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aj tak sa to dá ...

ZDVÍHACIE ZARIADENIA PRE IMOBILNÉ OSOBY

Na naše produkty je
možné získať príspevok na základe zákona
447/2008 Z.z., § 33 až do
výšky 95% ceny pomôcky
do 11617,88 €
Vonkajšia šikmá schodisková sedačka

Schodisková sedačka

Pomáhame
Vám hore

Stropný zdvihák

Schodolez

Vonkajšia zvislá plošina
s ohradením

Vonkajšia zvislá plošina bez ohradenia

Bazénový zdvihák

BEZPLATNÁ LINKA: 0800 105 707
www.spig.sk

www.vytahyaplosiny.sk
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Je tu jún! Čas ušiel ako voda a leto, prajné na vychádzky
do prírody je tu. A s ním aj naše nové číslo pre vás.

Centrum samostatného života

Za náš časopis sa neplatí. Môžete si ho dať poslať aj poštou, dajte nám vedieť na našej telefonickej linke SPIG s. r. o.
0800 105 707.
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Môžem sa evidovať na úrade ak som poberateľom
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Naši obchodní zástupcovia ich rozdávajú na ÚPSVaR, do lekární, na zdravotné strediská či úrady. Tiež ich posielame
rôznym združeniam.

Pomôcky pre ťažko
zdravotne postihnutých

Naša spoločnosť SPIG s. r. o. v tom vidí lepší zmysel, ako rozdávať reklamné predmety.

Ascendor – šikmá schodisková plošina ....................................
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Myslíme si, že nielen chlebom je človek živý a chceli by sme
sa prezentovať s touto našou ideou. My vám nechceme len
niečo predať, my chceme, aby sa vám žilo o niečo lepšie.
A aspoň informovaním, AKO SA TO DÁ dosiahnuť, aké sú
cesty a možnosti k lepšiemu zvládnutiu denného žitia sa
o to snažíme.

Skutočný príbeh

Opakujeme zoznamy príspevkov a nadácií. Aktuálne pridávame informácie. Teraz je tu napríklad informácia o prí
spevku na kúpu osobného automobilu a iné témy, ako sa
lepšie zorientovať a pomôcť si.
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¨ CENTRUM SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA

Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky
rovnakého druhu
Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo peňažný príspevok na úpravu pomôcky (úprava pomôcky je jej prispôsobenie
individuálnym potrebám fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane zavedenia upravenej pomôcky do prevádzky)
rovnakého druhu možno poskytnúť, ak pomôcka neplní svoj účel.
Za pomôcku alebo úpravu pomôcky, ktorá neplní svoj účel, sa považuje pomôcka alebo úprava pomôcky, ak:
a) je nefunkčná a nemožno ju opraviť
b) je nefunkčná a cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých
doterajších opráv by bola vyššia ako 50% poskytnutého peňažného príspevku na kúpu pomôcky alebo vyššia ako 50% ceny
pomôcky alebo porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase
rozhodovania o peňažnom príspevku na opravu pomôcky
c) nekompenzuje sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia.
Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky rovnakého druhu určený
na kúpu druhého mechanického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu možno poskytnúť po uplynutí siedmich rokov od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní predchádzajúceho peňažného
príspevku na takúto pomôcku, ale len v prípade ak bol fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnutý alebo zapožičaný ďalší mechanický vozík, elektrický vozík alebo načúvací aparát
na základe verejného zdravotného poistenia po poskytnutí predchádzajúceho peňažného príspevku.

Môžem sa evidovať na úrade, ak som poberateľom invalidného dôchodku?
Ak ste uznaný za invalidného občana a zdravotný stav Vám umožňuje pracovať, chcete pracovať a hľadáte si vhodné zamestnanie, môžete osobne požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste Vášho
trvalého pobytu.
Pri podávaní písomnej žiadosti (predpísané tlačivo je k dispozícii
na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny) o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie predložíte platný občiansky preukaz, fotokópiu potvrdenia o zamestnaní alebo dokladu o spôsobe
skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu (ak spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo
obdobného pracovného vzťahu nie je uvedený v potvrdení o zamestnaní alebo ak sa potvrdenie o zamestnaní nevydáva), fotokópiu
dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a o nadobudnutých
zručnostiach a oprávneniach, doklad o invalidite (rozhodnutie alebo

oznámenie zo Sociálnej poisťovne alebo posudok z útvaru sociálneho zabezpečenia).V prípade potreby predložíte zamestnancovi úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny aj iné doklady potrebné k Vašej evidencii v súlade s platnou právnou legislatívou.
Ak ste uznaný za invalidného občana a hľadáte si iné zamestnanie
alebo máte záujem o poskytovanie informačných a poradenských
služieb a odborných poradenských služieb a nie ste evidovaný ako
uchádzač o zamestnanie, môžete požiadať o zaradenie do evidencie záujemcov o zamestnanie na ktoromkoľvek úrade práce, sociálnych vecí a rodiny alebo aj na viacerých úradoch práce, sociálnych
vecí a rodiny v rámci celej Slovenskej republiky.

Ako môže evidovanému uchádzačovi o zamestnanie so zdravotným postihnutím
pomôcť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
pri hľadaní vhodného zamestnania?
Úrad Vám môže ako uchádzačovi o zamestnanie zabezpečiť a poskytnúť:
• informačné a poradenské služby pri voľbe povolania, výbere
zamestnania vrátane jeho zmeny a adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní,
• informácie o voľných pracovných miestach na Slovensku i v zahraničí
• služby informačných a poradenských stredísk, kde majú aj občania so zdravotným postihnutím možnosť bezplatne využívať počítačové vybavenie, tlačiareň a multifunkčné zriadenie za účelom
samoobslužného vyhľadávania voľných pracovných miest, aktuálnych informácií o trhu práce doma aj v zahraničí, ako aj informácií o životných a pracovných podmienkach v krajinách Európskej
únie,
• informácie o termínoch výberových konaní a búrz práce, ktoré
organizuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
• informácie o agentúrach podporovaného zamestnávania, ktoré  
poskytujú odborné poradenské služby aj občanom so zdravotným postihnutím,
• odborné poradenské služby,
• vzdelávanie a prípravu pre trh práce,   
• príspevky na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím (napr.: na samostatnú zárobkovú
činnosť a na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s jej prevádzkovaním, na zriadenie a úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zamestnávateľom,
na činnosť pracovného asistenta a iné).
Zdroj: internet

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 ¨

ASCENDOR – šikmá schodisková plošina
Novinka! MONTÁŽ možná už za 1-2 týždne,
ak je skladom, tak hneď!
Viete, že sa budete sťahovať o rok - o dva a máte rovné schodiská?
Ascendor to vyrieši, na podobné alebo kratšie schodisko ako pôvodné
je možné ju nainštalovať bez zmien. Stačí ju prestaviť na sklon nového
schodiska a dráhu ukotviť na novom mieste!
Výborná variant na rovné dráhy do 5m. Montáž je na stenu. Plošina sklápa
smerom dolu aj bezpečnostné sklopné madlá, preto nad ňou nič neprečnieva,
krásne sa zbalí. Má nerezovú dráhu, prípadne aj plošinu. Možná inštalácia aj
do zákrut s dráhou vyrábanou na mieru. Krásna, dizajnovo doriešená, čaká
len na vás...

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“ Univerzálne pracovné miesto
Aké priestorové nároky má mať univerzálne pracovné miesto vhodné aj pre osobu na vozíku

Obr. 1 Priestorové nároky univerzálneho
pracovného miesta alebo kancelárie

Obr. 2 Horizontálne dosahové vzdialenosti na pracovnom stole

Obr. 3 Dosahové vzdialenosti pracovného
miesta
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¨ SKUTOČNÝ PRÍBEH

SLNIEČKO, KTORÉ SA VIE RADOVAŤ AJ Z MALIČKOSTI
Lásku a úsmev rozdáva na všetky strany. Zdravíčka však na rozdávanie nemá. Reč je o večne usmievajúcom slniečku Viktorke, ktorá
pri narodení dostala do vienka vážnu diagnózu – Detskú mozgovú
obrnu.
Od chvíle, keď si dievčatko začalo uvedomovať svoju ťažkú životnú
situáciu, túži len po jednom „Spraviť prvé krôčiky.“ K tomu však potrebuje ešte veľa trpezlivosti, cvičenia a rehabilitácií, ktorých nikdy
nie je dosť.
Dnes má Viktorka osem rokov, chodí do prvej triedy. Je z nej veľmi
šikovná školáčka, ktorá sa vie radovať z maličkosti.
Hovorí mamička Janka:
Viktorka sa narodila ako druhé vytúžené dieťatko v roku 2005. Pôrod
prebiehal s komplikáciami v skorší termín pre predčasné odlučovanie placenty. Bojovala o život, lekári ju museli kriesiť. Keď mi prvýkrát
uložili malý uzlíček do rúk, ani vo sne ma nenapadlo, ako kruto sa
osud s nami zahrá. Prvé mesiace s novým prírastkom sa nijak nevymykali normálu a nič nenasvedčovalo tomu, že by z Viktorky nemohlo vyrásť zdravé, krásne a usmievavé dievčatko. Všetko z toho sa
splnilo, až na to zdravíčko.
Čo sa stalo, ako ste zistili, že sa niečo deje?
Okolo štvrtého mesiaca sme spozorovali, že niečo nie je v poriadku.
Nedvíhala hlavičku, v rúčke neudržala hračku. Svalstvo celého telíčka
mala spastické. Najhoršie pre nás bolo, keď sme sa museli dívať, ako
Viktorku trápia epileptické záchvaty a nevedeli sme jej pomôcť.
Keď Vám lekár povedal, že Viktorka má detskú mozgovú obrnu,
ako ste to prijali?
Po všetkých vyšetreniach na neurológii prišla veľká rana. Na ten deň
nezabudnem. Ako keby sa nám bol zrútil svet, nevedeli sme, čo nás
čaká. Lekár len mykol plecom, keď som sa opýtala, na čo sa máme
pripraviť. Preto sme o DMO začali hľadať informácie na internete
a tam sme sa dozvedeli, že je to diagnóza na celý život. Pre nás oboch
rodičov to bolo veľmi ťažké a nevedeli sme sa s tým vôbec zmieriť.
Vždy sme si dávali otázku, prečo práve my. Ale postupom času sme
prichádzali na to, že musíme bojovať a brať Viktorku takú aká je.
A dnes by sme ju nevymenili za nič na svete. Je to naše malé usmievavé slniečko, ktoré ľúbime nadovšetko.
Okrem Viktorky máme aj syna Jakubka, ktorý sa narodil s ťažkou
krátkozrakosťou. Dnes má dioptrie PO: -15, LO: -13. A okrem toho aj
iné diagnózy súvisiace so zrakom. Prognózy sú zlé, stále zhoršovanie
zraku.
Neustále si kladieme otázky, prečo sa tak s nami osud zahral. No nevzdávame sa, kvôli deťom bojujeme.
Ako prijal Jakub ďalšieho člena rodiny?
Keď sa Viktorka narodila, Jakubko mal len štyri roky a v jeho maličkej
hlávke vírili otázky, prečo sa celý svet krúti hlavne okolo malej sestričky. Bolo to pre Jakubka veľmi ťažké, ale čím bol starší, tak veci začal vnímať ináč a časom prišiel na to, že ich obidvoch ľúbime rovnako. Dnes má Jakubko 12 rokov. Spolu sa hrávajú, pozerajú rozprávky
a Jakubko nám veľmi pomáha pri starostlivosti a opatere o Viktorku.
Vidíte nejakú zmenu, zlepšenie zdravotného stavu, pokroky?
Najväčším víťazstvom bol fakt, že sa nám u Viktorky podarilo eliminovať časté epileptické záchvaty. Mala ich dvadsať až tridsaťkrát
denne. Bolo to naozaj strašné. Našťastie sa ich celkom zbavila a vysadili sme aj tabletky.
Aj keď nám neurologička neustále opakuje „pripravte sa do budúcna na vozík“, nezdávame sa. Stále hľadáme nové možnosti ako
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našej dcérke pomôcť a postaviť ju na nôžky. Naša bojovníčka už absolvovala niekoľko liečebných pobytov v Kováčovej a v poslednom
období dvakrát podstúpila operáciu tzv. metódou ULIZBAT, ktorej
cieľom je zmiernenie bolestí a najmä zlepšenie pohybových funkcií.
Práve tieto zákroky Viktorke pomohli najviac. Uvoľnili sa jej nožičky,
aj bedrové kĺby sa vrátili späť. Pre nás rodičov je to obrovský zázrak,
lebo sme predišli náročnej šesťhodinovej operácii bedrových kĺbov.
Viktorka 2x do týždňa cvičí, má pravidelné masáže, terapiu MFK,
plávanie, jazdenie na koníkoch. Keď ideme na hipoterapiu, nevie sa
dočkať, kedy nasadne na koníka. V sedle je ako doma. V jej šibalských
očkách vidím ako koníky zbožňuje. Keď odchádzame, veľmi ťažko sa
s nimi lúči. Musíme jej sľúbiť, že prídeme aj nabudúce. Po všetkých
týchto terapiách sa Viktorka výrazne posunula dopredu, vie sedieť
v tureckom sede, prevalí sa na bruško. Vzpriamuje do stoja. Výrazne
sa jej zlepšil zdravotný stav. Konečne sa začíname posúvať k nášmu
vytúženému snu. Už verím tomu, že bude sama chodiť.
Čo chcete odkázať rodičom, ktorí majú dieťa s DMO?
Všetkým rodičom by som chcela odkázať: nevzdávajte sa, bojujte
a pokroky prídu, aj keď pomaličky, ale o to vzácnejšie.
Janka.vigasova@gmail.com
Tel. 0915 830 706
Č. účtu: 2439382251/0200

TERAPIE ¨

AKO SOM SA DOSTALA K HIPOTERAPII
Začalo to úplne romanticky... Našla som si
muža, ktorý mi robil trénera jazdenia. Po rozšírení našej rodiny dvoma malými čertíkmi,
nás čoraz viac lákala myšlienka na vlastného
koňa.
Moja svokra dodnes nechápe, ako k nám
namiesto dreva na obnovu podkrovia prišiel
prvý kôň.
Zakúpili sme kobylku, ktorá bola určená
do talianskej salámy. Na začiatku to s ňou
nebolo vôbec ľahké. Keď prehliadnem zdravotné problémy, zostala ešte bláznivá povaha. Trvalo to rok, ale nakoniec sa podarilo
vytrénovať z nej koníka aj pre deti. Dokonca som vyhrala stávku s našim veterinárom,
ktorý tvrdil, že takýto kôň nikdy nebude robiť s malými deťmi. Neviem či to už aj neoľutoval, ale dodnes nám bezplatne ošetruje
naše koníky.
Ale to ešte stále nebolo o hipoterapii. O tejto rehabilitačnej metóde som sa dozvedela
od kamarátov, ktorí si urobili potrebné školenie a skúšali sa uplatniť.
Na našu ulicu sa prisťahovala rodina s nádherným malým chlapčekom, ktorý ma niečím neskutočne priťahoval. Bolo to malé
rozkošné chlapča, ale... narodil sa príliš skoro. Začala som ako každý pravoverný učiteľ hľadať informácie, čím by sme im mohli
pomôcť. Základné informácie som našla na
Zdravotníckej fakulte v Bratislave u pána
Mudr. Karola Hornáčeka.
Po absolvovaní dvoch kurzov som ešte len
začala vidieť do tejto zložitej problematiky.
Ako učiteľ som mala na výber iba jednu oblasť hipoterapie a to pedagogicko-psychologické jazdenie/PPJ.
V PPJ sa využíva práca s koňom na dosiahnutie pozitívnych zmien v správaní detí a mládeže alebo na zmiernenie či odstránenie príznakov duševnej poruchy alebo mentálneho
handicapu. Tiež sa sem zaraďujú poruchy
učenia.
Začiatky neboli až tak jednoduché, ako som
si myslela na začiatku. Celý chod čo i len malého hipocentra je dosť nákladná záležitosť.

Prvé tri roky sme pracovali s manželom bez
nároku na honorár. Chodili k nám deti známych a potom ich známych, až sa to rozrastalo do celkom veľkej skupiny detí.
Jazdievali sme vždy v nedeľu a naše štyri deti
nám vždy robili spoločnosť. Postupne už niektorí prevzali úlohu asistentov a aj takýmto
spôsobom začali spoznávať životné hodnoty.
Ak by som sa vrátila na začiatok, musela by
som sa priznať, že som vlastne hipoterapiu
sľúbila ako protislužbu vo svojej súkromnej
zmluve s Pánom Bohom.
Vyznie to trochu rozporuplne, lebo Pán Boh
od nás nikdy nežiada protihodnoty a vždy
sa napĺňa jeho vôľa bez ohľadu na naše sebecké potreby. Ale myslím si, že so mnou si
trochu zahral partiu šachu.
Prvorodený syn sa narodil po kliešťovom pôrode a nič nebolo tak ako by to malo byť pri
bezproblémovom pôrode.
Po prevoze do Nitry sme strávili dlhé týždne
čakaním na jeho ďalšie prognózy.
Celý čas som si čítala v biblii žalmy, ktoré som
pokladala za najnudnejšiu časť tejto knihy.
Až neskôr som v nich začala nachádzať svoje
odpovede.
Postupne som v samote s dieťaťom začala chápať, že môj život nebude až tak jednoznačný. Vnútorne som prijala myšlienku,
že ďalej pôjdeme podľa toho, ako nám vnútorný hlas bude ukazovať.
Dnes je zo syna suprový 18-ročný streštenec,
ktorý nemá žiadne veľké následky.
Preto sme s manželom začali „splácať svoj
dlh“.
U nás je hipoterapia tak trochu podfarbená rodinnou atmosférou a niekedy sa nám
stáva, že sa naše nedeľné dopoludnie mení
na skupinovú debatu viacerých rodín. Mám
však z toho celého taký svoj súkromný nedeľný obrad, kde počas chodenia pri koni
počujem toľko nádherný modlitieb od strážnych anjelov, že mi je niekedy až ľúto skončiť.
KK
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BANSKÁ BYSTRICA SVIETILA V MESIACI APRÍL NA MODRO
Deň 2. apríl bol rezolúciou OSN prijatý ako Svetový deň povedomia o autizme.
K medzinárodnej kampani „LIGHT IT UP BLUE“ (Rozsvieťme to
na modro)“, ktorá sa už vo svete stala tradíciou, sa každoročne pripája aj Slovensko. Záštitu nad celoslovenským 6. ročníkom prevzala manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová. Banskobystrická
iniciatíva sa niesla pod záštitou primátora Mesta Banská Bystrica
Petra Gogolu. V noci z 1. na 2. apríla nasvecujú domácnosti, firmy
a významné pamätihodnosti svoje budovy modrým svetlom a tak
dávajú najavo, že im problematika tejto vývinovej poruchy nie je
ľahostajná. Europa shopping centrum v Banskej Bystrici svietila jasným modrým svetlom pre rodiny a sympatizantov tejto komunity.
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica (SPOSA
BB), za účelom zvýšenia povedomia a pomoci pacientom s ochorením na diagnózu autizmus v mesiaci apríl 2014 zorganizovala viacero aktivít. Začiatok mesiaca v týždni od 1.4. - 7.4.2014 patril Výstave
prác detí a mládeže s autizmom „Vidím, vnímam, cítim, som jedinečný“ na Radnici mesta Banská Bystrica. Malí talentovaní autistickí
umelci a ich priaznivci sa stretli v symbolickom kruhu pred Radnicou
v Banskej Bystrici a spoločne vypustili k oblohe desiatky modrých
balónikov. Dňa 12.4.2014 sa konal výnimočný autorský projekt vysokofunčného autistu Jozefa Kotrého, akcia LEGOsen - celodenné
stretnutie rodín s deťmi s autizmom. Počas tejto nádhernej akcie
sme mohli vidieť, ako sa sen môže stať skutočnosťou. Výnimočný
sen výnimočných ľudí o tom, že spojiť ruky a srdcia priateľstvom
znamená najviac. Sen o tom, že každý je iný a predsa sme rovnakí
a o tom, že bariéry neexistujú. Sú len tie, ktoré si v nás a okolo nás
staviame sami.
V rámci tejto akcie bola pripravená aj otvorená diskusia rodičov a záujemcov z radov odbornej verejnosti (lekárov, psychológov, špeciálnych pedagógov, pedagógov, sociálnych pracovníkov...) na tému
“Potreby, problémy autistických rodín a ich prijímanie v spoločnosti
a v odbornej verejnosti, ako novodobého globálneho fenoménu,
ktorý potrebuje nové druhy riešení.“ Vyvrcholením aprílových podujatí, bolo dňa 13.4.2014, premietanie filmu Legopríbeh v Europa Cinemax pre autistické deti, v interakcii so zdravými deťmi – s voľným
vstupom pre všetkých.
Tieto pilotné iniciatívy v Banskej Bystrici môžu byť dobrým základom
pre vybudovanie priestoru pre reálnu pomoc odľahčenia a zlepšenia kvality života rodín, ktorých sa problematika tejto duševnej choroby priamo alebo nepriamo dotýka a zároveň môžu pozitívne prispieť k búraniu a predsudkov bežnej verejnosti voči autistom, alebo
zdravotne inak znevýhodneným jedincom vo všeobecnosti. V mene
priateľov SPOSA BB, spokojných rodičov autistických detí a detičiek
ĎAKUJEME! Ďakujeme dobrovoľníkom, nadšencom, sponzorom,
návštevníkom a všetkým zúčastneným za aktívny dialóg.
A nezabudnime- symbolické dvere (aké majú na vizuáloch autisti)
ostávajú otvorené, kľúče k nim máme každý v nás. Tešíme sa, ak
ich použijeme v Banskej Bystrici spoločne opäť niekedy nabudúce
a vnesieme viac svetla do nášho sveta - bez bariér...
Text: Mgr. Ingrid Škropeková, Ing. Silvia Žabková

Bez činu aj tá najkrajšia myšlienka ostáva bezcennou. (Gándhi)
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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 €)

Hlavnou chybou človeka je to,že má mnoho malých chýb. ( Jean Paul)
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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.

Smiech by mal vychádzať zo srdca a úsmev z duše. (Radloffová)
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PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA KÚPU
OSOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA
Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla slúži
na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP.
Osoba, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom využíva toto vozidlo v stanovenej frekvencii
na prepravu na určené miesta a späť (napríklad do zamestnania,
do školského zariadenia, do domova sociálnych služieb).

je vyradené z evidencie motorových vozidiel alebo sa osoba s ŤZP
zaviaže, že do šiestich mesiacov od kúpy nového osobného motorového vozidla požiada o jeho vyradenie z evidencie.
Podmienka uplynutia siedmich rokov sa považuje za splnenú, ak
osoba s ŤZP vráti peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť.

Podmienky nároku

Konanie o príspevku
Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie o príspevku je komplexný posudok. Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie
o peňažnom príspevku na kompenzáciu. Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku.
Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom
na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociál
nych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Peňažný príspevok sa poskytne:
• ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
• ak osoba s ŤZP požiada o poskytnutie tohto príspevku najneskôr
do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 65 rokov veku,
• ak je zamestnaná alebo preukáže, že bude zamestnaná, alebo sa
jej poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári alebo preukáže, že sa jej
bude poskytovať takáto služba
• navštevuje školské zariadenie alebo preukáže, že bude navštevovať školské zariadenie a osobné motorové vozidlo bude využívať
najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania,
školského zariadenia alebo do domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára a dvakrát späť.
Osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku na indivi
duálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná:
• premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobus, električka, vlak, trolejbus) a späť,
• nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla alebo
zvládnuť z dôvodu ŤZP inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej
dopravy osôb najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných
ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi,
straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov.
Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladu o cene
osobného motorového vozidla („predfaktúra“) alebo dokladu
o kúpe osobného motorového vozidla („faktúra“) vyhotoveného
osobou, ktorá vyrába, predáva, distribuuje alebo upravuje osobné
motorové vozidlá.
Peňažný príspevok nemožno poskytnúť na kúpu osobného
motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu
staršie ako päť rokov.
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.
Ďalší peňažný príspevok
Ďalší peňažný príspevok je možné poskytnúť, ak od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní predchádzajúceho peňažného príspevku
na kúpu osobného motorového vozidla uplynulo najmenej sedem
rokov a osoba s ŤZP sa zaviaže, že osobné motorové vozidlo, na ktoré sa poskytol predchádzajúci príspevok, predá do šiestich mesiacov od kúpy nového osobného motorového vozidla alebo osobné
motorové vozidlo, na ktoré sa poskytol predchádzajúci príspevok,

Výška príspevku
Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu fyzickej osoby
s ŤZP, max. vo výške 6 638,79 €.
V prípade, že fyzická osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného
posudku na osobné motorové vozidlo s automatickou prevodovkou, výška peňažného príspevku je max. 8 298,48 €.
Cena motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 €.
Výplata príspevku
Nárok na peňažný príspevok a jeho výplatu vzniká právoplatným
rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
o jeho priznaní.
Vrátenie príspevku
Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok, je povinná vrátiť
tento príspevok alebo jeho pomernú časť, ak:
• pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia tohto príspevku
predá alebo daruje osobné motorové vozidlo alebo je povinná
vrátiť osobné motorové vozidlo subjektu, ktorý jej poskytol úver
na kúpu osobného motorového vozidla, ak sa osobné motorové
vozidlo nevyužíva na jej individuálnu prepravu,
• sa jej poskytol peňažný príspevok na základe preukázania, že
bude zamestnaná alebo sa jej bude poskytovať sociálna služba
alebo bude navštevovať školské zariadenie a do 12 kalendárnych
mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní príspevku sa
tak nestalo.
Ak osoba s ŤZP zomrie pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia peňažného príspevku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
uplatní poskytnutý peňažný príspevok alebo jeho pomernú časť
ako pohľadávku v konaní o dedičstve.
Pohľadávka v konaní o dedičstve sa neuplatňuje v prípade:
• ak osobné motorové vozidlo bolo odcudzené alebo havarované,
• hodnota osobného motorového vozidla podľa znaleckého posudku vyhotoveného na účely konania o dedičstve je najviac 995,82 €
alebo dedičia uhradili túto pohľadávku úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny.
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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.

NADÁCIA POMOC JEDEN DRUHÉMU

Charakteristika: O čo všetko môžete našu nadáciu žiadať?
Najčastejšie od nás ľudia požadujú finančnú pomoc. Týchto
žiadostí je najviac, no nie každému je táto pomoc poskytnutá. Neraz sme sa presvedčili, že možnosť pomôcť finančne láka nejedného podvodníka k ľahkému zdroju príjmu,
pričom financie z nadácie vôbec neslúžia tomu, na čo boli
určené. Pomôcť sa dá aj materiálne. Ak potrebujete vybavenie domácnosti (nábytok, televízor, podlahu atď.), nadácia
je schopná potrebné zariadenie zabezpečiť. Darcovia však
môžu pomôcť aj svojím vlastným časom, ktorý poskytnú
službe starým, chorým či inak postihnutým ľuďom.
Kontakt: Nitrianska 103, 920 01 Hlohovec
tel.: +421 (0)33 7353 117
e-mail formulár: na stránke
http://www.pomocjedendruhemu.sk

NADÁCIA POMOC DEŤOM V OHROZENÍ

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

Ku žiadosti priložte doklady, ktorými môžete dokázať svoje
tvrdenie:
• správu lekára o diagnóze,
• 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.

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.
Pridajte sa k nám na našej novej facebook fanpage SPD.
Kontakt: Zelinárska 2 , 821 08 Bratislava
tel.: 02 5710 8133, 0948 479 350
e-mail: srdcepredeti@nadaciapontis.sk
http://www.srdcepredeti.sk

DOBRÝ ANJEL

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

DETSKÝ FOND SLOVENSKEJ REPUBLIKY - KONTO BARIÉRY

Charakteristika: Pomáha deťom a mladým ľuďom so
zdravotným postihnutím zvyšovať kvalitu života aj vo forme príspevku na zdravotné pomôcky.
Kontakt: Stavbárska 38, 821 07 Bratislava
Tel: +421 2 4363 4354, +421 2 4342 2634
Ing. Alena Synková, CSc. – riaditeľka
e-mail: dfsr@dfsr.sk
http://www.dfsr.sk
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PRÍRODNÁ - ALTERNATÍVNA LIEČBA ¨

REPÍK
LEKÁRSKY

Ľudový názov
boží bič, konopínec, repíček, starček, útrobník
Ľudové názvy čiastočne naznačujú, o akú
vynikajúcu rastlinu ide.
Vlastnosti
adstringens, antiflogistikum, gargarizmum,
diuretikum, stomachikum (cholagogum)
Rastie
na slnečných suchých miestach, pri cestách,
na okrajoch lesov, na medziach a návršiach,
na kopcoch a svahoch, v presvetlených lesoch a na rumoviskách.
Kvetenstvo je klasovitý strapec drobných žltých kvetov.
Celá rastlina je mäkko chlpatá, veľké listy sú
až 10 cm dlhé, nepárno perovito zložené.
Zber
kvitnúcu vňať: jún - august
listy: máj – jún
Sušenie
rozložené, schne pomaly, pri teplote do 35°C
Uskladňovanie
dobre uzavreté, chránime pred svetlom a vlhkom

Dejiny tejto liečivej rastliny siahajú ďaleko
do minulosti. Poznali ju už starí Egypťania.
Má veľké liečivé účinky na všetky zápaly
v krku, ústach a hrtane. Treba na ňu pamätať pri angíne, chorobách hrdla, zápale
ústnej sliznice. Ľudia, ktorí v zamestnaní
veľa hovoria alebo spievajú, mali by preventívne kloktať repíkovým čajom. Listy repíka veľmi účinne pôsobia na málokrvnosť,
na rany, s úspechom sa využívajú pri reume, seknutí v krížoch, tráviacich ťažkostiach, pri stvrdnutí pečene, zastavení činnosti pečene a chorobách sleziny. Denne
treba vypiť tri šálky záparu.
Každý si môže dať toľko námahy, aby si
do roka robil raz či dva razy bylinný repíkový
kúpeľ (pozri Spôsob použitia). Škrofulózne
deti by sa mali denne kúpať v takomto bylinnom kúpeli.
Repík patrí pre sťahujúce účinky a obsah
liečivých látok k našim najlepším liečivým
rastlinám.
Doktor Schier-baum hovorí: „Trikrát denne
jedna šálka repíkového čaju lieči rozšírenie
srdca, žalúdka, čriev, rozdutie pľúc (emfyzém), a keď sa zápar užíva dlhšie, pomáha pri
chorobách obličiek a mechúra. Veľmi ho
odporúčame pri kŕčových žilách a vredoch
predkolenia.
Repíková masť (pozri Spôsob použitia) je
veľmi účinná, podobne ako nechtík lekársky.
Pri chorobách pečene užívame čajovú
zmes 100 g repíka, 100 g lipkavca obyčajného a 100 g lipkavca marinkového (po starom
marinka voňavá).
Pije sa denne 1 šálka na lacno a v priebehu
dňa 2 šálky po dúškoch.

rodné antibiotiká, popíjajte ho aj pri chrípke
a iných chorobách dýchacích ciest.

PREČO HO UŽÍVAŤ?
Repík lekársky je doslova veľká lekáreň v malom balení. Organizmus zásobí množstvom
cenných látok, najmä kyselinou kremičitou,
ktorá podporuje hojivé procesy v tele.
Pre jej vysoký obsah lieči silné zápalové
procesy, tuberkulózu a telu prospieva
i vtedy, keď bojuje s nádorovými chorobami. Repík vtedy treba poriadne posekať
alebo pomlieť, aby sa kremík vylúhoval aj
z tvrdých stoniek. Obsahuje tiež triesloviny
a silice, ktoré prajú tráveniu, a fytoncídy, čo
sú vlastne prírodné antibiotiká.
Vďaka popíjaniu repíkového čaju dáte obvykle zbohom ochoreniam pankreasu, pečene a žlčníka. Utíšite žalúdočné a črevné
zápaly, vredové choroby žalúdka a dvanástnika, či hnačku.
Jeho príprava nie je náročná, jednu polievkovú lyžicu prelejte tromi decilitrami vriacej
vody, nechajte dvadsať minút lúhovať a pite
nesladený trikrát denne. Týmto spôsobom si
ho varte najmä pri chorobách žlčníka.
Pri iných tráviacich ťažkostiach si pripravte
čaj, na ktorý použijete rovnaké množstvo
repíka a vody.
V tom prípade ho päť minút povarte a nechajte postáť pol hodinu. Keďže obsahuje prí-

Kloktadlo
Je účinné pri zápaloch hrdla a katare nosa.
Postup je opäť jednoduchý: večer alebo ráno
kloktajte odvar z usušenej bylinky.

Vňať repíka
Usušená obsahuje množstvo účinných látok
ako triesloviny, horčiny, kyselinu kremičitú
atď. Okrem vyššie spomenutých liečivých
schopností upravuje aj tráviace procesy,
choroby obličiek a mechúra. Rastlinka má
široké využite aj v kozmetike. Ošetruje mastnú a nečistú pleť, hojí, čistí a dezinfikuje.
Na vonkajšie používanie sa taktiež výborne
hodí aj vňať čerstvá a rozdrvená.
Upozornenie
Keďže rastlina má silný sťahujúci účinok , neužívajte ju ak trpíte na zápchu.
VYSKÚŠAJTE
Suchý obklad
Je účinný pri migréne. Pripravuje sa z čerstvých listov, ktoré sa najprv povaria. Následne
sa z nich vytlačí prebytočná šťava a môžu sa
prikladať na čelo, ktoré potom prikryte gázou alebo obväzom. Aby sa listy neprilepili
na pokožku, vhodné je ju pred nanesením
obkladu natrieť olejom.
Odvar
Vhodný pri všetkých vyššie spomínaných
ťažkostiach, pri reume a seknutí. Pripravíte
ho z 1 čajovej lyžičky na ¼ litra vody.
Kúpeľ
Môžete ho použiť ak trpíte ranami, vredmi
alebo ekzémami. Príprava je jednoduchá:
odvar z usušenej rastliny prilejte do kúpeľa.

Doma by ste ho mali mať určite. Je to jedna z najdôležitejších liečivých rastlín, čaj
môžete popíjať denne aj celý rok bez prestávky.
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¨ POZITÍVNE MYSLENIE

AKO S LÁSKOU PRESADIŤ SVOJE CIELE
Čo presne znamená slovo „cieľ“? Pre mňa je
to živý obraz, v ktorom vidím seba, svojich
blízkych, našu firmu a zamestnancov, krajinu, Zem, prostredie a celú svoju „infraštruktúru“ v stave, do ktorého chcem dôjsť a ktorý
chcem vytvoriť.
Okrem toho je pri stanovovaní cieľa dôležité
aj to, prečo chcete daný cieľ dosiahnuť. Aký
je účel vášho snaženia? Aký je motív zmeny,
ktorú chcete zapríčiniť? A v neposlednom
rade, čo má z vašej činnosti vyplynúť? Aký
dobrý výsledok pre vás, vašich blízkych,
klientov, zamestnancov alebo krajinu bude
vaše konanie mať? Dívajte sa na skutočné
dôsledky, ktoré z neho vyplývajú. Málokedy
sú to totiž iba „dobrý stroj“, „chutný chlieb“
či „donesená objednávka“. V širšom kontexte uspokojujú správne ciele hlboké potreby
človeka, širokého okruhu ľudí, celej krajiny
alebo spoločnosti.
Nájdite perlu
Ciele sa najľahšie presadzujú vtedy, ak máte
okolo seba ľudí „na rovnakej vlne“. Vtedy nemusíte veľa vysvetľovať, lebo sa stotožňujú
s vašimi názormi a váš nový cieľ vítajú: „To je
nápad! Poďme do toho!“ Sami ho obohacujú
o svoj prínos a plánujú nadšene s vami. Netreba im vysvetľovať prečo to chcete urobiť,
z akých dôvodov a čo z toho bude. S týmito
ľuďmi to „ide samé od seba“.
Moja skúsenosť je, že ciele, po ktorých túžime a chceme dosiahnuť, sa dobre plnia
hlavne vtedy, keď sú etické a majú vyšší účel.
Vtedy sa veci zvyknú vyvíjať synchrónne:
zrazu stretávate potrebných nadšených ľudí,
pri nákupe vám dajú zľavu, s partnerom sa
náhodou stretnete na lyžiach: jednoducho,
idete na zelenej vlne.
Ako sa dostať do tohto stavu, kedy sa k vám
ostatní sami pripájajú aj bez toho, aby ste
ich museli tvrdo presviedčať? Na počiatku je
vždy logos – slovo. Preto musí vzniknúť hodnotná idea. Táto idea vo vás samotných musí
zanechať hlbokú stopu: idea je tá povestná
perla, pre ktorú človek predá všetko ostatné,
len aby ju mal. Keď ju získate, začnete premýšľať, ako ju presadiť do reality.
Až tu zistíte, prečo naozaj chcete to či ono.
Už premýšľaním a plánovaním konáte a priťahujete si to potrebné. Preto prichádzajú
uskutočniteľné myšlienky a kroky. Ďalším

krokom je zisťovanie informácií, ich overovanie a stavanie schodíkov k uskutočneniu.
Tu sa vytvára energetický náboj, ktorý ideu
„živí“. Táto fáza býva najpodstatnejšia, lebo
preveruje skutočnú silu vášho zámeru a protizámeru a ukazuje skutočnú hodnotu účelu.
Chcete cieľ zrealizovať a už viete ako. Potrebujete na to aj ľudí, spolupracovníkov. Vy už
viete, čo chcete, prečo to chcete a čo z toho
má vyplynúť.
Aby vám vaši ľudia mohli pomôcť vašu ideu
naplniť, potrebujete, aby sa stotožnili s vaším cieľom, účelom a očakávaným výsledkom. Každá z týchto zložiek musí byť ľuďom
dobre známa a mali by s ňou plne súhlasiť.
Ak súhlas chýba, tak buď zamestnanec neporozumel niektorej z týchto zložiek, alebo
môže mať v tej veci etický problém (napr.
„podnikať v takej oblasti nie je fér“, alebo „čo
ak taký stroj bude ničiť životné prostredie“
a iné). Vtedy si treba úprimne pohovoriť, aby
ste zistili, čo mu bráni s nasadením pracovať
na tejto veci. Ak je možné si to vysvetliť, je to
fajn. Ak nie, možno je lepšie využiť tohto človeka v inej oblasti, kde bude pracovať dobre
a hlavne ochotne.
Preto je dôležité vedieť, akých ľudí chcete,
čo budú robiť, čo od nich požadujete a aký
výsledok chcete dosiahnuť. Aby ste to vedeli
ľuďom dobre definovať, musíte to najprv vedieť sami.
Neznalosť je jedinou príčinou strachu
Ľudia sú vo svojej podstate dobrí a chcú robiť dobré veci, lebo len to človeka skutočne
napĺňa. Chcú tvoriť a byť súčasťou tvorenia
– to je prirodzená podstata človeka. Preto sa
ku skutočne dobrému a etickému cieľu ľudia
pridávajú radi. Ďalšie úkony sa dajú zabezpečiť smernicami a detailnými popismi práce.
Dobre spísaná činnosť každého postu je pre
dosiahnutie cieľa dôležitá. Ľudia totiž majú
strach len pred tým, čomu nerozumejú.
A hnevajú sa iba vtedy, ak majú obavy pred
neznámym, o ktorom si myslia, že im môže
ublížiť.
Je lepšie udržiavať ľudí v dobrých emóciách
a preto je dobré, keď poznajú ideu a predstavy a nemusia sa domnievať. Ak asistentke iba
poviete, že od pondelka nabiehate na nový
systém a nevysvetlíte jej, v čom tkvie a ako

bude fungovať, tak sa do pondelka namiesto
vašej predstavy systému vžije do svojej
vlastnej predstavy a verte, že to nebude to,
čo ste chceli. Alebo ak etický kódex necháte
spísať sekretárku, asi sa v ňom skôr dočítate, kedy sa chodí či nechodí na kávu a ako sa
telefonuje, ale pravdepodobne tam nebude
to, že podstatou činnosti vašej spoločnosti je
pomoc, zlepšenie a čestnosť. Nie je to tým,
že by to nevedeli. Ich „herné pole“ je ale iné
ako vaše a preto je aj ich pozornosť zameraná inam.
Keď už sme vybrali ľudí, ktorí budú na konkrétnom cieli s nami pracovať, stanovili merateľné kroky k cieľu a spôsob, ako, čo a kedy
sa bude robiť, ostáva ešte otázka kontroly. Tu
je dôležité zistiť, či skutočne sú náš cieľ a cesta k nemu dobre pochopené a nasledované.
Na to dobre slúžia štatistiky. Tie sú faktami
mimo emócií, ukazovateľom skutkového
stavu, či cieľ dosahujeme.
Dávajte dobrý príklad
Moje skúsenosti nedosahujú skúsenosti
nadnárodných gigantov, ale myslím si, že
mnohé zásady platia v malom aj veľkom.
Preto najpodstatnejší je podľa mňa tvorca
idey a sila jeho zámeru. Ďalej je to o tom, koľkých ľudí dokáže o svojom cieli presvedčiť
a nadchnúť, pretože oni dokážu nadchnúť
ďalších, ak je to cieľ hodný nadšenia a tvorca idey človek hodný veľkého Č. Takými sa
potom stávajú aj ľudia nadchnutí pre tento
cieľ, „doladia sa“ naň a pritiahnu ďalších ľudí.
Takýchto veľkých ľudí poznám mnoho, i keď
to často o sebe nevedia a len proste a jasne žijú spôsobom, ktorý považujú za dobrý
a správny. Je to pre nich prirodzené a asi by
sa čudovali, že pre mnohých to prirodzené
nie je. Keďže sú pravdiví a na ciele sa nehrajú, ale nimi žijú, oslovujú ľudí už len tým že
sú. Ľudia sa im chcú podobať a robiť dobré veci ako oni, lebo cítia, že je to správne
a vidia skutočný a živý príklad. Preto aj pri
presviedčaní podriadených o naplnení cieľa
platí, že je lepší jeden príklad ako tisíc slov.
Buďte vašim zamestnancom a okoliu pozitívnym príkladom vy a svoje plány presadíte
s ľahkosťou.
MP
Článok bol uverejnený v časopise UM

Vážim si svojho otca za jeho lásku, múdrosť a za to, aký je.
(Louise L. Hay)
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POZITÍVNE MYSLENIE ¨

Ďakujem OTEC
Je jún. Posledný mesiac pred prázdninami. Školáci na poslednú chvíľu opravujú
známky, deti oslávili svoj sviatok, dospelí odrátavajú dni do dovolenky. V tomto
hektickom období by sme nemali zabudnúť na jeden sviatok... Deň otcov.
Aký je otec? Mnoho kreslených vtipov ho
znázorňuje ako chrápe s novinami na tvári vyvalený na gauči pred telkou v spoločnosti piva a manželka zatiaľ varí, perie
a stará sa o deti a domácnosť. Je to ale
skutočný obraz otca? Hádam nie.
Postavenie otca v rodine sa rokmi postupne vyvíjalo. Už nie je len živiteľom
rodiny a tým, ktorý má v rodine hlavne
slovo, ani ten, čo vládne prísnou tvrdou
rukou ako to bolo v minulosti.
V dnešnej dobe otcovia nemajú problém
prebaliť dieťa. Môj otec bol pokrokový
v tomto smere. Ten nemal problém plienky aj pláchať na potoku, ako to bolo kedysi zvykom na dedine.
Dnešní otcovia smelo zastanú rolu matky. Vedia variť, vybavia vecí na úradoch,
dokonca ostanú na materskej dovolenke.
Nerobí im problém dať potomka do kočí-

ka a vyraziť na prechádzku. Sú kamarátski
a dokonca rozmaznávajú svoje deti viac
ako sa patrí. Napriek tomu mám pocit,
že sa na otcov trocha zabúda. My ženy
máme MDŽ, Deň matiek, aj na Valentína
očakávame nejaký ten darček.
A úplná pohroma nastane, ak nedostaneme
kyticu na výročie sobáša. A otcov – mužov tak trocha tlačíme do úzadia.
Práve preto by sme
mali na Deň otcov
poďakovať našim partnerom za to, že nám pomáhajú s výchovou detí, že
umyjú riad či povysávajú, hoci
to nevedia tak dokonalo ako my.
V duchu vzdajme poklonu a úctu
otcom, ktorí boli nútení odísť do zahraničia, kde tvrdo pracujú, aby uživili
svoje rodiny. Nezabúdajme ani na tých,
ktorí drú tu doma a často za smiešnu
mzdu ťahajú aj víkendové smeny. Poďakovanie patrí aj otcom, ktorí vychovávajú
deti sami, pretože matka rodinu opustila
kvôli inému alebo ju z náručia milujúcej
rodiny vytrhla smrť.

Veľký obdiv a ĎAKUJEM posielam všetkým otcom s veľkým O. Sú to OTCOVIA,
ktorí nezutekali po narodení alebo zistení, že ich dieťatko nie je také ako ostatné
- že je proste iné.
Nezutekali, práve naopak!
Bojujú spolu s dieťaťom
a matkou. Snažia sa
uľahčiť a odbremeniť
matku, na ktorej pleciach je prevažná časť
starostlivosti o dieťatko. Nemajú problém
odcvičiť vojtovku, či
bobata, ísť na liečenie,
hľadať informácie o nových možnostiach liečby
a podobne. Nie, nie je to samozrejmé, že muž v takej situácii
ostane s rodinou. Na vlastné oči
som bola svedkom, koľko žien ostalo
opustených v takej ťažkej životnej etape. Preto si títo otcovia zaslúžia obdiv
celej spoločnosti.
Tak rýchlo vezmime do ruky pero a v kalendári si označme 15. jún ako deň, keď si
uctíme otcov vrelým objatím a čarovným
ĎAKUJEM OTEC.

POZVÁNKA

NA PREDPRÁZDNINOVÝ GUĽÁŠ V JAKUBE
SPOSA BB pozýva všetkých našich SPOSA členov a priateľov na guľášik,
ktorý sa bude variť v jednej krásnej Jakubskej záhrade v nedeľu 15.6.2014.
Začneme o 9.00 hod.
Očakáva sa rodinná atmosféra a vzájomná pomoc.
Môžeme si spolu posedieť, zapapkať, zabaviť sa v rámci možností,
niečo si môžeme spolu s deťmi vytvoriť, ísť na prechádzku do okolitej prírody.
Je na nás, ako si to urobíme.
Prihlásiť sa môžete do soboty 31.5.2014.
Max. počet osôb 45 ľudí.
Poplatok 3 eurá na dospelú osobu.
V prípade záujmu kontakt - informácie doplním: helexova@gmail.com

jún 2014 I Inak obdarení I
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¨ NAŠE AKTIVITY

Spolu to zvládneme
je motto, ktoré spája rodičov inak obdarených
detičiek, lebo viem, že naozaj sa dá všetko
zvládnuť spoločnými silami a skúsenosťami.
Veľmi tužím 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.
Preto Vás pozývam všetky mamičky aj
oteckov na stretnutia, kde si navzájom po
radíme, posmelíme, pomôžeme. Bude nám
ľahšie, keď vieme, že sa máme komu vyža
lovať, posťažovať,...

Deň matiek
Deň matiek je deň, keď si treba uctiť všetky
mamičky, ktoré sa starajú o svoje deti.
Zvlášť treba poďakovať mamám s veľkým M,
ktorým osud nedoprial, aby mali zdravé dieťatko. Tieto mamy sa obetavo starajú o svoje
ratolesti nepretržite 24 hodín denne. Nemajú oddych, nevedia, čo je to spánok. Sú bez-

Míľa pre mamu
V sobotu 10.5.2014 sme si užili krásne poobedie v Brezne na akcii Míľa pre mamu. Počasie
nám prialo. Mohli sme si pozrieť zaujímavý
program na námestí. Vystupovali mažoretky z Valaskej, Fáber Dance, Krnohári, DFS
Klások, Slniečkové deti Yamaha, Zumba deti
s Katkou, Anetka Pitoňáková, klub Ajka, Street Elements. Vypočuli sme si aj známeho slovenského speváka Petra Cmoríka. Deti si prišli
na svoje v skákacom hrade. Videli sme poma-

Guľáš party
Aj keď sa v sobotu 17.5.2014 ukazovalo veľmi zlé počasie, neodradilo nás to a navarili
sme si chutný guľáš, na ktorý sme pozvali
rodiny s Inak obdarenými detičkami, aby
sme oslávili deň matiek. Bolo to veľmi príjemné popoludnie, kde sme sa zoznámili
s novými mamičkami, ktoré vychovávajú
detičky s ťažkým zdravotným postihnutím.
Odovzdali sme im darčeky, ktoré nám daro-

Kto bude mať záujem o podrobnejšie in
formácie, nech sa mi ozve na:
t. č. 0903 534 767,
e-mail: oz.burko@burko.sk.
Stránky o našom občianskom združení si
môžete pozrieť na www.oz.burko.sk
Zatiaľ nemáme vhodné bezbariérové
priestory v meste Brezne. Stále hľadáme
miesto, kde by sme sa mohli stretávať. Kto
vie, nech nám poradí. Potešíme sa.
S pozdravom Iveta Burianeková

mocné, keď počujú plač, lebo ich dieťa nevie
povedať, čo ho bolí,... Nikdy nebudú počuť
to krásne slovko „MAMA“. Zdravé dieťa príde k mame a povie básničku, zaspieva pieseň. Povie:„ Mama, ďakujem za starostlivosť,
za opateru“. Mamy inak obdarených detičiek,
tieto slová vidia v očkách, sú šťastné, keď sa
na tváričke zjaví úsmev. Každá maličkosť ich
poteší. Každý problém posilňuje.
Som šťastná, že patrím medzi tieto mamy,

lebo moja Katka je anjelik na zemi. Je to môj
poklad. Nemenila by som. Veľa ma naučila.
Zmenila som priority, teším sa z drobností,
neriešim banality. Užívam si pohodu a kľud,
kým sa to dá. Lebo neviem kedy a ako sa
zdravotný stav zmení. Ja len dúfam, že budeme dlhodobo v pohode, a to želám aj ostatným maminám, ktoré majú INAK OBDARENÉ
DETIČKY.

ľované zvieratká na usmiatych tváričkách deťúreniec. Taktiež súťaž batoliatok, štvornožkujúcich do cieľa, kde ich čakali hračky. Chvíľami
som mala slzy na krajíčku, z toho, že moje dieťa je ochudobnené o zážitky, ktoré sme videli
u týchto zdravých šantiacich detičiek.
Touto cestou sa chcem poďakovať hlavnej
organizátorke Míle pre mamu, Monike Medveďovej, za predstavenie nášho občianskeho združenie Spolu to zvládneme - Burko.
Veľmi ma to dojalo a milo prekvapilo, keď
nás na tejto akcii zviditeľnila.

vali sponzori. Poklebetili o radostiach aj starostiach. Premýšľali ako budeme pokračovať
vo vybavovaní záležitostí, aby sme si splnili
sen: Vybudovať centrum pre naše deti. Verím
tomu, že komunikáciou a spoločnými silami
zvládneme všetko. Veľmi sa teším na spoluprácu. Musíme sa držať hesla: SPOLU TO
ZVLÁDNEME.
Ďakujem všetkým mamičkám, ktoré sa zúčastnili posedenia v príjemnom prostredí
a teším sa na ďalšie podobné stretnutia.

Rodina nie je o pokrvnosti.
Je to o tom, kto Ti podrží ruku, keď to budeš najviac potrebovať.
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RECEPTY ¨

Kuracia roláda
Suroviny:
1 kurča
Plnka z vajíčok a salámy:
jemná saláma
4 vajcia
cesnak
horčica
olej
soľ
korenie
Kto chce môže si urobiť plnku podľa svojej
chuti.
Pridávam aj recept na plnku z pečienky:
4 ks (2-dňové) rožky
2,5 dcl vlažné mlieko
olej
cibuľa
slanina

1 - 2 ks kuracia pečeň
soľ
korenie
2 ks vajce
petržlenová vňať
Postup:
Kurča umyjeme osušíme, opatrne celé vykostíme(aby sa neporušila koža) a rozložíme
ho na podložku. Posolíme, okoreníme podľa
chuti.
Potrieme horčicou a prelisovaným cesnakom. Na to dáme nastrúhanú salámu a praženicu z vajec.
Mäso zvinieme, zopneme grilovacími ihlami a pomocou bielej nite upravíme do rolády. Uložíme ju na pekáč, natrieme olejom
a dáme piecť. Ako prílohu robievam ryžu.
Je to vynikajúce aj na studeno nakrájať pre
hostí na tanier.
Plnka z pečienky - postup:
Staršie rožky pokrájame a zvlhčíme mlie-

kom. Na oleji si speníme cibuľku a pridáme
pokrájanú kuraciu pečienku. Podusíme, pomelieme a pridáme k rožkom spolu s vajíčkami, posekanou petržlenovou vňaťou. Dochutíme soľou a korením.
Hotovú plnku natrieme na mäso, zvinieme do rolády, zopneme grilovacími ihlami
a dáme piecť do rúry.

jún 2014 I Inak obdarení I
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¨ PREDSTAVUJEME

Občianske združenie NOŽIČKA
Veľkou a nakoniec aj víťaznou skúškou vôle
a trpezlivosti ako rodičia sme prešli. Pred
ôsmimi rokmi sa nám narodila dcérka Viktorka, ktorá trpí diagnózou DMO. Choroba
vlastného dieťaťa nás nezlomila, ale naopak,
naštartovala k myšlienke, ako pomôcť sebe
aj druhým rodičom s podobným osudom.
A preto sme rozhodli založiť občianske združenie Nožička.
Sme občianske združenie, v ktorom sú členmi rodičia ťažko zdravotne postihnutých detí
z Banskej Bystrice. Po absolvovaní množstva
terapií a rehabilitačných pobytov, sme došli
k záveru, že jednoznačne najviac prínosné
pre naše deti je pravidelné cvičenie, a to nás
doviedlo k myšlienke zrealizovať vlastnú telocvičňu.
1. októbra 2011 sme prvýkrát vkročili do novovybudovanej miestnosti v sídle Občianskeho združenia, ktoré oficiálne začalo fungovať
v tento deň. Úprava priestorov telocvične
bola čiastočne hradená z vlastných prostriedkov rodičov a čiastočne financovaná sponzormi (masážny stôl – firma Zelys, koberec – firma Koratex , stierkovanie – firma pána Petríka,

rehabilitačné pomôcky na cvičenia – rodičia).
Keďže členov a záujemcov pribúdalo, museli
sme sa poobzerať po niečom väčšom. Mesto
Banská Bystrica nám vyšlo v ústrety a poskytlo bezbariérové priestory prispôsobené deťom na vozíku a kočíkoch. Okrem zriadenia
telocvične pravidelne organizujeme rôzne
akcie ako sú Medzinárodný deň detí, Mikuláš,
Karneval, prezentácie výrobkov pre zdravotne postihnuté deti, stretnutia s Michalom
Handzušom a ďalšími ľuďmi. Našim cieľom
je poskytovať deťom s DMO a viacnásobným postihom pravidelné masáže, cvičenia
s fyzioterapeutkou, metódu MFK, cvičenia
na Motomede, vertikalizovanie, hipoterapiu.
Preto sa snažíme financie na terapie získavať
cez granty a oslovovať sponzorov a dobrých
ľudí. Naše rodiny spojil podobný osud a snaha neupadnúť do pasivity, ale hľadať možnosti pre zlepšenie zdravotného stavu svojich
detí. Úskalia, ktoré musí prekonávať rodina so
zdravotne postihnutým dieťaťom sú zdravým
ľudom cudzie. Preto si myslíme, že niet nad
naše vlastné skúsenosti v súvislosti so starostlivosťou a napĺňaním potrieb detí.

Občianske združenie
Nožička
Odbojárov 24
974 11 Banská Bystrica
tel.: 0915 830 706
e-mail: oznozička@azet.sk

Deň otcov
V júni máme krásny deň
a ten patrí Tebe len.
Áno, ocko o tebe je reč.
Že si neodišiel od nás preč.
Ostal si so mnou a s maminkou,
aby si sa o nás staral s veľkou láskou.
Chcem sa Ti poďakovať za lásku
a trpezlivosť,
s ktorou sa o mňa staráš celý život.
Aj keď Ti nikdy nepoviem ako ťa rada
mám,
ty si môj jediný ocko,
ktorému spievam.
Spievam mu krásnu pesničku
Ktorá vyrástla v mojom srdiečku
Túto pieseň nebudeš počuť z mojich
úst
No zahľaď sa do očí a čítať skús.
Zázračné slovíčka patria Tebe len
Aby si sníval svoj krásny sen.
Aj keď sa nesplní po čom najviac túžiš
Nebude sa diať čo ty chceš
Ale aj tak som tvoja a Ty si môj
Viem, že ma ľúbiš viac ako život svoj.
Ďakujem.
Autorka: Iveta Burianeková
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Novinka
ASCENDOR šikmá schodisková plošina

PREČO SI VYBRAŤ PRÁVE NÁS?
Dodávame komplexné služby, lebo poznáme
Vaše potreby:

Dokážeme sa prispôsobiť Vašim individuálnym
potrebám:

• bezplatné zameranie u klienta, vyhotovenie ponúk
• bezplatné poradenstvo v oblasti bezbariérových
riešení
• bezplatné poradenstvo v oblasti získania príspevkov až do 95% z ceny
• možná pomoc pri získaní celkovej sumy
• projekcia, výroba dodávka, servis, popredajné
služby...

• vlastná projekcia a vývoj mnohých zariadení, aj
atypických
• výroba umožňujúca individuálne prispôsobenie
zariadení
• dovoz len od renomovaných výrobcov
• kompletný servis, revízie, opravy, skúšky, certifikáty
• možné prispôsobenie vyrábaných zariadení na
iné miesto inštalácie

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

