytu, rodinného domu alebo garáže, ale súčet týchto príspevkov
nesmie v období siedmich rokov presiahnuť:
6 638,79 € - úprava bytu alebo domu,
1 659,70 € - úprava garáže.

PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA KÚPU, ÚPRAVU POMÔCKY

Slúži na kompenzáciu zvýšených nákladov na diétne stravovanie,
obuv, odev, zariadenie bytu, ale aj užívanie auta či starostlivosť
o špeciálne vycvičeného psa.
Výška príspevku:
- pri stravovaní podľa diéty od 5,57 do 18,56 % sumy životného minima
- opotrebenie šatstva a bytu 9,28 % životného minima (18,06 €)
- na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla (užívanie auta) 16,70 % sumy životného
minima (32,50 €)
- starostlivosť o psa 22,27 % sumy životného minima (43,34 €)

PRÍSPEVOK NA KÚPU ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA

Zdvíhacím zariadením sa kompenzuje znížená schopnosť prekonávať architektonické bariéry.
Patria sem najmä schodolez, zdvihák, šikmá schodisková plošina,
zvislá schodisková plošina, výťah alebo stropné zdvíhacie zariadenie.
Výška: najviac suma 11 617,88 €.

PRÍSPEVOK NA PREPRAVU

Môžete oň požiadať v tom prípade, ak pomôcku nedostanete na
základe verejného zdravotného poistenia, s výnimkou druhého
mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého
načúvacieho aparátu; jeho výška sa určí percentuálnou sadzbou
v závislosti od ceny pomôcky a vášho príjmu.

Môžete oň požiadať, ak auto potrebujete na svoje pracovné, rodinné,
vzdelávacie alebo iné aktivity na základe preukázaných výdavkov.

PARKOVACÍ PREUKAZ

Nárok naň má osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o peňažnom
príspevku na kompenzáciu alebo rozhodnutie o preukaze. Pri rozhodovaní o preukaze sa žiadosti podávajú na oddelení posudkových činností úradu prace sociálnych vecí a rodiny podľa miesta
trvalého bydliska.
Podkladom k rozhodnutiu je lekársky posudok.
Ak je človek so zdravotným postihnutím odkázaný na sprievodcu,
dostane preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
so sprievodcom.

Jeho vydávanie upravuje zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
Postihnutému, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným autom alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí, ho
vyhotoví príslušný úrad práce.
Preukaz treba umiestniť v prednej časti auta tak, aby bola jeho predná časť jasne viditeľná a vydáva sa na neobmedzený čas.
Vodič takto označeného auta môže stáť na mieste vyhradenom pre
invalidné osoby a nemusí dodržiavať zákaz státia. Ak je to nevyhnutné, môže vodič takého auta vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej
zóny.
Žiadosť o jeho vydanie musí obsahovať:
meno a priezvisko žiadateľa, dátum narodenia, adresu trvalého alebo prechodného pobytu, doklad o tom, že ide o občana SR s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, rodné číslo, lekársky nález.

PREUKAZ OSOBY S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím majú
nárok na rozličné zľavy a výhody. Potrebujú však k tomu preukaz.
Preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa priznáva osobe, ktorá ma mieru funkčnej poruchy najmenej 50%.

Výška: mesačne môže byť najviac vo výške 51,02 % sumy životného
minima (do 99,28 €).

Žiadosť o jeho vydanie musí obsahovať:
meno a priezvisko žiadateľa, dátum narodenia, adresu trvalého alebo prechodného pobytu, doklad o tom, že ide o občana SR s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, rodné číslo, lekársky nález.
Nezabudnite sa informovať na prípadné zľavy pri platení poplatku
v lekárni a v zdravotníckych zariadeniach, na pošte sa opýtajte na
možné zľavy, prípadne oslobodenie od koncesionárskych poplatkov za rozhlas a televíziu, ak máte záujem o kultúru či športové podujatia, pýtajte sa na možnosť zliav, takýto občan je oslobodený od
poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie, na príslušných miestnych či mestských úradoch sa spýtajte, či
nie ste oslobodení od platenia miestnych daní, resp. ak vlastníte psa,
či vám neodpustia daň, ktorá sa za zviera platí.
Taktiež v autobusovej aj vlakovej doprave, v bankách.
Aj niektoré poisťovne poskytujú zľavy pre držiteľov preukazu TZP.
marec 2014 I Inak obdarení I
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PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA OPATROVANIE
Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP
pri:
• úkonoch sebaobsluhy,
• starostlivosti o domácnosť,
• realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.
Peňažný príspevok sa poskytuje za stanovených podmienok osobe,
ktorá opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.
Oprávnená osoba
Oprávnenou osobou na peňažný príspevok je osoba, ktorá opatruje
osobu s ŤZP:
manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra) , zať (aj ovdovený muž po
dcére svokry alebo svokra)., svokor, svokra, švagor, švagriná, neter,
synovec fyzickej osoby s ŤZP alebo býva s fyzickou osobou s ŤZP.
Peňažný príspevok sa poskytuje:
• len jednej oprávnenej osobe,
• ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, vykonáva zamestnanie a jej
mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok
sumy životného minima. Vykonávanie zamestnania nesmie byť
v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ŤZP,
• ak si osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP zvyšuje kvalifikáciu formou
štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo externého štúdia a v čase
svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania kvalifikácie zabezpečí
opatrovanie osoby s ŤZP inou osobou.
Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie je dôchodkovo poistená najviac po dobu 12 rokov, ak:
podá prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu opatrovania
osoby s ŤZP a nie je poistená z iných dôvodov (napríklad zamestnanie, výkon samostatnej zárobkovej činnosti) a
jej nebol priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný
dôchodok alebo nedovŕšila dôchodkový vek.
Peňažný príspevok sa poskytne, ak:
• opatrovanie vykonáva oprávnená osoba,
• sa opatrovanie poskytuje fyzickej osobe s ŤZP, ktorá dovŕšila 6 rokov veku a je odkázaná na opatrovanie,
• ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.
Peňažný príspevok na opatrovanie sa neposkytne, ak sa osobe
s ŤZP poskytuje:
• peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
• opatrovateľská služba viac ako osem hodín mesačne,
• týždenná sociálna služba alebo
• celoročná pobytová sociálna služba.

Osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, ak je odkázaná na pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach (stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie,
vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch,
pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného
režimu, potreba dohľadu) a rozsah tejto pomoci je aspoň 8 hodín
denne.
Žiadosť o príspevok
Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na
úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.
Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali
na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej
potrebné priložiť.
Konanie o príspevku
Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok.
Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom
príspevku na kompenzáciu.
Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60
dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30
dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť
v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.
Výplata príspevku
Nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
o jeho priznaní.
Peňažný príspevok je možné priznať a vyplatiť aj vtedy, ak opatrovaná osoba zomrela pred vypracovaním komplexného posudku,
ktorý mal byť podkladom rozhodnutia o peňažnom príspevku na
opatrovanie, ak sa preukáže, že boli splnené podmienky na jeho poskytovanie.
Peňažný príspevok na opatrovanie sa vypláca v eurách v hotovosti
alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby, ktorej
sa peňažný príspevok na opatrovanie priznal na jej účet v banke
alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej
republiky alebo na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky
so sídlom na území Slovenskej republiky alebo inej osoby, ktorú si
fyzická osoba, ktorej sa peňažný príspevok na opatrovanie priznal,
určí.
Zdroj: Internet
http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazkezdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/pp-opatrovanie/

„Keď som mal 5 rokov, mamička mi povedala, že kľúčom života je šťastie. Keď som
prišiel do školy, učiteľka sa ma spýtala, čo chcem byť, keď vyrastiem.
Povedal som “šťastný”. Povedala mi, že som nerozumel otázke.
Ja som povedal, že ona nerozumie životu.“ (John Lennon)
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ZOZNAM NADÁCIÍ
Často sa stáva, že v dôsledku zdravotného stavu sa ocitneme v krízových situáciách a potrebujeme pomoc pri získaní finančných
prostriedkov na doplatenie kompenzačných pomôcok, alebo v sociálnej núdzi, preto uvádzame adresy niektorých nadácii a OZ, ktoré
Vám môžu na základe písomnej žiadosti pomôcť.
RADY PRI OSLOVOVANÍ NADÁCII: nadáciu alebo občianske
združenie oslovte vždy písomnou formou - žiadosťou, v ktorej
stručne opíšete svoj  problém a stručne žiadosť odôvodnite.
Ku žiadosti priložte doklady, ktorými môžete dokázať svoje
tvrdenie:
• správu lekára o diagnóze,

NADÁCIA POMOC JEDEN DRUHÉMU

Charakteristika: O čo všetko môžete našu nadáciu žiadať?
Najčastejšie od nás ľudia požadujú finančnú pomoc. Týchto
žiadostí je najviac, no nie každému je táto pomoc poskytnutá. Neraz sme sa presvedčili, že možnosť pomôcť finančne láka nejedného podvodníka k ľahkému zdroju príjmu,
pričom financie z nadácie vôbec neslúžia tomu, na čo boli
určené. Pomôcť sa dá aj materiálne. Ak potrebujete vybavenie domácnosti (nábytok, televízor, podlahu atď.), nadácia
je schopná potrebné zariadenie zabezpečiť. Darcovia však
môžu pomôcť aj svojím vlastným časom, ktorý poskytnú
službe starým, chorým či inak postihnutým ľuďom.
Kontakt: Nitrianska 103, 920 01 Hlohovec
tel.: +421 (0)33 7353 111
e-mail formulár: na stránke
http://www.pomocjedendruhemu.sk/home/

NADÁCIA PETRA DVORSKÉHO HARMONY

Charakteristika: Je nezávislá organizácia so špeciálnym
zameraním na komplexnú starostlivosť o zdravotne postihnuté deti a mládež. Vznikla v roku 1991 za účelom zriadenia a prevádzkovania činností Rehabilitačného centra
pre zdravotne postihnuté deti.
Kontakt: Kudlákova 2, 841 01 Bratislava
Správca nadácie: Mgr. Denisa Vidová
Tel: 0264461164, 0911 954 030
e-mail: nadacia.harmony@nextra.sk
http://www.nadaciaharmony.sk/nadacia/index.php

DETSKÝ FOND SLOVENSKEJ REPUBLIKY - KONTO BARIÉRY

Charakteristika: Pomáha deťom a mladým ľuďom so
zdravotným postihnutím zvyšovať kvalitu života aj vo forme príspevku na zdravotné pomôcky.

• prefotený preukaz ZŤP
• kópiu rozhodnutia z úradu práce, soc. vecí a rodiny
• kópiu predfaktúry,  alebo prospekt prístroja s cenovou ponukou - ak žiadate o zdrav. pomôcku)
• dátum narodenia dieťaťa
• číslo účtu, na ktorý bude v prípade kladného vybavenia žiadosti zaslaný finančný príspevok
• kontaktnú emailovú adresu  prípadne tel. číslo.
• dokladujte svoju príjmovú situáciu
• ak potrebujete vyššiu čiastku je dobré požiadať o pomoc viaceré nadácie a OZ.
V prípade, že ste tak urobili, treba to uviesť v žiadosti.

Kontakt: Stavbárska 38, 821 07 Bratislava
Tel: +421 2 4363 4354, +421 2 4342 2634
Ing. Alena Synková, CSc. – riaditeľka
e-mail: dfsr@dfsr.sk
http://www.dfsr.sk

NADÁCIA PONTIS - SRDCE PRE DETI

Charakteristika: Srdce pre deti je úspešný charitatívny
projekt denníka Nový Čas, ktorý spravujeme v Nadácii Pontis. Pomáhame deťom so zdravotným a sociálnym znevýhodnením aj vďaka vašej podpore! Podporujeme iba deti
do 18 rokov.
Pridajte sa k nám na našej novej facebook fanpage SPD.
Kontakt: Zelinárska 2 , 821 08 Bratislava
tel.: 02 5710 8133, 0948 479 350
e-mail: srdcepredeti@nadaciapontis.sk
www.srdcepredeti.sk

NADÁCIA POMOC DEŤOM V OHROZENÍ

Charakteristika: pomoc sociálne odkázaným deťom
prostredníctvom zakúpenia školských pomôcok, hygienických potrieb, ošatenia, úhradou výdavkov za dopravu
dieťaťa do nemocnice či do školy, úhradou poplatkov za
stravu dieťaťa v školskej či internátnej jedálni, zaplatenie
školského výletu a pod., pomoc zdravotne postihnutým
deťom prostredníctvom nákupu zdravotných pomôcok na
základe potrieb konkrétneho dieťaťa, úhradou faktúr za
lieky, pobyty v nemocnici, liečenia, preplatením operácie
mimo územia SR, atď.
Kontakt: Mostová 2, 81102 Bratislava
Tel.: 0902/148 346 (Pon-Pia: od 16.00 do 19.00)
e-mail: nadacia@pomocdetom.sk
http://www.pomocdetom.sk/

DOBRÝ ANJEL

Charakteristika: Pravidelnými mesačnými príspevkami
pomáha rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo niektoré
z detí trpí na zákernú chorobu, v dôsledku ktorej sa táto
rodina dostala do finančnej núdze.
Kontakt: Karpatská 3256/15, 05801 Poprad
Tel.: 052/431 37 57
e-mail: dobryanjel@dobryanjel.sk
http://www.dobryanjel.sk/
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¨ PRÍRODNÁ - ALTERNATÍVNA LIEČBA

ĎUMBIER LEKÁRSKY - ZÁZVOR
Zázvor je trvalá rastlina, ktorú si môžete pokojne pestovať aj doma. Stačí zasadiť kúsok
buľvy koreňa a s láskou sa oň starať. Bude
potrebovať teplé a slnečné miesto, pôdu
však treba udržovať vlhkú. Vyrastie do výšky
až 1,5 metra a pokojne si ho podľa listov môžete pomýliť s obyčajnou izbovou rastlinou.
Keď po niekoľkých mesiacoch listy uschnú,
narastená buľva koreňa sa vyberie, kúsok sa
odloží na ďalšie pestovanie a zvyšok sa spotrebuje v kuchyni.

Proti nádche
Pri nádche a kašli použite výluh z 1 až 2 čerstvých plátkov, ktoré sa vo vode na miernom ohni varia približne 10 minút. Hotový
výluh môžete dochutiť škoricou a medom.
Najchutnejší je v „odležanom“ stave. Ak
skombinujete tento odvar s ľubovoľným
aromatickým čajom (odporúčame Earl Grey)
a necháte ho 2 hodiny stáť, očarí vás skvelá
a mierne pikantná chuť, ktorá vám dopomôže k lepšiemu dýchaniu.

Zdravotne prospešné účinky:

Pri chrípke
Proti chrípke alebo bolesti hrdla pripravujeme silnejší čaj. Do litra vriacej vody dáme 1
alebo 2 čajové lyžičky (koľko znesiete) sušeného mletého zázvoru, kúsok celej škorice
a 3 klinčeky. Necháme 5 minút prevariť a po
vychladnutí do teplého čaju pridáme citrónovú šťavu a 2 polievkové lyžice medu. Med
zásadne nepatrí do horúceho čaju, pretože
tým stráca svoje dezinfekčné a liečivé účinky!

Zázvor znižuje hladinu cholesterolu v krvi
a pečeni a zvyšuje produkciu žlče. Zázvor
teda blahodarne pôsobí na zažívanie,
trávenie, pri nevoľnosti, kašli, zázvorové
obklady sú dobré na stuhnuté svalstvo.
Okrem toho vám primerané užívanie tohto
malého zázraku určite zníži vysoký cholesterol, ďalej blahodarne pôsobí na krvný obeh a činnosť srdca, vaši partneri ocenia jeho pozitívne účinky v časoch zápalu
semenníkov, no a zázvor pomáha dokonca
aj onkologickým pacientom zmierňovať
jedno z najzákernejších ochorení.
Pri cestovaní
Kto trpí pri cestovaní, mal by aspoň 1 hodinu pred cestou zjesť kúsok čerstvého alebo
kandizovaného ďumbierového koreňa a zapiť ho troškou jogurtu alebo kefíru. Vtedy
má najblahodarnejší účinok na váš žalúdok.
Rovnako dobre poslúžia aj ďumbierové keksy, perníčky (ginger bread) či prípravky z lekárne. Ľudia trpiaci silnou nevoľnosťou užívajú kandizované kúsky koreňa a prípravky
v rovnakom množstve.
Počas tehotenstva
Zázvor môžu používať aj tehotné ženy. Tie by
si však mali v začiatkoch tehotenstva dávať
pozor. V tehotenstve je vhodnejší ďumbier
vo forme prášku alebo tabliet. Maximálna
dávka je 1g na jedno použitie!

Domáce spracovanie
Ak si chcete po domácky pripraviť kandizovaný ďumbier, vysypte na alobal alebo
papier na pečenie práškový cukor. Koreň nakrájajte na malé kúsky a prevarte. Prevarené
kúsky s cukrom rozložte na papieri a nechajte ich dôkladne vysušiť.
Tí, ktorí ste ešte nemali tú česť – zázvor má
výraznú ostrú chuť, ktorú spôsobuje obsah
gingerolu. Látku podobného zloženia majú
v sebe aj čili papričky. V obchode či v lekárňach ho môžete kúpiť hneď v niekoľkých
formách. Ako čerstvú hľuzu, sušené práškové korenie, sušené plátky alebo tobolky.
Inak chutí čerstvý a inak sušený, ten sušený
je totiž viac štipľavý a menej voňavý. Aj preto
pri varení treba rozlišovať, či je v recepte napísaný čerstvý alebo sušený zázvor a tomu
prispôsobiť dávkovanie.
Okrem spomínaného prechladnutia zázvor

ZÁZVORNÍKY
Potrebujeme:
2 vajcia, 2 žĺtky, 250 g cukru, 250 g hladkej múky, 1 ČL mletého
zázvoru, trocha sódy bikarbóny
Ako na to:
Suroviny zmiešajte a vypracujte cesto. Rozvaľkajte na hrúbku
0,5 cm, povykrajujte formičkou zázvorníky a uložte na plech.
Nechajte odstáť do druhého dňa v chlade. Potom pečte v mierne
zohriatej rúre pri 100-120°C.
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pomáha aj proti zápalom a kašľu, znižuje
horúčku, bolesti a opuchy. Výborne účinkuje aj pri stavoch nevoľnosti po chemoterapii. V stredoveku bol s úspechom užívaný pri liečbe moru.
Celkovo je výborný pomocník pri stavoch
nevoľnosti, napríklad pri cestovaní,
morskej chorobe, žalúdočnej nervozite,
plynatosti a odporúča sa dokonca aj pri
tehotenských nevoľnostiach – tu treba
samozrejme užívanie konzultovať s lekárom.
Zázvor tiež napomáha znižovať krvný tlak
a cholesterol, posilňuje imunitný systém
a aktivuje srdcovo-cievny systém.
Ako sa vraví, všetkého veľa škodí a tak je to
aj so zázvorom. Pri väčších dávkach môže
spôsobovať vedľajšie účinky ako žalúdočná
nevoľnosť, pálenie záhy, či srdcové poruchy.
Deti do troch rokov by pre istotu zázvor konzumovať nemali vôbec. Tak čo, vyskúšate?
Zdroj : Internet

POMOC PRE INAK OBDARENÝCH ¨

AKO SI VYBAVIŤ POMÔCKY, KTORÉ HRADÍ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
V prvom rade, si musíte premyslieť, aké pomôcky potrebujete. Môžete si dať predpísať napríklad kočík, vozík, posteľ, zdvihák, toaletnú
stoličku,...
Treba ísť k obvodnému lekárovi vypýtať si výmenný lístok, aby ste mohli
navštíviť rehabilitačného lekára. Ten vám predpíše pomôcky, ktoré ste
si vybrali, prípadne by vám mal poradiť, na čo všetko máte nárok.
S poukazmi treba ísť osobne do zdravotnej poisťovne, no môžete
ich poslať aj poštou na potvrdenie.
V zdravotnej poisťovni revízny lekár podpíše poukaz/y, ak je všetko
v poriadku. Pretože zisťuje či naozaj podľa zdravotného stavu máte
nárok na konkrétne pomôcky.
Každá pomôcka má uvedený množstevný limit, to znamená, koľko
pomôcok do mesiaca alebo do roka Vám môže lekár predpísať.
Keď budete mať podpísané poukazy pôjdete do výdajne zdravotných pomôcok alebo rovno k dodávateľovi. Oni pomôcky objednajú
a dodajú.
Niektoré pomôcky sú plne hradené zdravotnou poisťovňou, no musíte sa informovať aj o doplatkoch, aby ste neboli zaskočení, ak vo
výdajni budú pýtať od vás peniaze. No na to by vás mal upozorniť aj
lekár, ktorý pomôcky predpisuje.
Pozn.
Prvý kočík pre dieťa musí byť schválený zdravotnou poisťovňou až potom máte nárok na peňažný  príspevok z ÚPSVaR na
druhý kočík.
Pri inkontinencii máte nárok aj na predpis plienok. Odporúčanie
musíte mať od neurológa, ktorý napíše do lekárskeho nálezu, že
pacient trpí inkontinenciou. Obvodný lekár každý mesiac vypíše lekársky poukaz, kde napíše v akej sume si môžete vyzdvihnúť plienky
v lekárni.

Žiadosť z ÚPSVaR na kúpu pomôcky (počítač, skener, monitor...)
V prvom rade potrebujete tlačivá z ÚPSVaR:
• Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu,
• Lekársky nález, ktorý dáte vyplniť obvodnému lekárovi. On priloží
najnovšie lekárske náleze od odborných lekárov (neurológ, psychologické vyšetrenie, ak je možnosť aj psychiatrické), odporučenie zo školy, prípadne z centra, ktoré dieťa navštevuje.

potvrdenie /výpis/ so Sociálnej poisťovne o celkovej výške vyplatených dávok dôchodkového poistenia za predchádzajúci kalendárny rok),
• vyhlásenie o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorá žiada
o peňažný príspevok na kompenzáciu alebo fyzickej osoby s ŤZP
na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu.

V žiadosti čo najpresnejšie uviesť dôvod (nevyhnutnosť) potreby
danej pomôcky, ako mu zjednoduší život, ako mu pomôže sa zaradiť
vďaka danej pomôcky do riadneho života.
V prípade PC nezabudnúť podotknúť, že je to jeho jediný zdroj komunikácie s okolitým svetom, potreba pri učení, skenovanie učiva
a pod.

Keď toto všetko doložíte na úrad, vaša žiadosť by mala byť prijatá.
Ak žiadosť schvália, pošlú výzvu na doplnenie dokladov s dátumom
doloženia.

Po splnení zákonnom daných podmienok môžete okrem PC žiadať
aj o príspevok na tlačiareň, skener, monitor, špeciálne programy,
zväčšovacie, špeciálnu klávesnicu INTELY KEYS, špeciálnu myš, reproduktory a pod.
Ďalej potrebujete doložiť:
• potvrdenie o príjme fyzickej osoby s ŤZP, ktorá žiada o peňažný
príspevok na kompenzáciu a spoločne posudzovaných osôb za
predchádzajúci kalendárny rok (poberatelia dôchodku doložia

Nájdete si predajcu, poviete čo chcete, čo všetko by mal Váš PC obsahovať, on vám vystaví PREDFAKTÚRU, tú odovzdáte na ÚPSVaR
a čakáte na rozhodnutie.
Dôjde vám kompexný posudok a rozhodnutie o schválení príspevku
na kúpu pomôcky s uvedenou výškou príspevku alebo neschválení
príspevku na kúpu pomôcky.
V prípade schválenia sa dohodnete, či ÚPSVAR vyplatí príspevok
vám alebo priamo predajcovi. Dostanete peniažky a zakúpite PC.
Do 6 mesiacov prinesiete na úrad faktúru a doklad o zaplatení.
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¨ OZNAMY

Stretnutia INAK OBDARENÝCH DETIČIEK v Brezne
Milé mamičky, oteckovia Inak obdarených detičiek,
chcem Vám oznámiť, že sme začali organizovať stretnutia rodín s detičkami, ktorým
sudičky pri narodení nenadelili 100% zdravie...
Príďte sa podeliť o radosti, starosti a úspechy svojich detičiek. Nemusíte sa báť, nehanbite sa. Sme na jednej lodi.
Chceme si pomáhať, poradiť, povzbudiť,
posťažovať sa, ale aj pochváliť s každým čo
i len maličkým pokrokom.
Budem rada, ak sa pripojíte aj Vy k nám. Chceme sa stretávať pravidelne.
Kto bude mať záujem , nech sa mi ozve, aby
sme si upresnili miesto, dátum a čas.
Teším sa na Vás.

Hľadáme v Brezne a okolí
bezbariérové priestory,
aby sme sa mali kde stretávať s našimi
INAK OBDARENÝMI DETIČKAMI.
Prosím, kto viete, poraďte, pomôžte.
Uvítali by sme jednu - dve miestnosti
kde by sme mohli s deťmi cvičiť, rehabilitovať, organizovať rôzne besedy,...
posedieť si, poradiť navzájom,...

Občianske združenie Milan Štefánik vás pozýva
na kultúrne – náučne benefične podujatia pre mentálne a zdravotne postihnutých v rámci celého Slovenska:

Opri sa o mňa 30. marec PKO Čierny orol, Prešov
Chyťme sa za ruky 4. máj Dom kultúry, Galanta
Ruky spoja ruky 25. máj Národné rehabilitačné centrum, Kováčová
OSMIDIV 17. august Amfiteáter, Banská Štiavnica
Dúha v srdci 28. september, MSkS, Nové Mesto nad Váhom
Na krídlach anjelov 16. október, Mestské kultúrne centrum,
Žiar nad Hronom

Srdečne ste všetci vítaní.
Vstup pre osoby mentálne a zdravotne postihnuté a deti do 140 cm zdarma!
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POZITÍVNE MYSLENIE ¨

KTO JE ANJEL...
Anjel - kto je anjel alebo koho - čo si predstavujeme pod pojmom anjel?
Možno nás to slovo vráti späť do detstva. Hádam každému z nás doma alebo pri starých
rodičoch visel na stene nad posteľou obraz
s anjelom. Mal biele rúcho, dlhé vlasy a nežnú tvár.
Väčšinou chránil malé deti pri prechode cez
rieku, nebezpečným lesom a podobne.
Poniektorí majú svojho anjela tam hore - svojho príbuzného, ktorý odišiel do večnosti.
Môže ale anjel chodiť aj pomedzi nás, alebo
je to výlučne len nebeská bytosť, ktorá sa
na nás nežne pozerá z obrazu visiaceho nad
posteľou?
Budete prekvapení, ale ja poznám niekoľkých
anjelov. Normálne si vykračujú po ceste, chodia do práce a majú aj svoje rodiny. Neveríte?
Rozhliadnite sa lepšie vôkol, pozerajte srdcom
a zbadáte ich. Netvrdím, že sú premnožení no
nepatria ani medzi ohrozené druhy.
Podľa kresťanskej viery je jeho poslaním
ochraňovať a pomáhať ľuďom.
Ešte stále ich nevidíte?
A čo zdravotná sestra, ktorá už 35 rokov od-

dane slúži na oddelení dlhodobo chorých
a bez reptania vykonáva svoju prácu za
smiešnu mzdu a bez nároku na príplatok pohladí chorého a porozpráva sa s ním?
A učiteľ, ktorý s láskou pochopí žiaka, ak nezvládol učivo a trpezlivo mu ho vysvetľuje
možno aj päťkrát.
Vodič autobusu, ktorý zastaví starkej mimo
zastávky rovno pred jej domom, pretože sa
ledva vlečie.
Pán, ktorý Vás pusti ku pokladni, keď zbadá,
že máte so sebou malé dieťa.
Rodina, ktorá toho nemá nazvyš, lebo matka
je bez práce a predsa sa podelí s chutným
koláčom a odnesie susedovi.
Mladí, zaťažení hypotékou, posielajú každý
mesiac malú sumu pre choré deti.
Pomáhajú - teda sú anjeli. V podstate byť anjelom na Zemi je veľmi jednoduché a zvládne to každý z nás.
Ale ako sa stať anjelom? Máme si nechať narasť dlhé vlasy a chodiť v bielom rúchu? Nie,
to ozaj nie je nutné.
Vlastne stačí tak málo. Čo tak zájsť do najbližšieho domova dôchodcov a potešiť starkých,
ktorí nikoho nemajú, alebo ak tak len 12 -teho
v mesiaci, keď im ,,nabehne penzia“?
Viete, čo dokáže jeden úsmev? Jedno poda-

nie ruky či objatie?
Čo sa nám môže stať, ak svoju nazlostenú
tvár a škaredý pohľad na pani, ktorá sedí
v pokladni v Tescu, ktorá omylom nablokovala niečo iné, vymeníme za úsmev a povieme „Nič sa nestalo, veď pomýliť sa môže
každý?“ Nestane sa nám vôbec nič, ani vtedy
keď pomôžeme starčekovi prejsť cez nebezpečnú cestu.
Dokonca z nás neubudne, keď sa prihovoríme osamelej susede.
Nestane sa nám vôbec nič... vlastne stane stane sa z nás človek plný empatie a pochopenia, človek ktorý rozdáva radosť, človek
ktorý pomôže... stane sa z nás anjel, ktorý
síce nelieta a nemá krídla, zato však anjel,
ktorý má veľké srdce.
Už ich vidíte?

Mame
Neviem či to bol zázrak, že si ma počala,
iste veľká láska ma do Tvojho lona poslala.
Na časy, keď si ma pod srdcom nosila spomínam,
aj piesne, čo si mi spievala v srdci nosievam.
Bolo to v tých bezstarostných časoch,
keď si ma v duchu hladila po mojich vlasoch.
Odvtedy sa mnoho vecí zmenilo,
Tvoje materinské srdce veľa sĺz obmylo.
Som Tvoje dieťa, láska aj žitia moc,
potrebujem MAMA Teba aj Tvoju pomoc.
Tvoje srdce plné lásky,
Tvoj úsmev aj Tvoje vrásky.
Mama, si pre mňa poklad jediný,
si moje útočište a chrániš moje sny.
Prišiel som k Tebe taký malý a nevinný,
Mama, ja som nechcel zničiť Tvoje sny.
Viem, že veľkou láskou ľúbiš ma,
ja viem, že so mnou ostaneš a neopustíš ma.
Možno nikdy nebudem behať po lúke sám,
možno nevyslovím slová, ktoré počuje veľa mám.
,,MAMA MÁM ŤA RÁD“ Ti nikdy nepoviem,
ale vychádzajú z môjho srdca - to mi ver.
Mama usmej sa, neplač, rád Ťa mám,
vybral som si Ťa z milióna mám.
Za svoju mamu som si vybral práve Teba,
preto má Boh do Tvojho náručia poslal z neba.
Mama ľúbim Ťa ...
Autor: M. ZAKUCIA
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¨ POZITÍVNE MYSLENIE

Ako naštartovať „vyhoreného“ človeka
Kto je v mojich očiach vyhorený človek?
Podľa mňa je to niekto, kto už neverí v dobro. Vyhorený človek očakáva zlé konce, tragické scenáre, prípadne už neočakáva nič
a len čaká na koniec. Otázkou je, ako sa
k tomuto stavu dopracoval? V odpovedi na
ňu je totiž skryté aj riešenie jeho stavu.
Ak sa zhodneme na tom, že človek so skutočnou radosťou a nadšením, ktorý je veselý a hravý nemá problém prijímať a sám aj
rád dáva, tak človek v žiali, smútku, apatii či
hneve má problém s prijímaním aj dávaním
a necíti sa byť súčasťou celku. A tu niekde
celý problém vzniká. Vyhorený človek sa nie
je ochotný prijímať a dávať rovnomerne, alebo túto rovnováhu zachováva iba vo veľmi
úzkom meradle. Ak napríklad stretnete veselého kamaráta v pizzérii a objednáte mu
kofolu, je úplne prirodzené, že vás stiahne
k svojmu stolu, rozdelí sa o pizzu a dobre sa
porozprávate o všetkom novom. Ak v pizzérke stretnete užialeného, sklesnutého spolužiaka, tak na otázku, čo sa deje, bude jeho
odpoveď vyzerať takto: „Radšej sa nepýtaj,
nič mi nevrav, dajte mi všetci pokoj, veď ja
som to už všetko zažil a lepšie už nebude...“.
Ak človek nevie, ako mu pomôcť, asi radšej
vycúva a žiadna výmena sa nekoná.

Svet očami matriošiek

Krátkodobo sa do podobných negatívnych
emócií dostal asi každý, v závislosti od situácií,
ktoré zažíval a vedel alebo nevedel spracovať. Nespracovaním niektorej situácie môže
v mysli človeka vzniknúť jazvička, hrča či poranenie. Človek síce funguje ďalej, ale poranenie pretrváva. K vyhoreniu dochádza vtedy,
keď tieto negatívne stavy trvajú dlhodobo.
Zvyčajne je príčinou to, že človek nevie stráviť
nejaký problém či zážitok. Nevie ho odpustiť
– pustiť od seba. Nevie sa sústrediť na reálny
svet okolo seba, je vtiahnutý do problému
a vidí svet pokrivený svojím pohľadom. Tým
sa problém nafukuje a vrství, no nerieši.
V tomto prípade si človeka predstavme ako
sklenenú priehľadnú matriošku. Keď sa tá
úplne najvnútornejšia časť pozerá smerom
von, komunikuje a koná, musí tak činiť cez
svoje vonkajšie obaly. Keď s ňou komunikuje
okolie, tak kým prejde komunikácia k najvnútornejšiemu jadru, musí všetky vonkajšie
vrstvy prekonať. V nich sa nachádzajú všetky
situácie, ktoré sme zažili, dobré aj zlé. Ak by
človek nemal poranenia z predchádzajúcich
skúseností, nemal by žiadny strach, žiaľ či
hnev. Situácie by boli len situácie a komunikácia von aj dnu by bola radostná, jasná
a dobrá, lebo taká je aj podstata človeka.
A obaly matriošky by boli priehľadné, jasné,
bez vzorov, zhlukov či krivých vrstiev.
Ľudia však mávajú aj predchádzajúce skúsenosti a tie na obaloch zanechávajú obrazce,
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tvary. Cez tie potom komunikácia plynie von
aj dnu a je nimi ovplyvnená. Vidíme len to,
čo k nám cez obrazce predchádzajúcich skúseností presvitá. No aj z nás je vidno len presvitajúcu časť, nie celok.
Väčšina ľudí s nami komunikuje iba na základe toho, čo vidia cez matrioškové obaly. Nevidia nás „celých“. Aj keď cítime, že by sme mali
byť veľkí a robiť väčšie veci a viac byť „vidieť“,
naše „zatemnenia“ z minulosti náš môžu
oklamať. Vyvolali totiž odozvu okolia, ktorá
nezodpovedá našej skutočnej veľkosti.
V takom stave sa človek začne cítiť nepotrebný, akosi nazvyš, vie, že nedáva, čo by mal
a preto nie je schopný ani brať, čo by mohol. A v tomto pocite nevidí svoju hodnotu,
možný prínos, potrebnosť. Práve naopak,
v obave, aby škody neboli ešte väčšie, cúva
viac dozadu a zneviditeľnieva sa, vypadáva
z kolektívu, prípadne sa trestá. Prestáva mať
konštruktívne plány, nevidí ich zmysel, nevidí budúcnosť, akú by mohol mať, len „tresty“,
ktoré by mali prísť. Tu nastáva vyhorenie: ako
roj iskričiek sa rozplýva to, čo človek vytvoril
a keďže dobrý spoľahlivý vesmír odpovedá na
naše priania, človek dostáva, čo si pýtal. A pritom na začiatku boli na matrioške iba drobné
fliačky. Problém bol, že sme uverili, že sme
o tie fliačky menší. Ale to nie je pravda! Naša
bytosť je za tými fliačkami stále žiarivá a celá.
Aby ste z tohto stavu človeka naštartovali, je
potrebné fliačky postupne eliminovať.

Kto pomáha druhým, pomáha sebe

Každý človek má ako bytosť nekonečnú
hodnotu a stojí za všetku námahu, aby sa
stal sám sebou a v tomto stave mohol byť
skvelým tvorcom skvelých vecí. Potrebnosť
každého je podmienená tým, že sa všetci
nejakou mierou ovplyvňujeme a čím lepší
budeme, o to lepší bude svet, v ktorom žijeme. Preto akoukoľvek pomocou iným pomáhame aj sebe.
Ak teda človek má takú vysokú hodnotu,
prečo sa ocitol v stave „vyhorenia“? Podľa
mňa preto, lebo o tom nevie. Vždy, keď sa
nám podarí presvedčiť človeka o jeho potrebnosti, zmažeme tým veľa fľakov z jeho
matriošky. Dali sme mu možnosť oživiť tie
svoje časti, ktoré už mal za pochované. Tým
mu vraciame aj schopnosti týchto stratených častí, teda nové možnosti. Postupne,
s uvedomením svojej hodnoty a potrebnosti, začne opäť dávať.
Keďže v tomto stave je človek a jeho svet
v chaose, treba začať chaos meniť na poriadok. Treba začať s čímkoľvek, v čom vidí
možnosť zmeny k lepšiemu a utvrdiť ho
v tom, že sa to dá. Pohádali ste sa s rodinou
a chýbajú ti? OK. Zavolajte im, povedzte im
všetko úprimne a opýtajte sa, čo môžete
pre nich urobiť. Aj vy im predsa chýbate. Že

môžu byť najprv odmietaví? Nevadí, pokračujte, kým ich nepresvedčíte, že to myslíte
vážne, aby si mohli aj oni uvedomiť, že máš
pre nich cenu a chýbaš im. Urobili ste všetky
hriechy sveta? OK! Človek tak skúsený, že si
to uvedomuje, má nesmiernu cenu, lebo ich
už nikdy nezopakuje.
Nebo je plné „prúserárov“: Mojžiš zabil človeka, Augustín bol darebák, František bol
opilec a hýrivec. Ako sa stali takými príkladmi pre mnohých? Priznali si to, napravili to
a uverili, že sú tým očistení, lebo chceli byť
očistení a viac to na nich nemalo vplyv. Mali
cieľ, ktorý pre nich mal zmysel, išli za ním
a urobili toľko dobra a veľkých skutkov, že na
malosť už nebol priestor. Nie je potrebné sa
za zlé veci trestať: je potrebné ich napraviť
a poučiť sa. Preto človeka pravda oslobodí.
Pravda je aj o tom, že si našu cenu určujeme my sami. Ak svoje „neúspechy“ vidíme
len ako štatistiku na ceste za zmysluplným
cieľom, tak nás na ceste za cieľom nemôže zastaviť prehra. Nemáme dôvod sa cítiť
„vinný“, „menejcenný“ či „menej potrebný“.
Upravíme plán a kráčame za cieľom ďalej.

Nechajte minulosť minulosťou

Z praxe poznám človeka, ktorý ako dieťa stratil rodinu a vyrástol v domove. Bol perfektný
murár a presadil sa aj v Nemecku. Potom sa
oženil, mal dve deti. Počas týždňoviek nebol
manželský život jednoduchý a manželstvo
sa rozpadlo. Tento človek to cítil ako zlyhanie. Bol opäť bez domova, jeho deti nemali
kompletnú rodinu a to bolo podľa neho to
najhoršie na svete. Hoci mohol svojou prácou zlepšiť situáciu sebe aj im, paralyzovala
ho hrôza z nej, menil roboty, zarábal málo aj
v dobách, keď murári zarábali skutočne veľa.
Trvalo to niekoľko rokov a on žil stále v minulosti, dobrej aj zlej. Medzitým deti vyrástli,
aspoň tento „kameň“ prestal byť tak paralyzujúci a on dokázal pochopiť, že život išiel
ďalej. Hoci bývanie rieši stále provizórne, začal splácať svoje dlhy, zamestnal sa v Anglicku a začal vidieť aj svoj prínos, svoju potrebnosť. S deťmi sa stretáva rád, lebo aj u nich
vidí budúcnosť a svoju účasť v nej. Svojou
skvelou prácou spláca priateľom svoje resty
a oni to oceňujú, lebo je vo výmene.
Čo dodať? Myslím, že je dobré si priznať, ak si
myslíme, že niečo sme mali urobiť inak a vidíme to ako problém. Lebo tak problém môžeme riešiť a nájsť v ňom oslobodzujúcu pravdu. Buď riešime problém my, alebo problém
rieši nás – veď sme ho sami vytvorili! Prajem
vám, aby ste ako jeho tvorcovia našli dostatok sily aj na to, aby ste ho vyriešili.
Autor: Monika Ponická
Článok bol uverejnený v časopise
Úspešní manažéri.

RECEPTY ¨

Punčové rezy

Postup cesto:
Žĺtky s práškovým cukrom vymiešame pridáme múku s práškom do pečiva a nakoniec sneh zo 4 bielkov. Upečieme postupne tri pláty.

III.cesto:
Cesto natrieme džemom a zaťažíme asi na
hodinu.

I. cesto:
Cesto natrieme džemom.

Cukrová poleva :
5 dkg cera
30 dkg práškový cukor
šťava z jedného citróna
farbivo
trochu vriacej vody

II. cesto:
Cesto polejeme punčovou polevou.
Poleva:
15 dkg kryštálového cukru
2 dcl vody
1 dcl rumu
farbivo
Cesto na tri pláty:
4 vajcia
4 lyžice práškového cukru
4 lyžice polohrubej múky
1 prášok do pečiva

Postup poleva:
Vodu s cukrom zohrejeme, aby sa rozpustil
pridáme rum a farbivo.
Dáme na druhý plát, ktorý je pokrájaný na
štvorček.

Potom urobíme cukrovú polevu.

Postup:
Ceru roztopím a pridám práškový cukor
a citr. šťavu, miešam vareškou a keď je to
ešte husté, že sa zle mieša pridám troška
vriacej vody. Vymiešam chvíľku a natrieme
na koláč.
Necháme stuhnúť a pokrájame.
Dobrú chuť :)
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¨ PREDSTAVUJEME
P O S K Y T UJ E M E A D R E S N Ú P O M O C
KONKRÉTNYM ĽUĎOM A DEŤOM V NÚDZI
Poslaním občianskeho združenia WellGiving je inšpirovať ľudí pre
dobro prostredníctvom netradičných filantropických projektov
a využitím moderných technológií.
Občianske združenie WellGiving prevádzkuje 3 internetové
stránky NÁDEJE:
dakujeme.sme.sk - Darujte online tu a teraz. Adresná pomoc konkrétnym ľuďom - ich príbehy.
zdobrychruk.sk - Nedarujte nám rybu. Neučte nás chytať ryby.
Kúpte si jednu z nich od ľudí s postihnutím, pracujúcich v chránených dielňach, neziskových organizácií a žien podnikateliek, ktoré
boli dlhodobo nezamestnané a začali podnikať.
dvepercenta.sk - Kontakty na neziskové organizácie. Predvyplnené tlačivá pre poukázanie 2% z dane.
Projekt dakujeme.sk sme vytvorili a venovali všetkým ľuďom, ktorí
aktívne hľadajú pomoc, resp. chcú pomôcť iným. Majú zaujímavé
nápady a potrebujú financie na ich realizáciu.
Ďakujeme.sme.sk je prvý darcovský portál na Slovensku. Vznikol v októbri 2005 ako nápad troch priateľov: Daniela Duriša, Tiny
a Ľuboša Tvrdoňa. Od začiatku bol realizovaný ako projekt mamičiek na materskej... Náš tím dnes tvorí: Martina Tvrdoňová, Kamila
Hornáčková, Zuzana Kamenická, Martina Jeck a Ľuboš Tvrdoň.
Sme priestorom, kde sa stretávajú ľudia, ktorí potrebujú pomoc,
dobrovoľníci, štedrí darcovia a fundraiseri – ľudia, ktorí citlivo vnímajú svet okolo seba. Snažia sa ho zmeniť: odpovedať na volanie
o pomoc, získavať dary pre organizáciu a zažiť pri tom všetkom zábavu. Organizácie môžu využívať dakujeme.sme.sk pre získavanie
darov inovatívnym spôsobom: premenou svojich priateľov na online fundraiserov.
Ďakujeme.sme.sk sme vytvorili pre ľudí, ktorí chcú pomáhať, či deťom s postihnutím, s vážnymi ochoreniami, ovdovelým matkám
a ich deťom, náhradným alebo viacdetným rodinám, ľuďom žijúcim
v chudobe a v núdzi, nadaným študentom alebo „neziskovke“, ktorá
má ich dôveru a hľadá financie na realizáciu svojich aktivít.
Prednosťou systému darovania je jeho jednoduchosť a transparentnosť. Po prijatí daru na účet, sa vaše meno alebo prezývka zobrazí
pod príbehom obdarovaného človeka/organizácie spolu s informáciou o výške vášho daru. Obdarovaný má tak prehľad o daroch, ktoré mu boli zaslané, a darca si môže spätne overiť, či ním darovaná
čiastka bola pripísaná na konto obdarovaného.
Môžete podporiť príbehy konkrétnych ľudí, alebo si môžu vyhľadať
niektorú zo zaregistrovaných organizácií. Všetky platby realizujú
prostredníctvom platobného systému ich banky - teda využívate
bankami chránený finančný prevod.
Naša pomoc je adresná.
Žiadatelia o pomoc sú povinní pri vytvorení výzvy dokladovať pravdivosť svojho príbehu a zodpovedajú za prípadné následky, pokiaľ
sa nimi uvedený príbeh ukáže byť nepravdivý.

Už 6 rokov pomáhame ľuďom, ktorí nemajú finančné zdroje na operáciu, liečenie, zdravotné pomôcky, rehabilitáciu, štúdium a pod.
Umožňujeme im porozprávať ich príbeh, alebo príbeh priateľa, ktorý hľadá pomoc, či prezentovať zbierku neziskovej organizácie.
www.zDobrychRuk.sk prezentuje šikovnosť ľudí s postihnutím.
Snažíme sa získať pre nich zákazky od firiem. Firmám ponúkame
produkty z kvalitných materiálov s moderným dizajnom, ktorí tvoria profesionálni dizajnéri. Naším cieľom je dať ľuďom s postihnutím
prácu, ocenenie ich zručnosti a šancu žiť medzi nami, nie na okraji.
Projekt zDobrýchRúk sa začal v roku 2010 získaním ceny za inovatívny projekt sociálneho podnikania od NESsT. Projekt z Dobrých
Rúk je spoločným dielom ľudí s mentálnym, telesným a duševným
postihnutím, autizmom, či mamičiek v krízovej situácii, profesionálnych dizajnérov, lídrov chránených dielní, neziskových organizácií,
ako aj ľudí pôsobiacich v biznise a v médiách.
Vo wellGivingu sme ako rodina v pravom slova zmysle. Spája nás
láska a slová Oskara Wilde: Neveríme na zázraky, videli sme ich už
priveľa. Ďakujeme Ti, Pane.

Otázky týkajúce sa spolupráce s našim tímom adresujte
na tvrdonova@dakujeme.sk alebo 0949 428 239.
Otázky týkajúce sa ľudí, ktorí potrebujú pomoc adresujte
na martina@dakujeme.sk alebo 0907 720 851.
Otázky týkajúce sa evidencie darov adresujte
na kamila@dakujeme.sk alebo 0905 562 940.
Otázky týkajúce sa prijektu zDobrýchRúk adresujte
na zuzana@zdobrychruk.sk

Ochrana osobných údajov darcov je jednou z našich priorít.

Sú dve cesty víťazstva, silou, alebo Láskou.
Víťazstvo silou trvá len pokým trvá sila. Víťazstvo Láskou je navždy...
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