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¨ CENTRUM SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA

POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH ¨

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.

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!

Stropný zdvíhací systém ERGOLET
Spoločnosť SPIG získala výhradné zastúpenie na dodávku stropních zdvíhacích
systémov ERGOLET LUNA na Slovensku!
Stropný zdvíhací systém Ergolet LUNA je mimoriadne obľúbený u všetkých užívateľov.
Je možné ho inštalovať do stropu aj do stien,
podľa vhodnejšieho riešenia z hľadiska nosných prvkov budovy.
Má veľkú variabilitu možností inštalácií, či už
z hľadiska portálových „H“ systémov, samostatných dráh koľajníc, či samotných zdvíhacích motorov.
Motory môžu byť otočené horizontálne alebo vertikálne, sú prenosné (v ruke) a zároveň
aj prevesovacie (s možnosťou prehupu prepravovanej osoby popod dveře).
Dizajnovo sú riešené veľmi vkusne. Koľaje
sú bielej farby, samotný motor má tvar disku. Celý systém pôsobí ako pekný doplnok
interiéru .
Stropný zdvíhací systém je výborným pomocníkom pri opatere zdravotne postihnutej osoby.

vozík v koľajnici
koľajnicový systém

kazeta Luna

rukoväť na vaky
ďiaľkové ovládanie

„Stavba bez bariér“ RAMPA
VSTUPNÉ, CHODBOVÉ A KOMUNIKAČNÉ PRIESTORY

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.

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
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.

• pred vstupom do objektu vytvoriť dostatočne veľkú vodorovnú plochu
• vstupné dvere minimálne 900 mm široké,
bezprahové (výškový rozdiel prahu môže
byť maximálne 2 cm)
• automatické otváranie dverí (na fotobunku), posuvné otváranie
• navrhovať akustické navádzacie systémy pri vstupe do objektov
• u verejných stavieb je nutné umiestniť
tyflografické pomôcky (reliéfne mapky,
plániky, a pod., ktoré podávajú nevidiacim a slabozrakým informácie o objekte),
riešiť vodiace línie pre pohyb zrakovo postihnutých osôb
• minimálna šírka chodby je 1200 mm,
v objekte občianskej vybavenosti je 1500
mm (optimálne 1800 mm)
• rampy navrhovať so správnym sklonom,
s vodiacou tyčou a držadlami po oboch
stranách, povrch upraviť proti šmyku
• schodiská a rampy upraviť tak, aby zrakovo postihnutý človek nemohol vstúpiť
(padnúť) do voľného priestoru

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
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¨ SKUTOČNÉ PRÍBEHY

TERAPIE ¨

RADOSŤ VYJADRUJE ÚSMEVOM
Narodenie dieťaťa je tá najkrajšia chvíľa v živote rodičov. Od tejto chvíle sa život stáva
krajším, veselším, šťastnejším...
Deň za dňom dieťatko rastie, napreduje, učí
sa novým veciam... no nie vždy tomu tak je.
Nemá každá matka to šťastie, aby porodila
zdravé dieťa a nemá každé dieťa to šťastie
narodiť sa zdravé.
Hovorí mamička:
Narodili sa nám dve detičky, starší Andrejko
(7,5 roka) a mladší Martinko (5,5 roka).
Vôbec som si nemyslela, že môžu nastať nejaké komplikácie po pôrode. Tehotenstvo
som mala bezproblémové.
Po niekoľkých hodinách života môjho drobčeka, boli u neho spozorované novorodenecké kŕče, ktoré boli diagnostikované ako
epileptické záchvaty.
Lekári skúšali dávať rôzne lieky, no počet záchvatov sa zvyšoval a bol v počte viac ako 50
denne. Žiadna liečba nezaberala. Ťažké epileptické záchvaty pretrvávali prvých 5 týždňov života, čo pre neho znamenalo veľmi
ťažký štart do života.
Aké boli prognózy lekárov?
Martinkovi nedávali šancu dožiť sa novorodeneckého veku ( čo je 28 dní). Už na 5. deň
mi povedali, že chlapec bude postihnutý,
má atrofiu mozgovej kôry. Ešte v nemocnici
v Banskej Bystrici nám vybavili jeho pokrstenie a preložili ho do Bratislavy. Tam na neurológii po kompenzovaní epilepsie si mysleli,
že sa bude normálne vyvíjať.
Do dnešného dňa nemáme presne určenú diagnózu. Už sme boli aj na vyšetrení v Prahe,
ani tam nič nezistili, genetika je v poriadku.
Od 2 mesiacov sme cvičili Vojtovu metódu.
Skúšame rôzne terapie. V Brezne, kde žijeme,
nie sú možnosti pre choré detičky a tak za rehabilitáciami a stimuláciami, ktoré sú veľmi
potrebné, musíme dochádzať.
Chodievate do kúpeľov?
Áno, absolvovali sme niekoľko rehabilitačných pobytov napr. v Turčianskych Tepliciach, kde sa Maťkovi veľmi páčilo. Robil vodníka v bazéne. Voda je pre neho život, a to je
dobre, lebo uvoľňuje kŕče, spazmy, svaly sa
pouvoľňujú.
Aj doma každý deň v kúpeľni máme potopu,
vo vani kope a čľapoce.

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.

No sme šťastní, keď ho vidíme, ako sa teší.
Vlani sme boli na troch rehabilitačných pobytoch v centre Svetielko na terapii Therasuit.
Odporúčam mamičkám, lebo náš Martinko
vďaka tejto terapii vydrží niekoľko minút sedieť. Rada sa na neho pozerám, keď v tureckom sede zoberie do rúčky hračku a obzerá
si ju. Aj keď nevieme čo naozaj vidí, nedá to
najavo. Preto k nám chodieva tyflopédka
z Centra špeciálno pedagogickej poradni pri
Základnej škole pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči za účelom stimulácie očiek.
Konečne lepšie papá. Dlho sme mali sondu
v nošteku a jedlo dávali striekačkami rovno
do žalúdka, no orofaciálnou stimuláciou
a metódou Therasiut sa zlepšilo pregĺganie.
Už veľa vecí spapá aj popučené, samozrejme, že aj mixujeme.
Dokáže si držať fľašku s uškami v rukách, ale
len keď leží, v sede si ju nevie až tak nakloniť,
aby sa napil.
Je určite vnímavejší, rozumie veľa veciam, už
keď počuje, že mu nalievame vodu do fľašky,
tak sa smeje.
Aj špeciálna pedagogička mu v posudku
uviedla, „radosť vyjadruje úsmevom“. Úsmev,
to je to najkrajšie čo môžem vidieť na tváričke môjho synčeka.
Je úžasný, keď počujeme tie zvuky s prstom
v puse napríklad „kaj kaj kaj“ a popritom
smiech, hneď sa všetci zapájame do rozhovoru.
Musím spomenúť, že aj v noci lepšie spáva.
Mávali sme ťažké obdobia, keď každú noc
veľmi, veľmi plakal, až vrieskal a nevedeli
sme ho utíšiť. Boli sme nešťastní, nevyspatí.
Ešte máme občas nočný budíček v podobe
plaču, no aspoň to už nie je každú noc.
Máte nejaké sny? Čo by ste chceli ešte dosiahnuť?
Nevzdávame sa, stále hľadáme nové možnosti ako pomôcť synovi.
Chcela by som raz vidieť môjho syna ako
chodí. No zatiaľ je to len môj sen. A keďže
sny sa zvyknú plniť, tak verím, že to raz dosiahneme. Možno nebude behať, nebude
skákať, ale poteší ak aj urobí niekoľko krokov
celkom sám.

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.
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metóda TheraSuit
zraková terapia

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.

Mojou túžbou je, keby sa podarilo zriadiť
v Brezne denný stacionár pre malé aj veľké
deti. Viem, že je nás tu viac rodín s podobným osudom. Veľmi radi by sme sa stretávali,
navzájom poradili, pomohli,... Detičkám poskytli rôzne terapie, rehabilitácie.
My sme vyskúšali aj metódu Snoezelend, je
to multistimulačnú metóda, ktorá prebúdza
všetky zmysly, pôsobí na ne, cieleným dávkovaním jednotlivých optických, zvukových,
hmatových, čuchových aj chuťových vnemov. Takto je deťom umožnené prežívať najrôznejšie pocity (šťastie, radosť, uspokojenie,
bezpečie), a pritom im ponecháva možnosť
vlastného výberu podnetov, ktoré sú im príjemné. Len na túto metódu potrebujeme
priestory. Tak veľmi túžim aby ju vyskúšali aj
iné detičky. Je to naozaj perfektné.
Ak by chcel niekto tejto rodine pomôcť,
aby mohli absolvovať rôzne terapie na
zlepšenie zdravotnhé stavu tak číslo účtu
je tu: 1417987351/0200
Vopred z celého srdca ďakujeme.
Rodina Kubíniová.

Úsmev a dobrá nálada sú známkou víťazstva nad osudom.
(Stefan Garzyňski)
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Metóda TheraSuit

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.: 0948 875 500, 0948 509 723
e-mail: svetielko.po@gmail.com
http://www.svetielko-po.sk/home

Zhromažďuj si poklad predovšetkým z lásky, ktorú dostávaš,
lebo ten pretrvá ešte dlho potom, ako pominie tvoje bohatstvo
a tvoje zdravie. (Og Mandino)
február 2014 I Inak obdarení I
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Prvé stretnutie Inak obdarených detičiek v Brezne

Príspevky z UPSVaR

Už niekoľko týždňov si na facebooku píšeme s mamičkami z okolia
Brezna. No písanie nám nestačí. Niet nad osobné stretnutie. Predsa,
viac sa porozprávame, keď sedíme spolu pri kávičke. Naša hlavná
organizátorka Evka Brádňanská rozhodila siete, hľadala a vybavila
priestory na odreagovanie sa. Konečne vo štvrtok 23.1.2014 sme sa
stretli.

Vzhľadom na to, že sú občania ťažko zdravotne postihnutý oproti
ostatným občanom znevýhodnení, štát im môže poskytnúť rôzne
kompenzačné príspevky. O tie treba žiadať na úradoch práce a sociálnych vecí podľa miesta bydliska. Po splnení podmienok sa príspevky
vyplatia buď jednorazovo, alebo pravidelne za nejaké obdobie. To
závisí od druhu príspevku.

Monika, Evka, Dáška, ďakujem, že ste prišli a posedeli pri čajíku, kávičke či čokoládke.

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

Ďakujem za naše detičky Katku Burianekovú, Miška Brádňanského,
Martinka Kubíniho a Matuška Tomkuliaka, že sme mohli spolu stráviť
príjemné poobedie. Detičkám sa páčilo. Všetci štyria bolo v pohode.
No aby som nezabudla na fešáka Andrejka Kubíniho, ktorý zmeškal
hokej. Čo bolo znamenie, že je s nami spokojný.
Ani sme nevedeli čo skôr preberať, riešiť - o čom debatovať. Hlavnou
témou stretnutia bolo hľadanie možností získania peniažkov pre
naše deti. Keďže začína daňové obdobie, chcem mamičkám poradiť,
ako a cez ktoré občianske združenie treba zbierať 2 % z daní. Musíme využiť pomoc na kúpu zdravotných pomôcok, liekov, zaplatenia
kúpeľov, terapií, ktoré sú tak potrebné pre deti.
Chcem sa poďakovať Evite Škorvánekovej za poskytnutie priestorov
v kaviarničke Elixír club v Brezne pre nás - rodičov Inak obdarených
detí. Som šťastná, že som sa mohla zoznámiť s úžasnými mamičkami, ktoré bojujú spolu s ich detičkami.
Teším sa na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční 6.2.2014.

máme pri sebe ľudí, ktorí nás podporia, povzbudia a nasmerujú
správnym smerom. Aspoň vieme, že nie sme sami s podobným osudom. Je nás oveľa viac, len sa musíme zviditeľniť aby sme dosiahli
čo najviac úspechov s našimi detičkami. A preto bude vítaná každá
nová tvár.
Srdečne pozývam mamky, oteckov a ich detičky na ďalšie stretnutie. Kto bude mať záujem, nech sa ozve aby sme si upresnili dátum
a čas.

Budem rada ak sa k nám pripoja aj ďalšie mamičky z okolia Brezna
a budeme si navzájom vymieňať skúsenosti. Je veľmi dôležité, keď

Iveta Burianeková
t. č. 0903 / 534 767

Občianske združenie Milan Štefánik vás pozýva

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

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 vítaný.
Vstup pre osoby mentálne a zdravotne postihnuté a deti do 140 cm zdarma!
Zároveň oznamujeme, že akcia OBJATIE TÓNOV dňa 19.1.2014 v športovej hale v Leviciach
úspešne a radostne prebehla a prikladáme pár fotiek!

Ako správne vyplniť žiadosť?
Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiadosť podáva, adresu trvalého alebo prechodného pobytu, rodné číslo (ak
je pridelené), lekársky nález, potvrdenie o príjme žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti a vyhlásenie o majetku
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
Na výzvu príslušného ÚPSVaR je žiadateľ (účastník konania) povinný predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.
Postup vybavenia príspevku na zdvíhacie zariadenie:
1. Vyplniť tlačivo žiadosti
2. Vyplniť tlačivo „Vyhlásenie o majetku“
3. Tlačivo „Lekársky nález“ a ďalšie odborné nálezy
4. K žiadosti pripojiť doklady o príjme
5. Ďalšie doklady potrebné k vybaveniu žiadosti
(Na potrebu týchto dokladov Vás upozornia pracovníci ešte pred samotným podaním žiadosti, alebo v priebehu konania).
6. Doplatok na zariadenie Vám dobrý dodávateľ zvyčajne pomôže vyriešiť, prípadne poradí, ako ho získať darom, alebo od nadácií, alebo
vám umožní splátky.

Robme šťastnými tých, čo sú blízko. A tí čo sú ďaleko, prídu.
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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

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

Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím majú nárok na rozličné zľavy a výhody. Potrebujú však k tomu preukaz.
Nárok naň má osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o peňažnom
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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.

Viete, ako musíte postupovať, ak si chcete vybaviť
kúpeľný poukaz a liečiť sa v slovenských kúpeľoch?
Kúpeľná starostlivosť, nadväzujúca na predchádzajúcu ambulantnú
alebo ústavnú starostlivosť, sa schvaľuje podľa zákona č. 577/2004
o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného
zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Na základe zdravotného stavu poistenca ju navrhuje ošetrujúci
(odborný) lekár, ktorý vyplní tlačivo Návrh na kúpeľnú starostlivosť.
K návrhu priloží všetky potrebné výsledky vyšetrení, prípadne odporúčania.
Na základe indikačnej skupiny, ktorú lekár uvedie v návrhu, bude
liečba zaradená do spôsobu úhrady typu A alebo B.
Čo by mal Návrh na kúpeľnú starostlivosť obsahovať:
• návrh na kúpeľnú starostlivosť musí vystaviť ošetrujúci lekár (všeobecný, odborný) a musí obsahovať:
• pečiatku a podpis lekára, dátum vystavenia návrhu, indikačnú
skupinu (číslo) kúpeľnej liečby, diagnózu kódom aj slovom,
• informáciu o požiadavke na ústavnú, resp. ambulantnú liečbu,
o potrebe sprievodcu,
• všetky potrebné vyjadrenia k zdravotnému stavu poistenca
(anamnéza, laboratórne vyšetrenia, objektívny nález, funkčný
stav) potrebné na schválenie kúpeľnej liečby,
• poistenec musí návrh potvrdiť svojím podpisom.
Vhodné je uviesť aj telefonický kontakt na poistenca a takto vyplnený spolu s priloženými lekárskymi správami ho podá do svojej
zdravotnej poisťovne.
Návrh musí byť doručený najneskôr šesť týždňov pred uplynutím
doby indikácie.
Zdravotná poisťovňa potom na základe predložených údajov v návrhu a údajov dostupných v osobnom účte poistenca odsúhlasí
úhradu kúpeľnej starostlivosti. Ak na svoje rozhodnutie o schválení
úhrady kúpeľnej liečby potrebuje ďalšie informácie alebo údaje, písomne požiada poistenca o doplnenie údajov, prípadne prepracovanie návrhu. v prípade, že zdravotný stav nespĺňa zákonom dané
podmienky na schválenie kúpeľnej liečby alebo sa vyskytujú kontraindikácie k nej, bude úhrada kúpeľnej starostlivosti zamietnutá.
Ak poisťovňa návrh na liečbu so spôsobom úhrady A schváli, zasiela
schválený návrh priamo do kúpeľov, s ktorými má uzatvorenú zmluvu na liečbu v danej indikácii poistencovi (v prípade detských kúpeľov zákonnému zástupcovi) poisťovňa doručí písomný súhlas s liečbou, s uvedením kúpeľného zariadenia, počtu dní liečenia a dĺžkou
platnosti návrhu.
Poistenec si môže konkrétne kúpele vybrať zo zoznamu zmluvných
prírodných liečebných kúpeľov skôr, ako návrh podá v pobočke.

Názov kúpeľov je možné uviesť v návrhu (na horný okraj) alebo
v priloženom liste a potvrdiť svojím podpisom. V prípade, ak nepožaduje konkrétne kúpele, si poisťovňa vyhradzuje možnosť určiť kúpeľné zariadenie. Všetky požiadavky na nadštandardné ubytovanie
alebo stravovanie je potrebné konzultovať a dohodnúť s konkrétnym kúpeľným zariadením. Kúpeľné zariadenie informuje poistenca
aj o ostatných doplatkoch, podmienkach liečby, nástupe na liečbu
a pod.
Sprievodca ku kúpeľnej liečbe
Poistenec so zdravotným postihnutím, vyžadujúcim pomoc a sprevádzanie pri kúpeľnej liečbe, má možnosť požiadať poisťovňu o čiastočnú úhradu za sprievodcu.
Uvedenú požiadavku zdôvodní indikujúci lekár v príslušnej časti
návrhu v prípade detských kúpeľov je možné požiadať o čiastočnú úhradu sprievodcu dieťaťa v kúpeľoch u detí do 3 rokov veku
sprievodcovi, ktorý sprevádza na kúpeľnom pobyte dieťa, zdravotná poisťovňa uhrádza 4,98 eura na deň pobytu, zvyšok si dopláca
sprievodca.
Poplatky, ktorým sa nevyhnete
Poplatky pacientov za kúpeľnú starostlivosť závisia najmä od toho,
či diagnóza patrí do skupiny A alebo B.
V skupine A si neplatíte liečbu, stravu ani ubytovanie. Všetko hradí
zdravotná poisťovňa. Platíte akurát zákonom stanovený poplatok
1,66 eura za deň pobytu, pričom prvý a posledný deň sa počíta ako
jeden deň.
Od poplatku sú oslobodení:
• deti do troch rokov,
• nositelia najmenej striebornej Jánskeho plakety,
• osoby v hmotnej núdzi, ktoré sa preukážu rozhodnutím úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi, platia len prvé tri dni pobytu, od
štvrtého už nie.
V skupine B je finančná spoluúčasť pacientov vyššia. Pacient si hradí
v plnom rozsahu ubytovanie a stravu, zdravotná poisťovňa prepláca
liečebné procedúry.
Kúpeľné zariadenia si určujú ceny za stravu a ubytovanie samy.
V prípade štandardného ubytovania sa mení výška poplatku za deň
strávený v kúpeľoch počas hlavnej sezóny (II. a III. štvrťrok) a mimo
sezóny (I. a IV. štvrťrok).
Rovnako ako pri skupine A aj pri skupine B pacient platí kúpeľný poplatok, ktorého výška je individuálna, určuje ju príslušná obec.
Zdroj http://zdravie.pravda.sk/

Nezáleží ako ďaleko musíš ísť, nezáleží na tom, ako tá cesta bude dlho trvať.
Keď ideš za tým, čo miluješ, za tým o čom snívaš,
vždy máš strach, strach z porážky, strach z poníženia, strach z neúspechu.
Ale keď to opomenieš a vydržíš, tak na konci ťa čaká víťazstvo,
pretože každá cesta nech je hocijaká začína prvým krokom!
(autor nezistený)
február 2014 I Inak obdarení I
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¨ PRÍSPEVKY A NADÁCIE

PRÍRODNÁ LEKÁREŇ ¨

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 OZ oslovte vždy písomnou žiadosťou, v ktorej
stručne opíšete svoj problém
Ku žiadosti priložte doklady, ktorými môžete dokázať svoje
tvrdenie:
• správu lekára o diagnóze,

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

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/

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

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.

• 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.
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/

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
www: http://www.pomocjedendruhemu.sk/home/

Po ceste ku šťastiu sa ide najlepšie s kompetentnými spoločníkmi.
(LRH - Cesta ku šťastiu)
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MATERINA
DÚŠKA
Rastie na slnečných stráňách, návršiach,
v redších okrajoch lesa a na menších mraveniskách na lúkach. Obzvlášť obľubuje teplé
skalnaté plochy a pasienky, kde silnejšie vyžaruje pôdne teplo. Za poludňajšej páľavy sa
z pestrofialových kvetných vankúšikov šíri
aromatická vôňa a vábi hmyz a včely.
Náklonnosť a láska k materinej dúške sa vo
mne prebudili už v detstve.
Dúšku tymianovú (tymian) k nám priniesli
v 11. storočí z oblasti Stredomoria a jej kultivované a znova splanené druhy nachádzame v záhradách. Na rozdiel od dúšky materinej je až 50 cm vysoká. Účinky však majú
obe podobné.
Dúška tymianová je známa už od staroveku.
Až do našich čias sa traduje: ,,Tymian je predovšetkým ostrý a pálivý. Upravuje odtok
moču a menštruáciu, pomáha pri potratoch a pri pôrode urýchľuje normálny výstup dieťaťa z tela matky. Z neho pripravený
čaj čistí jemné vnútorné časti tela.“ Abatiša
Hildegarda z Bingenu hovorí, že tymian je
liek proti malomocenstvu, proti ochrnutiu
a nervovým chorobám.
Kto ráno vypije šálku tymianového čaju miesto
kávy, čoskoro na sebe zbadá liečivé účinky:
duševnú sviežosť, dobrý pocit v žalúdku,
rána bez kašľa a celkový pocit blaha.
Dúška materina, rumanček a rebríček sa
zbierajú za slnečného počasia a vysušené sa
prikladajú vo vankúšikoch na neuralgické
bolestivé miesta na tvári. Súčasne sa pije
čaj z týchto byliniek. Pomáha to pri takýchto
nervových ťažkostiach.
Ak sa pritom objavia kŕče, prikladáme aj vankúšik z plavúňa. Istý sedemdesiatdeväťročný
roľník trpel už dvadsaťsedem rokov ťažkými
neuralgickými bolesťami tváre (trojklanného nervu). Mal už za sebou niekoľko operácií. Chorobu si privolal, keď raz, idúc z poľa
domov, celkom premokol a hneď ho kamsi
odvolali. Nemal čas prezliecť si Šaty. V posledných mesiacoch choroby mal veľké bolesti
a ústa mu vykrivilo až k uchu. Spočiatku nastalo isté zlepšenie, keď si prikladal obklady zo
švédskych bylín. No až keď si začal prikladať
obklady z uvedených rastlín, nazbieraných za
slnečného počasia, nastal rýchly obrat. Ešte aj
potom, keď zmizli nervové bolesti tváre, píjaval čaj z týchto rastlín.

Moje štvorročné dieťa sa nemohlo zotaviť
z týfusu. Dva roky sme skúšali všetko možné, no bez výsledku. Po jednom jedinom 20minútovom kúpeli z dúšky, ktorý mi poradili,
zdvihlo sa z vane celkom iné dieťa. Ako keby
niekto stlačil gombík, všetka choroba z neho
spadla ako závoj a ono začalo od toho dňa
prekvitať.
Dúška sa zbiera v kvete za slnečného
počasia od júna do augusta; najúčinnejšia je, keď sa trhá za poludňajšieho slnka.
Kvety môžeme naložiť až po hrdlo do fľaše,
zalejeme ich olejom a necháme stáť 10 dní,
alebo z nich urobíme sirup. Olej sa používa
pri obrne, pri porážke, skleróze multiplex,
atrofii (chradnutí) svalov, reumatizme
a vykĺbení.
Vnútorne sa dúška odporúča pri žalúdočných a menštruačných kŕčoch, ako aj pri
kŕčoch v podbruší. Denne treba vypiť dve
šálky.
Vysušené kvety a stonky nazbierané za slnečného počasia prikladáme vo vankúšikoch na
kŕčmi postihnuté miesta. Pred spánkom sa
tieto vankúšiky nahrejú v panvici a priložia
sa na žalúdok alebo na podbrušie.
Bylinné vankúšiky sa odporúčajú aj pri
opuchlinách a pomliaždeninách, rovnako
ako pri zastaranej reume.
V zmesi so skorocelom kopijovitým je dúška starým osvedčeným liečivým prostriedkom pri ochorení dýchacích ciest, ťažkom
zahlienení priedušiek a pri prieduškovej
astme. Do šálky dáme ošúpané koliesko citrónu a 1 čajovú lyžičku zmesi dúšky so skorocelom, potom zaparíme a pol minúty lúhujeme. Čaj sa má piť horúci po dúškoch. Treba
ho pripraviť štyri až päť ráz denne čerstvý.
Pri nebezpečenstve zápalu pľúc sa tento
čaj pije každú hodinu po jednom dúšku, na

to sa nesmie zabudnúť. Šťastie, že na dúšku
ešte mnohé matky nezabudli. Treba však
mať na pamäti, že podávanie nápoja priamo
z chladničky môže deťom zapríčiniť chronický zápal priedušiek, ktorý neskôr môže prejsť do emfyzému (zdurenia) s veľmi ťažkým
záduchom. Dúškovou tinktúrou sa natierajú
končatiny slabo vyvinutým deťom, no aj
chorým na sklerózu multiplex sa vtiera
dúšková tinktúra.
Koľko bolestí a trápenia by si ušetrili mnohé
rodiny, keby chorému dieťaťu pomáhali dúškou, buď vo forme čaju, alebo prísadou do
kúpeľa. Veľa nepokojných alebo nervóznych
detí našlo pokojný spánok už po jednom takomto kúpeli.
Ale aj nervózni a podráždení ľudia, postihnutí depresiami, sa cítia po týchto kúpeľoch
čoskoro zdraví.
Netreba zabúdať, že dúška sa odporúča ako
prostriedok proti opilstvu. Plnú hrsť dúšky zalejeme litrom vriacej vody, zakryjeme
a dve minúty lúhujeme. Čaj naplníme do
termosky a dávame piť alkoholikovi každú
štvrťhodinu po jednej polievkovej lyžici.
Dostaví sa nevoľnosť, vracanie, silné preháňanie a močenie, potenie, no popri tom aj
veľká chuť do jedla a smäd. Pri recidívach,
ktorým sa spočiatku nevyhneme, no neskôr
sú čoraz zriedkavejšie, treba liečebnú kúru
opakovať.
Dúšku treba odporúčať aj pri epileptických
záchvatoch. Dve šálky denne sa užívajú nielen pri záchvatoch, ale po celý rok ako čajová
kúra trvajúca dva až tri týždne s desaťdennou prestávkou.
Obdivuhodný a prospešný je dúškový sirup.
Podáva sa pred jedlom pri prechladnutí.
Zdroj:
http://www.zdraviezbozejlekarne.sk/duskamaterina.html

Život je jedinečný, krásny a neopakovateľný.
Pomáhajme si navzájom, aby bol aj zmysluplný, plnohodnotný a radostný.
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POMOC PRE INAK OBDARENÝCH ¨

POSTUP PRI DAROVANÍ 2% Z DANÍ

Pomoc pre Katku

2% z daní môže darovať každý daňovník SR (či už fyzická osoba, alebo právnická osoba), podstatné je však dodržať podmienky stanovené zákonom. V daňovom priznaní je potrebné vyplniť identifikačné
údaje organizácie, ktorej chceme 2% darovať. Ďalšou podmienkou
je včas podať správne vyplnené daňové priznanie (najneskôr do
31. marca) a zaplatiť daň z príjmu.

Katka je 13,5 ročné dievčatko, ktorému pri
narodení sudičky do vienka zabudli nadeliť
zdravie.

Kto môže darovať 2% z dane z príjmov?

Darovať môže každý daňovník SR, ktorému v príslušnom zdaňovacom
období vyšla povinnosť platiť daň z príjmu, musí však spĺňať podmienky uvedené v Zákone o daniach z príjmov (595/2003 Zz). Darca je
povinný jednoznačne a zrozumiteľne identifikovať príjemcu 2%.

Darovať 2% z dani z príjmov má právo:

Fyzická osoba – občan, podnikateľ, SZČO – iba jednému vybranému
subjektu.
Právnická osoba – môže darovať v prospech viacerých príjemcov –
minimálne však vo výške 8.30 Eura na jedného príjemcu.

1. Darovanie 2% z dani u fyzickej osoby:

a) FO, ktorá si daňové priznanie podáva sama
FO, ktorá chce darovať vybranému subjektu 2% zo zaplatenej dani
z príjmov, je povinná v daňovom priznaní vyplniť v XIII. ODDIEL –
VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona všetky potrebné údaje o prijímateľovi
a samozrejme vypočítať si 2% z dane. FO môže darovať svoju čiastku
len jednej organizácii, nie viacerým.
V prípade, ak si daňovník uplatňuje daňový bonus, za zaplatenú daň
sa považuje suma dane znížená o daňový bonus, to znamená Daň –
Daňový bonus = suma, teda 100% z ktorých vypočítame 2%, ktoré
môžeme darovať.
b) FO, teda zamestnanec, ktorému ročné zúčtovanie vykonáva
zamestnávateľ
Zamestnanec sa môže rozhodnúť o darovaní svojich 2% do 30. apríla, pričom požiada zamestnávateľa o tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane 2011. Následne si vypočíta 2% zo zaplatenej dane a vyplní
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane.
Po vyplnení tieto tlačivá doručíme na príslušný daňový úrad v mieste bydliska FO najneskôr do 30.apríla.
Po skontrolovaní všetkých údajov daňovým úradom je tento povinný previesť príslušnú sumu na účet prijímateľa dane do 90 dní.

2. Darovanie 2% z dani u právnickej osoby

V daňovom priznaní musí daňovník vyplniť IV. časť – Vyhlásenie
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Ak
PO nedarovala v aktuálnom zdaňovacom období, resp. do termínu
podania daňového priznania t.j. do 31. marca aspoň 0,5% sumy zod-

povedajúcej výške zaplatenej dane organizácií, ktorá nie je zriadená
na podnikanie, môže venovať iba 1,5% zaplatenej dane, čo aj vyplní
v daňovom priznaní. Ak PO darovala túto čiastku, teda 0,5%, môže
poukázať 2% z daní, čo taktiež vyplní v daňovom priznaní.
PO môže svoje 2% resp. 1,5% poukázať v prospech jednej alebo
viacerých organizácií. Minimálna suma na darovanie však musí byť
8,30- € na jedného príjemcu. V Časti IV daňového priznania v kolónke č. 4 vyplní počet „obdarovaných“. Ak PO chce obdarovať viac subjektov, uvedie to v Prílohe daňového priznania, kde presne vyplní
potrebné údaje. Zoznam možných prijímateľov 2% z dane z príjmov
spolu s potrebnými údajmi nájdeme v Zozname prijímateľov 2%
na rok 2012 na stránke www.rozhodni.sk. Zároveň tu nájdeme aj
Zoznam vyradených organizácii.

Komu môžeme darovať 2% z dani z príjmov?

Adresátom môže byť len registrovaný prijímateľ. Zoznam eviduje
Notárska komora SR, ktorá je povinná tento zoznam zverejniť najneskôr do 15. januára. V zozname uvádza všetky potrebné údaje o tej
ktorej organizácií, ktoré je potrebné uviesť v daňovom priznaní.
Prijímateľmi 2% teda môžu byť:
• občianske združenie
• neinvestičný fond
• nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné
služby – cirkevná alebo náboženská organizácia
• organizácia s medzinárodným prvkom
• Slovenský červený kríž
• subjekty výskumu a vývoja, …
Tieto získané prostriedky môžu subjekty využiť iba na vymedzené
účely a to:
• ochrana a podpora zdravia (prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých a oblasť zdravotníctva a služieb)
• podpora športu detí a mládeže a zdravotne postihnutých občanov
• poskytovanie sociálnej pomoci
• zachovanie kultúrnych hodnôt
• podpora vzdelávania
• ochrana ľudských práv
• ochrana a tvorba životného prostredia
• veda a výskum
Pre úspešné darovanie finančných prostriedkov nesmie mať daňovník nedoplatok na dani, povolenie platenia v splátkach a ani povolený odklad zaplatenia dane.
Ak sme oznámili odklad daňového priznania (do 30. júna), v daňovom priznaní bežne vyplníme príslušný oddiel o poukázaní podielu
zaplatenej dane podľa vyššie uvedených inštrukcií.

Má detskú mozgovú obrnu, nevie pregĺgať,
treba jej každú chvíľu odsávať sliny a hlieny.
Nikdy nejedla ústami, nič neochutnala, nevie
čo je cukrík, ... mixovanú stravu dostáva cez
hadičku striekačkou rovno do žalúdka.
Dýchanie je zlepšuje hadička na krku ( tracheostomia).
Od narodenia bojuje s epileptickými záchvatmi.
Dieťa musí byť pod neustálym dozorom. Starostlivosť celých 24 hodín.
Katka mi nikdy nepovie slovko “Mama“,
nikdy sa na mňa neusmeje,
nikdy nebude sedieť ani chodiť.

života, liečbu, rehabilitácie, masáže, hippoterapiu alebo kúpu zdravotných pomôcok.
Podľa výšky získaných financií bude závisieť
rozsah pomoci, ktorú nám môže organizácia
poskytnúť.
Tento rok sme sa rozhodli zbierať cez OZ
ONAS. Ide o občianske združenie, ktorého
hlavnou náplňou je pomáhať ľuďom s postihnutím, ich rodinným príslušníkom a sympatizantom.
Ak ste ochotní pomôcť, tak mám pripravené
tlačivá, ktoré budete potrebovať.
Môžete si ich stiahnuť aj z internetu na
www.burko.sk

Za ochotu a pomoc z celého srdca vopred
veľmi pekne ĎAKUJEME !!!

Veľmi dôležité :
Kópiu vyhlásenia budem potrebovať.

Zasa je o rok viac a je tu obdobie podávania daňových priznaní. Chceme poprosiť
všetkých dobrých ľudí, ktorí sú ochotní nám
pomôcť formou 2 % z daní. Nič Vás to nebude
stáť, nič nebude platiť zo svojho, ale myslím si
že budete mať dobrý pocit z toho, že pomôžete a urobíte dobrú vec pre moju Katku.
Z prostriedkov, ktoré organizácia získa formou 2% z daní, podporí zlepšenie kvality

Poprosím o zaslanie:
môže byť oskenované na e-mail burko@burko.sk alebo prefotené na adresu:
Iveta Burianeková
Bánik 1548/14
97652 Čierny Balog - Medveďov
Na akékoľvek otázky odpoviem
na t. č. 0903 / 534 767

ONAS
t.č.: 0907908965
e-mail: onas@onas-oz.sk
http://www.onas-oz.sk/
Názov: ONAS, občianske združenie
Právna forma: občianske združenie
IČO: 422 46 512
Adresa: Hlavná 10, 040 18 Nižná Hutka

Origami - prasiatko

Zdroj internet:
http://www.zauctujeme.sk/dane-a-poplatky/2-z-dane/

Pre rodičov, ktorí chcú zbierať 2% z daní pre svoje detičky.
Aký je postup pri vybavovaní?
V prvom rade si treba premyslieť cez ktoré
občianske združenie chcete zbierať 2 %.
Ak už ste dohodnutí s OZ o tom, že chcete
cez nich zbierať 2 %, dajú Vám tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%
zaplatenej dane, na ktorom sú identifikačné údaje konkrétneho občianskeho
združenia.
Tiež každý kto chce darovať 2 % z daní prá-
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ve Vám, musí mať potvrdenie o zaplatení
z dane. To si vyzdvihne u svojho zamestnávateľa a podľa neho vyplní údaje na tlačive
Vyhlásenie o poukázaní sumy...
No a aby som nezabudla, do konca apríla
treba originály obidvoch tlačív odovzdať
na príslušný daňový úrad v mieste trvalého
bydliska tej osoby, ktorá darovala 2% z daní.
Kópiu vyhlásenia si musíte nechať Vy.

Prajem veľa šťastia pri zbieraní 2 % z daní.

AKTÍVNY VOZÍK
adresa: Višňové 580, 013 23 Žilina
t. č.: 0914 208 886
e-mail: aktivnyvozik@gmail.com
http://www.aktivnyvozik.sk/

Po ceste ku šťastiu sa ide omnoho ľahšie,
keď človek podporuje ľudí dobrej vôle. (LRH - Cesta ku šťastiu)
február 2014 I Inak obdarení I
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¨ POZITÍVNE MYSLENIE

RECEPTY ¨

DOBRO NEVÍŤAZÍ NAD ZLOM IBA V ROZPRÁVKACH

Orechový chvastúň

Čo je Dobro?
Podľa mňa je dobro to, čo pomáha lepšiemu
prežitiu niektorej stránky života.
Čím viac stránok života je týmto dobrom obsiahnuté, tým lepšie.
Ak napríklad naším konaním ovplyvníme
svoj život, svojho partnera a detí, svojej rodiny a spolupracovníkov, prípadne národa,
prírody, či oblastí Duchovných, to je podľa
mňa víťazstvo Dobra.

SUROVINY:

Čo je zlo?
V tejto téme ho vnímam ako strach, nedôveru, skutky len pre osobné blaho, neznalosť,
neochota rásť a konať dobro.
S týmto sa pri konaní Dobra stretnete. Nie
všetci ľudia budú zdieľať Váš názor. Nie všetci
budú chcieť byť účastní rastu, zlepšenia.
Ľudia majú niekedy strach zmeniť veci
a majú na to tisíce „dôvodov“. Niekedy aj
kvôli „osobnému prospechu“ ľudia nechcú
opustiť „kalné vody“.
Pravdou však je, že ani najväčšie bohatstvo
človeka nenaplní, ak mu nedá vyšší zmysel.
Ani najväčšie víťazstvo neprinesie radosť, ak
sa oň nemá človek s kým podeliť.
Ako najlepšie nechať víťaziť dobro?
Mne najviac pomáha si uvedomiť, PREČO ľu-

Preto víťazí nad zlom, venuje pozornosť svojim dobrým cieľom. „Zlo“ síce vidí, ale neuviazne v ňom v nízkych emóciách a preto
má dosť síl na dobré ciele. Lebo čomu človek
venuje pozornosť, to dostane.
Jeden krásny príklad ako dobro zvíťazilo nad
zlom mám spred pár rokov. Jedna univerzita
chcela od nás naprojektovať a vyrobiť tomograf – CT na snímanie vnútornej štruktúry
vzácnych stromov, či je možné ich zachrániť.
Konkurencia mala sympatie vedenia univerzity, ale cenu len za dokumentáciu 3x vyššiu,
než celá naša dodávka aj s dokumentáciou
a výrobou. Vedenie nás proti svojej vôli muselo prijať, ale nám to chcelo pri oponentúre
„osladiť“. Nakoniec sa ale naši „neprajníci“
nemohli na oponentúru zo zdravotných dôvodov dostaviť, myslím, že zaúradovalo ich
„svedomie“ a proste ich nepustilo páchať
ďalšie zlo.
Ďalším príkladom, ako dobro môže zvíťaziť

Cesto:
3 poháre múka hladká
250 g Hélia
1 pohár práškový cukor
4 ks žĺtky
2 čl prášok do pečiva

je moja skúsenosť z predchádzajúceho zamestnania. Ako vedúca ubytovacích zariadení som mala klienta, ktorý sa pre násilnosti dostal do väzenia. Nereagoval na výzvy
o prevzatie vecí, ktoré sme uložili v sklade.
Keď som z tej práce prechádzala do terajšej,
odovzdala som inventár aj s jeho vecami
novej vedúcej. Tá veci vyhodila. Pán z väzenia sa odrazu začal snažiť na tom získať, že
mi vraj veci dal do úschovy a podal na mňa
trestné oznámenie. Moji zamestnanci mi dosvedčili, že sme nič neporušili a viete čo sa
ešte stalo? Pri vyšetrovaní začul „náhodou“
jeden väzeň o čo sa jedná a sám povedal
vyšetrovateľovi, že s týmto človekom bol na
cele a že dosvedčí, že celá vec je vykonštruovaná, lebo bol pri jej plánovaní. Všetko sa
hneď dalo do poriadku.
Zlo nás môže chcieť preskúšať, ale ak máme
čisté svedomie, zvíťaziť sa mu nepodarí.
Možno trochu osobnejšie berieme riešenie
„zla“ v situáciách, kde sme emočne zaangažovaní, ale pravdou je, že ak dokážeme
zdvihnúť svoj pohľad a pozrieť sa na vec
z nadhľadu, pravda býva jednoduchá a nepozná výnimky a výhovorky. Je lepšie sa riešeniam nevyhýbať, ak treba, priznať si chybu
a napraviť ju. Vtedy môže dobro skutočne
víťaziť, z vnútra aj navonok.

Bielková hmota:
4 ks bielka na sneh
1 a 1/2 pohára cukor kryštál
2 PL škrobová múčka
200 g vlašské orechy na hrubšie
posekané
200 ml ríbezľový džem
Krém:
7 dcl mlieko polotučné
2 zlaté klasy
200 g maslo
3 PL cukor kryštál

Postup cesto:
Žĺtky, cukor a maslo si dôkladne premiešame a postupne pridáme múku s práškom
do pečiva, dobre premiesime, a odložíme na
chvíľku do chladu. Po polhodinke ho rozdelíme na dve časti. Rozvaľkáme a dáme na dva
rovnaké plechy.
Natrieme lekvárom, na to opatrne natrieme
bielkovú hmotu.
Posypeme posekanými orechami a postupne dáme upiecť obidva plechy.
Pri klasickej rúre 180°C 20 minút.
V teplovzdušnej rúre obidva plechy naraz pri teplote 160°C tiež 20 minút.
Postup bielková hmota:
Sneh netreba šľahať nad parou. Vyšľaháme si sneh postupne pridávame cukor a škrobovú múčku. Ja som
dala namiesto škrobovej môčky 1/2 balíčka zlatého klasu.
Postup krém:
Z mlieka a zlatého klasu uvaríme puding. Necháme vychladnúť. Vychladnutý puding postupne zmiešame
s maslom.
Na upečené vychladnuté cesto natrieme krém a priložíme druhým cestom tiež snehom a orechami nahor.
Jemne pritlačíme a necháme postáť aspoň hodinku.

Vymaľuj si :)

Všetko, čo činíme a myslíme sa nám nejakým
spôsobom vracia, pretože také energie z nás
plynú a energie sa priťahujú.
Ak napríklad podarujeme babke peniažky
na lieky, možno sme niekomu pomohli.
Ak sa snažíme zabezpečiť zákon, aby každý
kto platil zdravotné poistenie v primeranej
výške, mal aj z neho úžitok, aby bol naplnený účel, na ktorý to slúžilo, pomáhame v inej
miere.
Ak začneme pomáhať v miere väčšej, ako
sme my sami, naša rodina, riešime iné otázky, iné pohľady na ľudí, okolie, svet. Na týchto veciach môžeme narásť, naučiť sa zvládať
širšie obzory, či súvislosti.
Ak sme presvedčený, že naše skutky slúžia
niečomu viac, ako nášmu egu, taká činnosť
nás napĺňa, má zmysel.

dia reagujú inak, ako čakám.
Keď si uvedomím, že mi neporozumeli
a majú obavy, strach, môžem im svoj postoj vysvetliť, alebo ich nechať pochopiť to
z môjho konania. Väčšina ľudí zacíti ten krásny tón Dobra a možno získate ďalšiu „spriaznenú dušu“.
Ak ľudia nechcú opustiť „osobný prospech“,
tiež je v tom zvyčajne strach a neznalosť. Výmeny majú totiž plynúť vždy a všade. Ak je
človek schopný konať veľké dobro a nekoná
ho, tak viac berie ako dáva (a je pravdepodobné, že mu bude brané a nie dávané). Človek ostáva viac sám, hľadí viac do seba ako
na okolie, vnútorne je preto ochudobnený,
nie je totiž súčasťou sveta okolo seba.
A naopak, ak človek chce, aby sa okrem neho
darilo aj jeho rodine, okoliu, krajine či Zemi,
vtedy aj dáva (a je mu dávané). Je súčasťou
všetkého okolo seba a užíva si to, lebo tomu
aj dáva.
Jeho konanie má pre neho aj vyšší zmysel,
preto má silu vytrvať. Na jeho príklade sa
môžu zmeniť mnohí nerozhodní a jeho rozhodnutia majú silu naplniť sa.

S Láskou Monika Ponická
Článok uverejnil časopis ÚSPEŠNÍ MANAŽÉRI

Po ceste ku šťastiu sa ide ťažko,
keď je zatienená utláčaním a násilnou mocou.
Dobrá vláda koná v záujme všetkých,
je známa tým, že vyrovnáva nerovnosti na tejto ceste:
ak je to tak, potom si zaslúži podporu. (LRH - cesta ku šťastiu)
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¨ PREDSTAVUJEME

Centrum Svetielko
Zriaďovateľ Centra Svetielko, občianske
združenie Viera – Láska – Nádej vzniklo na
základe podnetov rodičov viacnásobne
postihnutých detí aby vyplnilo prázdne
miesto v tejto oblasti v Prešove a okolí. Najväčším zrealizovaným projektom združenia
je zriadenie a prevádzkovanie centra pre
viacnásobne postihnuté deti Svetielko.
Jeho poslaním je poskytovať vysoko kvalitnú, komplexnú a odbornú činnosť zameranú na ich všestranný rozvoj.
Naše poslanie napĺňame poskytovaním
kvalitných služieb v oblasti zdravotnej rehabilitácie, špeciálno-pedagogickej intervencie a sociálnej rehabilitácie.
Základom zdravotnej rehabilitácie je tréningová metóda Therasuit, ktorá nerieši iba
jednotlivé deficity, ale dieťa ako celok. Táto
terapia je vhodná pre deti od 2-2,5 roka do
dospelosti.
K dispozícii máme množstvo terapeutických prístrojov a pomôcok na podporu
účinku cvičenia ako napríklad motomed,
vibromasážne plošiny, fit lopty a iné.
Deti v rámci rehabilitácie absolvujú aj podporné terapie ako oxygenoterapia, magne-
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toterapia, termoterapia, kineziologický
tejping, propiro foot, baby masáže , aromamasáž , viaczmyslová terapia v snoezelen miestnosti, logopédiu a v prípade
záujmu vieme zabezpečiť aj dojčenské
(terapeutické) plávanie s deťmi.
Špeciálno-pedagogickú intervenciu zabezpečujeme formou vzdelávania špeciálnymi
pedagógmi v spolupráci so Spojenou školou
v Levoči, ktorá má bohaté skúsenosti a kvalitných pedagógov v tejto oblasti a zároveň
sú jediný na východnom Slovensku, ktorí zastrešujú vzdelávanie detí s poruchami zraku
– deti nevidiacich a slabozrakých.
Pod ich vedením majú deti individuálne
vzdelávanie a zrakovú terapiu pomocou
špeciálnych terapeutických pomôcok – Light
box, optické vlákna, bublinový valec a iné.
V centre Svetielko máme vytvorenú jednu
triedu špeciálnej MŠ a jednu triedu ZŠ, deti
si tak pobytom v centre zároveň plnia povinnú školskú dochádzku.
Aj v rámci vzdelávania majú deti pestrý
denný program. Absolvujú biblioterapiu,
muzikoterapiu, arterapiu a iné pre deti
zábavné činnosti, ktoré ich obohacujú
o nové poznatky a podnety.

Avšak, my si uvedomujeme, že nie len cvičenie a vzdelávanie je to čo naše inak obdarené deti potrebujú.
Sociálna rehabilitácia, nácvik seba obslužných činnosti, relax, hry, tvorivé dielne, spoločné akcie, prechádzky von, musia byť tak
isto na dennom programe.
Týmto komplexným ale zároveň vysoko
individuálnym prístupom ku každému dieťaťu sa snažíme napĺňať naše poslanie – pomoc viacnásobne postihnutým deťom a ich
rodinám.
Zároveň sa snažíme pomáhať rodičom so
získavaním finančných prostriedkov na terapie, pomôcky, či už prostredníctvom 2%
daní, grantami a oslovovaním sponzorov.

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

Plošiny, zdvíhacie zariadenia a pomôcky
na prekonávanie architektonických bariér

ROZMERY A PARAMETRE
Max.nosnosť: 200 kg
na požiadanie: 270 kg
Dĺžka závesného pásu: 2200 mm
Hmotnosť: 6,7 kg
Rozmery: 320 x 130 mm
Batérie: 36 V olovené
Nabíjanie: 100-240V, 0,5A
Prevedenie: hliník
Stropný zdvihák Luna je zariadenie, ktoré
je určené na zdvíhanie a premiestňovanie imobilných osôb z postele na vozík,
do vane, sprchy, na toaletu, do bazénov
a ďalej na rehabilitáciu a nácviky chôdze
pacientov či už v inštitúciách ako sanatóriá,
nemocnice, centrá pre osoby s handicapom
alebo aj pre domácu starostlivosť a mobilitu v rámci bytu či domu.

Stropný zdvíhací systém

ERGOLET LUNA

CERTIFIKÁTY

Zodpovedá európskym smerniciam:
EN ISO 10535, EN 60601-1-2, 93/42/EØF CLASS I

Dodávateľ: SPIG s.r.o.
Študentská 12, 960 01 ZVOLEN
e-mail: obchod@spig.sk

tel./fax: +421 / 45 / 5330 300
mobil: +421 / 903 / 221 795
mobil: +421 / 905 / 649 546

Plošiny, zdvíhacie zariadenia a pomôcky
na prekonávanie architektonických bariér

Stropný zdvíhací systém

ERGOLET LUNA
vozík v koľajnici

BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE

koľajnicový systém

Núdzové zastavenie: funkcia v prípade núdze, napr. ak zariadenie nereaguje alebo sa nedá zastaviť po odpojení ručného ovládania
Tlačidlo núdzového znižovania: tlačidlo v prípade núdze, keď je potrebné
bezpečne znížiť pacienta.
Zariadenie Luna možno pripevniť zvisle, vodorovne, či priamo na koľaj.
Zariadenie sa dodáva v jednom z týchto 3 prevedení:

kazeta Luna

rukoväť na vaky

ďiaľkové ovládanie

Horizontálne pripevnenie

Vertikálne pripevnenie

Pripevnenie na koľajnicu

PRECHOD Z MIESTNOSTI DO MIESTNOSTI
Jeden systém Ergolet Luna obslúži viaceré miestnosti vďaka tzv. „prehupu“. Jednoduchý „prehup“ zabezpečí presun osoby
z izby do izby bez toho, aby bolo nutné prepravovanú osobu spustiť na vozík a v ďalšej miestnosti ju opäť zdvihnúť.

BEZPLATNÁ LINKA: 0800 105 707
www.spig.sk

www.vytahyaplosiny.sk

