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e tu január nového roka a s ním ďalšie číslo časopisu. Veríme,
že Vás zahraje aj na duši počas zimných dní.

Za náš časopis sa neplatí. Môžete si ho dať poslať aj poštou,
dajte nám vedieť na našej bezplatnej telefonickej linke SPIG
s.r.o. 0800 105 707.
Naši obchodní zástupcovia ich rozdávajú na ÚPSVaR, do lekární, na zdravotné strediská či úrady. Tiež ich posielame rôznym
združeniam.
Naša spoločnosť SPIG s.r.o. v tom vidí lepší zmysel, ako rozdávať
reklamné predmety.
Myslíme si, že nie len chlebom je človek živý a chceli by sme sa
prezentovať s touto našou ideou. My vám nechceme len niečo
predať, my chceme, aby sa vám žilo o niečo lepšie. A aspoň informovaním, AKO SA TO DÁ dosiahnuť, aké sú cesty a možnosti
k lepšiemu zvládnutiu denného žitia sa o to snažíme
Opakujeme zoznamy príspevkov a nadácií. Aktuálne pridávame informácie. Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný
príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok
na úpravu pomôcky a iné témy, ako sa lepšie zorientovať a pomôcť si.
Ďakujeme vám za váš záujem a tešíme sa, ak sme vám aspoň
trošku pomohli...
MP
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¨ POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH

„Chcete sa dozvedieť o možnostiach,
ako získať zdvíhacie zariadenie?“
Naše komplexné služby a poradenstvo sú tu pre Vás!

Hneď zavolajte na našu BEZPLATNÚ linku: 0800 105 707

„Potrebujete bezplatné zameranie,
odskúšanie, aby ste zistili vhodnú
pomôcku, jej cenu a spôsob ako ju získať?“

Monika Ponická
konateľ a obchodný riaditeľ

Náš obchodný zástupca Vás rád navštívi a:
•
•
•
•
•
•

vykoná bezplatné zameranie a vyhotovenie ponuky,
poradí najvhodnejšie riešenie z hľadiska praktického využitia aj ceny,
v prípade potreby pomôže s vyplnením žiadosti o finančný príspevok,
v prípade potreby pomôže pri jednaní s UPSVaR,
poradí ako získať zdvíhacie zariadenie bez doplatku,
bezplatne pomôže vašim členom vyriešiť Váš problém s bezbariérovosťou.

SPIG s.r.o. ponúka
POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Tulská 2, 960 01 Zvolen
spig@spig.sk • www.spig.sk
BEZPLATNÁ LINKA

0800 105 707

„STAVBA BEZ BARIÉR“
Kuchyňa s jedálenským kútom

Univerzálne riešená kuchyňa má kuchynskú linku usporiadanú do tvaru „U“ alebo „L“, pretože takto sú pracovné
a manipulačné plochy sústredené. Pri kuchynskej linke
musí byť zabezpečený dostatočný priestor pre otáčanie
vozíka o 360°, t.j. kruh s priemerom 1500 mm.
Pre uľahčenie vykonávania činností pre osoby na vozíku môžu byť použité:
• možnosť zasunutia inv. vozíka pod pracovnú plochu
hlavne v mieste drezu, hlavnej prac. plochy a pri sporáku
• nastaviteľná výška prac. plochy a závesných skriniek (hlavne pre osoby s progresívnym a regresívnym charakterom ochorenia)
• varný panel s ovládaním spredu
• rúra na pečenie vo výške cca 800 - 1000 mm s plochou na uloženie plechu alebo nádoby na pečenie
• kontajnerové prvky v dolnej časti kuchynskej linky
• možnosť vysunutia pomocnej pracovnej plochy.

2

I Inak obdarení I január 2015

Peter Slabina
hlavný konštruktér
technický riaditeľ

Pôdorys kuchyne s jedálenským kútom

SKUTOČNÝ PRÍBEH ¨

Sestričky
bojovníčky
Staršia Dominika má 14 rokov. Je z nej riadna puberťáčka. Tak ako
sa hovorí, že malé deti, malé starosti, tak u inak obdarených deti to
platí niekoľkonásobne. Mladšia Bianca nastúpila tento rok do školy,
má 6 rokov.
Dievčatá sa narodili s genetickým ochorením pontocereberálna
hypoplazia, epilepsia. Je to genetické ochorenie, o ktorom sme sa
dozvedeli, až 2 roky po narodení mladšej Bianci. Predtým sme absolvovali genetické vyšetrenia s negatívnymi výsledkami. Po ôsmich
rokoch sme sa rozhodli, resp. sme našli odvahu na druhé dieťa. Tehotenstvo, pôrod, Biancine vyšetrenia po pôrode, všetko bolo v najlepšom poriadku. Prvých 6 týždňov bol ako sen, vychutnávali sme si každý očný kontakt, každý úškrn, to, ako si dávala rúčky do úst. Potom
však nastal zlom, kedy prestala vnímať, bola v patologickom záklone, bez spätnej väzby. Dni, ktoré nasledovali, neprajem ani najväčšiemu nepriateľovi! Toľko otázok, na ktoré neboli žiadne odpovede,
zúfalstvo, strach. Nasledovali vyšetrenia na neurológii v Košiciach,
Bratislave. Vzhľadom na to, že sa predpokladala rovnaká diagnóza,
Dominika, ako staršia sestra, absolvovala rôzne odbery krvi, kostnej
drene, likvoru. Výsledky z vyšetrení boli negatívne. Nasledovala genetika, kde sme mali šťastie na úžasnú pani MUDr. Behúnovú, ktorá
dievčatá nakamerovala, nafotila a na lekárskych konzíliách konzultovala ich stav a možnú diagnózu. Vďaka pani doktorke sa nás ujali
špecialisti z Holandska, ktorí diagnostikovali naše ochorenie, ktoré
laicky znamená, že otec dievčat mal rovnaký, poškodený gén ako ja.
V skutočnosti to znamenalo, že sme mali 25% šancu na zdravé dieťa.
Táto informácia však prišla neskoro.
Šťastím v nešťastí boli skúsenosti, ktoré som mala, a tak mladšia Bianca
už ako polročná absolvovala 100 expozícii v kyslíkovej komore, rôzne
rehabilitácie, injekčnú liečbu na stimuláciu mozgu v Egypte, delfinoterapiu, canisterapiu, masáže, ale samozrejme aj rôznych liečiteľov, ktorí
„jej chytali poškodený nerv“ . Nič z toho však neľutujem. Tieto terapie
absolvovala aj Dominika, no jej stav je o niečo horší. Najmä po mentálnej stránke, po telesnej je na tom o málo lepšie. No stále sú ležiace,
plienkované, nekomunikujú a potrebujú 24-hodinovú starostlivosť.
Musím však zdôrazniť, že toto všetko som mohla absolvovať len vďaka
finančnej podpore rodiny, známych, dlhoročnej podpory rodiny Sýkorovej z Prievidze a tiež vďaka poukázaným 2% z dane.
Život som prispôsobila potrebám mojich dcér, tak ako každý rodič.
Už ako 20-ročná, keď si moje rovesníčky užívali život, ja som „behala“
po rehabilitáciách, po pobytoch, hľadala doktorov, možnosti liečby... Do svojich 25-rokov som mala nárok na austrálske občianstvo,
po mojej mamine, ktorá tam aj s bratom žije. Ale len ja! Čo by znamenalo, že Dominiky by som sa musela vzdať.
Vzdala som sa, ale občianstva. No najťažšie bolo a stále pre mnohé
rodiny je, že väčšinou pracuje len otec a mamina sa rokmi dostáva
na okraj spoločnosti. Sama som si tým prešla. Mala som jedinú tému,
ktorá zapadá len do uzavretej spoločnosti matiek inak obdarených
detí.
Ak som sa stretla so známymi, kamarátmi a pokiaľ sa ma nespýtali
na Dominiku, neskôr aj na Biancu, tak som sa nevedela zapojiť do komunikácie. Na Slovensku absentujú zariadenia, ktoré by ponúkali
komplexný rehabilitačný a edukačno-vzdelávací program. Z toho
dôvodu som aj ja bola takmer 12 rokov doma s dievčatami. Posledné roky, keď sa narodila Bianca, som mala aj asistentku, inak nebolo
možné zvládať terapie. No boli dni, kedy som pomoc nemala a tak

som už ráno bola v časovej tiesni. Vyzliecť, prebaliť, obliecť, pripraviť
raňajky, nakŕmiť, umyť, učesať... Všetko dvakrát. A tak dať obe do vozíkov, pripraviť ich ku dverám, odniesť jednu do auta, rýchlo domov,
a potom druhú. A to sme len odchádzali. To isté ma čakalo, keď sme
niekam prišli a potom cesta domov. 12 hodín mi vypĺňalo prebaľovanie, kŕmenie, cvičenie, hygiena, nakladanie z vozíka na vozík. A všetko dvakrát.
V auguste 2013 sme sa so snúbencom rozhodli otvoriť rehabilitačné
Kinesis centrum v Rakúsku. Nasledovať malo sťahovanie. Odkladala
som to do februára 2014. Myšlienka na to, že musím začať od úplného začiatku, bez priateľov, rodiny... Teraz som však šťastná, že som
sa nechala nahovoriť, hoci prvé mesiace boli nesmierne náročné.
Okrem toho som študentkou 3-tieho ročníka na vysokej škole, čiže
dochádzanie do Košíc nás stojí tiež veľa úsilia. „Voľný“ čas mi vypĺňa
aj moja vysnívaná práca a štúdium nemeckého jazyka. A áno, dve
inak obdarené deti. Ranné stresy s obliekaním, prebaľovaním, kŕmením, hygienou nás neobchádzajú, ale potom pre dievčatá príde
pred dom školský autobus, ktorý ich odvezie do školy, kde okrem
vyučovania majú plávanie, snoezelen, rehabilitáciu, masáže a rôzne
iné stimulácie, ktoré sú pre dievčatá nevyhnutné. O 16-tej školský
autobus opäť privezie dievčatá domov. Predtým som sa často pýtala,
ako mám dosiahnuť to, aby bol náš život podobný rodinám so zdravými deťmi. „Stačilo“ sa presťahovať o niekoľko sto kilometrov ďalej
a začať od úplného začiatku.
Samozrejme stále riešime pomôcky, vozíky a najbližšie nás čaká aj
operácia Dominikinej ťažkej skoliózy, s ktorou ešte bojujem, po skúsenostiach s narkózou, ktorú nedávno podstúpila Bianca kvôli nosným mandliam. Usmievavé dievčatko, ktoré po mnohých terapiách,
rehabilitácii a hlavne Skenar terapii už nemala mimovoľné pohyby,
sa vrátila na úplný začiatok – patologický záklon, žiadna reakcia, mimovoľné pohyby. V tom čase mala 4 roky. Všetka snaha a každé malé
napredovanie boli zbytočné. Ale aj tu som mala šťastie na užasnú terapeutku Niké Mosznyak, ktorá nám Skenar terapiou opäť pomohla
a „vrátila“ mi moju usmievavú princeznú.
Keďže ako dieťa som trénovala športovú gymnastiku, tak práve
pohyb ostal mojím „ventilom“. Okrem toho, ak si zamestnávam
mozog na maximum – prácou, školou..., neostane mi čas na sebaľútosť, do ktorej sa častokrát ponárame. V Rakúsku je veľa nádherných miest, ktoré sú upravené aj pre vozičkárov, preto nie je problém dostať sa hoci aj na Hitlerove Orlie hniezdo, ktoré je vo výške
1800 m n.m. Takže aj príroda je to, čo nám dáva silu.
Nikto si nepraje, aby sa mu narodilo choré dieťa, alebo aby podstúpil
cestu za zdravím, ktorá je pre mnohých samozrejmosťou, ale dostala
som „balík kariet“, tak hrám, častokrát s chybami, ale robím to najlepšie ako viem!
Katarína Macková
tel. 0907624554
katymackova@gmail.com
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¨ TERAPIE

Vyskúšali sme... alebo viac hláv – viac rozumu
O týchto metódach Vám málokto povie. Ak vôbec. Na veľa vecí som spočiatku pozerala ako blázon. U lekárskej verejnosti vzbudzovali skôr
zhrozenie. Na druhej strane, progresu sa tešil každý. Najmä ak nevidel za oponu.

Loptičkovanie

(loptičková facilitácia)

Je psychorelaxačná metóda, ktorá sa aplikuje pomocou molitanových loptičiek.
Môj syn má kvôli oslabeným pľúcam a hypotónii vždy veľké problémy hlavne pri respiračných ochoreniach. Nehovoriac o tom, že
ako dieťa s autizmom neprimerane reaguje na lieky, ktoré u bežnej populácie majú
skľudňujúci charakter. U nás podávanie liekov na uvoľnenie hlienov a odkašliavanie
spôsobuje ešte ďalšiu nadmernú hyperaktivitu. Prvýkrát, keď sme boli v kúpeľoch v Kováčovej, Martin ochorel a rehabilitačná sestra, ktorá videla moje trápenie, mi ukázala
techniku loptičkovania. Prefotila mi príručku,
zacvičila ma a dodnes loptičkovanie používam pri liečení syna. Ak máme suchý a dráždivý kašeľ, po aplikácii loptičkovania sa mu
hlieny v priebehu pár hodín začnú uvoľňovať. Preto odporúčam, aby si túto techniku
osvojili maminky detí, ktoré majú podobný
problém. Metóda je vhodná nielen pri tomto
type ochorenia , ale i neurologických , ortopedických a pri poúrazových stavoch detí
i dospelých.
Metóda je dobrá hlavne v tom, že je to príležitosť pre rodičov, aktívne sa podieľať na procese zlepšovania zdravotného stavu dieťatka.
Pre dieťa je hlavne prínosné, že je v domácom
prostredí a rodič je v úlohe zdravotníka, ktorý
je tou lepšou alternatívou. Je to neinvazívna
a hlavne veľmi príjemná forma stimulácie potrebných svalových partií, ktoré sa podieľajú
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na procese vypudzovania hlienov z dýchacích ciest. Nejde len o povrchovú masáž, ale
dochádza k reflexnému pôsobeniu na vnútorné orgány.
Pri komplexnej liečbe respiračných ochorení
je okrem loptičkovania dobré používať aj ďalšie alternatívne metódy, pitie a inhalovanie
minerálnych vôd/Vincentka/, preplachovanie
nosových dutín slanou vodou. U nás platí aj
potieranie hrudníka a chrbta eukalyptovou
masťou. Predpokladom úspechu je aj pravidelnosť. Odporúčaný interval je jedenkrát
za deň, počas pretrvávania problémov. V príručke je uvádzané, že pri deťoch, ktoré majú
alergie, je dobré začať loptičkovať už mesiac
pred nástupom sezónnych alergií .

Ako správne loptičkovať?
Na loptičkovú facilitáciu potrebujeme špeciálne molitánové loptičky. Sú vyrábané v štyroch základných veľkostiach M 2 ,M 5, M 7
a M 9. Číslo udáva približný priemer v centimetroch.
Pri loptičkovaní používame dve metódy pohybu loptičky po tele pacienta:
1. Gúľanie loptičky dlaňou a zápästím.
2. Vytieranie – posúvanie loptičky pevne medzi prstami , aby sa nemohol otáčať, loptička sa ťahá po konkrétnej telovej partii.
Mária Helexová

SPOLOČNOSŤ NA POMOC OSOBÁM S AUTIZMOM ¨

Téma: Dobrovoľníctvo
Ľudia si povedia, že dobrovoľníctvo je jednoduchá vec. Zavolám si pár ľudí a tí urobia to,
čo potrebujem. Možno to takto platí, pokiaľ
sa robia manuálne práce, ktoré zdravý človek zvláda a je schopný realizovať. Ak chcete
zohnať dobrovoľníkov k „inak obdareným
detičkám“, ako sú deti s autizmom, je to
omnoho ťažšie. Vďaka jednej mladej slečne,
s ktorou som sa náhodou stretla pred vyše
rokom v Komunitnej nadácii Zdravé mesto,
Ide Adolfovej, boli moje kroky nasmerované
do Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, kde som spoznala ústretových ľudí ako
je doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. a slečna Mgr. Veronika Morvayová, ktoré pomohli mne ako rodičovi zreálniť
myšlienku dobrovoľníctva vo forme asistencie deťom s autizmom na Špeciálnej základnej škole v Banskej Bystrici. Centrum dobrovoľníctva na základe mnou zozbieraných
podkladov a komunikácie s menovanou školou, ktorej pani riaditeľka Mgr. Lýdia Miklošovičová bola tejto myšlienke naklonená,
v priebehu roka 2014 vypracovalo projekt ,
ktorý podporilo Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR s názvom:

u detí s touto diagnózou vedie k limitovanému množstvu stereotypných činností. V triedach sú umiestnení žiaci, ktorí môžu mať
okrem autizmu aj iné vývinové poruchy, ako
je napríklad detská mozgová obrna, poruchy
zraku, alebo sú ich komunikačné schopnosti
značne obmedzené.

Môj svet je Tvoj
Môj svet je Tvoj je asistenčný dobrovoľnícky
program, ktorý realizuje Špeciálna základná
škola na Ďumbierskej ulici v Banskej Bystrici v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva. Dobrovoľnícky program je zameraný
na asistenciu žiakom s autizmom počas vyučovania, čím sa napomôže zlepšeniu, resp.
udržaniu ich schopností, zručností, návykov
ako aj samotnému vzdelávaniu a výchove.
V rámci programu sú rešpektované špecifické potreby žiakov s autizmom, program je
založený na individuálnom prístupe k žiakovi. Program je určený pre žiakov s autizmom
rôzneho veku.
Autizmus je vývojová porucha, ktorá je charakteristická špecifikami v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti, čo

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky v programe
Môj svet je Tvoj sú väčšinou mladí ľudia, ale
výnimkou nie sú ani ľudia vyššieho veku. Keďže však v programe ide o asistenciu počas
vyučovania, dobrovoľníci a dobrovoľníčky by mali mať voľný čas v dopoludňajších
hodinách. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky sú
do programu vyberaní na základe vyplnených kontaktných dotazníkov a osobných
pohovorov. Pred účasťou v programe prechádzajú výcvikom a počas účasti v programe im je poskytovaná odborná podpora,
vedenie a supervízia.

V Špeciálnej základnej škole na Ďumbierskej projekt koordinuje Mária Helexová,
helexova@gmail.com
Program vznikol ako súčasť projektu Služby
mladým podporeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Aby projekt mohol úspešne v decembri
2014 začať, predchádzal mu nábor dobrovoľníkov, ktorý sa začal 7. októbra. Prihlásilo
sa okolo 20 záujemcov. Slečna Morvayová
z Centra dobrovoľníctva prišla 16.10. na malú
osobnú exkurziu do tried, pre ktoré sa dobrovoľníci vyberali. Následne v krátkom čase
v dvoch skupinách, v dvoch rôznych dňoch,
si prišli svoje budúce pôsobisko pozrieť nádejní dobrovoľníci. Z cca 20 adeptov zostalo 11 dievčat. Nasledoval dvojdňový výcvik,
na ktorom som sa zúčastnila aj ja, pani učiteľka zo ŠZŠ Mgr. Jitka Kučerová a celé to viedla
Mgr. Morvayová. Bolo dôležité zoznámiť sa,
pomenovať očakávania aj obavy. Každopádne je to proces, ktorý vzhľadom na to, že je
to pilotný projekt pre skupinu špecifických
klientov, bude potrebovať isté kompromisy,
trpezlivosť, čas a ochotu na sebe pracovať.
V mesiaci december sme začali, dobrovoľníci sa zoznamujú s deťmi, dostali vypracované dotazníky od ich rodičov, ktoré im čosi
napovedia o ich špecifikách. Samozrejme, že
sú zaviazaní mlčanlivosťou a podklady majú
pre svoju vlastnú potrebu. Začiatky sú vždy
ťažké, ale dúfam, že potenciál, ktorý v týchto
mladých ľuďoch je, bude správne rozvinutý
a deťom to pomôže.
Mária Helexová

Program v Centre dobrovoľníctva koordinuje Mgr. Veronika Morvayová,
kontakt: v.morvayova@gmail.com
tel.: 0910 461 103.
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¨ SPOLOČNOSŤ NA POMOC OSOBÁM S AUTIZMOM

SPOSA BB predvianočná kapustnica

Kapustnica a posedenie pri nej slúži na stretávanie sa priateľov, známych a ľudí, ktorí
majú niečo spoločné. My máme spoločný životný údel, menom autizmus. Je neskutočne
vzácne, keď sa my, rodičia našich iných detí,
môžeme stretnúť v takejto pohodovej atmosfére. Nebolo nás veľa, ale myslím si, že sme
boli partia zrelých rodičov, ktorí sa na túto
tému dívame s odvahou a porozumením.
V našej pôvodnej rodičovskej kuchyni,
v ktorej sa varila kapustnička na klasickom
šporáku, prikladajúc doň polienka, prišlo
na tému, ako to všetkým pripomína detské
časy, keď chodili na prázdniny k svojim starým rodičom. Rozprávali sa príhody, zasmiali sme sa, prebrali vážne témy. Rozobrali sa
veci na drobné. Vždy sa v tejto kuchyni riešili
všetky problémy, ktoré sa doniesli aj z iných

domov. Smialo sa tu, plakalo, bojovalo, žilo
i umieralo. Môj, už nebohý otec, boli s mamičkou bútľavé vŕby pre všetkých, ktorí nevládali ísť ďalej. Tu ožívali otcove historky
zo života, jeho detstvo, mladosť. Mamine
večerné rozprávky pri peci v kúte..., niekedy
som si na tú pec dala deku a sediac na nej,
vychutnávala odchádzajúce teplo. Tohtoročná kapustnica oživila atmosféru tejto kuchyne, ktorá bez nich bola osirelá a chladná.
Určite by sa tešili, že znovu ožila osudmi ďalších ľudí a to teplo, ktoré tu zostalo vo forme
nábytku a spomínanej pece, umožnilo prežiť
nádhernú sobotnú kapustnicu.
Aj keď niektorí z nás prišli s boľavou dušičkou, domov už odchádzali iní. Odvážnejší,
s pocitom, že to, čo tak bolí, sa isto bude dať
riešiť. Tým, že spoznali kohosi nového, kto

ukázal, že ľudia majú aj dobré srdce, ich presvedčilo, že ešte je šanca. Ak vidím, že príde
ku mne ubolená duša, na začiatku neviem,
ako jej pomôcť a keď vidím, že si nájde v komunite dušu, ktorá jej načúva, viem, že táto
práca má zmysel. Ja nedokážem liečiť všetky
rany, učím sa len načúvať, preciťovať a viem,
že aj medzi nami sa vždy nájde ktosi s iným
osudom, ktorý tomu druhému dá nádej.
A o tom to je.
Spájať rodiny detí s autizmom v ich rozmanitosti osudov, v ktorej sú jedineční a tým, čo si
prežili, nesúc si to v sebe, raz určite prinesú
obohacujúcu zmenu svetu, v prijatí inakosti
svojich detí a samých seba.
Mária Helexová

Krásna akcia pre deti s rôznymi postihnutiami SPIEVANKOVO
Dňa 11.12.2014 sa uskutočnila v centre OZ
Nožička nádherná udalosť, ktorej sme boli
aj my z OZ SPOSA BB účastní. Deti, ale aj my
rodičia, sme si to skutočne užili, hlavní aktéri
urobili pre deti superšou, ktorá malé detské
srdiečka naplnila ozajstným šťastím. Ich tváričky boli vysmiate a všetky mali možnosť
sa do programu zapojiť, adekvátne k svojim
osobným možnostiam. Môj obdiv majú aj
samotní tvorcovia programu, keď ešte pred
našou akciou robili program pre detičky
v banskobystrickej detskej nemocnici. Nasadenie, ktoré dali do svojho vystúpenia, je
ohromujúce. Prirodzené správanie smerom
k detičkám, ale aj rodičom, je čosi, čo treba
v tomto článku oceniť. Nie každý dokáže
spontánne pracovať so špecifickou skupinou
detičiek s takou ľahkosťou a entuziazmom.
Deti na nich pozerali ako na stelesnenie
všetkého, čo pre ne v ich malých dokonalých
dušičkách znamená slovo rozprávka. Sledovať ich, ako im svietia očká a cez aktérov
programu sa integrujú do deja. Rekvizitami,
ktoré používali, spestrovali dej. Bábky, cez
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ktoré komunikovali, interaktívne zapájali
deti do činností. Decká dostali masky zvieratiek, o ktorých potom spievali. Ostatné dostali rôzne hrkálky v tvare zeleniny, ktorými
ako hudobný doprovod dotvárali tvár predstavenia. Nielen deti mali z toho zážitok, ale
aj rodičia, ktorí si zaspievali s nimi, zasmiali
sa rôznym humorným vsuvkám. Na predstavenie prišlo množstvo rodín s deťmi a aj
sympatizantov OZ Nožička. Touto cestou sa
chcem poďakovať všetkým, vďaka ktorým sa
táto krásna akcia uskutočnila, patrí im moja
úcta a vďaka.
Mária Helexová

Občianske združenie NOŽIČKA
sa chce poďakovať sponzorom
za krásne predvianočné splnenie sna
našim deťom.
Ďakujeme

SPOLOČNOSŤ NA POMOC OSOBÁM S AUTIZMOM ¨

Autizmus a život s ním v rôznych podobách
Možno sa budem opakovať, ale aj v škole nás učili, že „Opakovanie
je matkou múdrosti“. Slovo autizmus je vysvetľované v majoritnej
väčšine ako pojem FOREST GUMP, RAIN MAN a iné sfilmované verzie. Buď je vykresľovaný ako romantika , ideál, alebo extrém. Násilie,
deštrukcia, zlo. Autizmus je individualita bytosti, ktorá je vo svojom
vývoji iná. Všade sa píše o poruche. Je to porucha alebo už nová vývojová etapa človeka?
Prednedávnom som pozerala dokument o premene druhu homo
erectus na homo sapiens, celá táto epocha trvala 250 000 až 300 000
rokov, na konci tohto vývoja ostalo pár 10 000 bytostí dnešného
homo sapiens, ktoré sa prispôsobili podmienkam. Prežili tí silnejší
a organizovanejší. Kde je napísané, že naše deti nemôžu byť začiatkom zmeny homo sapiens na niečo vyššie ako sme my? Prečo
mnohé strácajú schopnosť verbálne komunikovať, keď naša skupina
práve rečou postúpila o level vyššie. Mnohé naše deti s autizmom
majú obrovské dary, ktorým my, ich rodičia, nerozumieme, vysokofunkční ľudia s autizmom dokážu ľahšie fungovať vo virtuálnom
svete alebo majú iné vyššie danosti, ktorých sa my prevažne neurotypickí /?/ obávame. Mnohé deti s autizmom nevedia klamať, ak to
robia, kopírujú čosi, čo prevzali za svoje, lebo im to pomáha prežiť.
Práve pred našimi očami sa mení čosi, čo sme sami svojimi túžbami
po ľahšom živote spôsobili. Vojny, ranené ľudské pokolenia, nárast
rôznych technických vymožeností, pohrávanie sa so životom, prijímanie cudzích látok do tela, experimentovanie so stvorenstvom
a jeho genetickou modifikácou, elektronický smog a iné naše vplyvy
menia aj naše deti, menia aj nás.

vás asistentka v synovej triede opýta, kde beriete silu robiť, čo robíte.
Či nemáte dni, keď máte chuť to zabaliť, je to presne pomenované.
Aj ja mám dni, keď si poviem, dnes nie, ani zajtra, ale potom príde
impulz, stretnutie, film, článok, myšlienka, ktorá to zo mňa zhodí
a dá mi nádej, že to má zmysel a znovu idem ďalej. Život má zmysel, nič nie je náhoda, ale presný zámer. A preto, moji milí odvážni
rodičia, nebojte sa, keď zlyháte. Sme len ľudia, pokiaľ si uvedomíme
chybu, máme šancu opraviť ju. Tak opravujme.
Mária Helexová

Naše deti prišli v rozmanitých formách, vysokofunkčné, múdre, inteligentné , no pre okolie nevychované. Stredne funkčné s nižším
intelektom, ustráchané, ťažšie vzdelávateľné – pre okolie nevychované. Nízkofunkčné, s nižším intelektom , inými postihnutiami, nerozprávajúce, kričiace, neprimerane reagujúce – pre okolie nevychované. ASPERGERI inteligentní svojskí jedinci, géniovia – pre okolie
nevychovaní. Opakujem posledné slovné spojenie, viem prečo, lebo
všetky deti s autizmom, či sú v prvej, druhej, tretej alebo štvrtej skupine, sú zväčša na prvý pohľad krásne bytosti, lež sú iné- pre okolie
nevychované.
My rodičia to máme ťažké, ale skúsme sa na to pozrieť inak. Koľkí
z nás dali svoj život a život svojho dieťaťa niekomu s dôverou do rúk.
Koľkí sme dovolili, aby iní rozhodovali o nás. Kto má právo robiť rozhodnutia za nás? Nikto. Rodíme sa ako samostatná jednotka, ktorá
je zodpovedná za vlastné dýchanie, myslenie, prežívanie vecí, sme
na začiatku jeden perfektne naprogramovaný organizmus, ktorý začne niekto meniť. Výchova v rodine, dogmy, škola, politika, štát, svetová mienka. Každý prichádza sám, zodpovedný za to, že vlastným
postojom k sebe žije a privádza na svet nový život. Zodpovedný aj
za ten nový život, nech je v akejkoľvek podobe, zodpovedný pomôcť
mu aj za cenu, že musí zmeniť mnohé nakódované veci, ktoré dostal.
Zmena alebo ako sa odborne pomenúva porucha autistického
spektra priniesla pre nás ako rodičov povinnosť pomôcť ľahšie prekonávať našim deťom život na ceste, na ktorú sme ich vďaka našej
ľahkovážnosti priviedli. Sme najvhodnejší medzičlánok, ktorý môže
pomôcť nielen našim deťom, ale všetkým. Vždy mi napadne myšlienka „Mnoho povolaných, málo vyvolených „. Berme to povolanie
vážne, aby sme sa stali vyvolenými, ktorí spolu so svojimi deťmi prinesú zmenu.
Odvahu rodičia, ja som jedna z Vás. Osud mi naložil, ale ja sa na to
pozerám ako na obrovskú výzvu, lebo ak niečo dostanete a je to čosi
viac, ako majú tí druhí, má to vysokú cenu. Viem, o čom píšem, ak sa
január 2015 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
Jednorazové peňažné príspevky:
• peňažný príspevok na kúpu pomôcky,
• peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky,
• peňažný príspevok na úpravu pomôcky,
• peňažný príspevok na opravu pomôcky,
• peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia,
• peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla,
• peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla,
• peňažný príspevok na úpravu bytu,
• peňažný príspevok na úpravu rodinného domu,
• peňažný príspevok na úpravu garáže.
Opakované peňažné príspevky:
• príspevok na osobnú asistenciu,
• príspevok na opatrovanie,
• príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov,
• 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 (t. č. je to suma
2,76 €)
- suma sa znižuje podľa výšky príjmu zdravotne postihnutej osoby a spoločne posudzovaných osôb.
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 (t. č. 220,52 €),
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- 148,42 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb
s ŤZP (t. č. 294,01 €),
- výška je iná, ak ŤZP osoba navštevuje školské či pobytové zariadenie.
Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
Slúži na kompenzáciu zvýšených nákladov na diétne stravovanie, obuv, odev, zariadenie bytu, ale aj užívanie auta či starostlivosť o špeciálne vycvičeného psa.
Výška príspevku:
- na diétne stravovanie je mesačne
a) 18,56% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu ustanovenú osobitným predpisom pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 v prvej skupine (36,77 €) /zákona
č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
b) 9,28% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu ustanovenú osobitným predpisom pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 v druhej skupine (18,39 €),
c) 5,57% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu ustanovenú osobitným predpisom pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 v tretej skupine (11,04 €).
- opotrebenie šatstva a bytu 9,28 % životného minima
(18,39 €),
- na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla (užívanie auta) 16,70 %
sumy životného minima (33,09 €),
- starostlivosť o psa 22,27 % sumy životného minima (44,12 €).
Príspevok na prepravu
Môžete oň požiadať, ak prepravnú službu potrebujete na svoje pracovné, rodinné, vzdelávacie alebo iné aktivity na základe
preukázaných výdavkov, ak je odkázanosť na IP OMV podľa §14
ods. 6 Zákona 447/2008 Z.z.
Výška: mesačne môže byť najviac vo výške 51,02 % sumy životného minima (101,07 €).

PRÍSPEVKY A NADÁCIE ¨

DRUHY PRÍSPEVKOV Z ÚRADU PRÁCE
Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Výška: Príspevok možno poskytnúť aj viackrát na rôzne úpravy bytu,
rodinného domu alebo garáže, ale súčet týchto príspevkov nesmie
v období siedmich rokov presiahnuť:

Peňažný príspevok možno poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ak oň
požiada najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 65
rokov veku. Možno ho poskytnúť len na osobné motorové vozidlo,
ktoré nie je podľa technického preukazu staršie ako 5 rokov.

6 638,79 € - úprava bytu alebo domu,
1 659,70 € - úprava garáže.

Peňažný príspevok možno poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a:
• je zamestnaná alebo preukáže, že bude zamestnaná, alebo
• sa jej poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári alebo preukáže, že sa
jej bude poskytovať sociálna služba v domove sociálnych služieb,
špecializovanom zariadení alebo dennom stacionári, alebo
• navštevuje školské zariadenie alebo preukáže, že bude navštevovať školské zariadenie a osobné motorové vozidlo bude využívať
najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania, školského zariadenia alebo do domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára a dvakrát späť.

Zdvíhacím zariadením sa kompenzuje znížená schopnosť prekonávať architektonické bariéry.

Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu fyzickej osoby
s ŤZP, max. vo výške 6 638,79 €.
V prípade, že fyzická osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného
posudku na osobné motorové vozidlo s automatickou prevodovkou,
výška peňažného príspevku je max. 8 298,48 €.
Cena motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 €.

PRÍSPEVOK NA ÚPRAVU BYTU, ROD. 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.

PARKOVACÍ PREUKAZ

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%.
Nárok naň má osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o peňaž-

PRÍSPEVOK NA KÚPU ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA
Patria sem najmä schodolez, zdvihák, šikmá schodisková plošina,
zvislá schodisková plošina, výťah alebo stropné zdvíhacie zariadenie.
Výška: najviac suma 11 617,88 €.

PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA KÚPU, OPRAVU,
ÚPRAVU POMÔCKY, VÝCVIK POUŽÍVANIA POMÔCKY
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.
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 €.
Výcvik používania pomôcky je činnosť potrebná na získanie vedomostí, zručností a schopností na používanie pomôcky alebo overenie schopností používať pomôcku.
Úprava pomôcky je jej prispôsobenie individuálnym potrebám
osoby s ŤZP, vrátane zavedenia upravenej pomôcky do prevádzky.

nom 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.
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.
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¨ PRÍSPEVKY A NADÁCIE

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky,
peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky
a peňažný príspevok na úpravu pomôcky
Osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na pomôcku, sa môže poskytnúť:
• peňažný príspevok na kúpu pomôcky,
• peňažný príspevok na výcvik používania
pomôcky,
• peňažný príspevok na úpravu pomôcky.
Za pomôcku sa považuje:
• vec, technologické zariadenie alebo jeho
časť, ktoré umožňujú alebo sprostredkujú
osobe s ŤZP vykonávať činnosti, ktoré by
bez ich použitia nemohla vykonávať sama
alebo by bolo spojené s nadmernou fyzickou záťažou alebo neúmernou dĺžkou
trvania činnosti,
• špeciálny softvér alebo aktualizácia softvéru, ktoré umožňujú osobe s ŤZP používať
počítač a iné technické zariadenia,
• osobné motorové vozidlo, ale iba na účely
výcviku jeho používania,
• pes so špeciálnym výcvikom - vodiaci pes,
asistenčný pes, signálny pes.
Výcvik používania pomôcky je činnosť potrebná na získanie vedomostí, zručností
a schopností na používanie pomôcky alebo
overenie schopností používať pomôcku.
Úprava pomôcky je jej prispôsobenie individuálnym potrebám osoby s ŤZP, vrátane zavedenia upravenej pomôcky do prevádzky.

Podmienky nároku

Peňažný príspevok sa poskytne:
• ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na pomôcku alebo na úpravu pomôcky, ktorou je možné prekonať alebo zmierniť sociálne dôsledky jej ŤZP,
• ak sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia, s výnimkou:
• druhého mechanického vozíka, za ktorý
sa považuje aj druhý jednoduchý kočík
a druhý špeciálne upravený kočík,
• druhého elektrického vozíka alebo
• druhého načúvacieho aparátu,
• ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
vydá rozhodnutie o priznaní peňažného
príspevku a toto rozhodnutie nadobudne
právoplatnosť.
Príspevok sa poskytne aj:
• na kúpu viacerých pomôcok, ak osoba
s ŤZP spĺňa podmienky na poskytnutie peňažného príspevku na kúpu každej z týchto pomôcok,
• na kúpu a na úpravu pomôcky v prípade,
ak si viaceré osoby s ŤZP kupujú a upravujú
jednu spoločnú pomôcku,
• na výcvik používania pomôcky, ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného
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posudku na pomôcku a potrebuje získať
vedomosti, zručnosti a schopnosti na používanie tejto pomôcky alebo na overenie
schopnosti používať pomôcku,
• na výcvik používania pomôcky, ktorou je
osobné motorové vozidlo, len ak je osoba
s ŤZP odkázaná na individuálnu prepravu
osobným motorovým vozidlom.
Osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného
posudku na individuálnu prepravu osobným
motorovým vozidlom, ak nie je schopná:
• premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobus ,električka, vlak, trolejbus) a späť,
• nastupovať do vozidla verejnej hromadnej
dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy
a vystupovať z takéhoto vozidla alebo
• zvládnuť z dôvodu ŤZP inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb
najmä z dôvodu poruchy správania pri
duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty
dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej
poruchy sfinkterov.
Peňažný príspevok je možné poskytnúť len
na pomôcky uvedené v zozname pomôcok
na zmiernenie alebo prekonanie sociálnych
dôsledkov ŤZP.
Peňažný príspevok je možné poskytnúť
na základe:
• dokladu o cene pomôcky („predfaktúra“)
alebo dokladu o kúpe pomôcky („faktúra“)
vyhotoveného osobou, ktorej predmetom
činnosti je výroba, predaj alebo distribúcia
pomôcky,

• dokladu o cene výcviku používania pomôcky („predfaktúra“) alebo dokladu
o cene vykonaného výcviku používania
pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je vykonanie výcviku používania pomôcky,
• dokladu o cene úpravy pomôcky („predfaktúra“) alebo dokladu o cene vykonanej
úpravy pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je
úprava pomôcky.
Peňažný príspevok sa neposkytne:
• ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,
• na pomôcku, ktorá bola zakúpená predo
dňom vypracovania komplexného posudku,
• na zácvik používania pomôcky a úpravu
pomôcky vykonané predo dňom vypracovania posudku.

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.

Ďalší peňažný príspevok

Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky
alebo peňažný príspevok na úpravu pomôcky rovnakého druhu je možné poskytnúť, ak

PRÍSPEVKY A NADÁCIE ¨
pomôcka neplní svoj účel. Pomôcka alebo
úprava pomôcky neplní svoj účel, ak:
• je nefunkčná a nemožno ju opraviť,
• je nefunkčná a cena opravy alebo cena
opravy s cenou všetkých doterajších opráv
by bola vyššia ako 50 % poskytnutého peňažného príspevku na kúpu pomôcky alebo
• vyššia ako 50 % ceny pomôcky alebo 50 %
ceny porovnateľnej pomôcky aktuálnej
na trhu v čase rozhodovania o peňažnom
príspevku na opravu pomôcky alebo
• nekompenzuje sociálne dôsledky ŤZP.

Konanie o príspevku

Konanie o priznanie peňažného príspevku
sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie o príspevku 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.

a príjmu osoby s ŤZP,
• určuje sa pre každú osobu s ŤZP z prislúchajúcej časti obstarávacej ceny v prípade,
ak jednu pomôcku kupujú spoločne viaceré osoby s ŤZP.

• písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny
v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie
nároku, výplatu a výšku peňažného príspevku na kompenzáciu.

Upozornenie: Pri určení výšky peňažného
príspevku na kúpu pomôcky sa zohľadňuje
cena pomôcky najviac v sume ustanovenej
v zozname pomôcok.

Upozornenie: Ak vám bol poskytnutý peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky
do 31.12.2008, tak sa na lehoty a povinnosti súvisiace s týmto peňažným príspevkom
vzťahuje aj po 31. 12. 2008, zákon č. 195/1998
Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších
predpisov (teda zákon účinný do 31.12.2008).

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 na kúpu pomôcky, výcvik
používania pomôcky alebo úpravu pomôcky sa vypláca v eurách:
• v hotovosti alebo
• bezhotovostným prevodom na žiadosť
fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na kúpu, výcvik a úpravu pomôcky
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 s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok
na kúpu, výcvik a úpravu pomôcky priznal,
určí.

Povinnosti oprávnenej osoby

Výška príspevku

Výška peňažného príspevku je najviac
8 630,42 €.
Výška peňažného príspevku určeného
na kúpu:
• druhého mechanického vozíka je najviac
1 659,70 €,
• druhého elektrického vozíka je najviac
4 979,09 € a
• druhého načúvacieho aparátu je najviac
331,94 €.
Určenie výšky:
• určí sa percentuálnou sadzbou v závislosti
od ceny pomôcky, ceny výcviku využívania pomôcky alebo ceny úpravy pomôcky

Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný
príspevok, je, okrem iných povinností uvedených v § 57,povinná najmä:
• kúpiť si pomôcku, dať si upraviť pomôcku
alebo absolvovať výcvik do troch mesiacov odo dňa poskytnutia peňažného príspevku, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia
o jeho priznaní, ak pomôcku nie je možné
kúpiť, upraviť alebo nie je možné absolvovať výcvik používania pomôcky z dôvodov
na strane osoby, ktorá vyrába, predáva,
distribuuje alebo upravuje pomôcky alebo
vykonáva výcvik používania pomôcky,
• predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o skutočnosti, že si nemôže dať opraviť pomôcku
v lehote troch mesiacov od poskytnutia
peňažného príspevku na opravu pomôcky z dôvodov na strane osoby uvedenej
v predchádzajúcom odseku,
• preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného
príspevku na kompenzáciu,

Vrátenie príspevku

Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok, je povinná vrátiť peňažný príspevok,
ak pred uplynutím siedmich rokov od jeho
poskytnutia (pri druhom elektronickom vozíku je táto lehota 10 rokov):
• predá, daruje alebo zaviní stratu alebo nefunkčnosť tejto pomôcky alebo
• je povinná vrátiť pomôcku subjektu, ktorý
jej poskytol úver na kúpu tejto pomôcky
alebo
• pomôcka, na ktorej kúpu bol poskytnutý
tento peňažný príspevok vhodne nekompenzuje sociálne dôsledky ŤZP; v takomto
prípade má osoba s ŤZP možnosť vrátiť takúto pomôcku, ak je funkčná.
Ak osoba s ŤZP zomrie pred uplynutím
siedmich rokov od poskytnutia peňažného
príspevku (pri druhom elektrickom vozíku
je táto lehota desať rokov), úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uplatní poskytnutý
peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo
jeho pomernú časť ako pohľadávku v konaní
o dedičstve.
Pohľadávka v konaní o dedičstve sa neuplatňuje v prípade,:
• ak skutočná hodnota pomôcky je najviac
165,97 €,
• ak dedičia pomôcku vrátia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
• ak bol peňažný príspevok poskytnutý
za účelom kúpy psa so špeciálnym výcvikom alebo druhého načúvacieho aparátu.

Dobrého človeka učiní bolesť čistejším. Dámu súcit a porozumenie.
Komu pridá len zlobu, ten nie je slušný človek. (Kožík)
január 2015 I Inak obdarení I

11

PODPORUJEME PROJEKTY

Na krídlach anjelov
V objatí tónov
Osmidiv
Ruky spoja ruky
Integrácia
Charitánia
Opri sa o mňa
Chyťme sa za ruky
Dúha v srdci
Športové hry v NRC Kováčová
Dobrý festival
so Stevenom Seagalom
foto: Katarína Orešanská, Erik Peržel, archív SPIG s.r.o.

Podrobnejšie informácie nájdete na www.spig.sk

SPIG s.r.o. podporuje aj túto akciu... pozývame vás, náš SCHODOLEZ bude k dispozícii!

Sme slovenský výrobca plošín

Šikmá schodisková plošina do zákrut

ŽIME BEZ BARIÉR
 Bezplatné zameranie a doskúšanie u vás
 Bezplatné poradenstvo o štátnych príspevkoch
a financovaní až do 100% bez doplatku
 Aj atypické zariadenia na mieru - vlastní projektanti, slovenská výroba plošín)
 Výhoda el. prívodu bez batérií - môže jazdiť bez
obmedzenia, nevybije sa)
 Mimoriadne dlhá životnosť - aj 15-ročné zariadenia bez poruchy

Vnútorná zvislá plošina bez ohradenia

Vnútorná zvislá plošina bez ohradenia

Vonkajšia zvislá plošina s ohradením

Vonkajšia zvislá plošina bez ohradenia

Vnútorná šikmá plošina do zákrut

Vnútorná šikmá plošina do zákrut

Volajte bezplatnú linku

0800 105 707

Podrobnejšie informácie nájdete na www.spig.sk

Schodisková sedačka Platinum

ŽIME BEZ BARIÉR
 Bezplatné zameranie a doskúšanie u vás
 Bezplatné poradenstvo o štátnych príspevkoch
a financovaní až do 100% bez doplatku
 Štátny príspevok až do 11 617,88€
 Príspevok aj na druhé zdvíhacie zariadenie
(ak sú účelom rozdielne napr. plošina a stropný
zdvihák)

Schodolez Sherpa

Ergolet
s vertikalizačným vakom

Volajte bezplatnú linku

Schodolez Yack

Ergolet s vertikalizačným vakom

0800 105 707

Podrobnejšie informácie nájdete na www.spig.sk

ČO MÁME PRE VÁS NOVÉ
NOVÁ ADRESA:

Tulská 2
960 01 Zvolen
BEZPLATNÁ LINKA:

0800 105 707

NAŠE VYRÁBANÉ PLOŠINY aj na mieru (vlastní konštruktéri, výroba, montáž, servis...)

Šikmá plošina do zákrut

Priama plošina

Zvislá plošina

Zvislá plošina v šachte

Stropný zdvihák

Stropný zdvihák

OSTATNÉ PRODUKTY NAJVYŠŠEJ KVALITY

Schodisková sedačka

Sedačka Platinum

Schodolez Yack

Schodolez Sherpa

¨ ZOZNAM NADÁCIÍ

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 sa
ocitneme v sociálnej núdzi. Preto uvádzame adresy niektorých nadácii a občianskych združení, 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.

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 117
e-mail formulár: na stránke
http://www.pomocjedendruhemu.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
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Ku žiadosti priložte doklady, ktorými môžete dokázať svoje tvrdenie:
•
•
•
•

správu lekára o diagnóze,
prefotený preukaz osoby s ŤZP
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
• uveďte prípadne sumu, ktorú žiadate na pomôcku
• 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 združenia.
V prípade, že ste tak urobili, treba to uviesť v žiadosti.

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
http://www.srdcepredeti.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

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.
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

Centrum samostatného života n.o

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.

Charakteristika: poskytuje poradenstvo v oblastiach
sociálnych zákonov a sociálnej pomoci pre občanov
s ŤTP, zákona o zdravotnej starostlivosti, kompenzačných pomôcok pre občanov s ŤTP, zákona o službách
zamestnanosti – zamestnávanie občanov s ŤTP, v oblasti
ochrany ľudských práv a slobôd občanov s ŤTP a iné.

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

Kontakt: Tehelná 26, 831 03 Bratislava
Tel.: 02/ 44451923
e-mail : csz@csz.sk, web: www.csz.sk
FB: www.facebook.com/pages/Centrum-samostatného-života-no/288754665119
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Možné a nemožné
Dlho som počúvala o tom, čo vedieť môžem
a čo nie. Našťastie, riadila som sa a stále sa
riadim heslom: „Ak si niečo dokážete predstaviť, dokážete to aj urobiť.“ Dodnes sa bavíme na historke, ako som pár dní po prebratí sa z kómy urobila nepatrný pohyb rukou.
Nadšený kamarát volal druhému kamarátovi, ktorého manželka bola lekárka na našom
oddelení. Zo spomínaného prítomného kamaráta urobili blázna. Pohnúť rukou. Veď to
nevie...
O niekoľko mesiacov (nie dva ani tri, možno
tak dvadsať) som vystúpila pred kamarátkiným – lekárkiným domom z auta. „To Ty
šoféruješ?“ spýtala sa. Keďže má podobné
auto a nie malé, vedela, že to nie je iba tak.
„Jasne,“ odvetila som.
Prednedávnom sa môjho fyziokamaráta v posilňovni dakto pýtal, čo sa mi stalo.
V stručnosti im to opísal. „Na to, že mala byť
vo vegetatívnej kóme, vyzerá celkom dobre,
nie?“ „A ako prišla?“ „Normálne, priviezla sa
autom.“ Druhej strane došli slová.
Nie, zaužívanú predstavu ideálu nespĺňam.
S povzdychom si prezerám fotky spred
príhody. „O pol roka chodíš,“ povedal mi
terapeokamarát. „Ak budeš cvičiť dvakrát
denne, pôjde to,“ dodal. Cvičím. So slzami

v očiach, s vypätím síl, ale predsa. Nemožné
sa pomaličky stáva možným. Invalidný vozík
vozím v kufri auta, zatiahnutý roletkou. Už
ho nevyťahujem. Jeho miesto zaujalo chodítko, ktoré vzbudzuje obdiv. Verte mi, rada
sa toho obdivu vzdám. „Ak urobíš každý deň
tisíc opakovaní, tá noha sa naučí ohýbať,“
zažartoval fyziokamarát. „Kedy začíname?“
znela moja otázka.
„Ty si nejaká zaneprázdnená,“ počúvam
okolie. Áno, som. Štyri dni v týždni chodím
do iného mesta cvičiť. Mimo to sa nám byt
premenil na telocvičňu. „Tu by sa nám vošlo
ešte delfinárium, ak nechceš kozmodrom,“
žartuje manžel. Nesmierne si vážim jeho
podporu. Mimo toho, že pravidelne cvičím,
snažím sa starať o dve deti, o domácnosť,
chodím nakupovať, k lekárom... Skrátka, nenudím sa. Ak sa termínovo zhodneme s terapeokamarátom, zdolávam jeho schody, aby
som si mohla odniesť plnú tašku pozitívneho myslenia. Rovno od neho mierim ku sporáku a následne k rebrine, kde stenu zdobí
niekoľko nápisov. Jedným z nich sú aj slová
Tommyho Lasordu: “Rozdiel medzi možným
a nemožným spočíva v ľudskom odhodlaní.“
Ak by mi niekto vtedy, keď sme oslavovali,
že som sa napriek štatistickým prognózam

prebrala, povedal, čo všetko dokážem o dva
a pol roka, zrejme by ma parádne pobavil.
A nielen mňa...
Kamarátka má už dlhší čas švagra v kóme.
Vždy hľadá útechu u mňa. Samozrejme, nikde nepočuje nič pozitívne. „Nevešaj hlavu, ak
sa tak rozhodne, dostane sa z toho. Poznám
ľudí, ktorí boli v kóme dlhšie ako ja (hoci tie
dva týždne museli pre okolie znamenať večnosť) a fungujú viac-menej normálne. Akurát okolie sa nazdáva, že im preplo.“
Všetko je možné. Pamätajte si to. Ľudia s preťatou miechou chodia. Ak je niečo označené
ako nemožné, zvyčajne to trvá iba trošku
dlhšie a stojí nás to o niečo viac síl.
„Ale mnohí nezvládnu to, čo Ty,“ môžete mi
oponovať. Je to ich rozhodnutie. Ak budú
v hĺbke svojho srdca presvedčení, že opäť
budú „zdraví“, tak nimi naozaj budú. Je to
však podmienené ich ozajstnými túžbami
a snami.
Dagmar Sváteková

Čajové knižky

Knižky k šálke čaju, tak svoje štyri motivačné knihy pomenovala autorka Dagmar Sváteková. Ja dopĺňam privoňať k čajíku, zapáliť sviečku,
pustiť relaxačnú hudbu a môžeme rozmýšľať nad hodnotami v živote.
Knihy sú určené pre uponáhľaných
ľudí, aby sa zastavili. Netreba sa naháňať, nič nám neujde. Treba si užívať plnými dúškami každý okamih,
každú minútu, každý deň, lebo nevieme, čo nás čaká. Treba ďakovať
za to, že sme tu, zdraví a v pohode.
Ja to želám každému z Vás, kto číta
tieto riadky.
Ak máte záujem o tieto knihy môže
si ich u mňa objednať. Po dohode ich
pošlem na dobierku.
Iveta Burianeková
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Z núdze cnosť
Cez víkend sme boli na oslave. Mala som
iné jedlo ako ostatní. Mala som iné zákusky.
„Pche, fajnovka,“ napadne nejedného. Všetko to malo spoločného menovateľa – gluten
free alebo ak chcete- bezlepkové.
Poznám potravinovú alergiu, život s ňou je
čiastočne obmedzujúci a čiastočne bohatší.
Nejete to, čo iní „normálni“ ľudia, často Vás
považujú za niekoho, kto stráda, hoci často
býva opak pravdou.
Ja osobne som matka dvoch detí. Zjedli už aj
bezlepkové palacinky (aj bez vajec a mlieka).
Vždy ma však kontrolujú, čo tam dávam.
Namiesto cukríkov je môj syn sušené figy
a ďatle. V miske sú namiesto čipsov nasypané oriešky.
Naša domácnosť je jednoducho iná. Aj keď
stopy po alergii boli zmazané. Môj mozog
nedokázal plniť základné životné funkcie,
teda také veci ako alergie musel vypustiť.
V podstate – som dobrovoľník. Jasne, že ob-

čas „zhreším“. Ale tiež viem, ako konkrétne
lepok funguje v našom organizme. Prečo je
lepšia nerafinovaná soľ. Prečo spotreba cukru klesá v našej domácnosti na minimum.
A kedy sa začala používať biela múka a nie
celozrnná a aký je medzi nimi rozdiel.
Sú to roky praxe, roky rozhovorov s lekármi,
s odborníkmi na výživu, s ortodoxnými zástancami istého typu stravy... Každý mi niečo dal, každý ma niekam posunul. Nie som
ortodoxná. Možno som sa len o čosi viac
naučila počúvať svoje telo.
Život s potravinovou alergiou má svoje špecifiká, ale naozaj nie je dôvod sa ľutovať.
Budem sa Vám snažiť pravidelne prinášať
pohľad na stravu vozíčkara, na stravu celiatika, na stravu ľudí alergických na vajíčka,
na mlieko a výrobky z neho... Nazvime si
to také okienko zdravého životného štýlu.
A nik nemusí vedieť o tom, ako sa z núdze
rodí cnosť. ;)
Dagmar Sváteková

Bolo to moje prvé tehotenstvo. Navyše rizikové. Môj čas sa delil medzi odpočinok
a počítač. Na istom fóre pre mamičky som
narazila na tému látkové plienky. Čo to je?
V dobe pampersiek a huggiesiek a neviem
čoho ešte to bolo viac ako zaujímavé. Mala
som čas, zbierala som informácie a pár týždňov pred termínom pôrodu som šokovala manžela – naša dcéra bude odchovaná
na látkových plienkach. Nezanechá po sebe
predsa stovky kilogramov odpadu, ktorý sa
rozkladá dlhšie, než bude ona žiť. Navyše, je
to ekonomicky výhodné. „To mi ako chceš
povedať, že budeme ako sto rokov za opicami?“ spýtal sa nahnevane. Svoj názor na látkové plienky začal meniť až keď mala dcérka
tri mesiace. Nikde sa nám nepovaľovali balíky s plienkami, štósy letákov, aby som moh-

Zvláštne sú nite ľudských pútí,
raz srdce plesá a občas smúti.
Pretože zatiaľ možno ešte nezistilo,
že zdanlivou stratou nič nestratilo,
že keď niečo končí, niečo iné začína.
Ide o to, ktorú stranu mince človek
zavníma.
Čo precíti a čomu verí.
Koľko pozornosti vloží do dôvery
a koľko sa mu vráti.
Koľko ilúzií cestou stratí.
Koľko dúhových perál navlečie
na niť.
Koľkokrát rozhodne sa zvíťaziť,
prekoná prekážky a dôjde k cieľu.
A svoju cestu či s Láskou prejde celú.
Monika Ponická

Aby sme neostali iba pri strave...
Jednou z mojich cností je, že mám deti odchované na látkových plienkach. Nie, nevyvárala som, nežehlila som, nemali sme
precikané klasické sandry... Používali sme
moderné látkové plienky, ktoré sa pomaly
stávajú módnym trendom. Pred ôsmimi rokmi tomu tak nebolo...

Cesta

la sledovať akcie, on nevynášal kôš častejšie
ako predtým. Iba v kúpeľni bolo vedierko
navyše a z času na čas i on musel rozvešať
plienky. Nikto nič nežehlil. Život išiel ďalej
tak ako predtým. Myslím, že bol rád, že som
zvolila takúto alternatívu, ktorá na prvý pohľad vzbudzuje hrôzu. Stálo nás to asi dvesto eur a tie sa nám pomaly začali vracať...
Nikdy sme nemali nič prekakané či precikané. V plienke bola tenučká splachovateľná
separačná vložka, ktorá spolu so stolicou
putovala do záchoda. V noci sa dcérka nebudila o nič častejšie, ako klasicky plienkované deti. Od zavedenia príkrmov po jedle
sedávala na nočníku. Vo veku dvoch rokov
si odmietla obliecť plienku. Vonku mrzlo, my
sme išli kočíkom do mesta (žili sme v Trenčíne). Vydržala. Odvtedy bolo zopár nehôd,
ale nič vážne to nebolo. Súčasťou výbavy
v kočiari bol totiž nočník.
A môj syn? Bol látkovaný od pôrodu. Sestrička v nemocnici na mňa zdesene pozerala.
„Ale to nemôžete....“ zahabkala. Na nadštandardnej izbe, kde som bola iba ja a syn a prípadné návštevy, som fakt mohla.

Naša pediatrička nad novými kúskami našej
plienkovej výbavy vždy žasla. Darmo, doba
pokročila. Dcérka si tieto dizajnové kúsky
neužila. Obaja mali krásne vyvinuté kĺbiky – látkové plienky zabezpečovali balenie
naširoko. „Kiež by bolo viac matiek ako vy...“
Keď mal malý rok, v kočíku sme začali voziť
nočník. Ako dvojročný používal plienky iba
v noci, väčšinou ostali suché. A ako dvaapolročný takmer prišiel o mamu. To už bol ale
bez plienok...
Toto je tiež niečo málo o tom, ako z núdze
vznikla cnosť. Máloktorá začínajúca rodina
má peniaze nazvyš. Peniaze, ktoré následne
hodí do koša...
Mám čisté svedomie, moje deti po sebe
nezanechali hŕbu odpadu a navyše – synove pohlavné orgány sa neprehrievali. Som
na svoje deti hrdá. A s hrdosťou som vytvorila dojčenecké body s nápisom: Moje plienky idú po použití do práčky, nie na smetisko.
A aká je ďalšia cnosť? Nechajme sa prekvapiť ;)
Dagmar Sváteková

Aká škoda, že piť vodu nie je hriechom. Ako by nám chutila. (Chamfort)
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PRÍRODNÁ - ALTERNATÍVNA LIEČBA ¨

Žime zdravo s prof. Katarínou Horákovou
Prof. RNDr. Katarína Horáková, DrSc.

kých látok s antimikrobiálnymi, antioxidačnými a protinádorovými vlastnosťami. Je
autorkou vyše stovky vedeckých publikácií,
desiatky vysoko školských skrípt a odborných knižných monografií. Poznatky z oblasti svojej práce popularizuje v časopisoch
a novinách, v náučných filmoch, v rozhlasových a televíznych reláciách. Bola vedúcou
medzinárodných EU projektov v oblasti vývoja veľmi citlivých imunotestov, zisťujúcich
neškodnosť potravín. Vychádzajúc z poznatkov v tejto oblasti sa začala hlbšie zaoberať
aj štúdiom správnej výživy, detoxikácie organizmu a zdravého životného štýlu. V súčasnosti prednáša na Slovenskej technickej
univerzite v rámci Univerzity tretieho veku,
v dvoch študijných odboroch: 1. Potraviny
a zdravie človeka a 2. Starostlivosť o telesné
a duševné zdravie, ktorého je súčasne odbornou garantkou.

Prof. Horáková konštatuje...
Vzdelanie
Vysokoškolské štúdium Mgr. absolvovala
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore mikrobiológia. Vedeckú hodnosť RNDr. v odbore
mikrobiológia získala na Prírodovedeckej
fakulte Karlovej Univerzity v Prahe. Vedecké hodnosti PhD. v odbore mikrobiológia
a DrSc. v odbore biológia jej boli udelené
na základe obhajoby dizertačných prác
na Slovenskej akadémii vied v Bratislave.
Habilitovaná za docentku bola na Prírodovedeckej fakulte a profesúru obhájila na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave. Prezident Slovenskej republiky
ju vymenoval za profesorku v odbore biológia. Ustanovená bola za profesorku v odbore všeobecná biológia na Fakulte chemickej
a potravinárskej technológie, Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave.
Pôsobenie
Počas pôsobenia na fakulte vychovala stovky odborníkov v oblasti mikrobiológie a biomedicínskeho inžinierstva, ktorí sa dnes
uplatňujú v praxi i vo výskume nielen doma,
ale aj v zahraničí. Popri pedagogickej práci
sa výskumne zaoberala vyhľadávaním nových, biologicky
aktívnych prírodných
a syntetic-

V posledných dvoch storočiach došlo k takým rýchlym zmenám v životnom štýle,
v zložení stravy i v stravovacích návykoch,
že sa tieto zmeny museli dostať s naším „naprogramovaným“ metabolizmom do rozporu. Navyše široká devastácia životného
prostredia spôsobila obrovský nárast záťaže
na ľudský organizmus.
Rozhliadnime sa však okolo seba. Výskyt
respiračných, alergických a kožných ochorení u detí stúpa, a rovnako aj citlivosť na virózy a ďalšie choroby. Ešte v prvej polovici
minulého storočia sme o detskej onkológii
takmer nepočuli. V súčasnosti jej stále pribúda. Rovnako ako kardiovaskulárne ochorenia, astma, cukrovka.

Čo sa vlastne stalo?
Okrem kvality vzduchu a vody sa výrazne
oproti minulosti zmenili aj potraviny. Neuspokojené potreby máme najmä v nutričnej hodnote stravy. Aj preto má značná časť
populácie sklony k nadváhe. Moderná veda
usilovne hľadá ideálne potraviny a zdravé
nutričné doplnky, ktoré by chránili ľudí pred
chorobami z nedostatku (osteoporóza, anémia a pod.), a pomohli by znova prebudiť
náš imunitný systém ako účinný štít proti
civilizačným chorobám. Zdroj stravy, ktorý
zaručí priebežnú a pravidelnú detoxikáciu
od jedov, ktorým sa následkom devastácie
poľnohospodárstva a vôbec celej prírody
nemôžeme ubrániť (napr. počnúc dusičňanmi a kadmiom zo zeleniny až po olovo z vodovodného potrubia).
Od začiatku 21. storočia sa však objavila
i u nás cesta, ako sa
z tejto situácie postupne dostať. Je to

päť minút pred dvanástou, keď si domyslíme
genetické dopady toho, čo človek doteraz
vyprodukoval na záhubu ďalších generácií.

Vykročme cestou „green foods“ –
zelených potravín
Zelené potraviny nie sú z hľadiska histórie
ľudstva nič nové. Len sme na ne zabudli. Už
pre Aztékov mala napríklad spirulina ako
povzbudzujúca potravina takú hodnotu, že
im slúžila ako platidlo. Zelené potraviny obsahujú v prirodzenej synergickej, teda niekoľkonásobne účinnejšej forme, všetky dôležité nutričné látky, ako vitamíny, minerály,
stopové prvky, proteíny, esenciálne mastné
kyseliny a enzýmy. Zároveň prinášajú vysokú
vnútornú očistu, ktorá nám pomôže spriechodniť črevný trakt a cievny systém a účinne hojiť zápalové procesy v tele, o ktorých
často ani nevieme.
Dodávajú energiu a posilňujú imunitný systém. Táto zelená cesta nepredstavuje asketickú cestu len pre vyvolených.
Vychádza z poznatku, že najväčší vplyv
na zdravie má obsah taniera. Pravidelné užívanie zelenej stravy ju výrazne zhodnocuje.
Prináša nutričnú hodnotu a dokonca kofaktory, ktoré dokážu vyťažiť aj z obľúbených
„fast foods“ viac, ako si vieme predstaviť.
Jej základom je jeden z najdlhšie žijúcich
a dokonalých organizmov na našej planéte –
Chlorella pyrenoidosa – jednobunková sladkovodná riasa, označovanú tiež za kráľovnú
rias. Fenomenálne široké spektrum ozdravovacích a zdravie udržujúcich vlastností chlorelly fascinuje vedcov, profesionálnych zdravotníkov, ako aj laickú verejnosť už od chvíle,
keď ich prvýkrát spoznali v 60. rokoch minulého storočia. Pôvodne sa chlorella uctievala pre jej potenciál poskytnúť bohatý
vysokokvalitný zdroj bielkovín, vitamínov
a minerálov. Pri narušení jej pevnej bunkovej steny je zdrojom koncentrovaných živín.
Uveďme si niekoľko názorných príkladov:
Koncentrácia bielkovín je vyššia ako v sójových bôboch, obsahom betakaroténu prevyšuje karotku až 10-krát, vo vitamíne B12 –
čo je v rastlinnej ríši neobvyklé – jasne vedie
nad hovädzím mäsom (teda je veľmi vhodná i pre vegetariánov) a množstvom železa
prevyšuje pivné kvasnice a hovädziu pečeň.
Navyše je zásadotvorná, čo samo osebe je
pre väčšinu ľudí s prekyslením útrob veľmi
užitočná vec.

Chlorella pyrenoidosa spomaľuje
starnutie
Tento jedinečný organizmus sa po celý čas
svojej existencie prispôsoboval životným
podmienkam. Vďaka tomuto vývoju, ktorý trval miliardy rokov, si riasa vytvorila rad
január 2015 I Inak obdarení I
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¨ PRÍRODNÁ - ALTERNATÍVNA LIEČBA / ÚVAHY
obranných látok, ktoré je schopná odovzdať
nášmu telu v tej najčistejšej a najprijateľnejšej podobe. Doteraz sú známe štyri jedinečné látky: sporopollein, chlorellin, CGF
arastlinné farbivo chlorofyl. Neuveriteľným
množstvom chlorofylu víťazí nad žihľavou či
brokolicou a nad všetkými doteraz skúmanými zelenými riasami. Obsahuje ho vôbec
najviac z rastlín. Fantasticky hojí všetky zápaly v tele – už po dvoch mesiacoch potlačí významne paradentózu, ak sa pravidelne
žuje.

deného genetického materiálu v ľudských
bunkách, čím ochraňuje organizmus pred
degeneratívnymi chorobami, vrátane rakoviny a spomaľuje proces starnutia.

Chlorofyl však nie je len bezpečný dezinfekčný prostriedok pôsobiaci v ľudskom tele.
V dostatočnom množstve dokáže okrem
paralyzovania a odstránenia škodlivých baktérií, plesní a kvasiniek rovnako podporiť
tvorbu červených krviniek a riadnu funkciu
srdca. Chlorella ako jediná obsahuje tzv.
rastový faktor CGF, čo je najviac vitalizujúca
látka v prírode (extrakt sa užíva napríklad
po operáciách, úrazoch, pri únavovom syndróme, atď.) Zistilo sa, že ak sa chlorella užíva
pravidelne, CGF pomáha pri oprave poško-

Najviac preskúmaná potravina

Mám veľké bohatstvo
Vianoce sú za nami, Silvester tiež a aj predvianočné nákupné šialenstvo. Nastal čas
šialenstva číslo 2... novoročné výpredaje!!!
Zľavy na nás útočia z každej strany. Našťastie ja, ani členovia mojej rodiny, nepestujeme tento druh športu. Stačí mi to šialenstvo pred Vianocami a Silvestrom, aj keď sa
snažím byť len jeho nemým pozorovateľom a nákupy si nenechávam na poslednú
chvíľu.
Nový rok sme privítali s očakávaním toho,
čo nám prinesie. Vždy si v duchu vravím, že
nechcem nič viac ako som mala v predošlom roku, len nech sme živí a zdraví. Nie,
nie je to len také klišé, myslím to ozaj úprimne vážne. Nemám všetko a aj načo by mi to
všetko bolo. Ja ale mám dosť toho, aby som
mohla prežiť spokojný život.
Nemám luxusné auto, ani značkové oblečenie, na dovolenke pri mori som v živote ešte
nebola... a predsa si myslím, že mám toho
veľa.
Mám manžela, ktorý pri mne stojí a je našťastie zdravý a má prácu.
Mám tri krásne deti. Najstaršia dcérka má
problém s očkami, ale vidí, predčasne narodený syn svoj boj statočne zvládol a dnes
je z neho skoro 6-ročný fešák, ktorý má síce
logopedické problémy, ale to sa dá vyriešiť
a taktiež aj menšie problémy so srdiečkom,
ktoré našťastie nepotrebujú operáciu. Naj-
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kačné účinky potvrdzujú mnohé významné vedecké štúdie a zdravotné inštitúcie. Je
vhodná pre každého, kto vie premýšľať dopredu, kto sa chce preventívne chrániť pred
striehnucimi chorobami.
Chlorella zvyšuje imunitu nastolením zdravej činnosti čreva.

Chlorella je vo forme lisovaných tabletiek.
Ide o čisto prírodný produkt. Je zaujímavé, že vďaka potravinovému výskumu predovšetkým v Japonsku a USA je to najviac
prebádaná potravina na svete – viac než
napríklad mrkva. V Japonsku chlorellu užíva
denne pravidelne v tabletkovej forme viac
ako 7 miliónov ľudí! A ďalšie desiatky miliónov v špagetách či v zmrzline a v stovkách
iných potravín. Jej ozdravovacie a detoxi-

mladší sa podľa dvoch doktoriek nemal vôbec narodiť, pretože bol veľmi postihnutý...
dnes je z neho trojročný valibuk, ktorý mi
každé ráno bez milosti robí budíček o pol
šiestej. Mám kde skloniť hlavu a mám čo
dať do hrnca. Mám rodičov, súrodencov,
priateľov a môžem svoje pocity dať na papier.
Mám z toho radosť, pretože som presvedčená, že mám veľké bohatstvo. Mám ešte
jednu ,,dcérku“, takú adoptívnu, v ďalekej
Indii. Má 13 rokov, pochádza z veľmi chudobnej rodiny a vďaka našej rodine si môže
splniť sen - stať sa učiteľkou. Je to neskutočne dobrý pocit, keď otváram list a dozvedám sa, aké pokroky urobila. Videla som,
v akých podmienkach tam rodiny žijú a vidím, ako sa aj vďaka nám menia ich podmienky na život a lepšiu budúcnosť.
V mladosti som s obľubou riešila ,,závažné
problémy“, a keď si na ne teraz pomyslím, aj
sa hanbím, že som vôbec dokázala takými
banalitami strácať čas. Keď sa človek pozrie
okolo seba a vidí koľko detí a dospelých má
veľké zdravotné a existenčné problémy ,prehodnotí, či situáciu, ktorú on rieši, má vôbec
nazvať problémom. Vďaka môjmu predčasne narodenému synovi som spoznala veľa
rodín, kde zdravie a finančná pomoc boli
tie dve veci, ktoré si želali najviac. Nechceli
nič viac, len aby pomohli dieťaťu alebo našli
sponzora na rehabilitačný pobyt. Som rada,
že sa našli ľudia, ktorí ,,priviedli na svet“ tento úžasný časopis, aby si aj tí, ktorí nevedia
plávať v toku rôznych informácií a paragrafov, mohli nájsť potrebné informácie.

Dve zložky normalizujú užitočnú mikroflóru
a pomáhajú udržať črevo čisté:
• chlorofyl pôsobí ako dezinfekčný prostriedok a prírodné antibiotikum chlorellin
špecificky inhibuje rast len patogénnych
mikroorganizmov.
Celulózová bunková stena so sporopolleinom sú jedinečné. Nevratne viažu na seba
toxické látky, ktoré prirodzenou cestou odchádzajú z tela von.
CGF pôsobí silne probioticky (urýchľuje rast
laktobacilov) a súčasne stimuluje opravu poškodeného črevného tkaniva.
Autor: Prof. RNDr. Katarína Horáková, DrSc.
článok bol prevzatý z blogu KatarinaHorak.com
https://www.facebook.com/HorakovaKatarina

V období adventu som bola upozornená
na reláciu Reflex. Nepozerám relácie tohto
typu - zo zdravotných dôvodov, pretože mi
je potom veľmi ťažko a môj tlak vyletuje
do astronomických výšok.
Túto som si však pozrela pozorne. Dagmar
Sváteková - ŽENA, ktorú tu iste nemusím
nikomu predstavovať. Krehučká osôbka
s množstvom životnej energie. Neviem, kde
sa v takej útlej ženičke berie toľko životnej
energie!!! Ivetka Burianeková - tiež dobre
známa. Sama sa už 14 rokov stará o svoju
milovanú Katušku, manžel je ťažký cukrovkár, všetka ťarcha leží na jej pleciach,
pomohla nejednej rodine, hoci by sama
potrebovala pomôcť... keď spolu telefonujeme, jej štebovatavý hlások,s typickým
balockým prízvukom, ma prebudí k životu. Kamarátka Ľubka, už tri roky po ťažkej
autohavárii, statočne podstupuje operácie
a náročné rehabilitácie..... je Vás veľa, rodičov, starých rodičov či deti, ktorí denno-denne poctivo opatrujete ťažko chorého
príbuzného alebo sami bojujete s chorobou. Tí, čo sa o niekoho starajú, robia to
bez nároku na super mzdu, oddych, relax,
či dovolenku.
Všetkým Vám prajem v roku 2015 veľmi
veľa zdravia a životnej sily.
A tým, ktorí si dali predsavzatia, aby sa im
podarilo splniť ich.
Prajem pekné prežitie prvého mesiaca
v roku.
M. Zakucia

NAŠE AKTIVITY ¨

Posedenie

s Mikulášom
V sobotu 6.12.2014 sme sa stretli v Penzióne
Mýtnik v Mýte pod Ďumbierom, aby sme
privítali Mikuláša. Detičky si od rána vypĺňali čas skákaním a šantením na diskotéke,
ktorú robil disdžokej. Ten nám púšťal krásne pesničky, pri ktorých sme si aj my rodičia
zaspievali a zatancovali. Bolo veselo. No ako
sa blížil čas obeda, cítili sme v žalúdkoch,
že nám vyhrávajú iní muzikanti, tak sme
ich museli nejako umlčať. Viac sa nám páčila hudba z reproduktorov. Uvítali sme, keď
na stôl pribudli hrnce s kapustnicou a my
sme si veselo naberali na taniere. Bola výborná. Deti sa stále vypytovali na Mikuláša.
Boli nedočkavé. No prišiel čas aj na to, že
ktosi zazvonil pri dverách a opýtal sa, či sú
medzi nami aj deti. Tie, keď zbadali Mikuláša, zostali bez slov. Len nazerali čo má v koši.
No balíčky dostali len vtedy, keď niečo zaspievali alebo zarecitovali. Poniektorí sa tak
hanbili, že nevedeli vydať zo seba ani hláska.
Tak nám aspoň predviedli, ako vedia robiť
drepy. Inak obdarené deťúrence len sledovali, čo sa okolo nich deje. Boli šťastné, že aj
k nim prišiel Mikuláš s balíčkom. Bolo krásne
sledovať ležiace deti: Maťka, Miška, Katku
ale aj Matúška, ako sa tešia, že ani na nich
Mikuláš nezabudol. Tie reakcie sú nezabudnuteľné. Veľmi ma dojímalo a tešilo, že tak
krásne reagovali aj na hudbu. Chalani sedeli
v kočíkoch a dupotali nôžkami. Tak by chceli
tancovať, behať po vlastných, no nie je im
to dopriate. Nevadí, majú iné prednosti. Tie
šťastné očká, ktoré všetko sledujú a ukazujú,
aké sú spokojné.

projektu „Radosť v detských očkách“ a hlavne nadácii Tatrabanky, ktorá nám tento projekt schválila. Detičkám sme ich ukázali, aby
sa zabavili. Je to perfektná pomôcka, ktorá
bude pomáhať všetkým inak obdareným
deťom, s ktorými sme v kontakte. Teším sa,
že sme mohli zakúpiť túto pomôcku. Je to
naša prvá pomôcka vhodná do relaxačnej
miestnosti Snoezelen, ktorú chceme urobiť
pre naše Inak obdarené deti.
Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá
sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných
a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom
jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov.
Je určená najmä pre osoby s vývinovými
poruchami, s mentálnym, telesným alebo
viacnásobným postihnutím, s poruchou
autistického spektra, poruchami správania
a učenia, s psychickými poruchami, traumatickým poranením mozgu, u ľudí s demenciou a u chronicky chorých pacientov. Snoezelen je využívaný v mnohých zariadeniach
ako sú špeciálne materské a základné školy,
integračné centrá, domovy sociálnych služieb, rehabilitačné centrá, denné stacionáre,
hospice a iné. S metódou Snoezelen pracujú
odborníci z rôznych profesií, najmä liečební a špeciálni pedagógovia, psychológovia
a psychoterapeuti, zdravotní rehabilitační
pracovníci, fyzioterapeuti a vychovávatelia.
Tento deň sme využili aj na oslavu narodenín Miška Brádňanského, ktorý mal na torte
číslo 5. My mu želáme hlavne veľa- veľa zdravia, viac ani nemusíme, lebo to ostatné ,čo si
ľudia prajú, má doma. Lásku mu preukazujú
všetci najbližší. Šťastie má tiež v tom zmysle, že má milujúcu rodinu,... čo viac k tomu
dodať?

Nie náhodou spomínam očká. No to je už
ďalšia téma, ktorú chcem tu spomenúť.
Očká a jemnú motoriku stimulujeme optickými vláknami, ktoré sme zakúpili vďaka

pohľadnicu s obrázkom anjelika a vo vnútri
sme našli voňavý čaj. Tento darček plní dva
účely - potešenie z krásneho obrázka a zároveň darčeka v podobe čaju.
Mikulášske balíčky nám daroval jeden nemenovaný sponzor, ktorý je sám pripútaný
na lôžko po mozgovej príhode. Veľmi nás
obdivuje a je šťastný, že sa stretávame a navzájom si pomáhame. Touto cestou sa jemu
a všetkým, ktorí sa zapojili, chceme poďakovať za krásne prekvapenie po otvorení
balíčkov.
Iveta Burianeková
predsedníčka OZ Spolu to zvládneme - Burko
t. č. 0903534767
e-mail: oz.burko@burko.sk
web: www.oz.burko.sk

Aj ďalšie tri Inak obdarené deti Veronika,
Matúš a Terezka mali v adventnom čase
narodeniny. Pogratulovali sme im krásnymi
pohľadnicami, ktoré nám darovala p. Sklenářová Martina z firmy Fruktopdrink.
Pohľadnice boli vyzdobené fotkami konkrétneho dieťaťa a vo vnútri bol pre ne darček v podobe sladkostí. Rodičom sme dali
január 2015 I Inak obdarení I
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¨ OZNAMY A POZVÁNKY
R1 – centrum intenzívnej terapie

FELDENKRAISOVA METÓDA

Nám. Ľudovíta Štúra 29, 974 05 Banská Bystrica
Ponúka od 1. augusta 2014 svojim klientom:
TheraSuit terapiu - komplexný prístup ku klientom s neurologickými poruchami - detská mozgová obrna, vývojové oneskorenie, traumatické poranenia mozgu. Certifikovaný terapeut vytvorý individuálny cvičebný program
v súlade s pacientovou diagnózou, vekom a jeho funkčnými schopnosťami.
Terapiu MFK - unikátnu fyzioterapeutickú metódu podporujúcu znalosti
a vedomosti certifikovaných fyzioterapeutov s najmodernejším počítačovým
softwérom. Fyzioterapeut je vďaka nemu schopný nájsť rýchlejším a efektívnejším spôsobom ten najoptimálnejší spôsob terapie. Odporúčame pri
DMO, roztrúsenej skleróze, artróze bedrového kĺbu, zlomeninách, vyskočenej
platničke, skolióze, chybnom držaní tela ale aj pri ďalších diagnózach.
Informácie:
tel.: 0905 947 997 • kvasnova.jana@gmail.com • www.centrumR1.sk

MÔŽE BYŤ ZŤP POISTENÝ?
POTREBUJETE BEZPLATNE PORADIŤ?

V komunitnom centre Malíček v Bratislave
sme spustili Feldenkraisovu metódu pre deti
so špeciálnymi potrebami.
Terapiu je možné navštevovať formou
individuálneho programu
ako aj formou Týždenného cyklu.
Ďalšie informácie o tejto terapii
a možnostiach prezradíme v ďalšom čísle.
Kontakt:
Denisa Hrbáňová 0905 447 766
denisa.hrban@gmail.com
Vyšehradská 25, Bratislava
www.nasmalicek.sk

RODINNÉ A DETSKÉ CENTRUM
Štefánikova 20, ZVOLEN
Mgr. Ingrid HAMARIKOVÁ 0905 521 476

Sama mám postihnutú dcéru, viem vám poskytnúť
informácie overené v praxi.

Macula poisťovacie služby - Václava Ridzoňová
Nám. M. R. Štefánika 3/3, 977 01 Brezno
tel.: 0907 069 691
ZASTÚPENIE:
Allianz SP, AXA, ČSOB, Generali Slovensko, Groupama
Garancia, Komunálna poisťovňa, Kooperatíva, Union,
Uniqa, Wüstenrot
PONUKA: Servisné služby
Poradenstvo
Vypracovanie ponúk - prehodnotenie
Uzatvorenie nových zmlúv
Cestovné poistenie
Životné a úrazové poistenie,
Poistenie majetku
Poistenie vozidiel
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Párové a rodinné /vzťahové poradenstvo, koučing,
supervízia pre pomáhajúce profesie
Relaxačné techniky, etikoterapia, muzikoterapia,
bodyterapia, kraniosakrálna terapia,
FIE – rozvoj mentálnych schopností
Práca s deťmi, opatrovanie detí - intuitívna a integratívna
pedagogika

RECEPTY ¨

Opečený chlebík
Autor: M. Zakucia
Po vianočnom hodovaní sa nám žiada zaradiť do jedálnička niečo ľahšie. Pridávam
receptík na opečený chlebík so zeleninkou.
Chlebík opečieme na panvici nasucho
v hriankovači, ešte teplý polejeme olivovým olejom a položíme nakrájanú mozarelu.

Alebo druhá varianta, nakrájame papriku,
rajčinu, uhorku na čo najmenšie kocky,
jemne osolíme, pridáme bylinky podľa chuti alebo sušenú petržlenovú vňať,
necháme trocha odstáť a všetko dáme
na opečený chlieb. Tiež ho pokvapkáme
olivovým olejom.

Vymaľuj si :)

december 2014 I Inak obdarení I
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¨ PREDSTAVUJEME

Terasuit, nezisková organizácia, vznikla
za účelom vytvorenia centra, ktoré by „pod
jednou strechou“ ponúkalo kvalitné rehabilitačné služby. Centrum KINESIS ponúka
v Rakúsku, v meste Bisamberg, intenzívny
rehabilitačný Therasuit program pre slovenských, českých a rakúskych pacientov. Našou snahou je prinášať stále nové inovatívne
metódy liečby, ktoré by mali pozitívny vplyv
na progres v liečbe. Kladieme dôraz na starostlivosť o rodiny zdravotne postihnutých
detí a dospelých, na vzdelávanie fyzioterapeutov a vhodné motivačné prostredie, pretože si uvedomujeme, že ich spokojnosť sa
prejaví aj na starostlivosti o pacienta.
Kinesis centrum ponúka jedinečnú a efektívnu intenzívnu terapiu. Program pre deti
a dospelých s neuromuskulárnymi poruchami sú vykonávané podľa autorky tejto terapie one – on – one (jeden na jedného, čiže
pacient – terapeut), so skúseným a certifikovaným terapeutom. Náš program trvá 3 hodiny denne, 5 dní v týždni po dobu 3-4 týždňov v závislosti na potrebách jednotlivca.
Rozsiahla starostlivosť siaha aj do domáceho prostredia. Mnohé rodiny sme navštívili
a pomohli im s nákupom pomôcok, s vytvorením domáceho prostredia, kde náš klient
môže ďalej rehabilitovať. Samozrejmosťou je vytvorenie individuálne domáceho
programu, v ktorom sú rodičia v posledný
týždeň ich pobytu vyškolení.
Terasuit, nezisková organizácia participuje
na vzdelávaní, na zabezpečovaní nových
pomôcok, ale tiež prinášame radosť formou
narodeninových osláv, mikulášskych balíčkov, vianočných darčekov, ale momentálne
sú pacienti v našom centre denne po rehabilitácii odmenení sladkým darčekom, ktorí
si vytiahnu zo svojho adventného kalendára.
Tento rok sme registráciou získali možnosť
prijímať 2% z dane. Prostredníctvom poukázaných 2% budú podporení naši klienti,
prinesieme nové inovatívne metódy v liečbe
a v neposlednom rade zabezpečíme pomôcky, s cieľom skvalitnenia ponúkaných služieb.

Kontaktná adresa:

Terasuit n.o.
Čiernomorská 2, 04012 Košice
therasuit.ke@gmail.com
IČO: 45 740 534
Kontaktná osoba:
Katarína Macková
tel.: 0907 624 554
Kinesis Zentrum
Korneuburger strasse 21
2102 Bisamberg, Osterreich
www.therasuit.at
info@therasuit.at
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V roku 2015 usporiada
Občianske združenie Milan Štefánik
benefičné podujatia
pre osoby s mentálnym postihnutím:
25.január

OBJATIE TÓNOV

Športová hala, Levice
Nitriansky kraj
29.marec

OPRI SA O MŇA

klub Čierny orol, Prešov
Prešovský kraj
26.apríl

CHYŤME SA ZA RUKY
Dom kultúry, Galanta
Trnavský a Bratislavský kraj
27.máj

RUKY SPOJA RUKY

Národné rehabilitačné centrum, Kováčová
vozíčkari a pacienti z ústavov NRC a Marína v Kováčovej
23.august

OSMIDIV

Amfiteáter, Banská Štiavnica, OPEN AIR
stred SK
27.september

DÚHA V SRDCI

MSkS, Nové Mesto nad Váhom
Trenčiansky a Žilinský kraj
15.október

NA KRÍDLACH ANJELOV

Mestské kultúrne centrum, Žiar nad Hronom
Banskobystrický kraj
26.november

CHARITÁNIA

Divadlo Actores, Rožňava
Košický kraj
Vstupné je bezplatné pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím
zo zariadení DSS, Detské domovy a pre deti do 140cm.

Občianske združenie Ostrov
a Občianske združenie Milan Štefánik
vás pozývajú na 5. ročník
ˇ
ˇ
Občianskeprezdruženie
benefičného koncertu
osoby s Ostrov
mentálnym postihnutím

a Občianske združenie Milan Štefánik
vás pozývajú na 5. ročník
ˇ
ˇ
benefičného koncertu pre osoby s mentálnym postihnutím

Nedeľa 25. január 2015, o 14.00 Športová hala, Levice

DESMOD
DESMOD
LÚČNICA
LÚČNICA

Nedeľa 25. január 2015, o 14.00 Športová hala, Levice

ELÁN
ELÁN TRIBUTE
TRIBUTE
KITTEN
AND THE
THE HIP
HIP(ANGLICKO)
(ANGLICKO)
KITTEN AND
moderuje
Peter Marcin
Marcin
moderuje Peter
Náučné
workšopy:
Náučné workšopy:
Enkaustika
–
maľovanie
horúcimvoskom,
voskom,
Enkaustika maľovanie horúcim
košíkárstvo,
modelovaniezzhliny,
hliny,
košíkárstvo, modelovanie
Zumba,,pletenie
pletenie náramkov,
náramkov, servítková
Zumba,,
servítkovátechnika,
technika,pletenie
pleteniez papiera,
z papiera,
Detskýsvet:
svet:nafukovací
nafukovací hrad,
hrad, maľovanie
maľovanie na
hula
hop.hop.
Detský
natvár,
tvár,lukostreľba,
lukostreľba,nanuky,
nanuky,
hula

Vstup od
od 13:00 - ZUMBA
Vstup
ZUMBAssgabikou
gabikou
Vstupné je bezplatné pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím zo zariadení DSS, Detský domov Levice, zväz postihnutých Levice a pre deti do 140cm.

Vstupné je bezplatnéVstupné
pre osoby
mentálnym
postihnutím
zoPredpredaj
zariadení DSS,
Detský
domov Levice,
zväza postihnutých
Levice a pre deti do 140cm.
pres verejnosť
je 7€a vzdravotným
predpredaji a
10€ na mieste.
v Levickej
informačnej
agentúre
v sieti Ticketportal.
Vstupné
prevstupeniek
verejnosťpre
je 7€
v predpredaji
a 10€ na
mieste.
Predpredaj
Levickejjeinformačnej
agentúre azavpochopenie.
sieti Ticketportal.
Počet
verejnost
je limitovaný
v počte
200ks!
Zmena v
programu
vyhradená. Ďakujeme
Počet vstupeniek pre verejnost je limitovaný v počte 200ks! Zmena programu je vyhradená. Ďakujeme za pochopenie.

Spoločnosť SPIG s.r.o. podporuje aj túto akciu... pozývame vás, náš SCHODOLEZ bude k dispozícii!

