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¨ CENTRUM SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA

PREČ S INŠTITÚCIAMI

Keďže nás považujú za „chorých“, prevažuje názor držať nás v izolácii od sveta -v ústavoch, domovoch sociálnych služieb, v rôznych
staniciach opatrovateľskej služby, zvláštnych chránených pracoviskách, v špeciálnych školách, kam nás treba voziť špeciálnou prepravnou službou...
Okolo nás, resp. na riešenie našich problémov vznikli a denne vzniká množstvo inštitúcií. Tieto úrady riadia veľké byrokratické aparáty
s kopou šéfov a neproduktívnych sekretárok, s množstvom oddelení a tzv. „pracovníkov v teréne“. Tieto aparáty stoja štátnu pokladnicu obrovské sumy peňazí, ktoré „tečú“ z daní daňových poplatníkov, čiže všetkých, ktorí pracujú. Zo skúsenosti asi každý z nás vie, že
týchto ´mastodontov´ neriadi snaha riešiť naše problémy ani pomoc
zabezpečiť naše potreby (pomôcky atď.) na vedenie normálneho
života, ale potreby celkom iného druhu, vrátane rozširovania byrokracie.
Takýmto spôsobom bola rozvinutá opatrovateľská služba, ktorá je
„ochotná“ doniesť postihnutému obed domov, či dvakrát do týždňa
nakúpiť alebo upratať. Ako objekt moci týchto aparátov nemáme
nijakú moc. Inak povedané, kým o nás rozhodujú iní, nemôžeme na
tom nič zmeniť. Náš život do posledných detailov kontrolujú a riadia druhí. Darmo budeme na jednej strane žiadať o reformy, revízie
zákonov atď., ak ich formulácie prenecháme úradníkom! Tým len
sami prispejeme k vytvoreniu byrokratického monopolu na väčšinu našich záležitostí. Ak však chceme získať väčšiu slobodnú voľbu,
musíme potláčať vznikajúce alternatívy už existujúcich verejných
monopolných služieb.

MOC NAD NAŠIMI ORGANIZÁCIAMI

Dôvodom, prečo sme stále diskriminovaní, prečo nemáme také isté
životné podmienky pre život ako ostatní ľudia (prečo napr. nemôžeme ani len prejsť cez cestu ako ostatní) je fakt, že stále nekonáme vo
vlastnej veci my sami, t.j. my postihnutí.
Ešte stále je veľa občianskych združení, kde vo vedení sedia nepostihnutí ľudia, ktorí nevedia, čo potrebujeme, ani to nemôžu vedieť,
pretože neprežili ani minútu nášho života. Tak ako by aj mohli vedieť, aké je byť utláčaný, vždy vzadu, zväčša otočený od hovoriacich
- našich rodičov s kompetentnými na úradoch - o nás, za nami...?
Tak ako my môžeme o potrebách nepočujúcich, nevidiacich vedieť
len čisto teoreticky, ale nikto z nás nevie, aké je to nepočuť, či nevidieť... Tak ani nepostihnutý človek nemôže vedieť zasvätene hovoriť
o našich potrebách, t.j. o skutočných potrebách človeka s telesným
postihnutím, či na vozíku.

PREČ S VÍZIOU CHOROBY

Dôvodom, pre ktorí sme v spoločnosti diskriminovaní je aj skutočnosť, že sa odlišujeme od toho, čo sa všeobecne považuje za „normálne“. V našej spoločnosti uznajú a vyhlásia za „chorého“ každého,
kto je „iný“ - kto nechodí, nevidí či nepočuje.... Takýto „chorý“ nemusí pracovať, všeobecne sa považuje za práceneschopného a štát
mu poskytuje invalidný dôchodok. Okolie na neho prestane klásť
akékoľvek nároky a spoločnosť by ho najradšej ani nevidela. Mnohým by nesmierne vyhovovalo, keby sa onen „chorý“ sám stiahol do
svojej „ulity“, medzi štyri steny svojho bytu, a najlepšie - doživotne.
Presne táto reakcia spoločnosti sa odráža v správaní, lepšie povedané, v postoji voči vlastnému životu u mnohých postihnutých. Mnohí
z nás si už zvykli na to, že nás považujú za „chorých“, presnejšie menejcenných, a myslia si, že je lepšie nemusieť nič robiť, nechcieť
v živote nič dosiahnuť a byť celý život dieťaťom. Ak sa však aj my
sami budeme považovať za chorých, sotva presvedčíme ostatných
o našom práve na vzdelanie (v bežnej škole), o práve na prácu, cestovanie – bezbariérovým - autobusom bežnej MHD.
Na Slovensku je veľa občianskych zdužení, ktoré združujú občanov
so zdravotnými postihnutiami. Niektoré z nich často len upevňujú
bezperspektívnu predstavu spoločnosti o nás ako o večných pacientoch. Väčšinou sú založené na báze združení pacientov a ich
zakladateľmi sú bývalí funkcionári niekdajšieho (spoločného) Zväzu
invalidov. Tieto združenia, ktoré pod stálym vedením zdravých ľudí
dodnes nepochopili potreby zdravotne postihnutých, naďalej presadzujú zastaralé formy sociálnych služieb pre postihnutých, ako sú
opatrovateľská služba, špeciálna preprava, špeciálne vzdelávanie,
vytváranie chránených dielní, atď.. Preto tieto združenia nikdy neboli a ani dnes nie sú účinné v boji za zmenu spoločnosti tak, aby
zdravotne postihnutí občania mohli žiť ako ostatní ľudia.
A presne tak aj parlament: ako môže presadzovať naše záujmy, keď
v ňom zo súčasných poslancov nie je ani jeden zdravotne postihnutý, čo pre nás znamená, že tam nemáme žiadneho zástupcu?
Ak nás budú zastupovať nepostihnutí funkcionári, ak budú za nás
na úradoch či akýchkoľvek iných inštitúciách stále hovoriť nepostihnutí, spoločnosť sa len utvrdí v predsudkoch, že sami za seba nedokážeme ani len hovoriť. My sami však potrebujeme vzdelávacie aktivity, pretože väčšina z nás nemá prácu. My, v CSŽ sme dosiahli veľa
tým, že sa zastupujeme sami. Keď prídeme niekam na vozíčkoch
a informujeme o našich problémoch, všetkým by malo byť jasné, že
vieme o čom hovoríme.
Zdroj: www.csz.sk

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

POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH ¨

Bazénový pojazdný zdvihák HM 3200
Kúpele, welnes, plaváreň: dnu ste sa už dostali? Ale ako do bazénu? S bazénovým pojazdným zdvihákom!
Bazénový pojazdný zdvihák je výborná
pomôcka pre vozíčkárov, ako sa dostať do bazénov pod úrovňou podlahy. Obslúži viacero
bazénov a vaní, pretože do podlahy sa môže
ku bazénom zabudovať ľubovoľný počet puzdier, do ktorých sa pri konkrétnom bazéne
osadzuje. Má rôzne voliteľné prepravné vaky,
sedačky, či madlá s držaním nôh a preto ho
môžu využiť ľudia s rôznym stupňom postihnutia. Na obsluhu stačí jedna osoba, ovládanie je veľmi jednoduché.

SPIG s.r.o. ponúka POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Študentská 12, 960 01 Zvolen, e-mail: spig@spig.sk, tel.: +421 455 330 300, +421 455 400 388, www.vytahyaplosiny.sk

„STAVBA BEZ BARIÉR“ Umiestnenie držadiel pri vani
Upravujete kúpeľňu pre osobu s ŤZP? Možno vám pomôžeme:
Vhodné umiestnenie držadiel pri vani

Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to. (Albert Einstein)
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¨ SKUTOČNÝ PRÍBEH

NESKUTOČNE SILNÁ OSOBNOSŤ
Kedy, v akom veku ste sa dozvedela Vašu
diagnózu?
Keď som mala 22 rokov a v plnom prúde som
zarezávala ako zdravotná sestra na pôrodníckom oddelení, ako blesk z jasného neba ma
zasiahla choroba pod názvom svalová dystrofia. Dovtedy, hoci som bola zdravotná sestra,
som o tejto diagnóze nikdy nič nepočula.
Spomínate si ako ste zareagovala, keď
Vám povedali lekári, že je to nevyliečiteľná choroba?
Lekári mi nepovedali nič, len sa začali zvláštne tváriť a chovali sa s akýmsi väčším porozumením ku mne. Chodila som z vyšetrenia na vyšetrenie, kým mi v Brne biopsiu
definitívne nepotvrdili diagnózu – progresívna muskulárna dystrofia. V tých rokoch sa
ešte o počítačoch, internete, googlovaní ani
nechyrovalo, a tak moja cesta viedla do knižníc, kde som z kníh vyčítala, o aké ochorenie
ide. Lekári mi nakoniec povedali len toľko, že
sa to nedá liečiť a budem odkázaná na vozík.
Nevedela som si predstaviť ako zdravotná
sestra, že by sa nejaká choroba nedala vyliečiť. Nuž nedá. Liečiť sa dá, ale vyliečiť nie.
O tom, aká je to zákerná a ťažká choroba som
sa presvedčila zoči - voči prvýkrát v kúpeľoch
vo Veľkých Losinách, kde sme my slovenskí
dystrofici chodili. Tam som stretla prvých
myopatov, ako sa inak ľuďom so svalovou
dystrofiou hovorí a na vlastné oči som videla
tú rôznorodosť priebehu ochorenia a to, aké
ťažké to je postihnutie, keď sa vlastne ani na
nose poškriabať nevládzete. Vedela som si
zrátať, čo ma asi v priebehu života čaká a neminie, nebola to žiadna milá predstava, ale
uvedomila som si, že keď sa choroba vyliečiť
nedá, treba sa jej prispôsobovať pomaly, postupne. Nikdy som nemala na očiach ružové
okuliare, že snáď... sa stane zázrak.
Ako ste bojovala, určite ste sa nevzdala...
Stretnutie s myopatmi vo Veľkých Losinách
ma nakoplo, pretože som z rozhovorov s nimi
zistila, že systém pomoci ľuďom s ťažkým
telesným postihnutím vôbec nefunguje, neexistuje. Zisťovala som, ako je to s poskytovaním pomôcok, ako je to s debarierizáciou
budov, ako je to s príspevkami a stala som sa
/ne/slávne známou rebelkou aj pred úradmi.
Tým, že sama som vždy s predstihom riešila svoje problémy a zisťovala, aké ťažké je
čo to vybaviť, zahĺbila som sa do riešenia
problémov aj iných, podobne postihnutých
ľudí v Organizácii muskulárnych dystrofikov,
kde som pôsobila od roku 1978 až do roku
2002. Viedla som toto občianske združenie
ako predsedníčka. Rozbehla som tam množstvo doteraz fungujúcich projektov, napr. aj
vydávanie časopisu Ozvena, sociálnorehabilitačné pobyty, zbierky, hru Bocciu a mnoho
iných.
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Čo Vás posúvalo ďalej?
So zmenou systému v roku 1989 som sa nádejala, že problematika ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím bude riešená ako jedna
z najdôležitejších tém vlád. Pretože dovtedy
bola doba taká, že ak sa nemal kto postarať
o osobu s ŤZP v rodine, automaticky takáto
osoba putovala do ústavného zariadenia,
dospelí ľudia do Prešova a detičky do Piešťan a inde.
Toto ma stále znepokojovalo a hľadala som
ďalej možnosti, ako riešiť situácie, aby osoby s ŤZP nemuseli odchádzať z domáceho
prostredia do ústavných zariadení. Problémy ma posúvali ďalej. V roku 1994 sa mi
pritrafila možnosť vycestovať do Írska na
medzinárodnú konferenciu o nezávislom
živote a osobnej asistencii, a to bolo to pravé, čo som hľadala. Od tej doby som v sebe
živila myšlienku, že aj na Slovensku by sme
sa mali zamerať na nezávislý spôsob života
a na osobnú asistenciu. Ešte skôr než prišiel
pán Adolf Ratzka zo Švédska s projektom
o osobnej asistencii, my sme ho už v OMD
presadzovali. Podarilo sa osobnú asistenciu
v roku 1998 dať do zákona a aj takéto veci
človeka posúvajú ďalej.
Odkiaľ ste čerpala informácie ohľadom
liečby?
Keďže liečenie svalovej dystrofie na Slovensku v podstate neexistuje a po rozdelení republiky zanikla aj možnosť kúpeľnej liečby
vo Veľkých Losinách (kde nebolo treba brať
so sebou druhú osobu ako je tomu teraz),
bola som a dodnes som samoliečiteľ. Lieky
na dystrofiu neexistujú, ide len o vitamínovú a rehabilitačnú liečbu. Na Slovensku
neexistujú funkčné rehabilitačné zariadenia
a centrá pre neuromuskulárne ochorenia.
Postihnutí touto chorobou nie sú sledovaní
a liečení tak, ako by to bolo potrebné, čo ma
dosť dodnes mrzí, lebo aj v tejto oblasti som
za toto dosť intenzívne na rôznych úrovniach
bojovala. Takže od roku 1994 som v kúpeľoch
nebola, ani na rehabilitácii a odrazilo sa to na
rýchlom zhoršovaní sa zdravotného stavu.

Bolo ťažké hľadať pomoc?
Orientovať sa čo môžem robiť, kam sa pohnúť, na čo mám nárok, bolo zo začiatku
veľmi ťažké. Všetko som si musela zisťovať
sama na vlastnú päsť. Preto viem, aké je to
zložité pre obyčajných ľudí zorientovať sa
v úradoch, zákonoch, právach, povinnostiach a práve preto som sa hneď v začiatkoch, teda už v roku 1978 rozhodla pomáhať
rovnako postihnutým dystrofikom v spomínanom združení.
Založila ste Centrum samostatného života, čo Vás k tomu viedlo?
Keďže stále viac a viac sa na mňa obracali
s prosbou o pomoc aj ľudia s inými diagnózami, rodičia detičiek s postihnutím a toto
poradenstvo sa rozrastalo aj na iné skupiny
hendikepovaných ľudí, zhodnotila som svoje pôsobenie v OMD, žezlo som odovzdala
mladšej generácii a rozhodla som sa založiť
Centrum samostatného života.
Nielen preto, že som sa úplne stotožnila s filozofiou nezávislého života a imponovala
mi osobná asistencia, ale bolo to potrebné
aj preto, aby sa pomáhalo všetkým osobám
s ťažkým telesným postihnutím bez rozdielu
diagnózy. Vo filozofii nezávislého života je
aj sprostredkovanie osobnej asistencie, čo
je základným prostriedkom k samostatnému životu. Centrum samostatného života
sme spolu s manželom založili ako neziskovú organizáciu a dnes je to už 12 rokov, čo
fungujeme a pomohli sme vyše 5 000 ľuďom
s postihnutím a ich rodinám poradenstvom
i inak.
Sociálne poradenstvo poskytujeme ľuďom
z celého Slovenska najmä e-mailom, samozrejme bezplatne. Píšem žiadosti, odvolania,
radím v oblasti sociálnych zákonov, osobnej asistencie, pomôcok atď... Obrátiť sa na
mňa môžu ľudia, ak mi napíšu e-mailom na
csz@csz.sk, informácie nájdu aj na našej
web stránke www.csz.sk a facebooku.

POMOC PRE INAK OBDARENÝCH ¨
Jediným zdrojom príjmu sú pre nás 2% z dane
a finančné dary od jednotlivcov. Žiaľ firmy
našu činnosť nemajú záujem podporovať.
Pripomienkujem v rámci možností zákony,
sem tam zaprotestujem s kolegami. Naposledy to bolo vystúpenie v parlamente v r. 2011,
keď sme petíciou žiadali zlepšenie zákona
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia. Žiaľ poslanci nepodporili naše pripomienky. Preto
som za Centrum samostatného života pred
mesiacom poslala niektorým poslancom
NR SR znovu list a oboznámila ich s problematikou zákona a navrhla aj čiastkové riešenia. Zatiaľ na list neodpovedali

Napĺňa Vás táto práca? Určite je to vyčerpávajúce. Máte čas na oddych?
To, čo robím sa ani nedá nazvať prácou, som
s touto činnosťou spojená dá sa povedať
nonstop a často aj v sobotu, nedeľu riešim
cez internet problémy klientov. Relaxom asi
pre mňa je dobrý program v TV, ale aj poradenstvo je pre mňa relax. Robím to rada
a som ešte radšej, ak moja pomoc padne na
úrodnú pôdu a konkrétnemu človeku sa naozaj pomôže.
Čo by ste chcela odkázať ľuďom s podobným osudom?
Rodiny s postihnutým dieťatkom či dospelí

ťažko postihnutí ľudia to majú oveľa zložitejšie v živote ako ostatná časť našich občanov. Títo ľudia si zaslúžia väčšiu pozornosť
a väčšiu pomoc nielen od okolia, ale aj od
spoločnosti. Netreba sa uzatvárať do seba,
treba o problémoch hovoriť, ozvať sa. Vždy
sa nájde riešenie. Nenechajte sa znechutiť
a odradiť. Nenechajte si zobrať svoje práva
a svoje šťastie. Nech je život akokoľvek zlý,
vždy jestvuje niečo, čo môžete robiť a dosiahnuť v tom úspech. Kým je život, ostáva
nádej.

Lekársku posudkovú činnosť vykonáva
posudkový lekár príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

LEKÁRSKA POSUDKOVÁ ČINNOSŤ

Lekárskou posudkovou činnosťou sa:
• hodnotí a posudzuje zdravotný stav,
jeho zmeny a poruchy, ktoré podmieňujú zdravotné postihnutie osoby,
• určuje miera funkčnej poruchy,
• posudzujú sociálne dôsledky v oblastiach kompenzácií, ktoré má osoba
v dôsledku ŤZP v porovnaní s osobou
bez zdravotného postihnutia,
• posudzujú jednotlivé druhy odkázanosti osoby s ŤZP,
• posudzuje fyzická a psychická schopnosť osoby vykonávať opatrovanie,
• posudzuje fyzická a psychická schopnosť osoby s ťažkým zdravotným postihnutím udeliť písomný súhlas,
• posudzuje potreba osobitnej starostlivosti.

Pri výkone lekárskej posudkovej činnosti vychádza posudkový lekár najmä
z lekárskeho nálezu, ktorý nie je starší
ako šesť mesiacov. Vychádzať môže aj
z lekárskeho nálezu, ktorý je starší ako
šesť mesiacov, ak je podľa neho zdravotný stav osoby chronický s trvalým poškodením a miera funkčnej poruchy je
definitívna a od ďalšej liečby nemožno
očakávať zlepšenie.

Sociálnu posudkovú činnosť vykonáva
sociálny pracovník príslušného úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny, ak je osoba posúdená ako fyzická osoba s ŤZP.
Sociálnou posudkovou činnosťou sa:
• posudzujú individuálne predpoklady osoby s ŤZP (napríklad: schopnosť
a úsilie osoby s ŤZP riešiť situáciu vlastným pričinením),
• posudzuje rodinné prostredie osoby
s ŤZP (napríklad: rozsah pomoci, ktorú
je osobe s ŤZP schopná poskytnúť jej
rodina),

Posudkový lekár môže predvolať osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak:
• má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu alebo
• je potrebné overiť objektívnosť alebo

úplnosť diagnostického záveru.
V ostatných prípadoch posudkový lekár
vykoná posúdenie bez prítomnosti posudzovanej osoby.
Posudkový lekár je povinný pozvať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak o to táto osoba písomne
požiada.
Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti je lekársky posudok, ktorý musí obsahovať stanovené náležitosti. V posudku
lekár určuje aj mieru funkčnej poruchy
v desiatkach percent podľa druhu zdravotného postihnutia uvedeného v prílohe č. 3 zákona č 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia.

SOCIÁLNA POSUDKOVÁ ČINNOSŤ
• posudzuje prostredie, ktoré ovplyvňuje začlenenie osoby s ŤZP do spoločnosti (napríklad hodnotenie podmienok bývania osoby s ŤZP),
• posudzujú všetky druhy odkázanosti
osoby s ŤZP,
• navrhujú kompenzácie v jednotlivých
oblastiach kompenzácie.
Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti fyzickej osoby s ŤZP, ktorá

má právo vyjadrovať svoje potreby a návrhy na riešenie svojej sociálnej situácie.
Môže sa vykonávať aj za účasti inej fyzickej osoby, ktorú si osoba s ŤZP určí
a aj v prostredí, v ktorom sa osoba s ŤZP
obvykle zdržiava.
Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je posudkový záver, ktorý obsahuje stanovené náležitosti.

Ak dbáme o šťastie iných, nachádzame svoje vlastné.
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Viete aké sú povinnosti poberateľov peňažných príspevkov?
Osoba, ktorá je účastníkom právnych vzťahov vo veciach kompenzácie, preukazu ŤZP a parkovacieho preukazu, je povinná
a) preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, na jeho výšku alebo výplatu,
b) na výzvu príslušného úradu preukázať výšku svojich príjmov
a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny v ich výške a zmeny v rodinných pomeroch a majetkových pomeroch, ktoré sú rozhodujúce
na určenie výšky peňažného príspevku na kompenzáciu, v lehote
určenej príslušným úradom,
c) písomne oznámiť príslušnému úradu do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu, na jeho výšku, výplatu, zánik nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu, trvanie alebo zánik nároku na
preukaz ŤZP alebo na parkovací preukaz,
d) písomne oznámiť príslušnému úradu do ôsmich dní, že hodnota
majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je vyššia
ako 39 833 eur,
e) na výzvu príslušného úradu preukázať skutočnosti rozhodujúce na poskytovanie peňažného príspevku na kompenzáciu, jeho
výšku alebo výplatu do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak

príslušný úrad neurčil dlhšiu lehotu,
f) na výzvu príslušného úradu podrobiť sa vyšetreniu zdravotného
stavu alebo podrobiť sa posúdeniu zdravotného stavu alebo opätovnému posúdeniu zdravotného stavu,
g) umožniť návštevu zamestnanca príslušného úradu v mieste svojho trvalého alebo prechodného pobytu, ktorá je potrebná na účely kompenzácie a parkovacieho preukazu,
h) písomne oznámiť do ôsmich dní príslušnému úradu začatie poskytovania odľahčovacej služby, vykonávania zamestnania, pobytu
v zdravotníckom zariadení, zvyšovania kvalifikácie formou štúdia
popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých
vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia na účely
poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie,
i) písomne oznámiť príslušnému úradu do ôsmich dní skutočnosti
týkajúce sa plnenia povinností súvisiacich s poskytnutými jednorazovými peňažnými príspevkami na kompenzáciu,
j) plniť ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom.
Hovorí o tom zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Vhodnú pomôcku z ÚPSVaR je možné získať aj inak
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vedie zoznam vrátených
kompenzačných pomôcok a zdvíhacích zariadení.
Vrátenú funkčnú pomôcku alebo vrátené funkčné zdvíhacie zariadenie možno poskytnúť do užívania fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím, ktorá o ňu prejaví záujem a je na pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie odkázaná. Odkázanosť na pomôcku alebo zdvíhacie
zariadenie preukazuje fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím komplexným posudkom alebo potvrdením zdravotníckeho zaria-

denia. Pomôcka alebo zdvíhacie zariadenie sa poskytne do užívania
na základe písomnej zmluvy o poskytnutí vrátenej funkčnej pomôcky
alebo vráteného funkčného zdvíhacieho zariadenia do užívania, ktorú uzatvorí príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny s fyzickou
osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá o ňu prejaví záujem.
Zoznam vrátených funkčných pomôcok a vrátených funkčných
zdvíhacích zariadení je aktualizovaný štvrťročne.

Zisťovanie príjmu a majetku na kompenzáciu ŤZP
Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP závisí aj
od výšky príjmu a majetku fyzickej osoby s ŤZP.
Pri zisťovaní výšky príjmu osoby s ŤZP sa započítavajú, okrem jej príjmu, aj príjmy spoločne posudzovaných osôb, ktorými sú napríklad
manžel alebo manželka osoby s ŤZP, rodičia, ktorí žijú s touto osobou
v spoločnej domácnosti, ak je osoba s ŤZP nezaopatrené dieťa.
Príjem osoby s ŤZP, ktorý sa zisťuje na účely peňažných príspevkov,
sa potom určí tak, že súčet všetkých príjmov osôb posudzovaných
spoločne sa vydelí počtom týchto osôb (teda osoba s ŤZP a ostatné
spoločne posudzované osoby).
Príklad: Osoba s ŤZP žije iba s manželom. Jej priemerný mesačný
príjem je 777 €, priemerný mesačný príjem jej manžela je 333 €. Príjem osoby s ŤZP, ktorý sa zisťuje na účely peňažných príspevkov, je
(333 + 777) / 2 = 555 € mesačne.

Príjem sa zisťuje ako priemerný mesačný príjem za kalendárny rok,
ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom fyzická osoba požiadala o peňažný príspevok na kompenzáciu. Takto zistený príjem
sa prehodnocuje jeden krát za rok pri opakovaných peňažných príspevkoch.
Pri určitej výške príjmu fyzickej osoby s ŤZP sa peňažné príspevky na
kompenzáciu neposkytnú vôbec alebo sa poskytnú v nižšej sume.
Fyzická osoba, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu,
okrem fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na opatrovanie a fyzická osoba, na ktorej opatrovanie sa príspevok žiada, vyhlasuje na osobitnom tlačive či hodnota majetku, ktorý vlastní, je vyššia ako 39 833 €. Peňažný príspevok na kompenzáciu sa neposkytne,
ak je hodnota majetku osoby s ŤZP vyššia ako 39 833 €. Toto pravidlo
platí pre všetky peňažné príspevky na kompenzáciu.

Láska začína tam, kde sme schopní prestať myslieť na seba a ochotní vykonať
niečo pre druhého, čo nás niečo stojí. (Antoine De Saint Exupéry)
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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,

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 €)
- 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

Opakované peňažné príspevky:
• Príspevok na osobnú asistenciu
• Príspevok na opatrovanie
• Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
• Príspevok na prepravu

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:
- 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 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 prepravu
Môžete oň požiadať, ak auto potrebujete na svoje pracovné, rodinné, vzdelávacie alebo iné aktivity na základe preukázaných
výdavkov.
Výška: mesačne môže byť najviac vo výške 51,02 % sumy životného minima (do 99,28 €)

Nezáviď nikomu, lebo nevieš, či neskrýva niečo,
čo by si s ním za žiadnu cenu nevymenil.
apríl 2014 I Inak obdarení I
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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 6 638,79 €, pri aute s automatickou prevodovkou maximálne 8 298,48 € (cena kupovaného auta sa zohľadňuje
najviac v sume 13 277,57 €)
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.

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%.

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 €

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.

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

Príliš veľa myslíme a príliš málo cítime.
Viac ako stroje potrebujeme ľudskosť. Viac ako rozum potrebujeme láskavosť
a miernosť. Bez toho zvlčíme a stratíme všetko. (Charlie Chaplin)
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PRÍSPEVKY A NADÁCIE ¨

PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA KOMPENZÁCIU ZVÝŠENÝCH
VÝDAVKOV SÚVISIACICH S HYGIENOU ALEBO S OPOTREBOVANÍM
ŠATSTVA, BIELIZNE, OBUVI A BYTOVÉHO ZARIADENIA
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi
a bytového zariadenia slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných
zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím
fyzickej osoby.
Zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením hygieny sú výdavky na
bežnú osobnú hygienu a hygienu domácnosti v dôsledku ťažkého
zdravotného postihnutia fyzickej osoby uvedeného v prílohe č. 6.
zákona.
Zvýšené výdavky súvisiace s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi
a bytového zariadenia sú výdavky spojené s obnovou a s nákupom
predmetov bežnej osobnej spotreby a bytovej spotreby, ktoré sa
nadmerne opotrebúvajú v dôsledku chronických stavov a používania
technicky náročných pomôcok uvedených v prílohe č. 7 zákona.
Peňažný príspevok sa poskytne, ak:
• je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
• úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.
Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť:
• osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby v zariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych služieb na určitý čas
nepresahujúci 30 dní),
• ak príjem osoby s ŤZP je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima.
Žiadosť o príspevok
Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na
úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.
Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali
na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej
potrebné priložiť.
Konanie o príspevku
Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok.
Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom
príspevku na kompenzáciu.
Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je
60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je
30 dní od vyhotovenia posudku.

Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom
na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.
Výška príspevku
Výška peňažného príspevku je mesačne 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
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 sa:
prizná a vyplatí od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa
začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu,
poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, keď podmienky
nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca,
vypláca mesačne pozadu.
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov sa
vypláca v eurách:
v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej
osoby s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov 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 kompenzáciu zvýšených
výdavkov priznal, určí.
Povinnosti oprávnenej osoby
Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok, je, okrem iných
povinností uvedených v § 57 povinná najmä:
• preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu,
• písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu.
Zánik nároku
Nárok na peňažný príspevok zanikne,:
• ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť
svoj účel,
• ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na tento
peňažný príspevok, (napríklad ak osoba s ŤZP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou s ŤZP alebo hodnota majetku osoby s ŤZP je vyššia ako 39 833 €),
• dňom smrti osoby s ŤZP, ktorej sa tento peňažný príspevok poskytoval.
Ak sa peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov priznal pred smrťou osoby, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa jej
smrti, sa nevyplatia.

Šťastie ľudí spája a nešťastie ich preveruje.
apríl 2014 I Inak obdarení I
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¨ PRÍSPEVKY A NADÁCIE

ZOZNAM NADÁCIÍ
Často sa stáva, že v dôsledku zdravotného stavu sa ocitneme v krízových situáciách a potrebujeme pomoc pri získaní finančných
prostriedkov na doplatenie kompenzačných pomôcok, alebo v sociálnej núdzi, preto uvádzame adresy niektorých nadácii a OZ, ktoré
Vám môžu na základe písomnej žiadosti pomôcť.
RADY PRI OSLOVOVANÍ NADÁCII: nadáciu alebo občianske
združenie oslovte vždy písomnou formou - žiadosťou, v ktorej
stručne opíšete svoj problém a stručne žiadosť odôvodnite.
Ku žiadosti priložte doklady, ktorými môžete dokázať svoje
tvrdenie:
• správu lekára o diagnóze,

NADÁCIA POMOC JEDEN DRUHÉMU

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

NADÁCIA PETRA DVORSKÉHO HARMONY

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

DETSKÝ FOND SLOVENSKEJ REPUBLIKY - KONTO BARIÉRY

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

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

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

NADÁCIA PONTIS - SRDCE PRE DETI

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

NADÁCIA POMOC DEŤOM V OHROZENÍ

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

DOBRÝ ANJEL

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

ALCHEMILKA OBYČAJNÁ
Ľudový názov:
alchemilka lúčna, divý muškát, husia nôžka,
hviezdoš, kondolík, kontriheľ, rosnička, suknička, ťapkaňa, ženský plášť.
Zber
kvitnúca vňať, prízemné listy: máj - september
Sušenie:
v tenkých vrstvách, pri teplote do 40°C, schne
pomaly
Uskladňovanie
dobre uzavreté, chránime pred svetlom a vlhkom
Účinné látky
Obsahuje 6-8 % trieslovín, horčiny, organické kyseliny a silicu.
Charakteristika rastliny
Alchemilka je trváca bylina. Z jej podzemku
vyrastá ružica prízemných listov a niekoľko
vzpriamených, 10-50 cm vysokých stoniek.
Listy ružice sú dlhostopkaté s okrúhlo obličkovitou čepeľou rozdelenou na 7-10 lalokov
5 pílkovitým okrajom, stonkové listy sú sediace. Horná časť kališných lístkov nahrádza
nevyvinuté korunné lupienky. Celá rastlina
je striebristo chlpatá.
V strednej priehlbinke listu často ostávajú kvapky vody. Žltozelené kvety sú obojpohlavné, zoskupené do koncových súkvetí,
ktoré vidieť od apríla až do júna, ale aj neskôr. Plod je nažka, uložená v čiaške.
Alchemilka sa v ľudovom liečiteľstve pokladá
za rastlinu, ktorá lieči ženské choroby, podporuje funkciu maternice, a tým zvyšuje pravdepodobnosť otehotnenia a donosenia plodu.
Po pôrode zlepšuje kvalitu materského mlieka, jeho tvorbu vylučovanie. Je celkom neškodná aj pri dlhodobom užívaní.
Niektorí ľudoví liečitelia odporúčajú mamičkám, ktoré chcú donosiť zdravé dieťa, denne
piť alchemilkový čaj od tretieho mesiaca tehotenstva, najneskôr tri mesiace pred pôrodom.
Od kresťanských čias je táto rastlina zasvätená Panne Márii. Alchemilka blahodarne pôsobí nielen pri menštruačných poruchách,
výtoku, pri ochorení podbrušia a nevoľnostiach v prechode, ale pomáha tiež v začínajúcej puberte a spolu s rebríčkom obyčajným
(myší chvost obyčajný) priaznivo ovplyvňuje
menštruáciu.
V prípade, keď mladé dievčatá napriek liekom nemajú pravidelnú menštruáciu, alchemilka spolu s rebríčkom obyčajným
(zmiešať v rovnakom pomere) dajú všetko
do poriadku. Alchemilka pôsobí sťahujúco
(zvieravo) a veľmi rýchlo lieči. Používame ju

ako prostriedok odvodňujúci a posilňujúci
srdce pri traumatických horúčkach (horúčka z rany), hnisavých ranách a zanedbaných
vredoch. Po extrakcii zubov sa alchemilka
odporúča ako najlepší hojivý prostriedok.
Po viacnásobnom vyplachovaní zahojí ranu
v priebehu dňa. Odstraňuje tiež slabosť svalov a končatín. Pomáha pri málokrvnosti.
Alchemilka veľmi pomáha pri poranení pri
pôrode, pri ochabnutí podbrušia žien, ktoré majú ťažký pôrod alebo sklon k potratu,
upevňuje plod a posilňuje väzivo maternice.
Ženy so sklonom k týmto ťažkostiam by mali
od tretieho mesiaca piť alchemílku. Ona je
všeliekom na všetky ženské choroby a pomáha dokonca spolu s kapsičkou pastierskou
pri obrátení maternice a slabinovej prietrži.
V uvedených prípadoch sa pijú štyri šálky
čaju z alchemilky, pripraveného podľa možnosti z čerstvo natrhaných bylín, denne po
dúškoch. Okrem toho masírujeme postihnuté miesto tinktúrou z kapsičky pastierskej,
pri obrátení maternice začneme natieraním
zvonka, počnúc od pošvy smerom hore.
Tu sa uplatňujú doplnkové sedacie kúpele
z rebríčka obyčajného (100 g byliny na jeden
kúpeľ; dohromady tri kúpele týždenne; keď
sa voda vo vani zohreje, môže sa ešte dva
razy použiť).
Naši predkovia používali túto bylinu na rany,
vnútorné i vonkajšie, pri epilepsii a pri prietrži (brušnej blany). Spomeniem citát z veľmi
starej knihy o liečivých rastlinách: „Ak má
človek prietrž, či je mladý, alebo starý, nech
varí dve hrste alchemilky v primeranom
množstve vody, a to tak dlho, ako sa varí vajce, a potom nech z nej pije.“
V dnešnom ľudovom liečiteľstve má táto
rastlina svoje osvedčené miesto.
Švajčiarsky farár Kunzie zvlášť zdôrazňuje:
„Dve tretiny operácií žien bolo by úplne zbytočných, keby sa ženy najprv dlhší čas liečili
touto bylinkou; lebo ona lieči zápaly podbrušia, horúčku, sneť, hnisanie, vredy a prietrže. Každá šestonedieľka by mala piť 8 až 10
dní veľa čaju z tejto rastliny, mnohé deti by
ešte mali matku a nejeden postihnutý vdovec ženu, keby vedeli o tomto Božom dare.
Roztlačená rastlina sa prikladá zvonka a hojí
rany, bodnutie a porezanie.
Deti, ktoré majú slabé svaly napriek dobrej
strave, zosilnejú po častom užívaní tohto
čaju.“ Alchemilka, ktorá rastie vo vyšších
polohách, ľudovo sa nazýva strieborný plášť
(Alchemilla alpina), má rub listu striebristolesklý a používa sa pri tučnote. Dve až štyri
šálky denne pôsobia veľmi priaznivo. Vykonajú dobré služby aj pri slabom spánku. Často by ju mali piť aj chorí na cukrovku.

Slabé deti zmocnejú, keď im pridáme do kúpeľa macerát z alchemilky pasienkovej alebo
alchemilky alpskej. Na jeden kúpeľ sa používa 200 g bylín (pozri Všeobecnú časť, Úplný
kúpeľ).
V zmesi s kapsičkou pastierskou, ako je uvedené v hesle Kapsička pastierska, lieči atrofiu
svalu (chradnutie) a ťažké, neliečiteľné choroby svalstva. Táto veľmi hodnotná rastlina
sa využíva aj pri skleróze multiplex. Z Burgenlandu mi oznámili poznatok, že keď sa
pri slabosti srdcového svalstva pije čaj z alchemilky a zvonka sa ním umýva oblasť srdca, v krátkom čase nastane zlepšenie.
Náš Stvoriteľ vo svojej priazni nechal vyrásť
bylinku na každú chorobu; nevieme mu byť
za to dosť vďační.
Najčastejšie sa používa v kombinácii s kapsičkou pastierskou a rebríčkom.
Zdroj: Internet

alchemilka
obyčajná
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¨ POZITÍVNE MYSLENIE

Neraďte, keď vás o to nežiadajú
Pomáhajte a raďte len vtedy, keď o to dotyčný vyslovene požiada (ach, starostlivé mamy
prevádzkujúce opičiu lásku, čítajte túto kapitolu s otvoreným srdcom). Ľudia s radami aj
tak väčšinou nič nespravia! Vypočujú si ich,
kde-tu si niečo prečítajú a začnú zdravo žiť,
ale za nejaký čas sú tam, kde aj boli. Väčšinou aj tak ani nepotrebujú poradiť, iba sa
vyrozprávať. I keby trikrát do dňa tými istými vetami, len iným ľuďom. Na západe na to
majú psychológov a psychoterapeutov. Na
Slovensku je poruke lacnejší variant - pivný
kamarát, kávičková kamarátka. Drzejší sa
dokonca nestránia vykydávať svoju žumpu
aj neznámym ľuďom (vám napadli ako prví
dôchodcovia, ja som to nenapísal), majúc
vo zvyku pustiť svoje náreky hocikomu, napríklad na pošte alebo v autobuse. A obeť
má z toho za chvíľu hlavu ako melón. Je len
otázkou času, kedy aj ona pochytí tento chorý spôsob terapie. Takto sa bude planéta zapĺňať chodiacimi negatívnymi atrapami ľudí,
všetci sa budú sťažovať všetkým. Tadiaľto
cesta nevedie. Našťastie sú tu pochodne,
ktoré pochopili, precitli, zamysleli sa, riešia,
opravujú, ukazujú cestu.
Na ezoterických festivaloch som postretal
rôznych „guru“. Niektorí brali za prednášky
nehorázne sumy, predávali svoje knihy za
také ceny, až sa mi prevracali zreničky. Áno,
z chudoby sa dajú vyťažiť vždy najväčšie

peniaze. Pre chudobu duše dnešnej doby to
platí dvakrát tak. Ale boli aj takí, ktorí došli
do toho istého bodu ako ja: „Paľko, už to necítim. Nechce sa mi chodiť medzi ľudí a robiť
prednášky. Všetky slová, čo vyslovím, sa mi
zdajú plechové. Robíme duševnú partizánčinu, bojujeme s veternými mlynmi. Malo by
sa to robiť komplexne, cez školy.“
Všimol som si to isté. Po rokoch som prišiel
do toho istého mesta a konkrétne problémy
akoby sa pohli len o vlások. Tá istá nenávisť
k otcovi, ktorý „ublížil“, nemeniaci sa odpor
k frajerovi, ktorý podviedol, tie isté pribraté
telá signalizujúce ničnerobenie, tie isté strachy. Ľudia, už to konečne pochopte - všetko
je na vás! Nik iný to za vás neurobí. Môžeme
sa navzájom iba postrčiť, motivovať, nasmerovať, no všetku prácu musí vykonať aj tak
každý sám.
Keď sa ma niekto pýta o radu, poviem mu
svoj názor na vec. Snažím sa nájsť miesto,
cez ktoré by som vedel dotyčnej duši pichnúť malú dávku motivácie, ktorá pomôže
hľadať najjednoduchšie riešenie problému
a úsmevu. Naše cesty sa rozídu požehnaním, no hlavy si vymeniť nevieme. Ale keď
sa stane, že mi niekto roky rozpráva stále to
isté a nič s tým nerobí, prestávam rozprávať.
Vážim si svoj čas, bútľavou vŕbou pre takúto osobu, ktorá sa aj po toľkých klopaniach
života odmieta prebudiť, sa môže stať aj

niekto iný. Nebol som pre neho ten správny
stimul, nič sa nedeje. Stretne iného Baričáka,
a ten sa mu prihovorí slovami, ktoré pochopí. Presviedčanie druhých o cieli môže totiž
zvádzať z cesty. Preto ak vás táto kniha irituje, zavrite ju. Aj ja tak robím. Nehádam sa,
nerozčuľujem sa, ale rešpektujem. Všetkých.
S láskou. Zmyslom povolaných je pôsobiť,
a nie hádať sa. Do hĺbky kopú len hlúpi.
Staňte sa radcami, ale len vtedy, keď vás
o to požiadajú. Až potom sa premeňte na
tých nadľudských psychológov, akými sa len
dokážete stať. Jemnými, hovoriacimi v pár
vetách všetko. Načúvajúcimi i posúvajúcimi.
Staňte sa učiteľmi, ktorí stíchnu, keď vycítia,
ak niektorí ich „študenti“ potrebujú najprv
prejsť vlastnou cestou a nájsť sami seba. Každý človek musí vstúpiť do svojich prepadlísk,
každá časť populácie musí prejsť vlastnou
odyseou.
Nečakajte, že vaši „žiaci“ budú vašimi kópiami a budú vyznávať vami vyzdvihované
hodnoty. Niektorí „vodcovia“ totiž vidia svoju
rolu v spoločnosti skôr ako šírenie vlastných
ideológií než ako službu v duchu skutočných
mentorov. Je potrebná pravá múdrosť, aby
sa človek stal skutočným učiteľom, ktorý sa
raduje skôr zo vštepovania než zo svojho
stelesňovania. Múdry nie je to ten, ktorý sa
predvádza vedomosťami, ani ten, ktorý prehovára. Múdry v prvom rade rozumie.
Buďte šťastní, Hirax
Z knihy Šlabikár šťastia – Pavel Hirax Baričák

Každý má byť spokojný s časom, ktorý mu je daný k životu. Krátky čas života je
dosť dlhý na to, aby si žil dobre a čestne. (Marcus Tullius Cicero)
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Jarné upratovanie – oddych (úvaha)
Prichádza jar... konečne - pretože táto zima nezima mi už liezla poriadne na nervy.
Ako si tak ležím na gauči prvé nesmelé lúče
jarného slnka nazerajú cez okno do izby. Hneď
sa mi zlepší nálada, baterky mojej energie sa
nabíjajú a cítim sa super... zrazu sek!!!!
Pánečku tie okná hnusné zaprášené a tá
pavučina v rohu!!! Teda to slnko vôbec nie
je nesmelé, je príliš odvážne a drzé!!! Dovolilo si ma upozorniť, aby som zliezla z gauča
a okamžite začala s jarným generálnym upratovaním. Pozriem do kalendára a vlasy sa mi
zježia, ako keď sa stretne náš kocúr Félix so
susedovým psom. AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!
vreštím na celý dom - Veľká noc je za pár dní.
Rýchlo v hlave zostavujem plán jarnej očisty
nášho obydlia. Zadeľujem úlohy manželovi,
dcére a dvom malým synom. Počas rozkazovania a behania s handrami, metlami a litrami čistiacich prostriedkov chytám telefón
a zisťujem, čo varí mama a jedným dychom
dodávam, aby myslela na nás a navarila viac.
Všetci beháme, lietame, až sa nám z kečky
dymí. Záclony, závesy, prehozy smerujú do
práčky. Za gaučom nájdem papuču aj s ponožkou. V špajzi poukladáme v regáloch zásoby potravín do radu ako vojakov....Brigáda
sa chýli ku koncu. Všetko sa ligoce.
Podarilo sa!!! Dom vonia čistotou a my.... my
nevoniame. Po celodennej drine večer padáme dole hubou uťahaní do postelí.

Pár dní pred Veľkou nocou je ešte prudko
hektických. Treba napiecť aspoň 10 druhov
zákuskov, navariť plné hrnce dobrôt, vykúpiť pol hypermarketu, lebo čo ak by bolo
málo????? Vyzdobiť dom a .......... dnes je Veľká noc. Uťahaná so strhanou tvárou otváram
dvere návšteve.
Ani tretia káva ma už nedokáže udržať na
nohách. Oči lietajú ako dvere - lietačky, ústa
sa mi otvárajú ako hladnej vrane a hlava mi
kmitá z jednej strany na druhú.
Nik z hostí si nevšimol moju výzdobu, ktorú
som dokončila pár minút po polnoci.
Umyté okná mi ozdobili nájomcovia hniezda pod strechou, zákusky ostali na tanieri
a o rezne, šunku, šalát a klobásu sa tiež nik
nebil. Vraj jedli doma a aj babka s dedkom
ich nabalili a blá blá blá. Akurát detváky namrvili koláče na môj super čistý vytepovaný
koberec a ruky si utreli do voňavej záclony.
Dve hodiny mi trvalo, kým som odpratala zo
stolov, umyla riady a povysávala omrvinky
z vytepovaného koberca. Záclona skončila
v práčke, deti vo vani. Pomaly sa šuchcem po
schodoch za jediným cieľom... posteľ, posteľ
moja milovaná. Nestihnem sa ani prikryť
paplónom a už sa ponáram do hlbokého
spánku...

Ako si tak ležím na gauči prvé nesmelé lúče
jarného slnka nazerajú cez okno do izby.
Hneď sa mi zlepší nálada, baterky mojej
energie sa nabíjajú a cítim sa super...
Narýchlo zbalím do plecniaka chlieb, slaninku a klobásky. Do druhého dávam deky, oblečieme sa, vyrážame do lesa. Deti lietajú po
lúke ako splašené kone, ja s manželom zakladáme oheň a opekáme dobroty pre naše tri
ratolesti. Deti schmatnú jedlo do ruky a už
ich niet. Užívajú si naplno krásny jarný deň.
Večer unavení zaľahneme do postelí. Je ráno.
Príde rodina na veľkonočnú návštevu.
Nik z hostí si nevšimol špinavé okná dokonca ani prach na poličke. Chlebíčky so šunkou
zmizli z tácky spolu so zákuskami, ktoré som
mala v mrazničke od Vianoc. Tie nám nabalila mama, ktorá ako vždy piekla 10 druhov. Pri
šálke kávy sme debatili a spomínali na veselé
príhody, ktoré sme spolu zažili.
Desať minút po odchode návštevy sadám do
kresla a spolu s manželom a deťmi začíname
hrať monopoly.
Veľká noc skončila. Napriek mojim neumytým oknám či zmrazeným zákuskom, dokonca ani prach na poličke ju neodradil. Prišla.
A už je po nej. O rok opäť zavíta....a ja ju strávim oddýchnutá so špinavými oknami.

Prichádza jar.....konečne - pretože táto zima
nezima mi už liezla poriadne na nervy.

M. Zakucia

Prichádza jar
Dlhá sychravá zima pomaly vládu
vzdáva
a vzduchom pláva vôňa hravá.
Slnko spoza mrakov už smelšie
vykuká,
krásnymi farbami začína hýriť lúka.
Včielky poletujú a hlasno bzučia
v sade stromy a na lúkach kvety pučia.
Jar prebrala moc nad zimou,
nemusíš sa na noc zakryť teplou
perinou.
Jar je plná sily a života, je ako mladosť,
plná energie a prináša radosť.
Na svet nevinné mláďatá prichádzajú
bociany a lastovičky z ďalekých krajín
prilietajú.
Bystrina si veselo žblnkoce
v jej odraze sa svet nádherne ligoce.
Zem osvieži aj jarný dáždik,
preto maj po ruke vždy dáždnik.
Autor: M. ZAKUCIA
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¨ OZNAMY

ULZIBAT – POMOC PRE MOJU KATKU
Dlho som sa nevedela zmieriť s tým, že ju nevidím behať po dvore, nepríde za mnou a nepovie slovko „ Mama“. No človek si postupne
časom na to zvykne, aj keď je to ťažké.
Prežili sme veľa ťažkých chvíľ. Lekári už pri
narodení odpísali moje dieťa: „Nedožije sa
roka, nemá šancu na normálny život. Nič
z nej nebude. Pripravte sa na to najhoršie,...“
Katka je moje jediné dieťa, ktorému sudičky pri narodení nedopriali, aby mala zdravé
detstvo.
13,5 roka nevie, čo je to jesť ústami, nikdy
neochutnala koláčik, nenapila sa z pohárika
mliečka. Stravu prijíma striekačkami rovno
do žalúdka cez hadičku. Sliny a hlieny jej odsávam, keďže nemá pregĺgací reflex. Musím
byť v strehu, keď sa začne dusiť a hneď naštartovať pomocníčku odsávačku.

No moja Katka bojuje, je tu s nami a tešíme
sa, že ju máme. Pri nej som pochopila veľa
vecí, život beriem s nadhľadom, neriešim banality. Vážim si to, čo mám. Katka ma dobíja
svojimi krásnymi očami.
Aj keď nerozpráva, viem jej z očiek vyčítať
ako sa cíti, či ju niečo trápi alebo teší. Je to
spokojné dieťa. Viac si nemôžem želať.
Chcem mojej dcérke pomôcť uvoľniť svalstvo a napraviť poskracované šľachy. Roz-

hodli sme sa pre metódu Ulzibat, ktorú robia
v Čechách.
Výhodou tejto metódy je, že operácia trvá
len niekoľko minút, hospitalizácia 24 hodín
a regenerácia doma. Po operácii neostávajú
jazvy a čo je najdôležitejšie odpadá sadrovanie. Verím tomu, že Katke pomôže a tým
pádom aj mne, lebo určite bude lepšia manipulácia s jej telíčkom pri ošetrovaní a polohovaní.
Aby sme mohli absolvovať ULZIBAT potrebujeme okolo 3000 €. Poisťovňa nám nepomôže, tak musíme hľadať peniažky aj takouto
formou. Prosím kto môže nech pomôže.
Ďakujeme veľmi pekne za pomoc.
S pozdravom Katkina mama Iveta
Č. účtu: SK9702000000002407989251

POZVÁNKA
Dňa 2.5.2014 sa v Špeciálnej základnej škole vo Valaskej v čase od 8:00h do 11:45h
uskutoční Deň otvorených dverí.
V aktivitách so žiakmi môžete vidieť ukážky
canisterapie, hipoterapie, dramatoterapie, muzikoterapie, ergoterapie, arteterapie
a multisenzorickú miestnosť Snoezelen.
Tešia sa na Vás žiaci a pedagógovia ŠZŠI Valaská
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Tvarohový zákusok
so snehom

Suroviny cesto:
50 dkg polohrubej múky,
25 dkg Hery,
20 dkg práškového cukru,
2 celé vajce
1 prášok do pečiva
Plnka:
1/2 kg tvaroh
4 žĺtka
vanilkový cukor
5 lyžíc práškového cukru
1/2 l mlieka
1 zlatý klas
1 1/2 dcl oleja
Sneh:
4 bielka
5 lyžíc práškového cukru

Postup cesto:
Na doske spracujeme cesto a mokrými rukami ho roztlačíme na plech. Na to vylejeme plnku.
Postup plnka:
Všetko spolu zmixujeme. Plnku vylejeme
na pripravené cesto, môžeme ju ešte posypať hrozienkami. Pečieme pri teplote
180°C v elektrickej rúre do ružova.
Postup sneh:
Potom vyšľaháme sneh z bielkov. Keď je
sneh tuhý, pridávame postupne 5 lyžíc
práškového cukru a šľaháme do peny. Sneh
navrstvíme na teplý koláč a už len pri miernej teplote dopečieme. / sneh bude ružový/. Po vychladnutí pokrájame na úhľadné
kocky najlepšie mokrým nožom.

Vymaľuj si :)

apríl 2014 I Inak obdarení I
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¨ PREDSTAVUJEME
SPOLU TO ZVLÁDNEME
BURKO

Preto Vás pozývam všetky mamičky aj oteckov na stretnutia,
kde si navzájom poradíme, posmelíme, pomôžeme. Bude nám
ľahšie, keď vieme, že sa máme komu vyžalovať, posťažovať...
Som bútľavou vŕbou, ktorá si vypočuje všetky boliestky, ale aj
radosti a čo i len maličký pokrok, ktorý urobí ich dieťa. Lebo to
dieťa je INAK OBDARENĚ.
Bojuje zo všetkých síl, aby ukázalo, že tu chce s nami byť... Je to
krásny ANJELIK NA ZEMI.
A My rodičia mu v tom pomáhame.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Naše občianske združenie vzniklo tento rok vo februári.
Mávala som často telefonáty alebo som si prečítala emaily s otázkami: „Vy ste Nadácia Burko? Potrebujeme pomoc, prispejete
nám na pomôcky?...“
Každému som musela vysvetľovať, že mám inak obdarené dieťa, tak
ako aj oni a ja som si len vytvorila stránky na internete, kde mám
Katkin denníček a postupne som vkladala aj články o tom, ako si vybaviť príspevky z UPSVaR alebo žiadať nadácie o pomoc.
Názov Spolu to zvládneme vznikol tak spontánne, keď som začala
pracovať na brožúrke, v ktorej pribúdali články z moje stránky, lebo
som si uvedomila, že nie každý má možnosť surfovať na internete,
nie každý má prehľad, kde hľadať pomoc. Sama som to mala ťažké,
keď sa mi v roku 2000 narodila Katka. V tom čase nebol internet, alebo aspoň ja som nevedela, čo to je. S počítačom som sa zoznámila,
keď malo moje dieťa 6 rokov.
Až vtedy som zistila, aký je to dobrý pomocník, čo všetko sa dá nájsť
na internete. Vďaka mojej sesternici Katke, ktorá mala so mnou trpezlivosť a naučila ma písať žiadosti do nadácií, hľadať sponzorov.
Teraz to posúvam ďalej, pomáham tým, čo začínajú bojovať a posmeľujem ich s heslom: „Aj tak sa to dá“.
Spolu to zvládneme je moje motto, ktoré spája rodičov inak obdarených detičiek, lebo viem, že naozaj sa dá všetko zvládnuť spoločnými silami a skúsenosťami.
Veľmi túžim pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Viem, že nás je veľa
v našom okolí. Len nevedia, ako sa spojiť, ako urobiť prvý krok, nehanbiť, nebáť sa... Sme na jednej lodi.

Zatiaľ nemáme vhodné bezbariérové priestory v meste Brezno. Stále hľadáme miesto, kde by sme sa mohli stretávať. Kto vie, nech nám
poradí. Potešíme sa.
No jedna dočasná možnosť je:
U nás doma. V Katkinej izbe vytvoríme vhodné prostredie,
kde sa budú naše detičky cítiť dobre. Kúpime nejaké pomôcky,
hračky, ktoré budú stimulovať zmysly našich detičiek... zavoláme masérku, nech príde vymasírovať stuhnuté telíčka, ale aj
naše ubolené chrbty, kríže...
Dáme si poradiť od terapeutov, ktorí sa venujú canisterapii alebo hipoterapii.
Obchodní zástupcovia z rôznych firiem prídu ukázať kočíky,
vozíky a iné pomôcky, ktoré uľahčia život našim detičkám.
Keď bude teplo máme perfektné podmienky vonku.
Altánok, kvetinová záhradka, skalky, jazierko, kde si dobijeme
baterky.
Myslím, že na začiatok, kým zoženieme niečo iné v meste, nám
toto na dedine bude stačiť.

S pozdravom Iveta Burianeková
Redaktorka časopisu Inak obdarení
a Predsedníčka občianskeho združenia
Spolu to zvládneme – Burko
t. č. 0903 534 767
email: oz.burko@burko.sk
web: oz.burko.sk

Vďaka časopisu Inak obdarení som sa posunula ďalej.
Veľmi ma baví a napĺňa pomáhať aj týmto spôsobom.
Nesmiem zabudnúť poďakovať za to,
že som sa dostala takto ďaleko,
niekoľkým úžasným pozemským anjelom,
ktorí ma naviedli na túto cestu
a vedia nakopnúť, keď to najviac potrebujem.
Nejdem menovať,
náhodou by som na niekoho zabudla a to by ma mrzelo.
Viem a verím tomu,
že budeme naďalej spolupracovať a pomáhať si.
Teším sa na ďalšie nové osôbky, ktoré stretnem.
Mám rada všetkých ľudí s dobrými úmyslami.
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ZDVÍHACIE ZARIADENIA PRE IMOBILNÉ OSOBY
Zvislé plošiny s ohradením i bez ohradenia

ZPS so šachtou

ZPS bez šachty

Plošina v hornej stanici

Level

Plošiny hydraulické do 12 m (Výroba: Daldoss Elevetronic S.p.A.)

EasyLife

Výťahy hydraulické (Výroba: Daldoss Elevetronic S.p.A.)

Plošiny, zdvíhacie zariadenia a pomôcky
na prekonávanie architektonických bariér

Hnevajú Vás Vaše schody?
Šikmé schodiskové plošiny

Zatvorená plošina

SPZ rovné

Šikmé plošiny SPU do zákrut

Dodávateľ: SPIG s.r.o.
Študentská 12, 96001 ZVOLEN
BEZPLATNÁ LINKA: 0800 105 707

tel./fax: +421 / 45 / 5330 300
tel./fax: +421 / 45 / 5400 388
e-mail: spig@spig.sk

mobil: +421 / 905 / 649 546
mobil: +421 / 903 / 221 795
www.spig.sk • www.vytahyaplosiny.sk

