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Schodolez Sherpa N 902 s vozíkom

Pridajte sa k nám!

Zavolajte bezplatné číslo 0800 105 707
Získajte Vaše registračné číslo
Využívajte výhody Klubu SPIG

Vnútorná šikmá plošina do zákrut

Priama plošina

Stropný zdvihák

Schodisková sedačka Platinum

Vnútorná zvislá plošina bez ohradenia

Zvislá plošina s ohradením - exteriér

Podrobnejšie informácie nájdete na www.spig.sk alebo volajte bezplatnú linku 0800 105 707
Navštívte náš informačný portál www.inakobdareni.sk
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Aj v júni sme tu pre vás, aby sme sa s vami podelili o krásne
články, príbehy a informácie. Želáme Vám pri čítaní nášho
časopisu pohodovú atmosféru a úsmev na tvári.

Pomôcky pre ťažko zdravotne postihnutých

Náš časopis a informačný portál INAK OBDARENÍ sú tu BEZPLATNE pre Vás. Časopis si môžete dať poslať poštou, dajte
nám vedieť na našej bezplatnej telefonickej linke SPIG
s.r.o. 0800 105 707.
Naši obchodní zástupcovia ich rozdávajú na ÚPSVaR, v lekárňach, v zdravotných strediskách či úradoch. Tiež ich
posielame rôznym združeniam. Naša spoločnosť SPIG s.r.o.
v tom vidí lepší zmysel, ako rozdávať reklamné predmety.
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. Aspoň informovaním, AKO SA TO DÁ dosiahnuť, aké sú cesty
a možnosti k lepšiemu zvládnutiu denného žitia - o to sa
snažíme.
Nájdete v ňom články o pomoci pre Inak obdarených, napríklad ako si vybaviť pomôcky pre imobilných pacientov,
predstavujeme rôzne organizácie, školy, ktoré sa venujú
inak obdareným a veľa iných zaujímavých tém.
Ďakujeme Vám za Váš záujem a tešíme sa, ak sme Vám aspoň trošku pomohli...
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¨ POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH

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

Hneď zavolajte na našu BEZPLATNÚ linku: 0800 105 707

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

Monika Ponická
konateľ a obchodný riaditeľ

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

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

SPIG s.r.o. ponúka
POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Tulská 2, 960 01 Zvolen • spig@spig.sk • www.spig.sk
BEZPLATNÁ LINKA 0800

105 707

Peter Slabina
hlavný konštruktér
technický riaditeľ

„STAVBA BEZ BARIÉR“ Umiestnenie držadiel pri vani
Upravujete kúpeľňu pre osobu s ŤZP? Možno vám pomôžeme:
Vhodné umiestnenie držadiel pri vani
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Ergoterapia a liečebná výchova sebestačnosti na Slovensku
„Cieľom ergoterapie je podporiť zdravie
a celkový pocit pohody jedinca prostredníctvom zmysluplného zamestnania. Ergoterapia je liečba osôb s telesným a duševným
ochorením alebo disabilitou, pri ktorej sa
používajú špecificky zvolené činnosti s cieľom umožniť osobám dosiahnutie maximálnej funkčnej úrovne a nezávislosti vo
všetkých aspektoch života“ (Veľká Rada ergoterapeutov európskych krajín, 2000).
Ergoterapia a liečebná výchova sebestačnosti (LVS) sú na Slovensku etablované necelé tri desaťročia. Vykonávajú sa v Národnom
rehabilitačnom centre NRC Kováčová, kde
som pracovala 29 rokov. Ergoterapia a LVS
sú neoddeliteľnou súčasťou komplexnej
rehabilitačnej starostlivosti. Indikovaná je
u všetkých pacientov, ordinovaná lekárom,
vykonáva sa pod odborným vedením ergoterapeutov, fyzioterapeutov a inštruktorov.
Názov ergoterapia pochádza z gréckych slov
ergon (práca) a terapia (liečenie), zhoduje sa
s pojmom liečba prácou (Pfeiffer, 1990).
Zmyslom je funkčná úprava poruchy, ako je
udržanie alebo zväčšenie rozsahu pohybu
a svalovej sily. Keďže človek je biopsychosociálny jedinec, ergoterapia sa zameriava
na liečbu všetkých zložiek ľudskej osobnosti.
Rozvíjanie nejakej záľuby, schopnosť a ochota spolupracovať sú veľmi dôležitou súčasťou liečby. Pacientovi je vysvetlený cieľ, význam, účelnosť, užitočnosť a výber možností,
ktoré sa vykonávajú v jednotlivých dielňach
za liečebným účelom. Práca bez účelu nemá
liečebný efekt, preto sa zhotovujú výrobky
zmysluplné, spôsobujúce pacientovi radosť
zo zvládnutia pracovného postupu až k finálnemu výrobku, ktorý dokáže vykonať
samostatne alebo s minimálnou pomocou.
Pacient je hrdý na to, čo dokázal. Pri aplikácii
ergoterapie je potrebné brať do úvahy vek
pacienta, intelekt, handicap, bolesť, ktorú môže pocítiť pri námahe. Ergoterapeuti
kladú dôraz na liečebný aspekt, výrobok je
iba druhotný produkt práce. Predpokladom
k úspechu je potrebné, aby pacient rozumel,
bol motivovaný k činnosti a chápal liečebný
zámer svojej práce. Činnosti sú rôznorodé,
pracuje sa s rôznym materiálom, ako napr.
textil, papier, vlna, koža, hlina, drevo, prútie,
plech, slama, atď. Postupuje sa od jednoduchších výrobkov po zložitejšie.
V jednotlivých dielňach sa menia pracovné
pozície: stoj, sed na mechanickom vozíku,
sed na kľakačke, na stoličke. Pacient má možnosť vertikalizovať sa na elektrických vertikalizačných stoloch a vertikalizačnom stojane. Pacienti zdokonaľujú svoje zručnosti

podľa druhu postihnutia a záujmu. Činnosti
ich ďalej stimulujú a motivujú, aby pokračovali v získanej zručnosti a v naučených technikách aj v domácom prostredí. Práca medzi
postihnutými a s odbornými pracovníkmi
pomáha začleneniu do kolektívu.
V krajčírskej dielni sa vykonávajú všetky
druhy ručných prác. Cielená terapia je zameraná na zdokonaľovanie úchopových schopností a jemnej motoriky pri výšivkárskej
a čipkárskej tvorbe, paličkovaní, textilnej
aplikácii, vyväzovanej batike, zhotovovaní
textilných hračiek a predmetov dennej potreby. Dolné končatiny sa precvičujú pri šití
na šľapacom šijacom stroji, zhotovujú sa ruksaky, tašky alebo vankúše.
V keramickej dielni prebieha modelovanie
s hlinou a plastelínou, ktoré je cenné pre mnohotvárnosť pohybov zápästia ruky, prstov
a výhodou je stimulujúci styk s materiálom.
„Hnietenie a vaľkanie hliny zlepšuje aferentáciu z povrchu dlane“ (Malý a kol., 1999). Dolné
končatiny sa precvičujú pri točení na mechanickom a elektrickom hrnčiarskom kruhu.
V grafickej dielni sa využívajú zaujímavé
grafické techniky, zhotovujú koláže, skladajú
origamy, mozaikové obrázky lepením papiera alebo rôznych korenín. Z novinového
papiera sa zhotovujú dekoratívne predmety.
Cielená terapia je zameraná na úchopové
aktivity a jemnú motoriku. Na zvládnutie
činnosti sa používajú kompenzačné pomôcky, ktoré fixujú pero, štetec i ceruzku. Činnosť je spestrená maľbou na sklo, servítkovou technikou – decoupage.
V tkáčskej dielni sa cielene lieči tkaním
na krosnách, činnosť zlepšuje rozsah pohyblivosti horných a dolných končatín. Horizontálne a vertikálne tkanie na rámoch slúži
na koordináciu rúk, trénuje sa koordinácia
a jemná motorika.
V kožiarskej dielni je činnosť zameraná
na jemnú motoriku a posilňovanie úchopu
ruky. Z kože sa ručne zhotovujú kľúčenky,
náramky, púzdra na okuliare, peňaženky,
malé šperky, loptičky, obrázky.
Cielená terapia v počítačovej dielni sa sústreďuje na horné končatiny, vykonáva sa
nácvik písania s použitím kompenzačných
pomôcok do špeciálnych zošitov s predtlačenými písmenami i slovami a nácvik písania
na tabuľu. Pacienti sa učia ovládať počítač,
písanie na klávesnici. Nacvičujú koordináciu
horných končatín a zraku. Antigravitačný záves pre horné končatiny pomáha odľahčovať
ruky pri nacvičovaní písania a pri cvičení.

Zámočnícka a kováčska dielňa - cielená
terapia je náročná, je zameraná na činnosti
s kovom, plechom, drôtom. Z plechu tepaním sa zhotovujú dekoratívne predmety,
ozdoby, misky. Z nastrihaného plechu sa
zhotovujú spony do vlasov a spony na opasok, prívesky na kľúče.
Práca s drevom a prútím v stolárskej dielni poskytuje veľké množstvo činností precvičujúcich predovšetkým horné končatiny
a trup. Dolné končatiny sa posilňujú počas
stoja za pracovným stolom pri zhotovovaní
malých dekoratívnych predmetov ako sú varešky, lyžice, hračky, drevorezba.
Úlohou kvalifikovaných pracovníkov LVS fyzioterapeutov a ergoterapeutov - je, aby
bol pacient sebestačný, učil sa sebaobslužným úkonom, aby bol čo najmenej závislý od rodinných príslušníkov a iných osôb
v bežnom živote. Na LVS sa trénuje mobilita:
rôzne presuny, napr. z mechanického vozíka
na lôžko, do vane, na sprchovaciu stoličku,
na WC a späť s použitím kompenzačnej pomôcky. Nacvičuje sa manipulácia s vozíkom
- jeho ovládanie v interiéri a exteriéri. Dôležitý je nácvik motoriky a úchopových činností
s využitím špeciálnych postupov a techník,
aby postihnutý zvládol sebasýtenie. Pri výuke sebestačnosti majú pacienti možnosť si
prakticky vyskúšať pomôcky, ktoré uľahčujú
dennodenné fungovanie v domácom prostredí. Nácvik týchto činností je veľmi náročný, ale kvalifikovaní pracovníci na LVS pristupujú k pacientovi individuálne a motivujú ho
k postupnému zvládnutiu všetkých úkonov.
Cieľom LVS je nacvičiť si denné sebaobslužné úkony v logickej postupnosti, napríklad
príprava stravy, nácvik sebasýtenia, presuny,
obliekanie, vyzliekanie, ale aj nácvik správneho nasadenia protézy. Výcvik na LVS podporuje proces osamostatnenia postihnutého, pripravuje ho na zmenu kvality života,
hoci aj na mechanickom alebo elektrickom
vozíku. Pacient je motivovaný, aby sa zaradil
do športového diania pod odborným vedením. Pracovníci LVS poskytujú poradenstvo
pri výbere a doporučení kompenzačných
pomôcok a vozíkov, aby zodpovedali potrebám a postihu pacienta.
• Malý, M. a kol., Poranenie miechy a rehabilitácia, Bonus Real s.r.o. Bratislava, 1999, S.
451
• Pfeiffer, J., Ergoterapia II., Osveta, Martin,
1990, S. 9
• Veľká Rada ergoterapeutov európskych
krajín, 2000
Erika Ďurisová, ergoterapeut špecialista

Keď slepý nesie chromého, napredujú obaja. (švédske príslovie)
www.inakobdareni.sk
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¨ skutočný príbeh

Radovan Kaufman - Jednonožec
Dožil sa len dvadsiatich piatich rokov, no boli
plné túžby po vedomostiach, športových
úspechov, nezabudnuteľných zážitkov, lásky
a odhodlania motivovať iných. Preto odkaz,
ktorý po sebe zanechal Radko Kaufman, paralympijský cyklista svetových kvalít, no predovšetkým obdivuhodný človek, žije stále.
Jeho myšlienky, optimizmus a nádej dnes šíri
ďalej jeho mama Alena Kaufmanová.
S rakovinou prišiel váš syn prvýkrát
do styku ešte ako dieťa, mal len šestnásť
rokov, keď pre ňu prišiel o nohu. Ako ťažkú situáciu spracoval?
Sám videl, že bez liekov by už nikdy nebol
v poriadku, stále sa objavovali nové a nové
problémy. Poznačilo ho to a bolo mu to veľmi ľúto, ale zmieril sa s tým. Pochopil, že ide
o záchranu života. Ak by sa lekári pokúšali
nohu za každú cenu zachrániť a príliš dlho
vyčkávali, mohlo sa to skončiť úplne inak.
Videla som veľa Radkových fotografií
z neskoršieho obdobia, z triumfálnych
športových výkonov aj na stupni víťazov,
keď ho dekorovali medailami. Na všetkých je ako jednonožec. Nikdy nenosieval protézu?
Len veľmi zriedkavo. Protéza ho obmedzovala v pohybe a on bol veľmi aktívny a akčný,
nevyhovovala mu. Rýchlo sa naučil používať
barly a bol na nich pri kráčaní dokonca rýchlejší ako zdraví ľudia.
Je až neuveriteľné, za akú krátku dobu
sa vypracoval na úroveň slovenského
paralympijského reprezentanta v dráhovej cyklistike, navyše nielen športovca
do počtu, ale na špičkového pretekára,
ktorý pre svoju krajinu získal víťazstvo
na majstrovstvách sveta aj na paralympiáde. Kedy sa rozhodol sadnúť znova aj
s obmedzenými pohybovými schopnosťami na bicykel?
Asi po roku po amputácii skúšal lyžovať
na Kľaku, už vtedy sa tam hendikepovaným
športovcom venoval Peter Matiaško. Radko
bol realista, nepočítal s tým, že by lyžoval vrcholovo. Chcel sa len rozhýbať, naučiť sa lyžovať na jednej nohe a žiť znova normálny život.
Hovoríte o lyžovaní, ale kde je bicykel?
Bicyklovanie mu Peter Matiaško navrhol
ako doplnkový letný šport. Radko dokonca
ani nemal vlastný bicykel, pán Matiaško mu
požičal svoj. Ani pri bicyklovaní nepoužíval
protézu, naučil sa jazdiť len s jednou nohou
a cyklistika ho nesmierne chytila.
Asi áno, veď už v roku 2000 stál na paralympiáde v Sydney na stupni víťazov, dokonca v novom rekorde. Nebáli ste sa ako
mama vysokých rýchlostí, v ktorých jazdil?
Čoby nie! Už keď sa ako dieťa len vozil po okolí, vždy som mu vravievala, aby nejazdil rýchlo
a on mi vždy odkýval, že nebude. Kým som
na neho dovidela, tak to bolo v poriadku, ale
keď mi zišiel z očí, bolo všetko inak.
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Jeho fantastické medzinárodné úspechy
pritiahli aj pozornosť novinárov a médií
a vďaka ním sa ešte viac ľudí dozvedelo o nezlomnom jednonožcovi, čo jazdí na bicykli na svetovej úrovni. Stal sa
miestnou celebritou?
Áno, ľudia ho spoznávali a blahoželali mu.
Ich záujem ho vždy potešil, avšak za nejakú
celebritu sa nepovažoval a na sláve si nezakladal. No po návrate z Austrálie ho vítalo
celé mesto vrátane primátora a prednostu
okresného úradu, bola to naozaj veľká sláva
a Radko bol nesmierne šťastný.

Na kolesách proti rakovine

Sú ľudia, ktorí ťažké zranenie, úraz, nehodu
alebo dlhodobú chorobu spracujú a vyhodnotia ako svoju fatálnu chybu či zlyhanie,
padnú do role obete, ktorá si svoj osud zaslúži, v horšom prípade do depresií a pochybností o sebe a zmysle svojho života.
Radko sa však po prekonaní rakoviny a amputácii nohy nezačal ľutovať a neutiahol sa
pred svetom. Práve naopak – každý jeho čin
dokazuje, že bol plnohodnotným človekom.
Naozaj chcel dokázať celému svetu, že hendikepovaní ľudia nie sú iní, majú tiež svoje
ciele a ambície a dokážu v živote všetko,
čo chcú. Nemal to vôbec jednoduché, pred
dvadsiatimi rokmi sa okolie predsa len pozeralo na ľudí s telesným postihnutím inak ako
dnes. Radko to chcel zmeniť, trval na rovnakých šanciach pre všetkých, sám sa považoval za úplne „normálneho“ človeka a chcel,
aby sa k nemu okolie tak aj správalo.
Motivoval v tomto postoji aj iných hendikepovaných ľudí vo svojom okolí?
Áno, pomáhal im. Radko napríklad navštevoval pána, ktorému tiež amputovali nohu,
chodieval však aj na detskú onkológiu a rozprával sa tam s malými pacientmi. Dodával
im optimizmus. Neustále bojoval s pokriveným pohľadom na telesne hendikepovaných
ako na takmer zaostalých, práve to chcel
zmeniť a vykoreniť. Plný eufórie a dobrých
nápadov prišiel po majstrovstvách sveta
v Spojených štátoch, tam sa vraj k postihnutým ľuďom správali všetci fantasticky. Aj
náhodní okoloidúci mu vychádzali v ústrety a ponúkali pomoc, navyše ho brali ako
rovnocenného. Preto sa tam cítil tak dobre.
Myslím, že práve to ho nakoplo a začal sám
pracovať na tom, aby sa situácia zmenila aj
na Slovensku.
Krásne a pokojné obdobie však netrvalo
tak dlho, ako by si on a jeho blízki priali...
Zistil, že ho často trápi únava, pobolievalo
ho rameno, nebol vo svojej koži. Chodieval
na najrôznejšie masáže, absolvoval aj RTG
vyšetrenie, no lekári si nič zvláštne nevšimli.
Až na onkológii zistili, že rakovina sa vrátila.
Všetko sa začalo odznova – konzultácie, vyšetrenia, liečba. Radko veril, že chorobu znova
porazí, bol optimista, navyše nemal metastázy. Po ďalšej operácii musel ukončiť aktívne

športovanie, mal však stále plány, ako sa
z toho dostane a znova bude bicyklovať. Ani
potom, keď choroba postupovala, nesedel
doma a neľutoval sa – aktívny šport vymenil
za aktívnu prácu funkcionára. Rozhodol sa aj
takým spôsobom odovzdať všetko, čo vedel,
ďalším talentovaným športovcom.
Tam niekde vznikla aj idea na podujatie
Na kolesách proti rakovine. Dodnes sa
každoročne koná a vďaka nemu sa podarilo nielen ľudí rozhýbať, no aj vyzbierať
finančné prostriedky na pomoc onkologickým pacientom. Naplnil sa Radkov
sen?
Po návšteve Ameriky doma často rozprával príbeh Terryho Foxa. Aj tento kanadský
športovec, dokonca rovnako starý ako Radko, prišiel po nádorovom ochorení kosti
o nohu, no nevzdal sa. Stal sa aktivistom
podporujúcim výskum rakoviny a napriek
tomu, že nosil protézu, prebehol naprieč celou Kanadou s cieľom získať peniaze na ďalší
výskum. Krátko na to zomrel, no takzvané
behy Terryho Foxa s rovnakou myšlienkou sa
každoročne konajú po celom svete. Aj Radko
chcel vymyslieť niečo podobné, niečo, čo by
pritiahlo viac mladých ľudí k športu. Strhol
aj ďalších a spolu zorganizovali nultý ročník
podujatia Na kolesách proti rakovine.
Doteraz sa do všetkých aktivít organizovaných pod touto hlavičkou zapojilo okolo
deväťstotisíc ľudí a vyzbieralo sa viac ako
dvestotisíc eur. Za ne sa nakúpili prístroje
pomáhajúce diagnostikovať nádorové ochorenia. Je to nádherná myšlienka, keď hendikepovaní športovci pomáhajú onkologickým pacientom.
Naozaj z toho vznikol pekný projekt a je
úžasné, že stále funguje. Radko bol pri jej
zrode, nultý ročník si ešte vyskúšal, no prvý
oficiálny už nestihol. Ale deje sa presne to,
o čom sníval – aby sa z podujatia Na kolesách proti rakovine stala akcia, ktorá sa bude
každý rok opakovať.
Eva Bacigalová
Foto: Roman Benický
www.inakobdareni.sk
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Ivana Poláková - Dobrého vraj veľa netreba
Ste mladá zdravá sympatická žena. Prečo ste si vybrali za partnera práve Juraja? Ako ste sa zoznámili? Bola to láska
na prvý pohľad?
Juraja som spoznala cez SMS portál a ono
to šlo nejako tak spontánne samo od seba,
najprv sme to skúsili spoločným bývaním,
neskôr svadbou. A keďže obaja máme radi
deti, nebolo veľmi čo riešiť.
Čo Vás priťahovalo na Jurajovi? Aké vlastnosti Vás na ňom upútali?
Na manželovi od začiatku obdivujem jeho
priamočiaru otvorenosť, nehrá sa na niečo,
čím v skutočnosti nie je, je veľmi rodinne založený a v podstate on sám je súhrnom maličkostí, ktoré ho robia pre mňa príťažlivým.
Dobrého vraj veľa netreba.
Určite ste si chceli založiť rodinu. Šli ste
do toho s vedomím, že sa Vám môže narodiť dieťa s nízkym vzrastom? Ako ste
prijali synčeka? Už pri narodení ste vedeli, že to bude dieťa Inak obdarené? Čo
obnáša táto diagnóza?
Rodinu sme plánovali s vedomím, že deti
zdedia diagnózu na 50%. Nikdy som svoje rozhodnutie neoľutovala a rozhodla by
som sa takto znovu. My v podstate ten nízky

Pavlínka

www.inakobdareni.sk

vzrast až tak neriešime, aj keď Jakubka už tieto veci v rámci nástupu do kolektívu potrápili a iste ešte bude množstvo otázok. Nás najviac trápia problémy s uškami (7x vkladanie,
vypadávanie a výmena drenážnych rúrok),
cvičili sme vojtovku, niekoľkokrát absolvovali rehabilitačné pobyty kvôli hypotonickému
svalstvu. V rámci tejto diagnózy býva problémom úzky miechový kanál, hydrocefalus,
problémy s kĺbmi - čo nás našťastie obišlo
a verím, že to tak aj ostane. Paradoxne napriek vysokej pravdepodobnosti zdedenia
diagnózy nám to prvýkrát potvrdili, až keď
mal Kubino 9 mesiacov.My sme to už vedeli,
len nám to akosi nemal kto povedať. Možno
to tak malo byť a my sme sa vyhli mnohým
zbytočným vyšetreniam.
Inak obdarený člen rodiny, či je to dieťa
alebo partner, dávajú veľa lásky, vyžaruje z nich úprimnosť, pokora. Mám pravdu? Sú Vám vzorom? Čo ste sa pri nich
naučili, čo Vám dali do života?
Môj manžel a syn sú trošku iní, no ja som tou
obdarenou v plnom zmysle slova, pretože
mať pri sebe také užasne stvorenia ako oni
a samozrejme aj našu dcéru, to je veľký dar,
o ktorom často rozmýšľam, či si ho vôbec

V dnešnom krátkom úryvku Vám predstavím
mladú dámu, ktorá je na prvý pohľad nenápadnou osôbkou, no keď ju bližšie spoznáte,
očarí Vás svojou nezvyčajnou osobnosťou.
Pavlínka má 23 rokov, pochádza z Banskej
Štiavnice a navštevuje denný stacionár
Margarétka už od jeho samotného vzniku.
Pavlínka má diagnostikovanú DMO a pridružené ochorenia spojené s touto diagnózou.
Pavlínka je vyššej postavy, má krásne dlhé
tmavé vlasy a prenikavé oči, ktoré sa vedia
šibalsky usmievať. Pavlínka je náš malý–
veľký cestovateľ. Precestovala neraz už celý
svet – síce len „prstom na mape“, no niektoré
obľúbené miesta sa jej podarilo aj navštíviť.
Napriek tomu, že svet je obrovský, Pavlínka
je skromná a najradšej má našu malebnú
krajinku Slovensko. Veľmi dobre pozná všet-

zaslúžim...Naučila som sa veľa, pochopila, že
život, láska, zdravie, empatia a mnoho maličkostí, ktoré len tak plynú okolo nás, nie sú až
také samozrejmé ...
Prežili ste veľa náročných dní, rokov,....
čo Vám dáva silu ísť ďalej, posúvať sa?
Neviem, či tie naše dni boli nejako náročné,
sú ľudia, ktorí to majú mnohokrát ťažšie,
nemá im kto pomôcť, poradiť, vypočuť ich
a niekedy stačí naozaj malo. My sme mali
a máme šťastie na priateľov, rodinu a na náhody, ktoré vraj neexistujú... Teším sa, keď
sme zdraví, môžeme byť spolu, a aj keď nie
vždy je všetko ružové, dokážeme sa tešiť
z toho, čo máme.
Ako sa dobíjate? Čomu sa venujete?
Pri dvoch deťoch, domácnosti, v práci na polovičný úväzok milujem, keď si s deťmi cez
obed sebecky pospím a potom môžem vymýšľať, ako na náš mini balkón napchať všetky bylinky, ktoré chcem pestovať alebo ako
vyrobiť biokozmetiku a také uletené veci,
pre ktoré ma doma hádam majú radi.
Rozhovor s Ivanou Polákovou
spracovala Iveta Burianeková

ky mestá, dedinky, okresy... Takže hrať sa
s Pavlínkou zemepisné hry a očakávať výhru,
nie je celkom dobrý nápad. Pavlínka má jedinečnú pamäť, vďaka ktorej perfektne ovláda
nielen geografické údaje, ale i mnoho iných
informácií a zaujímavostí. Pavlínka dokonca
spamäti ovláda celý kalendár mien s príslušným dátumom, takže keď nevieme, kto má
dnes meniny, stačí povedať dátum a Pavlínka nám to hneď s radosťou oznámi, akoby
sa nič nedialo. Okrem vedomostných hobby
a spoločenských hier má veľmi rada zvieratká. Najradšej má svojich domácich miláčikov
zajačika Lilly a malého nezbedníka, yorkshira Tobyho. Pavlínka je skutočne výnimočná
osôbka a som rada, že som ju mohla spoznať.
Článok napísala Mgr. Lucia Jokalová, sociálna
pracovníčka DS Margarétka, Banská Štiavnica
jún 2016 I Inak obdarení I
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Pomôcky pri inkontinencii
Ako sa správne rozhodnúť pri výbere plienky pre Vaše dieťatko?
V dnešnej dobe už mamičky neváhajú, či
pre svoje dieťatko použijú klasickú bavlnenú alebo jednorazovú plienku. Pri cenách
bavlnených plienok, vody, energie, časovej
náročnosti a pod. všetko hovorí v prospech
jednorazových plienok. Ako sa však zorientovať v širokej ponuke takzvaných „pampersiek“, aby ich kvalita (úžitkové parametre)
a cena boli v rovnováhe? Preto Vám poradíme, akým kritériám by mala správne zvolená
plienka vyhovovať.
Na správne rozhodnutie potrebujeme vedieť, z akých materiálov sa plienky vyrábajú
a akú majú jednotlivé komponenty funkciu. Všetky plienky totiž vyzerajú na pohľad
takmer rovnako, líšia sa však cenou a najmä
úžitkovými parametrami:
• množstvom spracovanej tekutiny (od cca
100 ml až do 1300 ml)
• systémom spracovania tekutiny v plienke
na netekutý gél
• možnosťou opakovanej absorpcie moču
• rýchlosťou vtiahnutia tekutiny do plienky
• zabezpečením suchého povrchu plienky
(TOP DRY)
• pohlcovaním pachov
• priedušnosťou spodnej fólie (Air Plus)
• zapínaním na suchý zips, najlepšie aj s naťahovacími lepítkami
V poslednom období pribudli nové, moderné
parametre – najnovšie generácie detských
plienok sú antialergické, dermatologicky testované a zároveň ohľaduplné k životnému
prostrediu (najmä z tohto dôvodu sú plienky
stále tenšie, avšak kvalitné bez negatívneho
vplyvu na ich funkčnosť)

REZ PLIENKOU
 spodná fólia má za úlohu zadržať tekutinu v plienke. Mala by byť z priedušného
materiálu (Air), aby minimalizovala riziko
zaparenia zadočku dieťatka.
 na fóliu je nanesená jedna až dve vrstvy
buničiny, v ktorých je zapracovaný tzv.
superabsorbent. Toto je najdôležitejšia
časť plienky z hľadiska množstva a rýchlosti spracovania tekutiny, preto si použité
komponenty rozoberieme podrobnejšie.
Buničina ako základná surovina pri výrobe
plienky má najväčší vplyv na cenu plienky.
Môže byť krátkovláknitá alebo dlhovláknitá. Rozdiel je v tom, že pri použití lacnejšej, krátkovláknitej buničiny sa plienka pri
chôdzi alebo lezení dieťatka vo vnútri rozpadne. Plienka prestáva plniť svoju funkciu, moč z nej vyteká. Superabsorbent je
prášok, ktorý má schopnosť spracovať
moč na netekutý gél a tekutinu neuvoľní
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ani pod tlakom. Existujú rôzne superabsorbenty, niektoré sú schopné spracovať
moč iba raz (plienka pri ďalšom močení
pretečie), iné aj opakovane (10-15 - krát).
Niektoré majú schopnosť pohlcovať aj pachy. Kvalitné plienky musia byť vyrábané
z dlhovláknitej buničiny, superabsorbent
musí mať schopnosť opakovanej absorpcie moču i pachovej absorpcie. Aby plienka mohla spracovať dostatočné množstvo tekutiny, musí byť vyrobená z dvoch
vrstiev buničiny.
 na vrstve buničiny sa v plienke nachádza vrstva TOP DRY. Je to materiál, ktorý
má za úlohu čo najrýchlejšie vtiahnuť
do plienky tekutinu a udržať jej povrch
suchý a príjemný. To je ďalšia obrovská
výhoda oproti bavlneným plienkam, keďže zadoček Vášho dieťatka nie je vo vlhkom prostredí, teda nezaparuje sa. Či Vaša
plienka obsahuje TOP DRY alebo nie, zistíte veľmi jednoducho dotykom (cca 2 minúty po vymočení).
 poslednou vrstvou na plienke je netkaná
textília, ktorá je vyrobená zo špeciálneho,
tekutinu iba zhora prepúšťajúceho materiálu. Z rovnakého materiálu sú vyrobené
aj bočné vnútorné bariéry, ktoré majú
za úlohu zadržať tekutinu, ak dieťatko leží
na boku.
 užívateľský komfort – výhodou je zapínanie na suchý zips, najlepšie aj s naťahovacími lepítkami. Vďaka suchému zipsu
mamička kontroluje kakanie dieťatka, ale
najmä môže opakovane nasadiť ešte fungujúcu plienku - napr. po kúpeli, po neúspešnom sedení dieťatka na nočníku
a pod. U niektorých výrobcov už sú upínacie pásiky naťahovacie, teda kopírujú
veľkosť bruška po napapaní.
Na našom trhu sa vyskytujú rôzne druhy detských plienok v rozličných cenových reláciách. Niektoré sú vyrábané na najmodernejších strojoch, niektoré naopak na strojoch
totálne zastaraných. O kvalite používaných
komponentov sme sa už podrobne zmienili. Ako teda rozlíšime nekvalitnú plienku od kvalitnej? Nekvalitná plienka sa už
po krátkom použití začne vo vnútri žmolkovať, neskôr sa buničina (najmä pri pohybe
dieťatka) úplne rozpadne. Nekvalitná plienka je schopná spracovať iba malé množstvo
tekutiny (zistíme odvážením suchej a použitej plienky), už po krátkom čase z nej začína
moč vytekať. Sprievodným javom je zaparovanie a sčervenanie pokožky Vášho dieťatka.
Naopak, kvalitná plienka musí Vášmu dieťatku (a zároveň aj Vám) zabezpečiť pokojný
spánok počas celej noci. Povrch plienky je
neustále suchý, moč je opakovane spracovávaný na gél. Ak na plienku položíte ruku,

nesmiete cítiť vlhkosť, ak rukou plienku
zatlačíte (cca 5 minút po močení), nesmie
z nej vytekať tekutina. Kvalitná plienka musí
Vášmu dieťatku bez problému „slúžiť“ celú
noc, a to bez rizika zapareného zadočku
resp. alergickej reakcie Vášho dieťatka alebo
vytečenia jej obsahu plienky do postieľky.
Samozrejme, ak sa do plienky dieťatko vykaká, plienku je potrebné bez ohľadu na nevyčerpanú saciu kapacitu ihneď vymeniť.
Je potešiteľné, že na Slovensku sa už objavili aj plienky s ekologickým certifikátom.
Na jeho získanie musí výrobca splniť množstvo náročných a prísnych kritérií (výber
surovín, materiálové zloženie výrobkov,
technológia výroby, možnosti likvidácie použitých výrobkov atď.) a celý proces trvá približne 5 rokov. Ceny plienok s ekoznámkou
preto nemôžu patriť k tým najnižším. Kvalita
a funkčnosť plienok s certifikátom však musí
byť aspoň taká dobrá alebo lepšia ako pri
plienkach bez certifikátu.
Na záver trochu ekonomiky: pri kúpe by
Vás nemala zaujímať iba cena plienky, ale
aj jej úžitkové parametre. Prepočet je veľmi
jednoduchý. Ak kúpite lacné, menej kvalitné
plienky napr. za 15 centov kus a denne spotrebujete 10 kusov, stojí Vás to 1,50 €. Ak sa však
rozhodnete pre kvalitné plienky v cene napr.
30 centov za kus (o 100 % drahšie !!!), ušetríte, pretože Vám budú na deň stačiť iba 3 – 4
kusy. Ak sme pri cenách, pri výbere konkrétnej značky plienok by ste si mali uvedomiť, že
náklady na masívnu a neraz agresívnu reklamu každý jeden výrobca premieta do ceny
plienok, to znamená, že mu ju platí ten, kto si
jeho výrobok kúpil. Z týchto riadkov vyplýva ponaučenie, že pri kúpe (akéhokoľvek
tovaru) Vás nesmie zaujímať iba cena, ale
jednoznačne cena v súvislosti s úžitkovou
hodnotou (kvalitou) tovaru.
Veľkosť jednorazových detských plienok vyberáme podľa váhy Vášho dieťatka. Existuje 5
váhových kategórií, pričom prechody medzi
veľkosťami môžu byť u jednotlivých výrobcov rôzne. Pre úplnosť uvádzame aj orientačné sacie schopnosti kvalitnejších plienok:
Váha dieťatka
3 – 6 kg
5 – 10 kg
7 – 18 kg
12 – 25 kg
16 – 30 kg

Sacia schopnosť plienky*
350 – 500 ml
550 – 800 ml
650 – 1000 ml
800 – 1200 ml
950 – 1300 ml

* Sacia schopnosť plienky nebýva uvedená
na obaloch plienok. Môžete sa ju dozvedieť
z propagačných materiálov resp. z internetových stránok výrobcov (ak ju nemajú uvedenú, asi vedia prečo). Doma si ju však môžete zistiť aj jednoduchým odvážením novej
a použitej plienky.
www.inakobdareni.sk
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Na slovíčko pani psychologička

Dá sa žiť naplno s hendikepom?
Podľa mňa život naplno si vyžaduje:
• uvedomovať si svoje schopnosti, svoje
psychické aj fyzické možnosti, poznať sám
seba a svoje hranice,
• snívať a sny trpezlivo a tvorivo realizovať,
• mať schopnosť znovu začať, keď sa niečo
nevydarí,
• zbaviť sa strachu z omylov a z neúspechu,
• vypočuť si iných, ale rozhodovať sa na základe vlastných poznatkov a skúseností,
dôverovať si, stať sa nezávislým na mienke
iných, konať tak, aby nám život prinášal
radosť z bytia, konať a myslieť tak, aby náš
život mal zmysel pre nás samých aj pre tých
ľudí, ktorí sú okolo nás,
• šíriť okolo seba atmosféru pokoja, prijatia,
podpory a porozumenia, počúvať iných
a viesť s nimi užitočné, obohacujúce rozhovory vedúce k porozumeniu a vzájomnému poznaniu sa, zdieľať s ostatnými životné príbehy, formovať postoje k životu
a prijímať ponaučenia plynúce zo životných skúsenosti, učiť sa žiť čestne.
Toto všetko získavame učením sa počas života a inšpirovaní ľuďmi, ktorí to dokážu.

Sociálny taxík
Chcem sa s Vami podeliť o skúsenosť a zároveň Vám poradiť, ako možno využívať služby
sociálneho taxíka. Môžu ho využívať ťažko
zdravotne postihnutí, občania s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorý im znemožňuje prípadne podstatne sťažuje návštevu
zdravotného zariadenia, seniori, ale aj rodičia s deťmi. Skúste sa popýtať na túto možnosť vo vašej obci alebo v meste. Viem, že aj
napr. v Brezne a v Čiernom Balogu existuje

Je však potrebné rozlišovať mieru možností
každého človeka. Sú ľudia, ktorí majú vážne
fyzické i psychické obmedzenia. Je potrebné
tieto obmedzenia reálne zvážiť a podľa toho
vytvoriť im podmienky na to, aby mohli svoj
život čo najviac naplniť a získať sebestačnosť.
Potrebujú podporiť v tom, čo dokážu, potrebujú pomoc pri prispôsobovaní sa podmienkam a požiadavkám prostredia, aby bol
ich život bohatý na skúsenosti, na priateľskú
a nápomocnú ľudskú pozornosť. Ich život nadobudne zmysel, keď získajú pocit, že sú pre
ostatných tiež dôležití. Už len tým, že sú a svoje obmedzenia zvládajú ako najlepšie vedia.
Poznám u nás mnohých ľudí, ktorí sú inšpirujúcimi príkladmi tým, ako žijú a čo všetko
zvládajú. Môj veľký obdiv má vo svete známy profesor Stephen Hawking, významný
britský vedec matematik a kozmo-fyzik.
Dnes už 74 ročný pán, otec troch detí a starý
otec jedného vnúčaťa. Ako 21 ročnému mu
diagnostikovali závažné ochorenie postihujúce motorické neuróny. Lekári mu predpovedali tri roky života. Dovtedy športoval,
študoval na Oxfordskej univerzite, oženil sa.

táto služba pre občanov. Občania, ktorí chcú
využívať túto službu, sa musia preukázať
preukazom totožnosti, ťažko zdravotne postihnutí preukazom ZŤP, prípadne výmenným lístkom vystaveným lekárom.
V jedno ráno som bola nútená požiadať
o pomoc sociálny taxík v našej obci. Prevádzkovateľ služby sociálny taxík Martin Pjater
bol veľmi ústretový a ochotný, keď som mu
v jedno ráno zavolala a požiadala ho, či by bol
ochotný ísť ešte v ten deň s nami na vyšetrenie do BB (túto službu treba nahlásiť aspoň 24
hod. vopred). Chcem mu poďakovať za trpezlivosť pri čakaní počas návštevy lekára.

Postupne strácal celkovú pohyblivosť, stratil
schopnosť komunikovať. Podľa dostupných
údajov sa považuje za šťastného človeka.
Dôvody sú to, že choroba mu poskytla čas
na zrealizovanie dôležitých objavov a to, že
má „okúzľujúcu rodinu“. Napriek ťažkostiam
našiel spôsob, ako ísť životom a ako kompenzovať obmedzenia.
Predpokladám, že pri čítaní týchto riadkov
vás napadnú mnohé otázky na psychologičku alebo vás to bude inšpirovať k tomu, aby
ste sa podelili o vaše životné príbehy v tejto
rubrike.
S pozdravom, PhDr. Mária Sopková.

Ponúkol mi pomoc aj formou odvozu
do mesta a späť napr. na nákupy... Mne to
padlo veľmi vhod, keďže sme už tri mesiace bez auta. Jeho služby sme využili ešte
dvakrát, na návštevu lekárov. Stačilo sa preukázať preukazom ZŤP. Viem, že existuje aj
možnosť prevozu sanitkou k lekárom, no tú
si treba nahlásiť týždeň vopred. U sociálneho taxíka je to len 24 – 48 hod vopred.
Ďakujem za túto možnosť. Ďakujem, že som
stretla úžasného človeka, ktorý rád pomáha.
Podrobnosti ohľadom cien a kontaktu nájdete v rubrike Oznamy a pozvánky.
Iveta Burianeková

Túžim po tom, aby som mohla splniť veľ kú a vznešenú úlohu,
lenže mojím poslaním je plniť si drobné úlohy,
akoby boli veľ ké a vznešené. (Helen Kellerová)

www.inakobdareni.sk
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Týždeň mozgu v CSS TAU Turie
Centrum sociálnych služieb TAU v Turii
(CSS TAU) je jedno zo zariadení sociálnych
služieb, ktoré pod záštitou VÚC Žilina poskytuje sociálne služby pre ťažko postihnuté dospelé ženy s prevažne mentálnym, prípadne
kombinovaným (telesným či zmyslovým)
znevýhodnením. Pre približne 100 klientok
ponúkame pobytovú formu sociálnej služby,
najčastejšie celoročnú. Zaviedla sa i ambulantná forma a týždenná pobytová forma
sociálnej služby, ktorá umožňuje zdravotne
znevýhodneným klientkám čiastočnú integráciu do ich prirodzeného rodinného prostredia, ako i možnosť zosúladenia pracovného a rodinného života pre ich príbuzných.
Naše zariadenie poskytuje starostlivosť pre
mobilné i imobilné klientky. Komplexnosť
sociálnych služieb je zabezpečená prostredníctvom domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia a zariadenia podporovaného bývania v závislosti od diagnózy
a potrieb klientok v zmysle zákona 448/2008
Z.z. o sociálnych službách. Okrem štandardných odborných a obslužných činností (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, údržba
bielizne a šatstva, ošetrovateľská starostlivosť, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, utváranie podmienok na úschovu
cenných vecí a pod.) poskytujeme i psychologické poradenstvo, rehabilitáciu, zabezpečujeme pracovné terapie a záujmovú činnosť.
Veľký dôraz kladie CSS na sociálnu rehabilitáciu a zabezpečenie denných aktivít pre
prijímateľky sociálnej služby. Chceme tak
byť nápomocní pri udržiavaní a automatizovaní ich zručností, sebaobslužných úkonov
a umožniť im tak získať lepšiu samostatnosť
a socializáciu, ako i vyššiu mieru integrácie
do spoločnosti. Organizujeme preto rôzne
spoločenské, kultúrne podujatia, zúčastňujeme sa športových aktivít (boccia), výletov
či rekondično-rekreačných pobytov. Máme
rozvinutú spoluprácu s rôznymi organizáciami a subjektmi tretieho sektora, zabezpečujeme rozvoj vzdelávania vo výtvarných a hudobných odboroch i dobrovoľnícku činnosť.
Prijímateľky sociálnych služieb v domove
sociálnych služieb sú v prevažnej miere ženy
s mentálnym znevýhodnením, psychiatrickými diagnózami a demenciami rôzneho
typu. V rámci špecializovaného zariadenia
poskytujeme sociálnu službu i klientkám
s Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovym
ochorením, pervazívnou vývinovou poruchou (autizmom) a schizofréniami. Prostredníctvom zariadenia podporovaného bývania
a jedného samostatného bytu ponúkame sociálnu službu ženám, ktorých zdravotný stav
umožňuje pod dohľadom terapeuta alebo
podpory inštruktora viesť relatívne samostatný život (účasť na domácich prácach, príprava
jedál, pranie, žehlenie, upratovanie, nakupovanie, zvládanie základných sociálnych
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aktivít). V areáli CSS TAU je i kaplnka, viaceré
miestnosti na pracovnú terapiu, dve terapeutické miestnosti (Snoezelen a reminiscenčná
miestnosť) ako i posilňovňa a rehabilitačná
miestnosť. Zariadenie CSS TAU je umiestnené
v malebnej prírode obce Turie medzi horami.
Areál má okrem parku s posedením, okrasnej
a úžitkovej záhrady, antukového športoviska
a altánku i Fitpark, kde klientky rady chodia športovať. Pohyb na čerstvom vzduchu
im pomáha nielen po fyzickej stránke, ale
i v psychosociálnej oblasti.
Zamestnanci prejavujú veľkú mieru empatie,
umožňujú našim klientkám učiť sa rôznym
sociálnym zručnostiam a sociálnym kompetenciám, vytvárajú potenciál na sociálne interakcie a sú súčasťou mnohých originálnych
programov. Jedným z nich je aj celosvetová
akcia „Brain Awareness Week“, do ktorého
sa naše zariadenie zapojilo už po štvrtýkrát.
Tento rok prebiehal „Medzinárodný týždeň mozgu“ od 14.marca do 20. marca
2016. Prostredníctvom zaujímavých aktivít
sme si pripomenuli najvýznamnejší ľudský
orgán - mozog.
Keďže hlavnou prioritou a poslaním tejto iniciatívy je podpora všeobecného povedomia
o ľudskom mozgu ako i o jeho rozvoji a aktívnom používaní, pripravili naši zamestnanci
pre obyvateľky CSS TAU aktivity na podporu
pamäte, koncentrácie, komunikácie a tvorivosti. Prínosné boli i prednášky odborníkov
na témy úzko súvisiace s mozgom a duševným zdravím, najmä s Alzheimerovou chorobou. Keďže toto ochorenie sa prejavuje predovšetkým poruchami pamäte a postihnutím
niektorých intelektových funkcii, spolu s ostatnými sprievodnými symptómami (časová
a priestorová dezorientácia, depresie, halucinácie, poruchy správania) komplexne ovplyvňuje zdravotný stav človeka. Vzhľadom na povahu ochorenia a charakter nášho zariadenia
bola téma mozgu, jeho tréningu, a rozvoja vysoko aktuálna. V rámci ďalšej prednášky bol
predstavený koncept bazálnej stimulácie ako
jedna z foriem komunikácie a starostlivosti
o osoby s mentálnym či kombinovaným znevýhodnením. Niektoré prednášky boli určené
len pre zamestnancov, iné boli venované našim obyvateľkám.
„Týždeň mozgu“ sme v našom zariadení
zahájili krátkou prednáškou o mozgu, o jeho
funkciách, rozdelení a možnostiach jeho rozvoja. Obyvateľky si zapisovali odprezentované poznatky, aby sa následne mohli zapojiť
do vedomostného kvízu, prostredníctvom
ktorého si mohli overiť, ktoré informácie si
zapamätali, a ktoré si ešte potrebujú pripomenúť a zopakovať. Po precvičení pamäti
sme pokračovali zaujímavými tvorivými
činnosťami. V rámci arteterapie sme potrénovali nielen mozog, ale i jemnú motoriku,
fantáziu a spontánnosť. Umelecký prejav

na tému „Čo prospieva a čo škodí zdraviu“
(vyrábanie plagátov pomocou časopisov)
preukázal originalitu nápadov, trpezlivosť
a cit pri vyhotovovaní „artefaktu“. Vznikli tak
veľmi pekné, zaujímavé diela. Na dokonalé
precvičenie „mozgových závitov“ bol zameraný Marcový kvíz, ktorý ponúkal pestrú paletu aktivít - hádanky, tajničky, doplňovačky,
hry stimulujúce pamäť a koncentráciu. Naše
obyvateľky sa do tohto programu s radosťou
zapájali. Aktivita „Farebné spektrum“ bola
prioritne určená na rozvoj komunikácie a socializácie - vytváranie skupín podľa farebných
prvkov a presných hodov na cieľ, budovanie
súdržnosti skupín cez tvorenie príbehu, práca
s farebnými slovami. Po tejto aktivite si klientky zašportovali v našom Fitparku na čerstvom vzduchu. Podporili tak svoj mozog aj
dynamicky, cez aktívne okysličovanie mozgu
prostredníctvom pohybu a aeroterapie.
Do týždňa mozgu sa zapojili všetky oddelenia
nášho zariadenia. Pre seniorky bola pripravená zaujímavá aktivita „Keď pôjdeš lúkou“,
ktorá bola zameraná na pripomínanie si krás
prírody - pomenovania jednotlivých druhov
stromov, spoznávanie a priraďovanie listov,
kvetov, plodov ku konkrétnym drevinám.
Aktivita sa realizovala za pomoci farebných
kníh, fotografii, ilustrácii ako i iných pomôcok.
Na záver sa niektoré klientky dali i do kreslenia a výtvarného spracovania témy. Ich výtvory boli veľmi pekné a originálne.
Týždeň mozgu bol zavŕšený prednáškou pani
psychologičky. Prednáška bola veľmi prínosná a plná zaujímavých faktov, popretkávaná
kvízmi, hádankami a ďalším doplnkovým materiálom. Mohli sme hádať známe osobnosti,
precvičiť si optickú pamäť, uhádnuť povolania, zapojiť sa do vedomostného kvízu... Popritom nechýbala zábava a pohoda.
Na úplný záver celého výnimočného týždňa
bolo pripravené medzigeneračné stretnutie
s našimi dlhoročnými priateľmi, tanečníkmi
z country skupiny Ruty - Šuty. Spoločne s našou tanečnou skupinou Mississippi prebehlo
vystúpenie s viacerými pesničkami.
Do týždňa mozgu sa tento rok zapojilo 57
klientok nášho zariadenia a viacerí pracovníci sociálno-zdravotného úseku, terapeuti
a inštruktori. Program bol pestrý a bohatý.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto výnimočnej aktivity, ktorá sa každým rokom stále viac teší čoraz väčšej obľube.
Mgr. Ľuboslava Figurová

Centrum sociálnych služieb TAU
Turie č.296, 013 12 Turie
tel.: 041/5989362
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Špecializovaná cestovná agentúra OREADO s.r.o.
Stoličkové výťahy do mora pre
hendikepovaných - Chorvátsko

cenovej relácii, v hlavnej letnej sezóne, teda
júl, už od 462,-€ za celý apartmán pre 4 osoby
na 7 nocí do 588,-€ pre 4 osoby na 7 nocí.

Stále nie ste rozhodnutí, kam toto leto vyraziť na dovolenku? V predchádzajúcom
príspevku sme Vám predstavili destináciu
Silvi v Taliansku. Tentokrát Vám predstavíme
hneď tri destinácie v Chorvátsku, z pohľadu
vozíčkára asi najzaujímavejšie, v ktorých je
na pláži upravený prístup do mora pre imobilné osoby pomocou špeciálneho stoličkového výťahu do vody.

Ponuka apartmánov v letovisku Crikvenica:
http://www.oreado.com/list-business-map?title=crikvenica&field_category_tid=All&_
oreado_shs_term_node_tid_depth=All&field_znamka_value=All

Najbližšou takouto dovolenkovou destináciou s inštalovaným stoličkovým výťahom
do mora na pláži je mesto Crikvenica a jeho
pláž Crni Molo, ktorá je súčasťou piesočnatej pláže „Gradsko kupalište“, známej pre
svoje plytké zátoky, vhodné pre deti a hranie
piciginu. V letných mesiacoch sú na pláži organizované hodiny aerobiku, ktoré prilákajú
mnoho dovolenkárov, ktorí hľadajú zábavu
a aktivity pri mori. Na pláži je tiež možné
zúčastniť sa rôznych športových aktivít, ako
je aerobik, plážový volejbal, minigolf, vodný tobogán, vodné lyžovanie ... Je možné
prenajať si slnečníky a lehátka a pláž je tiež
vybavená sprchami. V blízkosti pláže môžete navštíviť reštaurácie, v ktorých môžete
ochutnať morské špeciality alebo sa osviežiť
v kaviarniach pozdĺž pláže.
Pláž je prístupná pre osoby so zdravotným
postihnutím. Domáci miláčikovia sú na pláži
vítaní, s možnosťou užívať si more.
V tejto lokalite má Špecializovaná cestovná
agentúra OREADO celkovo 9 apartmánov I.
a II. stupňa bezbariérovosti vo veľmi priaznivej

www.inakobdareni.sk

Ďalšou destináciou s inštalovaným stoličkovým výťahom do mora na pláži je Omiš a jeho
Velika pláž, ktorá sa nachádza v časti Punta,
s dĺžkou približne 1 km. Pláž je piesočnatá a je
ideálna pre deti, pretože je výnimočne plytká. Svoj voľný čas môžete stráviť pri rôznych
aktivitách, ktoré vám táto pláž ponúka. Môžete si zahrať plážový volejbal, picigin, previezť
sa na vodnom bicykli a množstvo ďalších
hier. V letných dňoch sa na pláži konajú preteky v skoku padákom a tiež majstrovstvá
Chorvátska v plážovom volejbale. Pobyt
na slnku si spríjemnite zapožičaním lehátka
a slnečníka. Osvieženie a úkryt pred slnkom
nájdete v cukrárni, kaviarni alebo reštaurácii,
ktorá sa nachádza priamo na pláži.
V tejto lokalite má Špecializovaná cestovná
agentúra OREADO celkovo 7 apartmánov II.
a III. stupňa bezbariérovosti vo veľmi priaznivej cenovej relácii, v hlavnej letnej sezóne,
teda júl, už od 436,- € za celý apartmán pre
2+1 osoby na 7 nocí do 1.400,- € pre 10 osôb
na 7 nocí.
Ponuka apartmánov v letovisku Omiš:
http://www.oreado.com/list-business-map?title=omi%C5%A1&field_category_tid=All&_
oreado_shs_term_node_tid_depth=All&field_znamka_value=All

Poslednou destináciou s inštalovaným stoličkovým
výťahom (dokonca
dvoma na jednej
pláži) do mora je
destinácia Makarska na Makarskej
riviére, dobre známa medzi vozíčkármi.
Na verejnej pláži z jemného štrku sa nachádza taktiež toaleta pre vozíčkárov. Je prístupná niekoľkými nájazdovými rampami pre
vozíčkárov z hlavnej promenády, na ktorej si
môžete vybrať z bohatého výberu reštaurácií, barov a obchodov so suvenírmi. V lete
sú k dispozícii rôzne vodné športové aktivity
- od jazdy na vodnom bicykli až po zorbing.
V tejto lokalite má Špecializovaná cestovná
agentúra OREADO celkovo 7 apartmánov
I a II. stupňa bezbariérovosti vo veľmi priaznivej cenovej relácii, v hlavnej letnej sezóne,
teda júl, už od 469,- € za celý apartmán pre
2+1 osoby na 7 nocí do 644,-€ pre 2+1 osoby
na 7 nocí.
Ponuka apartmánov v letovisku Makarska:
http://www.oreado.com/list-business-map?title=makarska&field_category_tid=All&_oreado_shs_term_node_tid_depth=All&field_
znamka_value=All
Kompletná ponuka našich apartmánov
v Chorvátsku: http://www.oreado.com/
ubytovanie/chorv%C3%A1tsko
Mgr. Rastislav Soviš
konateľ Špecializovanej cestovnej agentúry
OREADO s.r.o
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Predstavujeme vám

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Zuzana Stavrovská, komisárka pre
osoby so zdravotným postihnutím
Oslovila som písomne JUDr. Zuzanu Stavrovskú, komisárku pre osoby so zdravotným
postihnutím, aby predstavila čitateľom Inak
obdarení Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a priblížila jeho činnosť.
Písomnú odpoveď prinášame v plnom znení.
Milí čitatelia,
dovoľte mi informovať Vás, že dňom 1. marca 2016 začal vykonávať svoju pôsobnosť
Úrad komisára pre osoby so zdravotným
postihnutím, v priestoroch nachádzajúcich sa v budove na adrese Račianska 153,
Bratislava. Musím priznať, že nájsť budovu,
ktorá by z hľadiska možnosti dobrého pohybu a orientácie bola ústretová pre všetky
skupiny osôb so zdravotným postihnutím,
nebolo také jednoduché, ako som si pôvodne predstavovala. Väčšina budov, ktoré som
za účelom zriadenia úradu navštívila, nespĺňala hlavnú zásadu uplatňovania ľudských
práv a základných slobôd pre osoby so zdravotným postihnutím, a tou je bezbariérovo
prístupné prostredie. Preto ma veľmi teší, že
sa nám podarilo nájsť budovu na Račianskej
153, ktorá je, vrátane jej vstupu a sociálneho
zariadenia, bezbariérová a spĺňa kritéria bezbariérovosti pre všetky osoby so zdravotným
postihnutím. Výhodou je bezbariérové parkovisko pred budovou, ktoré môžu osoby so
zdravotným postihnutím bezplatne využívať. V prípade potreby je pre návštevy úradu
zabezpečené aj bezplatné parkovanie v garážovom dome za budovou úradu. Ak úrad
navštívi osoba so sťaženou mierou orientácie, zabezpečený je jej doprovod od vstupu
do budovy až do priestorov úradu. V súčasnosti pracujeme v náhradných priestoroch
na 4. poschodí budovy ale od 1.6.2016 by
sme mali mať už vybudované kancelárie
na 6. poschodí. Všetky priestory sú bezbariérové, v súčasnosti je k dispozícii bezbariérová toaleta na prízemí budovy, po presťahovaní úradu na 6. poschodie už budeme mať
túto bezbariérovosť so všetkými potrebami
v našich priestoroch.
Aké je postavenie komisára pre osoby so
zdravotným postihnutím?
Postavenie, pôsobnosť komisára pre osoby
so zdravotným postihnutím, podmienky výkonu tejto funkcie a zriadenie Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
upravuje zákon č. 176/2015 Z.z. o komisárovi
pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“),
ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra
2015. Tento zákon predovšetkým vytvo-
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ril inštitucionálne zabezpečenie verejnej
ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím. Komisár sa podieľa na ochrane práv
osôb so zdravotným postihnutím, podporou
a presadzovaním práv priznaných osobe so
zdravotným postihnutím medzinárodnými
zmluvami, ktorými je Slovenská republika
viazaná (Dohovor OSN o právach osôb so
zdravotným postihnutím a Opčný protokol).
Kto sa môže obrátiť na komisára pre osoby
so zdravotným postihnutím?
Podľa § 8 ods. 3 zákona má každý právo obrátiť sa na komisára vo veci porušovania práv
osoby so zdravotným postihnutím alebo
ohrozovania práv osoby so zdravotným postihnutím.
Podľa § 8 ods. 4 zákona na komisára sa môže
obrátiť tiež fyzická osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
alebo ktorá bola pozbavená spôsobilosti
na právne úkony každá plnoletá fyzická osoba, a to aj tá, ktorej spôsobilosť na právne
úkony bola obmedzená alebo bola spôsobilosti na právne úkony pozbavená a to priamo alebo prostredníctvom inej osoby aj bez
vedomia svojho zákonného zástupcu, priamo sama alebo prostredníctvom inej osoby.
Na komisára sa môže obrátiť aj dieťa priamo
alebo prostredníctvom inej osoby aj bez
vedomia svojich rodičov, poručníka, opatrovníka alebo inej osoby, ktorej bolo dieťa
zverené do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov, pestúnov alebo ústavnej
starostlivosti.
Aké sú kompetencie komisára?
Komisár napríklad:
• posudzuje na základe podnetu alebo
z vlastnej iniciatívy dodržiavanie práv osoby so zdravotným postihnutím,
• monitoruje dodržiavanie ľudských práv
osoby so zdravotným postihnutím najmä
vykonávaním nezávislého zisťovania plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika
viazaná,
• uskutočňuje výskumy a prieskumy na sledovanie stavu a vývoja v oblasti práv osôb
so zdravotným postihnutím,
• presadzuje záujmy osôb so zdravotným
postihnutím v spoločnosti,
• spolupracuje s osobami so zdravotným postihnutím priamo alebo prostredníctvom organizácií pôsobiacich v oblasti práv osôb so
zdravotným postihnutím, konzultuje s nimi
veci, ktoré sa ich týkajú, skúma ich názory
a podporuje ich záujem o verejné otázky,
• organizuje aktivity na podporu dodržiavania práv ľudí so zdravotným postihnutím.

Komisár je oprávnený:
• požadovať pri vybavovaní podnetu aj
z vlastnej iniciatívy od subjektov informácie a údaje na účely posúdenia dodržiavania ľudských práv, kópie spisovej
dokumentácie, vrátane kópií dokladov, obrazových záznamov, zvukových záznamov
alebo obrazovo – zvukových záznamov,
od orgánov verejnej správy požadovať plnenie výkon ich oprávnení,
• navrhovať prostriedky nápravy, môže požadovať tiež prijatie opatrení, ak výsledkom posúdenia je zistenie porušenia práv
osoby so zdravotným postihnutím,
• vydávať stanoviská vo veciach dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím
a vyjadrenia vo veciach, ktoré posudzoval,
• predkladať oznámenia v mene osoby so
zdravotným postihnutím podľa Opčného
protokolu k Dohovoru o právach osôb so
zdravotným postihnutím,
• zúčastňovať sa súdneho konania z pozície
„dohľadu“ - ochrancu práv ľudí so zdravotným postihnutím, má oprávnenie zúčastniť sa konania na súde,
• hovoriť bez prítomnosti tretích osôb s osobou so zdravotným postihnutím v mieste,
kde sa vykonáva väzba, výkon trestu odňatia slobody, detencia, ochranné liečenie,
ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie
alebo predbežné opatrenie.
Úrad komisára pre osoby so zdravotným
postihnutím bol zriadený zákonom a plní
úlohy spojené s odborným, organizačným
a materiálno-technickým zabezpečením
činnosti komisára. Na čele úradu je riaditeľka, pani PhDr. Marica Šiková. Na úrade bude
pracovať celkom 9 zamestnancov okrem
komisárky. V súčasnosti je úrad obsadený 4
zamestnancami. Od mája posilní náš úrad
ďalšia kolegyňa a od júna by sa počet zamestnancov mal doplniť do počtu 8.
Ako je možné podať podnet?
Podnet je možné podať písomne, ústne
do zápisnice, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami. Ak sa občan rozhodne pre
písomnú voľbu, podnet je potrebné zaslať
poštou na adresu: Úrad Komisára pre osoby
so zdravotným postihnutím, Račianska ulica
č. 153, 831 54 Bratislava 35, alebo elektronicky, prostredníctvom
www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk
cez „podať podnet“, s výberom možnosti „podať elektronicky“.
Ústne do zápisnice je možné podať podnet
priamo v priestoroch úradu počas úradných
hodín, ktoré sú k dispozícii na webovom portáli úradu. Pri tejto voľbe je možné aj vopred si
dohodnúť termín stretnutia prostredníctvom
www.inakobdareni.sk
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cez „podať podnet“, s výberom možnosti
„podať osobne“. Našim cieľom je zabezpečiť,
aby každý podávateľ podnetu mohol komunikovať s tým zamestnancom úradu, ktorý sa
uvedenej problematike odborne venuje. Pri
osobnej konzultácii pomôžeme spísať podnet, vysvetlíme prípadné nejasnosti alebo
odporučíme ďalší postup.
Dĺžka šetrenia a vybavenia podnetu je individuálna a závisí od jeho zložitosti. Mojou
snahou, ako i snahou mojich kolegov je, aby
bol podnet občana vyriešený za účelom jeho
ochrany a ukončený v čo najkratšom čase.
Okrem riešenia podaní, úrad čaká tento rok
aj množstvo inej práce, v rámci ktorej budeme monitorovať, v ktorých oblastiach života
ľudí so zdravotným postihnutím dochádza
k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv.
V prípade, ak zistím, že porušovaniu alebo
ohrozovaniu práv dochádza, budem od zodpovedných za tento stav žiadať nápravu.
O výsledkoch z monitorovacej činnosti budem tiež pravidelne informovať Vás, milí
čitatelia na webovom portáli úradu a prostredníctvom správy o činnosti alebo prostredníctvom mimoriadnej správy budem
informovať poslancov Národnej rady SR.
Pri styku s komisárom má fyzická osoba právo používať svoj materinský jazyk a má právo
na komunikáciu pre ňu v prístupnej forme.
Prístupnou formou komunikácie sa rozumejú najmä posunkové jazyky, Braillovo písmo,
augmentatívna a alternatívna komunikácia,
ako aj ďalšie prístupné prostriedky, spôsoby
a formy komunikácie, pričom náklady spojené napr. s tlmočeným znáša úrad komisára.
Podávateľ podnetu, ktorý nemá spôsobilosť
na právne úkony alebo bol v spôsobilosti
na právne úkony obmedzený, má právo aby
sa pri vybavovaní jeho podnetu postupovalo s prihliadnutím na jeho vek a rozumovú
vyspelosť.
Podávateľ podnetu môže požiadať komisára,
aby sa jeho totožnosť utajila. Ak je utajenie
potrebné, postupuje sa pri vybavení podnetu
len na základe anonymizovaného podnetu.
Podstatné je, že podaním podnetu sa začína
celá aktivizácia úkonov vybavovania podnetu, vrátane výzvy na doplnenie nejasného alebo neúplného podania, vyžiadania si
podkladov od dotknutých orgánov a právnických osôb, vybavenia podnetu vyjadrením alebo poučením o správnom postupe
alebo aj odložením podnetu ak vec nepatrí
do pôsobnosti komisára alebo ak sú splnené
podmienky na jeho odloženie v § 22 ods. 1
psím. b) a ods. 2 zákona.

Ak na základe preskúmania podnetu komisár dospeje k záveru, že právoplatné rozhodnutie orgánu verejnej správy je v rozpore so
zákonom alebo s iným všeobecne záväzným
právnym predpisom, podá podnet na prokuratúru, o čom upovedomí podávateľa
podnetu.
Ak komisár zistí, že podnet je podľa svojho
obsahu podaním podľa správneho alebo
súdneho konania alebo ústavnou sťažnosťou, bezodkladne podávateľa podnetu poučí o správnom postupe. Ak takýto podnet
nasvedčuje tomu, že mal byť spáchaný trestný čin, bezodkladne postúpi podnet alebo
jeho časť príslušnému orgánu a súčasne informuje o tomto postupe podávateľa podnetu.
Výsledkom posúdenia podnetu je vyjadrenie bude vydávať komisár vyslovene len ako
výsledok posudzovania dodržiavania práv
v konkrétnych prípadoch. Takéto vyjadrenie
je oznamované výlučne konkrétnym osobám (fyzickým aj právnickým), ktorých sa
konanie komisára týkalo.
Komisár môže vydať aj stanovisko, ktoré má
všeobecnejší charakter a toto môže vydať
ku konkrétnym problémom, návrhom, situáciám vzhľadom na svoju povahu, toto stanovisko slúži ako prostriedok vyjadrenia sa
komisára smerom k orgánom verejnej moci,
právnickým aj fyzickým osobám a k verejnosti.
V prípadoch, ak vec, ktorej sa podnet týka,
nepatrí do pôsobnosti komisára alebo nastanú iné taxatívne uvedené skutočnosti
(napríklad koná ústavný súd alebo súd s výnimkou konania, ktorého sa komisár zúčastňuje podľa všeobecných predpisov o konaní
pred súdmi), ústavný súd alebo súd vo veci
rozhodli, vec je alebo bola preskúmavaná
prokuratúrou, pri späť vzatí podnetu, nebol
daný súhlas s uvedením osobných údajov,
podnet má závažné nedostatky, ktoré podávateľ neodstránil a nie je možné vo veci ďalej
pokračovať, komisár vec odloží.
Komisár posúdi okolnosti a dôvody odloženia podnetu (napr. komisár môže odložiť
anonymný podnet, avšak predpokladá sa, že
odloženie podnetu komisár dôsledne zváži
a odloží napr. anonymný podnet, z ktorého
nie je možné identifikovať toho, koho sa má
podnet týkať). O odložení podnetu a o dôvodoch odloženia podnetu musí komisár
upovedomiť podávateľa podnetu (okrem
anonymného podania).
Okrem riešenia podaní, úrad čaká tento rok
aj množstvo inej práce, v rámci ktorej bu-

deme monitorovať, v ktorých oblastiach
života ľudí so zdravotným postihnutím dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu
práv. V prípade, ak zistím, že porušovaniu
alebo ohrozovaniu práv dochádza, budem
od zodpovedných za tento stav žiadať nápravu. O výsledkoch z monitorovacej činnosti budem tiež pravidelne informovať
Vás, milí čitatelia na webovom portáli úradu
a prostredníctvom správy o činnosti alebo
prostredníctvom mimoriadnej správy budem informovať poslancov Národnej rady
SR. Veľkou šancou vidím aj možnosť iniciovať zmenu zákonov.
Za prioritu našej práce považujem odstraňovanie predsudkov spoločnosti, nevynímajúc
tých, ktorí o právach a právom chránených
záujmoch ľudí so zdravotným postihnutím
rozhodujú, nakoľko v nemalej miere prispievajú k nespokojnosti ľudí so zdravotným
postihnutím so svojimi životnými podmienkami. Vyvolávanie strachu, že týmto ľuďom
nebude vyhovené ich žiadosti, že pri podaní žiadosti o novú kompenzáciu bude im
odobratá aj tá doterajšia, je trendom rozhodovania dnešnej doby. Pritom aktuálne platné zákony nie sú tak nepriaznivo zasahujúce
do života ľudí so zdravotným postihnutím,
ako sa v praxi aplikujú. Je vecou každého rozhodovacieho stupňa orgánu verejnej správy
začať byť empatickým k týmto ľuďom a dôsledne vychádzať v ústrety ich potrebám
v kontexte zákonných ustanovení. Všetkým
v tom prajem veľa síl a ochoty.
Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so
zdravotným postihnutím
Za odpovede ďakuje Ľudmila Gričová

Empatia je tvoja boleť v mojom srdci. (neznámy autor)

www.inakobdareni.sk
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Máte doma imobilného pacienta a potrebujete poradiť?
Častokrát sa osud s nami zahráva a keď príde situácia, že sa v sekunde zmení život celej rodiny, je to náročné vstrebať, nieto ešte
narýchlo začať fungovať. Príbuzní musia premýšľať, čo všetko treba vybaviť, kde na aký
úrad ísť žiadať o príspevky.
Keď rodinného príslušníka, ktorý je imobilný,
prepúšťajú z nemocnice domov, mali by jeho
zástupcu poučiť o starostlivosti o takého pacienta a čo všetko potrebuje, aby kvalita jeho
života bola na dôstojnej úrovni.
Najvhodnejší spôsob, ktorý však u nás nefunguje, je ten, aby takýto pacient už mal všetko
pripravené skôr, ako ho prepustia domov.
Imobilný pacient potrebuje:
• polohovaciu posteľ s antidekubitným matracom,
• mechanický alebo elektrický vozík s vhodnou podložkou,
• zdvihák,
• odsávačku, ak je potrebná,
• pomôcky na inkontinenciu,
• ďalšie pomôcky podľa potrieb.
Niektoré pomôcky sa musia vybaviť cez príslušnú zdravotnú poisťovňu a to tak, že je potrebné navštíviť rehabilitačného lekára, ktorý
má právomoc predpisovať pomôcky. Polohovacie postele sú plne alebo čiastočne hradené, podobne aj množstvo iných pomôcok je
hradených cez verejné zdravotné poistenie. Je
však veľmi potrebné vedieť, aký vozík je vhodný, aby sa nestalo, že lekár vypíše na poukaz
nevhodný vozík, ktorý je problém vrátiť.
Potom je potrebné poukazy zaniesť do zdravotnej poisťovne, kde ich podpíše revízny lekár.
Poukaz by mal revízny lekár podpísať na počkanie alebo čo najrýchlejšie a vy by ste mali
právo ísť s poukazmi do výdajne zdravotných pomôcok, ktorú ste si vybrali alebo kde
ste si pomôcky vybrali vopred. Pomôcky, ak
ich na sklade majú, vydajú hneď alebo ich

Parkovací preukaz
Ak bude v posudku uvedené, že osoba
s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu, môže požiadať aj o parkovací preukaz
do auta. Potrebuje vyplniť zvlášť žiadosť
o vydanie parkovacieho preukazu, priložiť
lekársky nález a fotku. Potom už len čakať
na schválenie.

objednajú. Táto anabáza trvá niekoľko dní až
týždňov.
Ak je diagnóza nezvratná a trvalá a rodinný
príslušník bude dlhodobo postihnutý, ďalšia
cesta by mala viesť na príslušný úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny, kde je potrebné vyžiadať tlačivá na žiadosti:
• žiadosť o preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
• žiadosť o peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
Priložené sú k tomu aj ďalšie tlačivá, ktoré
treba vyplniť.
Peňažné príspevky na kompenzáciu, ktoré úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
môže priznávať, sú:
a) peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
b) peňažný príspevok na kúpu pomôcky,
c) peňažný príspevok na výcvik používania
pomôcky,
d) peňažný príspevok na úpravu pomôcky,
e) peňažný príspevok na opravu pomôcky,
f) peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho
zariadenia,
g) peňažný príspevok na kúpu osobného
motorového vozidla,
h) peňažný príspevok na úpravu osobného
motorového vozidla,
i) peňažný príspevok na prepravu,
j) peňažný príspevok na úpravu bytu,
k) peňažný príspevok na úpravu rod. domu,
l) peňažný príspevok na úpravu garáže,
m) peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov,
• na diétne stravovanie,
• výdavkov súvisiacich s hygienou, s opotrebovaním šatstva, bielizne a obuvi a bytového zariadenia,
• so zabezpečením prevádzky osobného
motorového vozidla,
• so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom, ak je odkázaná na pomôcku, kto-

nou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej zóny.
Všetci tí, ktorí sú držiteľmi parkovacieho
preukazu a prepravujú sa diaľnicami, musia
žiadať národnú diaľničnú spoločnosť o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky.

Keď dostane preukaz, treba ho umiestniť
v prednej časti auta tak, aby bola jeho predná časť jasne viditeľná a vydáva sa na neobmedzený čas.

Žiadatelia musia vyplniť žiadosť a doložiť:
• kópiu rozhodnutia o vyhotovenie parkovacieho preukazu,
• kópiu parkovacieho preukazu,
• kópiu technického preukazu vozidla, prípadne vozidiel.

Vodič takto označeného auta môže stáť
na mieste vyhradenom pre invalidné osoby
a nemusí dodržiavať zákaz státia na nevyhnutný čas. Ak je to nevyhnutné, môže vodič
takého auta vchádzať aj tam, kde je doprav-

Predložené údaje sa registrujú u správcu
úhrady diaľničnej známky, respektíve u ním
poverenej osoby a žiadateľ o oslobodenie
od úhrady diaľničnej známky dostane po registrácii potvrdenie od NDS, ktorým sa bude
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rou je pes so špeciálnym výcvikom.
Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko
osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného
príspevku na kompenzáciu, o preukaz ŤZP
alebo o parkovací preukaz, dátum jej narodenia, adresu jej trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu, doklad o tom, že ide
o účastníka právnych vzťahov.
Súčasťou žiadosti je aj aktuálny lekársky
nález, nie starší ako šesť mesiacov. Žiadosť
o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu musí obsahovať aj potvrdenie
o jej príjme za predchádzajúci kalendárny
rok pred podaním žiadosti a vyhlásenie
o majetku osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Žiadosť o priznanie peňažného
príspevku na opatrovanie musí obsahovať aj
potvrdenie o príjme osoby zo zamestnania
za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná
žiadosť. Na výzvu príslušného orgánu je osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú
podkladom na rozhodnutie.
V žiadosti sa uvedie druh peňažného príspevku na kompenzáciu, o ktorý žiada a odô
vodnenie žiadosti.
Fyzická osoba k žiadosti o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu predkladá
aj potvrdenie o príjme osôb, ktorých príjmy
sa spoločne posudzujú s jej príjmom.
Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok. Posudzovanie môže trvať 60 - 90 dní,
následne sa vydá aj rozhodnutie, v ktorom je
uvedené, či sa príspevky priznávajú alebo nie.
Avšak skôr než podávate žiadosť o peňažné
príspevky, je potrebné zhodnotiť celkovú situáciu, kto sa o postihnutú osobu bude starať,
či rodina alebo osobní asistenti, aké pomôcky
ešte potrebuje, či sú potrebné aj úpravy bytu,
domu garáže na bezbariérové, atď. a následne o potrebné príspevky požiadať.

musieť preukázať pri kontrole PZ SR.
Žiadosti o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky zasielajte poštou na adresu
NDS, príp. osobne doručte na adresu:
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.,
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava.
Poradenstvo v tejto oblasti poskytuje aj
Centrum samostatného života, kontakt
a potrebné informácie nájdete na
www.csz.sk
Prajeme vám veľa síl a trpezlivosti pri starostlivosti o člena rodiny, ktorý je Inak obdarený.
Taktiež vám želáme, aby ste stretli veľa
ústretových ľudí, úradníkov, ktorí iste radi
pomôžu a poradia.

www.inakobdareni.sk

Foto: Peter Ivan, Marak Vaco, Igor Frimmel

dovoz,
predaj a servis
zdravotníckych pomôcok
bezplatné odskúšanie u Vás doma
pozáručný servis hradený zdravotnými poisťovňami
plne hradené zdravotnícke pomôcky
bez doplatku poistenca

Revo-mat s.r.o.
N. Teslu 28, 92101 Piešťany, e-mail: revomat.zdravpom@gmail.com, tel.: 032 / 776 2949, 0917 871 888

www.revomat.wordpress.com
Oficiálny dovozca: Bischoff & Bischoff, MDH medical equipment, LB BohEmia, Proma Reha, PSP izoterm

Najrýchlejší, najmodernejší, naj...

Vhodný aj pre

elektrické vozíky

Nosnosť až do

150 kg

schodolezy
Schodolez Sherpa je u nás najrýchlejší pásový schodolez
ü možná nosnosť až 150 kg
ü zariadenie novej generácie
ü na jedno nabitie až 40 poschodí
ü regulátor mäkkého spúšťania a zastavovania
ü aj pre elektrické vozíky

Schodolez Sherpa N902

Schodolez Yack - kolieskový
ü preprava na sedátku schodolezu - bez vozíka
ü sprevádzajúca obsluha je potrebná
ü najnovšia rada schodolezov na Slovensku
ü má viacero variácií (aj pre vozíky)

Navštívte náš nový info portál
www.inakobdareni.sk

Sherpa N909 pre elektrický vozík

Podrobnejšie informácie nájdete na www.spig.sk alebo volajte bezplatnú linku

Schodolez Yack

0800 105 707

schodiskové plošiny

stoličkové výťahy a sedačky
stropné zdviháky schodolezy

výťahy

Bonusy,
Pridajte sa k nám!

Zavolajte bezplatné číslo

0800 105 707

Získajte Vaše registračné číslo
Využívajte výhody Klubu SPIG

Bezplatné
zasielanie mesačníka INAK OBDARENÍ,
v ktorom nájdete:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

skutočné príbehy
terapie
rady a zákony
pozívnu motiváciu
prírodné liečby
recepty
oznamy, pozvánky, inzercie
združenia a spoločnosti

Bezplatná registrácia a členstvo
v občianskom združení
INAK OBDARENÍ, ktorým zíslate:
ü pomoc s doplatkom na zdvíhacie zariadenia
ü poradenstvo pri vybavení príspevku
ü poradenstvo v ostatných oblastiach
starostlivosti o ZŤP

ĽAHKO A BEZPEČNE

Šeková knižka Klubu SPIG,

www.inakobdareni.sk

Zahŕňa všetky výhody časopisu Inak obdarení.
Naviac obsahuje mnoho iných služieb:
ü
ü
ü
ü
ü

poradenstvo
benefičné akcie
naše aktivity
zoznamka
inzercia

Medzi naše bonusy patria...

SPIG s.r.o., Tulská 2, 960 01 ZVOLEN • tel./fax: +421 45 5330 300 • e-mail: spig@spig.sk
BEZPLATNÁ LINKA 0800 105 707 • www.spig.sk • www.inakobdareni.sk

schodolezy

Informačný portál INAK OBDARENÍ

stoličkové výťahy a sedačky

ďalšie výhody nájdene na našich stránkach www.spig.sk a www.inakobdareni.sk

stropné zdviháky

ü pomoc s doplatkom do 10% z ceny zdvíhacieho zariadenia,
ü získate zvýhodnenia a benefity na nákup zariadení spoločnosti SPIG,
ü poskytujeme Vám poradenstvo a pomoc pri vybavení príspevku
na zdvíhacie zariadenie,
ü získavate 10% zľavy na nákup našich produktov od firmy KSP ITALIA
(zdviháky, skútre, postele...),
ü získavate výhody pri odbere vozíkov a pomôcok od firmy REVO-MAT s.r.o.,
ü získate bezplatný vstup na 12 benefičných podujatí po celom Slovensku,
ü máte možnosť zúčastniť sa zlosovaní o hodnotné ceny.

výťahy

z ktorej môžete čerpať nasledovné výhody a benefity:

schodiskové plošiny

ktoré získavate členstvom v Klube SPIG

Zdvíhacie zariadenia
Ľahko a bezpečne
Využite naše

bezplatné služby

OVE

A
LIT

Á KV
REN A

slove n s ko

m

v

na

odskúšanie schodolezov a zdvihákov

trh u

ro ko

zameranie u Vás doma
vyhotovenie projektu na mieru pre Vás
vyhotovenie cenovej ponuky na viaceré možné varianty
aj atypy (vlastní konštruktéri, výroba) dokážeme pre Vás vyrobiť zdvíhacie zariadenia
na mieru aj tam, kde to iní nevedia
individuálny ústretový prístup ku každému riešeniu
pomoc s vybavením štátneho príspevku na všetky naše zariadenia (až do 95%)
získajte zariadenia zadarmo s využitím Šekovej knižky Klubu SPIG a OZ Inak obdarení
ďalšie benefity a bonusy (vozík, rampy, zlosovania a mnoho ďalších...)

veľké zlosovanie

ZŤP záujemcov o naše bezplatné služby
zaslaním zlosovacieho lístka budete zaradení do zlosovania o LCD TV, notebook, 3x mobilný telefón

termín zlosovania: 30. 6. 2016
SPIG s.r.o., Tulská 2, 960 01 ZVOLEN • tel./fax: +421 45 5330 300 • e-mail: spig@spig.sk
BEZPLATNÁ LINKA 0800 105 707 • www.spig.sk • www.inakobdareni.sk

Zlosovací lístok
Vyplnený formulár pošlite poštou na adresu SPIG s.r.o., Tulská 2, 960 01 ZVOLEN alebo
e-mailom na spig@spig.sk, alebo údaje nahláste na našej bezplatnej linke 0800 105 707

Meno a priezvisko: *......................................................................................................................................................

Tel. číslo: *.................................................................

Adresa: * ..............................................................................................................................................................................

E-mail: .......................................................................

Mám záujem o: *.............................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Podpis: *................................................................................................................................................................................
* povinný údaj

Dátum: *...................................................................

Zdvíhacie zariadenia
Ľahko a bezpečne

Otcov šťastný deň
Môj otec Dušan M. je už 2 roky závislý na pomoci svojho okolia,
nakoľko už 4 roky bojuje s rakovinou. Každý presun a manipulácia
s jeho osobou vyžaduje prítomnosť najmenej 3 ľudí, nakoľko už nedokáže chodiť, ani pokrčiť nohy.
Vďaka príspevku z UPSVaR sme mohli zakúpiť od firmy SPIG s.r.o.
potrebné vybavenie.
Stropný zdvihák ERGOLET nám uľahčil každodennú hygienu
a presun na vozík.
Schodolez nám umožnil presun z prvého poschodia a dúfame, že už
teraz dokážeme po dvoch rokoch uväznenia v byte chodiť aj na prechádzky.
Ďakujeme Monike Ponickej konateľke firmy SPIG s.r.o. a Ivetke
Burianekovej za nezištnú pomoc a ochotu poradiť v núdzi.
Jakubovi Jasikovi, zamestnancovi firmy, ktorý svojim rodinným
prístupom a milým jednaním s klientmi prispel k rýchlemu presunu
zariadenia.
Veľká vďaka za otca a jeho úsmev po príchode z nemocnice, kedy bol
prepravovaný opäť ako človek!

SPIG s.r.o., Tulská 2, 960 01 ZVOLEN
tel./fax: +421 45 5330 300 • e-mail: spig@spig.sk
BEZPLATNÁ LINKA 0800 105 707
www.spig.sk • www.inakobdareni.sk

Stojíme pri vašich odvážnych
rozhodnutiach.

Poisteniu Allianz dôveruje viac ako
85 miliónov klientov po celom svete.
Odvážte sa žiť podľa vlastných
predstáv a spoľahnite sa na naše rýchle
a férové služby a najoceňovanejšie
produkty.

allianzsp.sk

pomoc pre inak obdarených ¨

ZOZNAM NADÁCIÍ
Často sa stáva, že v dôsledku zdravotného stavu sa ocitneme v krízových situáciách a potrebujeme pomoc pri získaní finančných
prostriedkov na doplatenie kompenzačných pomôcok alebo sa
ocitneme v sociálnej núdzi. Preto uvádzame adresy niektorých nadácii a občianskych združení, ktoré vám môžu na základe písomnej
žiadosti pomôcť.
RADY PRI OSLOVOVANÍ NADÁCII:
nadáciu alebo občianske združenie oslovte vždy písomnou formou - žiadosťou, v ktorej stručne opíšete svoj problém a stručne žiadosť odôvodnite.

NADÁCIA POMOC JEDEN DRUHÉMU

Charakteristika: Nadácia POMOC JEDEN DRUHÉMU podáva pomocnú ruku ľuďom s ťažkým osudom. Venuje sa
najmä rodinám s handicapovanými deťmi a ľuďom v ťažkej životnej situácii. Nadácia niekoľko rokov prispieva rodinám na rehabilitačné pobyty a pomôcky. Od roku 2014
prevádzkuje tiež rehabilitačné centrum, kde je pre deti
pripravená hravá miestnosť a niekoľko druhov terapíí
(TheraSuit, masáže, bioptrónová terapia, stimulácia nôh
relaxačnou masážou, kinesiotaping, cvičenie na veľkej
lopte a oxygenoterapia).
Našu nadácia je možné požiadať o pomoc finančnú, materiálnu ale aj o pomoc vlastným časom.
Kontakt: Nitrianska 103, 920 01 Hlohovec
tel.: 033 735 3117
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 osoby s ŤZP
kópiu rozhodnutia z úradu práce, soc. vecí a rodiny
kópiu predfaktúry, alebo prospekt prístroja s cenovou ponukou - ak žiadate o zdrav. pomôcku)
• dátum narodenia dieťaťa
• uveďte prípadne sumu, ktorú žiadate na pomôcku
• číslo účtu, na ktorý bude v prípade kladného vybavenia žiadosti zaslaný finančný príspevok
• kontaktnú emailovú adresu prípadne tel. číslo
• dokladujte svoju príjmovú situáciu
• ak potrebujete vyššiu čiastku, je dobré požiadať o pomoc viaceré nadácie a združenia.
V prípade, že ste tak urobili, treba to uviesť v žiadosti.

NADÁCIA PONTIS - SRDCE PRE DETI

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

DOBRÝ ANJEL

Charakteristika: Pravidelnými mesačnými príspevkami
pomáha rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo niektoré
z detí trpí na zákernú chorobu, v dôsledku ktorej sa táto
rodina dostala do finančnej núdze.
Kontakt: Karpatská 3256/15, 05801 Poprad
tel.: 052 431 3757
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
PhDr. Alena Kuišová, riaditeľka Detského fondu SR
e-mail: dfsr@dfsr.sk
http://www.dfsr.sk

Centrum samostatného života n.o

NADÁCIA PETRA DVORSKÉHO HARMONY

Charakteristika: Je nezávislá organizácia so špeciálnym
zameraním na komplexnú starostlivosť o zdravotne postihnuté deti a mládež. Vznikla v roku 1991 za účelom
zriadenia a prevádzkovania činností Rehabilitačného
centra pre zdravotne postihnuté deti.

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

Kontakt: Kudlákova 2, 841 01 Bratislava
Správca nadácie: Mgr. Denisa Vidová
tel.: 02 6446 1164, 0911 954 030
e-mail: nadacia.harmony@nextra.sk
http://www.nadaciaharmony.sk/nadacia/index.php

Kontakt: Tehelná 26, 831 03 Bratislava
tel.: 02 4445 1923
e-mail : csz@csz.sk, web: www.csz.sk
FB: www.facebook.com/pages/Centrum-samostatného-života-no/288754665119

www.inakobdareni.sk
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¨ SPOLOČNOSŤ NA POMOC OSOBÁM S AUTIZMOM

Autizmus a život okolo nás
Pred pár dňami sme chystali s mojím manželom a svokrom drevo v horách, zima síce
skončila, ale myslieť je potrebné aj na tú
budúcu. Keď sme išli sťahovať drevo z porastu, zrazu preletel predo mnou malý vtáčik.
Vyzeralo to, akoby vystrelil zo zeme. Keď
som sa lepšie prizrela, bol tam kopček čiernej zeme a v nej starostlivo vyhĺbený otvor,
v ktorom ležali tri vajíčka v páperovej perinke. V tom momente mi hlavou prebehla myšlienka - „koľko malých tajomstiev a detailov
skrýva tento les.“ V malom okamihu mi zrak
padol na chrobáčiky a inú lesnú chasu, ktorá
bola všade okolo nás. Vediac, že hniezdo je
veľmi zraniteľné a ležalo práve v smere dre-

va, ktoré sme mali sťahovať, postavila som sa
k nemu a ochraňovala ho počas chvíle, kedy
chlapi v zápale práce mohli nechtiac ublížiť
tejto dokonalej nádhere. Až keď som si bola
istá, že sa tomu domčeku pre drobné vtáčiky
nič nestane, opustila som jeho priestor.

vzrušenie, ktoré prináša dokonalosť prírody a jej neviditeľného obyvateľstva. Láska
obyčajného zvieratka, ktoré zamaskuje svoj
príbytok pred okolitým svetom a náhoda, že
si to človek všimne a má srdce, aby tú krásu
chránil.

Dávno som nebola len tak v lese a teraz, hoci
pri fyzicky ťažkej práci, som akoby zhadzovala zo seba kilá ťažoby. A krásna, milá chvíľa
mi pripomenula, koľko nádherných vecí je
okolo nás. Chrániac hniezdo pred takmer istou tragédiou som si uvedomila, aké dôležité sú niektoré nepatrné maličkosti. Dôležité
okamihy života, keď pocítite detskú radosť,

Aj život s deťmi s autizmom je o malých zázrakoch, ktoré si mnohokrát rodič v zápale
každodennej tvrdej práce okolo dieťaťa neuvedomuje. Len vzácne okamihy, kedy ho
záblesk alebo pohyb vytrhne z rutiny, mu
ukážu tie krásne zázraky, ktoré v jeho blízkosti sú.
Mária Helexová

Konferencia INÝ UŽ NEBUDEM - SOM ASPERGER
V mesiaci apríl, presnejšie vo štvrtok štrnásteho, sa uskutočnila prvá konferencia, ktorú
organizovali RCA pri DSS Symbia Zvolen,
Vladimíra Prokajová a SPOSA BB. Bola prvou
lastovičkou a vyplynula z problematiky, ktorou žijú rodiny s deťmi s Aspergerovým syndrómom. Počas konferencie odzneli prednášky na témy diagnostika Aspergerovho
syndrómu (PhDr. Daniela Jánošíková, PhD.
Ambulancia klinickej psychológie Trnava),
možnosti farmakoterapie (MUDr. Dagmar
Guttenová, psychiatrička, VIA SPES,s.r.o.
Zvolen), psychoterapia – Integratívny prístup a iné možnosti u detí s AS, (Mgr. Krause, psychológ, súkromná ambulancia ROPSY
Nová Baňa), Individuálny výchovno-vzdelávací program ako súčasť školskej integrácie
(PaedDr. Eva Gelányiová, Súkromné špeciálno pedagogické centrum Levice).
Poobedné prednášky otvorila svojím príhovorom predsedkyňa SPOSA BB Mária
Helexová, po nej pokračovali prednášky
- Skúsenosti asistenta učiteľa žiakov so špe-

ciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
(Mgr. Jana Vranová, Regionálne centrum autizmu pri DSS Symbia Zvolen), Ako to vidím ja
Vladimíra Prokajová, (žena s AS, matka dcéry
s AS), Šikanovanie detí s Aspergerovým syndrómom v školách (Mgr. Viera Hincová, psychologička, matka syna s AS, OZ A centrum
Banská Bystrica), Majú rodiny s dieťaťom
s Aspergerovým syndrómom dostatok podpory? (PhDr. Daniela Jánošíková, Ambulancia klinickej psychológie Trnava), príbehy rodín s dieťaťom s Aspergerovým syndrómom
(mamina chlapca s AS, pani Droppová).
Všetci zúčastnení priniesli rôzne uhly pohľadu na prístupy, ktoré sú smerované k deťom
s Aspergerovým syndrómom. Boli zastúpení aj odborníci, ktorí majú nielen príslušné
vzdelanie , ale i osobnú skúsenosť s AS ako
rodičia, ktorí sa dennodenne boria s realitou
integrácie a pomoci rodinám.
Celá konferencia mala byť začiatkom komunikácie, pomenovania problémov, otvore-

ním nových tém, ktoré budú mať pokračovanie v ďalších konferenciách, na ktoré budú
prizývaní aj kompetentní účastníci, ktorí
zapadajú do spektra pomoci deťom a ľuďom
s autizmom .
O autizme sa veľa rozpráva, ale reálna pomoc je mizivá, rodičia a deti sú v uzavretom
kruhu, z ktorého zatiaľ nevidieť reálne východisko. Je čas na otvorenie dverí do sveta
autizmu.
MH

Toto malé posolstvo venujeme všetkým rodičom detí s autizmom... no nielen im...
Teraz sa na chvíľku stíšme, zatvorme oči
a načúvajme svojmu vnútru, svojej duši, srdcu a zmyslom, aký pocit sa vynorí pri slove
autista. Hádam strach, ľútosť, plačúce dieťa
chúliace sa v kútiku či vrieskajúce na celú
ulicu. Človek, od ktorého utekáme, lebo je
zvláštny a on uteká od nás, lebo nám nerozumie.
Forest Gump, Reimen, Milanko, Adko, Matka,
Tobi a desiatky iných detí a dospelých, ktorí
ani netušia, prečo tomuto nášmu neurotypickému svetu nerozumejú.
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A teraz si predstavme, ako nám uľahčili život
Albert Einstein či Bill Gates, ako sa bavíme
pri sledovaní pátrania Adriana Monka či sme
fascinovaní gólmi Lionela Messiho, alebo sa
započúvame do Mozartovej hudby, ktorý ju
písal priamo do notového partu, bez jedinej
opravy... Áno, aj toto je autizmus.
A keďže osobný príbeh je tým najlepším zrkadlom, dnes vám vyrozprávam ten náš život s pánom Aspergerom.
Volám sa Janka Droppová, mám 53 rokov
a som mamou 12,5-ročného syna Daniela.

Danko si na svet priniesol veľmi zaujímavú
kombináciu diagnóz, podľa odborníkov veľmi ťažkú. DMO s postihom dolných končatín,
chodiť začal v štyroch rokoch vďaka Vojtovej
metóde, ktorú denne cvičíme dodnes. Prejavuje sa aj výrazným deficitom viziomotorickej orientácie, čo v praxi poznáte dysgrafia.
Presne v deň jeho 8. narodenín mu bol diagnostikovaný Aspergerov syndróm.
Samozrejme sme signály autizmu spozorovali už omnoho skôr, ale „keď vraj nadväzuje
očný kontakt...“
www.inakobdareni.sk

SPOLOČNOSŤ NA POMOC OSOBÁM S AUTIZMOM ¨
A viete prečo sa autíci nepozerajú do očí?
Lebo ľudskej tvári, jej mimike, výrazu nerozumejú, je to pre nich najmenej čitateľná
vec na svete. Rozumejú číslam, jazykom, zložitým operáciám, ale láskavosti v maminej
tvári nerozumejú. Ako potom môžu rozumieť tomu ostatnému?

musíte hľadať gauč. Našli sme, decko som
zmätená vyzula, on si už tlieskal ručičkami
a ja som spotená dopočúvala. Chodiť - nechodiť? Keď číta prosby, kostol stíchne.

Daniel nemal ani tak striktne zaužívané rituály, jedlá, oblečenie. Ani návštevy neboli
problém, možno aj preto, že sme mu ten
jeho svet vláčili so sebou- kalkulačka, kniha,
CD. Má absolútny sluch, takže ho stále vyrušil detský plač, on potom rozplakal ostatných. Pred deťmi mladšími ako on prcháme
dodnes.

Daniel svoje ataky prejavuje presne ako iné
deti autistického spektra, hnevom, krikom,
nikto nevie, kedy to príde. Chce od Vás riešenie a vinníka, ale ani on, ani Vy netušíte aké.
Vtedy prestáva fungovať logika, zmysly, argumenty a už vôbec nie to, že sa to nepatrí.
Potom sa hnevá, sám na seba, že nevie prestať a v ústach má horkú chuť smútku.

Miluje hudbu, predovšetkým vážnu, ale aj
inú, len nesmie byť disharmonická a príliš
hlučná. Nikdy nepozeral rozprávky, vyrastal
na A-Z kvíze, Páli Vám to... tam sa možno
naučil čítať, lebo my sme ho to nikdy neučili. A preto si myslím, že keby nebol autista,
čiže grafické zobrazenie písmen a čísel jednoducho vie, bol by ťažký dysgrafik, možno
nevzdelávateľný v bežnej škole.

Keď všetko prehrmí a on zasa tlieska ručičkami a ja som ešte „rozbitá“, on odpovie:
„Neviem prečo, ale musí to tak byť. Neviem
prečo mám pocit, že mi nechcete rozumieť.“
Alebo „podľa autistickej kultúry je to tak...“
vďaka Bohu to dokáže povedať.

Teraz šiestak. Je integrovaný a má asistentku, ktorú vždy nejakým spôsobom doslova
vybojujem. Je výborným žiakom. Má cit aj
sluch na jazyky, hoci ja som ťažko nedoslýchavá, takže mi tento text opravil, gramaticky, štylisticky, aj obsahovo, aby tam neboli
emotívne slová. V škole svoje správanie koriguje, doma je to oveľa veselšie a hlučnejšie,
hlavne v poslednom roku sa hnevy stupňujú.
Nemá rád zmeny, neistotu v nás, komentuje
zákony, migračnú politiku, chodníky, na ktorých padá, neznáša výkričníky, nemôžem
hovoriť emotívne a všeličo iné, čo netušíte
ako zareaguje, v podstate to nevie ani on.
V prvom ročníku, po príchode zo školy, sa
vyzliekol úplne donaha, pustil si CD a obliekol sa, keď dohralo. Ja som to vnímala ako
očistu, relax, terapiu. Dnes je to telka. A keďže všetko vníma cez čísla, tak prešťukáva,
posúva, do nemoty opakuje. S kalkulačkou,
vernou kamarátkou si vystačí na všetko, len
ju mama nesmie zabudnúť. Knihy sú všade,
ale súvislé čítanie je pre neho náročné. Číta
po slovensky, česky, poľsky a nedávno som
zistila, že aj rusky, pri návodoch aj fínsky.
Ale pätu na ponožke si nájsť nevie, nevie krájať, zablúdi aj v byte, nedokáže si umyť tvár,
poskladať veci...
Pár veselých pikošiek:
Danko, zanes obrus do koša. Zaniesol do smetného. V autobuse mu prezúvate ponožky, lebo má pocit, že z mláky má na nich
kvapku. Lístkové cesto natočíte na odparovač z radiátora, lebo vypredali trdelníky.
V kostole si chce ľahnúť na stoličky, nedá sa
– hnev, decko vyvlečiete do sakristie, lebo
odísť nemôžete, tam sa nedá ľahnúť tiež. Tak
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Všetci vieme, že autistická kultúra je príliš
úprimná na to, aby bola slušná a naša neurotypická je príliš slušná, aby bola úprimná.

A možno sa takto cítia aj všetci autíci, ktorí
nevedia hovoriť, a preto používajú svoj jazyk, svoje prejavy, svoje volanie o pomoc.
Keď som mu povedala, že Maťka natrhá
za rok 2 tony papiera, odpovedal: „Aspoň
niečo užitočné, keď už...“ nedopovedal.
Pre neho je jej poslanie v živote jasné.
Nikdy som nepátrala po tom, aké sú dejiny
autistického vnímania sveta. Počula som názor, že keby nebolo autistickej kultúry, ešte
dnes žijeme v jaskyniach a opekáme mäso
na ražni.
Dnes štatistiky hovoria o epidémii autizmu.
Dnes je to údajne každé sté dieťa, za pár
rokov vraj každé 80-te. Máme sa teda autizmu báť? Alebo toto odlišné chápanie sveta
prijať ako fakt a spolupracovať s ním? Je to
neskutočne náročné a zložité, ale je to zároveň naše zrkadlo. Autistom je Vaše dieťa 24
hodín a po celý svoj život. Musíte ho vypraviť
do života, pričom viete, že nebude nikdy samostatné. Jeho talenty musíte nasmerovať
tak, aby boli osožné nám všetkým. Samy to
však nedokážeme, bez úzkej spolupráce so
školami, zariadeniami, asistentmi a ochotnými priateľmi to nejde.
Dieťa, ale aj rodič, potrebuje aj iný priestor
ako je byt či zaužívaný stereotyp, potrebuje
iných ľudí, iné autority. Potrebuje bezpečný
priestor, v ktorom sa cíti dobre a v ktorom
nie je mama.
Nám sa akýmsi zázrakom vždy darí nájsť pre
Danka to pravé. Či to bola MŠ, bývalá ZŠ,
alebo tá dnešná. Má skvelú triednu, ktorá
mu na vysvedčení k správaniu dopísala zasa sme sa od neho veľa naučili. Na každú
zmenu, nedorozumenie v triede či obyčajný
výlet chcú poznať jeho názor. Ako redaktor
veľmi profesionálne vytvára školský časopis.
Asistentka s ním pracuje presne tak citlivo

ako Natalie s Monkom. Lebo iba toto je cesta k porozumeniu. V ZUŠ sme našli vnímavú učiteľku klavíra, ktorá sama navrhla, že
to s ním skúsi. Hrá Dankovu ľavú ruku a on
sám si vystačí s ukazovákom, poprípade sa
mu niekedy podarí zapojiť aj tri prsty. Hrajú
krásne, lebo obidvaja hudbu cítia a cítia sa
i navzájom.
Do každého zariadenia, do ktorého syn išiel,
som napísala, čo má rád, čo mu vadí, aké sú
jeho reakcie. Vždy sa snažíme komunikovať
konštruktívne, zažili sme rôzne reakcie, ale
priame odmietnutie nie, alebo som sa nedala?
Spoločnosť a štát samozrejme nie sú pripravení a asi sa ani nechystajú tento problém
systémovo riešiť - to je podľa Danka konšpirácia a momentálne majú iné starosti.
Zariadenia, ktoré chvalabohu vznikajú, zakladajú rodičia alebo samotní dospelí s poruchou autistického spektra. Už len vedomie, že máš kam ísť, veľmi pomáha.
Keď mi bezprostredne po diagnostike povedali, aspík ako vyšitý, asi sa mi uľavilo. Jasne,
že by som prijala inú odpoveď, ale zároveň
sa veľa vecí vysvetlilo. Bolo to možno o to
ľahšie, že prijatie prvej ťažkej diagnózy som
mala za sebou a vedeli sme, čo robiť, aby sa
stav zlepšoval.
Pri diagnóze autizmus si ako matka bezmocná a zúfalo si praješ, aby to bolo inak. Neješ,
nespíš, plačeš dni a noci so svojím dieťaťom
a nikto Ti nedá návod, čo máš urobiť. Zrúti sa
Ti svet a si v ňom sama so svojím autíkom.
Muži - otcovia často nevedia, ako sa zachovať, sú rovnako bezmocní a nešťastní, len to
nepovedia. A čo súrodenci? Vaše najbližšie
okolie nechápe a v dobrej snahe pomôcť narobí viac kriku ako pokoja. Pre mňa je práve
ten tretí element zvládnuť najťažšie. A kde
som ja, môj osobný život, záľuby, sny.
No tieto deti si nás vybrali za rodičov a veria nám, že to zvládneme. Jeden český dokument, o relaxačnou pobyte dospelých
autistov bez rodičov, končil slovami jedného
z asistentov: „Byť svätým týždeň, to ešte ide,
ale byť svätým celý život?“
A čo keď svet autistického vnímania je tu,
aby nás všetkých posväcoval, aby nás robil
vnímavejšími, trpezlivejšími a múdrejšími.
Aby tá iskra z šťastia z dokola lietajúcej Mati,
z kresieb Tobiho Pepka námorníka, Adkovho Lega, jašenia Milanka so sestrou Evičkou,
tanečných ukazovačiek Terezky, či recitácie
Kajka, hudby Danka, striekajúcej vody Matúška, opakujúcich sa čísel Martinka, ufkajúcich vláčikov Timka, prehrávania pesničiek Aďka a pokoja prírody Janka preskočila
na nás a učila nás žiť inak. A vieme povedať,
ktorý svet je ten prvý?
S úctou a pokorou Janka Droppová z Martina
jún 2016 I Inak obdarení I
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Bežím s lepším pocitom...
„Tak už je po. Výsledný čas v cieli 1:41:29 hod.,
čo nie je až také podstatné. Dôležitejšie je to,
že sa mi bežalo lepšie, s lepším pocitom, lebo
som bežal za Svetielko nádeje. Ďakujem, že
som mohol za vás bežať a teším sa na ďalšiu
spoluprácu.“ Tieto krásne slová nám napísal
po absolvovaní polmaratónu Radoslav Kandra
zo Zvolena. Tak ako mnohí ďalší bežci, hľadal
niečo, čím by svojmu „rozbehnutému“ koníčku dal ešte väčší zmysel. Niečo, čo by ho ešte
viac motivovalo prekonávať svoje možnosti
a hnalo do cieľa s maximálnym nasadením.

Prečo som sa rozhodol bežať pre
Svetielko nádeje?
Rodina Mellová, rekreační bežci: Sme
manželia, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu
a charite už viac ako 20 rokov a k tomu
vedieme aj naše deti. Naši traja synovia
s otcom radi behajú, a preto sa aj týmto
spôsobom snažíme pomôcť. Bežecké preteky sú veľmi obľúbené medzi širokou verejnosťou, sú navštevované čoraz väčším
počtom ľudí všetkých vekových kategórií.
Preto chceme a radi využijeme aj tento
spôsob pomoci - zviditeľnením a propagovaním Svetielka nádeje na bežeckých
tričkách. A prečo práve Svetielko nádeje?
Činnosť a zameranie sú nám blízke a ľudia,
ktorí v občianskom združení pracujú tiež.
Poznáme činnosť Svetielka nádeje od jeho
vzniku a radi ich podporíme aj týmto spôsobom. Tým, že beháme aj za Svetielko
nádeje, máme väčšiu motiváciu vyhrávať,
aby sme „svietili“ aspoň občas na stupni
víťazov a tak pritiahli pozornosť ostatných,
aby videli, prečo máme dôvod behať.
Michaela Kúdeľová, hokejová rozhodkyňa: Myslím si, že každý z nás má na svete svoje poslanie. Som vďačná, že tým mojím je spôsobovať ľuďom úsmev na tvári,
rozsievať dobrú náladu a objavovať v nich
to najlepšie, čo v sebe ukrývajú. Poslanie
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Bežať a pomáhať. Podporiť svojím výkonom
tých, ktorí si nemôžu obuť tenisky a vybehnúť
na trať, aj to je motto mnohých bežcov, ktorí si
intenzívne a zmysluplne obliekajú tričko Svetielka nádeje. Bežia a myslia na deti, ktoré sa
ocitli na tej najťažšej trati plnej prekážok. Dávajú svojim bežeckým výkonom hlbší zmysel a to
ich ženie dopredu. „Stále mi niečo na týchto
pretekoch chýbalo. Pointa. Našiel som ju vďaka Svetielku nádeje. Pomoc niekomu, kto to
potrebuje, to je úžasná motivácia. Teraz to má
oveľa hlbší zmysel“ – to sú slová Mareka Voj-

s podobnou myšlienkou nesie v sebe i Svetielko nádeje - centrum pomoci detskej
onkológie. Verím, že sa ľudia vzájomne
priťahujú podobnými vibráciami a bolo,
zdá sa, len otázkou času, kedy sa so Svetielkom nádeje pritiahneme. Beh je súčasťou môjho životného štýlu už od detstva.
Vážnejšie som ho začala brať od roku 2011,
odkedy sa zúčastňujem rôznych bežeckých podujatí. Spojiť moju vášeň, beh, so
šírením a dávaním do povedomia širokej
verejnosti Svetielko nádeje, ktorému môžu
ľudia pomáhať materiálne či finančne, je to
najmenej, čo môžem pre onkologické deti
spraviť.
Svetlana Lipárová, triatlonistka: Je veľa
dôvodov, prečo áno, ale nepoznám žiadny
prečo nie! Ak nejaký môj beh, resp. promo
počas behu pomôže druhým ľuďom a priláka viac ľudí pomôcť dobrej veci, budem
rada. A ešte radšej, ak sa podarí rozbehnúť
reťazovú reakciu. Dobré nápady a myšlienky sa musia podporovať!
Ondrej Doletina, triatlonista: Nepoznám lepší dôvod ako pomoc pri zviditeľnení organizácie, akou je Svetielko nádeje.
Hoci tým nepomáham priamo malým bojovníkom, zmysel tejto úžasnej myšlienky
bude o to viac napĺňaný, čím viac ľudí bude
o nej vedieť a bude sa zaujímať a bude pri-

Michaela Kúdeľová

Daniel a Damián Mellovci a Branislav Bician

¨ svetielko nádeje

níka, ktorý tento rok v júni organizuje už piaty
ročník pretekov Lučatínska 11 a opäť s podporou pre naše občianske združenie. Bežcov, ktorí si do štartovej listiny píšu Svetielko nádeje
pribúda každý deň. Pribúdajú aj medaily, ktoré
sa po úspešných pretekoch bežci rozhodli venovať deťom na onkológii. Rozrastá sa komunita ľudí, ktorí bežia s lepším pocitom. Našli
dôvod behať. Ich nadšenie pre dobrú vec je
úžasne „nákazlivé“, motivujú ďalších a ďalších.
Do zdolávaných kilometrov vkladajú svoje
veľké srdce. S obdivom sledujeme všetky ich
výkony. S vďakou prijímame každú informáciu
o nových nadšencoch rozhodnutých rozbehnúť sa pre dobrú vec. Pre Svetielko nádeje.

kladať drievko po drievku, nech je to svetielko z ohníka čo najväčšie.
Branislav Bician, rekreačný bežec: Som
rád, že môžem takto aspoň malou mierou prispieť propagovať prácu skvelých
ľudí, ktorí neustále myslia na to, ako pomôcť malým onkologickým pacientom,
ako zmierniť ich trápenie, ktoré si ani neviem predstaviť, a to neuveriteľne veľkým
množstvom aktivít.
Peter Šúrik, rekreačný bežec: „Začalo to,
keď prišla cez známych ponuka pridať sa
k SN a to som neváhal ani sekundu. Je to
tá najmenšia pomoc, akú môžem zo svojej
pozície urobiť, šíriť meno a myšlienky SN,
zapájať do toho svoje okolie a prezentovať
navonok skvelú myšlienku.
Svetielko nádeje má pre mňa aj prenesený
význam. Bojujem s každou výzvou na trati,
keď už mám pocit, že nevládzem. Častokrát mám pocit, že mi bliká to svetielko, že
to zvládnem a dodáva mi silu. Pritom viem
a chápem, aký boj musia zvádzať deti,
za ktorých podporu vlastne behám. Je to
taká symbolika, pritom môj boj je proti
ich boju skutočne len symbolický a tak to
aj beriem. V každom prípade som hrdý, že
môžem aspoň takto pomôcť.“
Vanda Prandorfyová
Svetielko nádeje
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PRÍRODNÁ - ALTERNATÍVNA LIEČBA ¨

Žime zdravo s prof. Katarínou Horákovou
V zdravom tele zdravý duch, preto naša spoločnosť vo svojich publikáciách podporuje pre zlepšenie vášho života aj publikácie o zdravom životnom štýle predstavíme úryvky z jej knihy Oddelená strava – Pre zdravie, vydavateľstva Plat4M Books::

Podľa týchto parametrov si svoju
dennú výživu môžeme organizovať
nasledovne
Nezabudnime, že tráviaci proces je ráno ešte
slabý. Podľa hladu a chuti, typu tráviacej aktivity, ale aj v závislosti od veku a pracovnej
činnosti budú raňajky vyzerať rôzne. Kto ráno
potrebuje dlhší čas, aby sa prebudil, u koho
hlad nastáva až neskoro dopoludnia, tomu
stačí trocha ovocia alebo len čaj či šťava.
Nervovo vyťažení, skôr jemné povahy a ľudia
so silným spaľovaním, potrebujú, naopak,
často výdatné raňajky. Z uvedeného hľadiska
si vyberme niektorý z variantov. Na prázdny
žalúdok vypijeme najprv 2 dcl vody (najlepšie
vlažnej) a popíjame 3 až 4 dcl bylinkového alebo ovocného čaju s citrónovou šťavou. Druhy
čajov je dobré striedať v mesačných až dvojmesačných intervaloch. Výber robíme podľa
toho, aké cítime ťažkosti alebo preventívne.
Najskôr zjeme po polhodinovej prestávke 2
až 3 kusy rôznych druhov ovocia, podľa ročného obdobia. Nesladenú čiernu kávu (ak
sa jej nemôžeme vzdať) vypijeme niekedy
v priebehu dopoludnia. V tomto čase tiež popíjame minerálky alebo ovocné čaje. Ak úplne vylúčime čierny čaj, rôzne džemy, údeniny
a chlieb s maslom, s prekvapením zistíme, že
sme v čoraz lepšej kondícii, plní energie a elán
nám vydrží po celý deň. Obedujeme medzi
12. až 13. hodinou. Výdatné raňajky pomáhajú proti obezite, kým ľahké ju zväčšujú, preto
sa ešte vrátime k raňajkám. Ak nám nestačí
len ovocie, urobme si kašu alebo müsli z ovsených vločiek, obilných klíčkov s orechmi
a hrozienkami prípadne si namiesto ovocia
vezmime čerstvú zeleninu, celozrnný chlieb
opečený na hriankovači alebo grahámový
rožok mierne potretý rastlinným maslom, či
rôznymi nátierkami alebo biely nízkotučný
jogurt. V každom prípade by sme mali začať
deň surovou stravou plnou enzýmov a vitamínov – nesmie sa zahriať nad 40 °C. Pol hodiny (ak ide o banán 1 hodinu) pred obedom
by sme mali skonzumovať aj posledné ovocie.

Obed

Od desiatej hodiny prepoludním do druhej
hodiny popoludní prebieha pre mnohých
ľudí najproduktívnejšia časť dňa. Predpoludním dosahuje pamäť schopnosť učenia
a celková kreativita svoj vrchol. Potom výkonnosť opäť klesá, pričom opäť začína fáza
pokoja, určená na trávenie. Keď tráviaca sila
dosiahne najsilnejšiu aktivitu, je najvhodnejší čas na obed. Ten má byť okolo dvanástej
hodiny najväčším jedlom dňa. Pre staršiu
generáciu to bolo ešte celkom samozrejmé.
„Úderom dvanástej“ bol obed na stole. Zdravú tradíciu dnes zatlačili do úzadia chlebíčky,
www.inakobdareni.sk

teda „rýchle občerstvenie“, a hlavné jedlo sa
prekladá na večer. Vzhľadom na moderný
rytmus práce je to pochopiteľné. Nie je to
však o nič menej nezdravé, pretože výživná večera sa dá iba ťažko stráviť. Zaťažuje
spánok, ovplyvňuje nočnú regeneráciu tráviacich orgánov. Následkom toho vznikajú
splodiny látkovej premeny a jedovaté substancie, ktoré môžu dlhodobo viesť k celému
radu ťažkostí a ochorení. Jasným príznakom
býva únava a nevoľnosť už ráno, poruchy
chuti do jedla, tuhé a bolestivé kĺby. Hlavné jedlo na obed a zmena na ľahkú stavu
večer už behom niekoľkých dní zlepší pocit
pohody. Ideálna je ryža so zeleninou, zemiaky upečené v rúre, k tomu dusená zelenina,
bezvaječné celozrnné cestoviny s hlivou, so
šampiňónmi alebo iným druhom húb (podľa sezóny), udusených na cibuľke. Slovom,
akákoľvek kombinácia potravín skupiny B so
zeleninou alebo ovocím.
Trikrát do týždňa si doprajme mäso, najlepšie je biele (kurča, morča, králik) a jeden až
dvakrát rybu so zeleninovým obložením.
Povzbudzujúci účinok bielkovinového jedla
maximalizujeme tým, že obmedzíme súčasný
príjem tukov na minimum a úplne vylúčime
prílohy (sacharidy zo skupiny B). Dôležité je
potom minimálne 4 až 5 hodín nejesť, aby
sme si boli istí, že všetko zo živočíšnej stravy
už máme strávené a môžeme pokračovať
v rastlinnej strave zo skupiny B. Samozrejme
závisí to od množstva, ktoré zjeme, pričom
vychádzame z normálnej porcie. Najlepším
signálom prázdneho žalúdka je pocit hladu.
Po obede by sme sa mali na päť až desať minút uvoľniť, kým sa znova pustíme do činnosti. Ak máme trocha viac času aj príležitostí,
je dobré vyložiť si nohy hore, na stôl. Malá
vychádzka pre dobré trávenie nám potom
zmysluplne uzavrie popoludňajšiu prestávku.

Večera

Ak sme mali teplý obed, ideálne sú studené
večere. Zo syrov sú najzdravšie nízkotučné
tvrdé syry, olomoucké syrečky, romadúr alebo cottage syr, nízkotučný tvaroh či netermizovaná bryndza. Zapamätajme si však, že
kto má problém so spánkom, nech nejedáva
bielkovinové jedlo predtým, ako sa ukladá
k spánku, pretože bude mať problémy so zaspávaním, ako aj kvalitou spánku.
Podľa možností jedzme okolo 18. hodiny, aby
sme vyhoveli cyklu látkovej premeny. Neskôr
sa totiž látková premena opäť spomalí a nedokážeme potravu tak dobre stráviť. Inak by
sme mali večer využiť na zotavenie a naladiť
sa na nadchádzajúci nočný pokoj.
Ak teda chceme striedať počas jedného dňa
potraviny zo skupiny A so skupinou B, musíme medzi každým jedlom udržať potreb-

né časové odstupy. „Prečkávaci“ čas vyplníme bylinkovým čajom, vodou, minerálkou,
troškou orieškov, ovocím alebo zeleninou.
Jasné je, že každý z nás je iný, niekomu to trávi
veľmi rýchlo, inému pomaly. Môžeme si však
vytvoriť určité všeobecné pravidlá a tieto si
prispôsobíme na základe vlastných pocitov
a skúseností.
Pozor na jedlo pred spaním!
Nočné hody sú pre nás tabu. Vedú k priberaniu a navyše riziko tzv. gastroezofageálneho
refluxu a s ním spojeného pálenia záhy.

Recepty na inšpiráciu

Bielkovinové jedlá kombinované
so zeleninou
Rybacia polievka
• hlava a chvost z 2,5 kg kapra, koreňová zelenina, kel, pór, cibuľa, kurkuma, zmes korenia na ryby a morská soľ
Hlavu očistíme, odstránime z nej očné buľvy, tlamu, jazyk a spolu s kúskami mäsa zo
zadnej časti tela ryby dáme variť. Po uvarení
precedíme a do vývaru pridáme koreňovú
zeleninu, kúsok kelu, pór, cibuľu, kurkumu
a varíme do zmäknutia. Potom všetko nakrájame na kúsky a spolu s kúskami mäsa zbaveným kostí vrátime säť do vývaru, okoreníme
a osolíme. Pridáme mlieč alebo ikry, necháme
všetko zovrieť a polievka je hotová. Pred servírovaním pridáme petržlenovú vňať.
Zapekaná brokolica
• 800 g brokolice, 5 vajec, 1 pl rastlinného
tuku, 100 g nastrúhaného syra 30 %, 0,25 l
jogurtu, 4 strúčiky cesnaku, olivy, morská
soľ, kurkuma, bazalka a petržlenová vňať
Brokolicu rozoberieme na menšie ružičky,
ktoré najprv v pare predvaríme a potom ich
položíme na dno vymastenej misy. Rozšľaháme vajíčka, pridáme jogurt, prelisovaný
cesnak, olivy, korenie a soľ. Zmesou zalejeme brokolicu a necháme zapiecť. Tesne
pred dokončením pečenia vrch posypeme
nastrúhaným syrom. Podávame posypané
petržlenovou vňaťou so zeleninovým šalátom podľa výberu.
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¨ Pozitívne myslenie

Simona Strelcová - Úryvky z knihy Vyryté v srdci a pamäti
s podtitulom Návod, ako brať hendikep s humorom
Náš najobľúbenejši príbeh „Lavička“!
ajka vymyslela výlet na pirátsku loď,
plavili sme sa po Liptovskej Mare.
Boli sme spolu s Jankou Tučekovou. Keďže
som sa nezmestila vozíkom cez ten mostík
so schodmi, tak ma chalani museli preložiť na lavičku pre posádku a vymyslieť, ako
dostať môj vozíček na palubu. Janka ma
poriadne zabalila do svietivej zelenej deky,
ktorú nám dali.
Janka nadšene prehovorila: „Ako pekne sedíš, Simi.“ Vážne, spočiatku sa mi sedelo dobre. No pretože bola tá lavica z dreva a ešte

M

P

k tomu mriežkovaná, začala ma tlačiť. Hádam
jej nebudem kaziť radosť, môj fajnový zadoček je zvyknutý na mäkké podušky a vankúšiky. Musí si privyknúť aj na toto! Rozprávala
som si v duchu. Ale postupom času sa bolesť
začala stupňovať a mrvila som sa.
Janka si to všimla a spýtala sa: „Zle sedíš?“
Nečakala na odpoveď a skúšala ma napraviť.
Ale to bolo ešte horšie, lebo každý pohyb
na lavičke ma hrozne bolel. Až mi vyhŕkli
slzy, ale tie nevidela pre šiltovku, ktorú som
mala na hlave. Keď Maťo Šima zbadal, že sa
so mnou trápi, pribehol k nám a napravil ma.

rvé, čo ma napadá v súvislosti so Simčou,
je asi aj prvé stretnutie so Simčou. Simča, pamätáš si, ako sme ti nevedeli dať piť?
Ja si to dobre pamätám, ako sme sa trápili
a nič, a ty stále smädná bola, sme sa báli, že
nám uschneš. Ďalej si spomínam aj, ako som
ti hlavu buchol o autobusové dvere . Ha-ha,
prepáč. Spomínam si, že keď si mi prvýkrát
napísala na FB a netušil som, že si to ty.
Takisto s Maťom mám toho veľa, ako sa vždy
bál a ja s mojím humorom, veď vieš.
Katka ako každému väčšinou povie áno....

tak som sa jej raz pýtal: „Katka, dobre sa
máš?“ Ona, že áno... „Katka a rada si v tábore?“ Ona zase áno... „A rada si, že ma vidíš?“
Ona áno... „A môžem si prisadnúť?“ A ona, že
nieee.... Ha-ha, ma dostala...
Alebo, ako sa Fifo zvykol vyzliekať. Či Ľubko,
ako je sčítaný a veľa toho vie. Peťa zase je
starostlivá a sebestačná. O tebe, Simča, ani
nehovorím... múdra a charizmatická. Mám
s vami veľa dobrých spomienok...
-Tomáš Antošík-

Pamätáte si to?
Jančim sme chceli ísť na animovanú rozprávku Šmolkovia 2 a nakoniec
s nami išli aj Aďa s Mončou a Benčim. S Jančim
sme sedeli vedľa seba. On si kúpil pukance,
ale urobili mu skoro celé obhorené. Takže keď
som sa náhodou na neho pozrela, tak som
videla, že sa kyslo tváril po každom súste. Nakoniec ich krvopotne zjedol. Bol celý mastný
(ruky a pusu mal mastnú). Zrazu mi zobral
z ruky moju papierovú vreckovku a utrel sa
ňou. Bol tak zaujatý tým filmom, že si neuvedomil, čo robil. Keď sa otočil ku mne a zbadal
môj udivený pohľad, spýtal sa: „Čo ti je, Simi?
Treba ťa napraviť?“ No potom si uvedomil, že
drží mastnú vreckovku a pozrel mi na prázd-

nu pravú ruku a vtom mu došlo: „To bola tvoja, však?“ Ja som prikývla. Hneď mi dal novú
a my sme sa snažili zadržať smiech. O chvíľu
som sa šmykla trochu dole, blížila som sa ku
kraju sedačky. Šťukla som ho do pleca, ale
on nezareagoval, preto som to skúsila znova
a stále nič. Som sa už bála, že spadnem, keď
v tom momente Tomáš Beňo pribehol ku
mne a podražene zasyčal na Jančiho: „Veď
nevidíš, že padá?! Tak si zaujatý filmom, že je
pre teba neviditeľná a okrem toho jej kradneš
vreckovky! Ešte raz jej niečo urobíš, vymeníme si miesta.“ Po tomto výroku sa na mňa
Janči ospravedlňujúco kukol, kým ma Tomi
naprával. Keď film skončil, vyšli sme z kinosály a chcela som piť. Tak Monča naliala vodu
do pohárika a vzala uteráčik, ktorý mi dávajú

S

V

Ľubkinom turnuse, pred rokmi, sme sa
vybrali opekať na bystrickú kalváriu. Pekne sme sedeli v autobuse a tešili sa, keď autobus zrazu zastal pod kalváriou a šofér nám
oznámil, že hore nemôže ísť, lebo sa tam s autobusom nevykrúti. Všetci sme ostali prekvapení a neveriacky sme vystúpili a pri pohľade,
čo nás čaká, sme ústa nezatvorili. Bolo strašné
teplo a nás čakalo vytlačiť všetkých na vozíkoch a spoločne vyjsť na kalváriu.
Tešila nás ale myšlienka super opekačky,
takže sme to s vypätím síl nejako, ako vždy,
zvládli. Hore nás čakalo prekvapenie. Na-
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Janka sa ma opýtala: „Si už dobre?“
Ani som jej nestihla odkývnuť, už jej oponoval: „Myslím, že je problém inde.“
Janka sa obrátila ku mne: „Bolí ťa chrbtica
z tej lavice?“ Pokrútila som hlavou.
Nešťastná mi dala ďalšiu otázku: „Zadok?“
Horlivo som prikývla.
„Nič, musím ju dať do vozíka,“ s týmito slovami ma Maťo zdvihol a odniesol do vozíka. Zvyšok času plavby a programu som si
už užívala v pohodlí vozíka zababušená až
po uši v neónovo zelenej deke.
-Simi-

pod bradu. Už mi išla k ústam, keď vtom Janči
dostal záchvat smiechu. Neviem, čo mu prišlo
smiešne, možno tá vreckovka, alebo si spomenul, ako som kvôli nemu skoro spadla zo
sedadla. Keďže ma dosť chytľavý smiech, tak
sme sa začali smiať všetci. Smiali sme sa stále viac a viac a ľudia po nás pozerali, čo nám
je. Asi si pomysleli, že nemáme všetkých päť
pohromade, ale nám to bolo srdečne jedno.
Po chvíli Monča so smiechom prehovorila:
„Takto sa Simča nikdy nenapije, Janči.“ Janko
sa už zadúšal smiechom: „Ja viem! Ale nech
sa Simča prestane smiať prvá!“ Tak som sa
horko- ťažko prestala smiať a konečne som sa
napila.
-Simča-

miesto opekačky sme uvideli prenosný gril,
nachystané špízy a zemiaky, čo nás potešilo,
lebo na tie špízy sme sa všetci veľmi tešili a aj
na zemiačiky. Pustili sme sa teda do čistenia
zemiakov. Čo sa však nestalo. Nejako sme
nevedeli rozkúriť v grile, chlapci to skúšali
a keď sa im to nakoniec podarilo a dali sme
tam zemiaky, tie zemiaky sa nie a nie upiecť.
Nakoniec sme to už vzdali a chlapci Lieskovskí, ktorí boli strašne hladní, zjedli tie zemiaky aj surové. Všetci sme sa na tejto situácii
zasmiali, veď mohlo byť aj horšie.
-Veronika Morvayováwww.inakobdareni.sk

Pozitívne myslenie ¨

Čo poviete, mýlim sa?
Nemáte pocit, že čas akosi prirýchlo letí? Prah
dverí nám práve prekročil jún. V tomto období sa mi častejšie vynárajú spomienky na detstvo. Práve preto, že začína sviatkom detí.
Internet je dnes plný názorov, že dnešné deti
detstvo nemajú. Nechodia von, sedia doma
pri počítačoch, tabletoch či televízoroch.
Áno, je to iné detstvo, na aké si spomínam ja.
No pre nich je to normálne, tak ako pre nás
bolo kedysi. Hrávali sme sa všetci vonku, dlho
do tmy. Nemali sme hodinky, ale keď začínalo
byť šero, pobrali sme sa domov. Alebo na nás
začali z okna pokrikovať naše mamy. Nemali
sme veľa hračiek, no mali sme viac fantázie
a hračky sme si vedeli vyrobiť z čohokoľvek.
Ja som neskákala škôlku a gumu z pochopiteľných dôvodov, ale vždy som bola zapojená
do akcie, rátala som kocky, skoky cez gumu,
určovala poradie. To bolo to naše detstvo.
Myslím, že sa to vzhľadom na to, ako ide doba
míľovými krokmi dopredu, s tým dnešným
ani porovnávať nedá. Čo poviete, mýlim sa?
Ďalšia z vecí, ktoré mi v pamäti z detstva

zostali, sú dlhé odlúčenia od rodičov, rodiny. Mesiace strávené v kúpeľoch. Každý rok
s iným kolektívom a často aj na inom mieste. To bola iná škola. Taká, kde sa vás snažili
postaviť na nohy. Kde boli oveľa prísnejšie
pravidlá ako doma. Keď som však prešla
svoje prvé kroky mimo vozíka, tak som si
pripadala, ako keby som vyhrala jeden zápas
na svojom celoživotnom turnaji. Nuž áno,
celoživotnom, lebo stále bojujem.
Možno práve preto som pubertu prežila
spolu s hokejom. Usmievate sa? Pokojne.
Ale naozaj to tak bolo. Všetko to začalo ZOH
v Lillehammeri a pretrvávalo aj niekoľko rokov po nich. V tom čase som sa zaradila medzi fanatikov. Tých najskalnejších. Sledovala
som ligu, jednotlivé kluby, ich hráčov. Majstrovstvá sveta, ktoré prebiehali vždy u nás
doma v papučiach, boli sprevádzané rôznymi typmi mojich emócii. Na strednej škole
som sa dokonca zúčastnila Majstrovstiev vo
Viedni. Vyhrala som lístok v zbere papiera.
Bol to zážitok na celý život.

Viete, ja tú hru budem mať vždy rada práve
preto, že mi to pripomína každý môj zápas
samej so sebou. Ja viem, je to kolektívny
šport, ale ani ja na to nikdy nie som sama.
A o tom to celé je. Tešiť sa z každej výhry, byť
vďačný za remízy a nevzdať sa ani pri prehre
s danou činnosťou dňa.
Priznám sa, že dnes som sa zaradila medzi
fanúšikov, čo si hokej zapnú, len keď je väčší
turnaj. Často nepoznám hokejistov, ktorí sú
v zostave. Ale pocity zostali rovnaké. Stále prežívam naplno každý zápas a pri jarnom upratovaní vytiahnem svoje zošity plných výstrižkov z novín, ktoré mi starký poctivo odkladal.
A tak si zaspomínam aj na veľa svojich pádov
a vstávaní zo zeme, ktoré mám za sebou.
Aj vás niečo takto ťahalo hore? Nejaká činnosť, ktorá vám dávala silu a odvahu a neprestávali ste veriť? Je to tak ešte aj dnes? Ak
nie, možno je čas si zaspomínať alebo si nájsť
niečo nové, čo vás za to pomyselné lano vytiahne hore.
Držím palce, Monika Jalakšová

Sú bohatí ľudia šťastní?
Je pekné mať veľa peňazí na účte a dopriať si
za ne všetko, čo chceme, no treba s nimi vedieť aj správne hospodáriť. Musíme sa naučiť
vážiť si každé euro, ktoré sa k nám dostane.
Ďakovať za možnosť zárobku, za príležitosť
chytiť do rúk bankovku, ktorá nám patrí. Ak
nie sme chamtiví, ak nemyslíme len na seba,
ale vieme sa aj podeliť s tými, ktorí potrebujú pomoc, to je bohatstvo.
Peniaze boli, sú a budú. Niekto má viac, niekto prežíva od výplaty do výplaty.
Je veľa aj takých, ktorí majú na účte milióny,
kupujú si drahé autá, domy, chodia na dovolenky, ale srdcia majú studené, nepomôžu
chudobnejším. Sú títo ľudia šťastní? Myslím, že nie. No nesúďme ich. Nevidíme čo
všetko prežívajú, akými životnými skúškami
prechádzajú. Rodinné problémy zakrývajú
tým, že zháňajú majetok. Nechcú vidieť to,
že najbližší páchajú ťažké zločiny, že deti nezvládajú situácie a prídu svojvoľne o život.
Čo z toho, že otec dá synovi peniaze, syn ich
dostane len tak zadarmo. Na čo ich použije?
Skúsi žiť na vysokej nohe, kupuje si drahé
veci, aby zapadol do spoločnosti. A zrazu
príde do partie, kde mu ponúknu drogy.
Skúsi raz, dvakrát a ak rodina nezasiahne, už
je náročné nájsť cestu späť. Začne predávať
majetok, ktorý nadobudol otec. Ten otec,
ktorý mu dával peniaze len tak zadarmo. Syn
to zneužíval. Takto použité peniaze strácajú
svoj účel. Nepomáhajú, práve naopak, škodia. Otec, keď zistí čo sa deje, pracuje ešte
viac, aby napravil všetky chyby, ktorú spôsowww.inakobdareni.sk

bil syn. Matka sa trápi, ochorie. Načo sú im
peniaze, majetok,... ? Rakovina nezmizne len
tak. Nechcela by som byť v koži tejto rodiny.
Čo z toho, že majú veľa na účte, keď sa rodina
rozpadá, keď nemá pokoj.
Peniaze si vedia vážiť len takí ľudia, ktorí
k nim prídu poctivou prácou. A tak by to aj
malo byť.
Viac peňazí získame, keď robíme prácu, ktorá
nás baví a napĺňa. Darmo budeme lamentovať, chodiť do roboty len z povinnosti, čo si
tým privoláme? Len nechuť k práci, a tým
pádom nemôžeme čakať ani dobrý zárobok.
Viem, že v dnešnej dobe je náročné nájsť si
prácu, ktorá by spĺňala všetky naše požiadavky. Niekto musí robiť aj to, čo ho práve nebaví.
Každý z nás prechádza rôznymi skúškami. Sú
rodiny, kde je viac členov chorých a tí zdraví sa majú čo obracať, aby získali peniaze
na pokrytie výdavkov na liečbu, ale aj kúpu
pomôcok, ktoré uľahčia chorému život. Obdivujem matky, ktoré sa samé starajú o svoje
choré inak obdarené ratolesti, partner si neplní vyživovaciu povinnosť a mamičky akoby
toho nemali dosť, musia ešte od neho požadovať súdnou cestou to, čo patrí deťom.
Niektorí ľudia lamentujú, že nemajú dostatok
peňazí, opatrovateľský príspevok – almužnu,
že tento náš systém je nespravodlivý. Boja
sa, že nezvládnu splácať hypotéku, áno, boja
sa právom, ale... treba urobiť niečo preto,
aby im prišli peniaze. Ak je možnosť nájsť si
brigádu, kým je dieťa v škole, tak sa tej príležitosti treba chopiť. Vypadnúť zo stereotypu

a peniažky zarobiť. Táto možnosť je aj popri
opatrovateľskom príspevku. Taktiež je možnosť sadnúť si k počítaču a hľadať možnosť
zárobku. Niekto sa vyhovára, že nevie robiť
s počítačom, tak nech si k nemu sadne a učí
sa. Aj to je krok k tomu, aby prišli peniaze.
Netreba sa ľutovať, asi prišiel čas s tým niečo
urobiť. Nečakajme na zázraky, konajme.
Ako peniaze prichádzajú, tak aj odchádzajú.
Teraz sa pousmejete. Odchádzajú rýchlejšie. Jasné, no treba si vážiť to, že k nám prídu
a nebáť sa ich pustiť. Ak ich pustíme s čistým
srdcom a pokorou, príde ich ešte viac. Ak ich
budeme len držať, nečakajme prísun hojnosti.
Ak budem rátať každý cent a všetky peniaze
odkladať, tak k nám prúdiť nebudú. Pustime
energiu k peniazom a tá bude kolovať. Budeme milo prekvapení, akým spôsobom sa
dostaneme k hojnosti. Dôležité je ďakovať
za to, že máme peniaze na zaplatenie inkasa,
že máme teplo vďaka zaplateniu účtu za plyn
( drevo, elektriku,...). Poďakovať treba aj za to,
že sme našli v peňaženke peniaze na kúpu potravín. Buďme vďační za akúkoľvek hojnosť.
Naschvál píšem akúkoľvek, lebo peniaze - bankovky nie sú najdôležitejšie. Aj materiálna pomoc je veľké plus do rodinného rozpočtu. Ak
nám niekto daruje oblečenie, zaváraniny, drogériu, ušetríme peniažky na iné dôležité veci.
Čo je bohatstvo a hojnosť? Ak máme hojnosť
lásky, pokory, rodinu, priateľov, ktorí pri nás
stoja v každej situácii, to je najväčšie bohatstvo. Preto si vážme, čo máme.
Iveta Burianeková
jún 2016 I Inak obdarení I
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¨ oznamy, pozvánky, inzercia
R1 – centrum intenzívnej terapie
Rudohorská 27
97411 Banská Bystrica
poskytuje rehabilitačné služby zamerané hlavne
na deti s DMO a inými pohybovými problémami formou
TheraSuit terapie alebo individuálnej rehabilitácie
pod dohľadom kvalifikovaných fyzioterapeutov.
Informácie
tel.: 0905 947 997 • kvasnova.jana@gmail.com
www.centrumR1.sk

Pozvánka
Centrum regenerácie a prevencie chorôb v Rovinke
pod vedením Dr. Niké Mosznyák poskytuje nasledujúce terapie:
• Skenar terapia • Oxygenoterapia • Terapia energetickou dekou •
• Bowen terapia • Bioptron • Devény terapaia a snoezelen •
Devény terapia s kyslíkom alebo snoezelen,
príp. vibračnou terapiou podľa chuti pacienta.
Najbližšie sa Devény terapia koná v týchto termínoch:
20.-24.6.2016
18.-22.7.2016
15.-19.8.2016
Kontakt:
t.č. 0911 897 377
e-mail: nike.mozsnyak@gmai.com
www.skenarterapia.sk

Potrebujete pomoc
pri opatrovaní členov Vašej rodiny?
OZ MARGARÉTKA ponúka:
- opatrovateľskú službu priamo v prostredí osoby, ktorá je odkázaná inej fyzickej osoby
- odbornú kvalifikovú pomoc a starostlivosť (základná starostlivosť o klienta, starostlivosť o domácnosť, základné sociálne
aktivity, dohľad, sprievod,...)
- individuálny prístup zohľadňujúci špecifické potreby občana
- ľudský prístup a zaručenú kvalitu poskytovaných služieb
Prostredníctvom opatrovateľskej služby chceme umožniť občanom s ŤZP, občanom s nepriaznivým zdravotným stavom a seniorom, zotrvať v ich domácom prostredí a vytvoriť primerané
podmienky pre zachovanie, obnovu a rozvoj schopnosti samostatného života.

Pozývame Vás na podpornú skupinu pre rodiny s deťmi s autizmom
a priaznivcov, ktorá sa bude konať každú stredu v týždni od 9,30 - 11,00 hod.
v Komunitnom centre Fončorda, na Havranskom v Banskej Bystrici. Môžu medzi
nás prísť rodičia detí, dospelí ľudia s autizmom, ale aj príbuzní a priatelia. Budeme hovoriť o témach, ktoré sú s autizmom spojené. Môžete sa zapojiť do našich plánovaných aktivít. Vítaní budú aj ľudia, ktorí by chceli pomôcť svojou
dobrovoľníckou činnosťou pri našich akciách. Máte možnosť spoznať nových,
skvelých ľudí zapálených pre dobré a nové veci.
Teším sa na vás, Mária Helexová
Prihlásiť sa môžete na e-mail: sposabb@gmail.com

BATESOVA METÓDA

SCENAR TERAPIA

zlepšenie zraku
prirodzenou cestou

špeciálna elektroliečba
v kombinácii s
energetickou dekou

(konzultácie, semináre)

Ing. Daniela Maťuchová

Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
daniela.matuchova@gmail.com
 0907 88 55 01
www.provitalis.sk
Hľadám spoľahlivého, zodpovedného študenta/tku VŠ, najradšej
z odboru sociálna práca, ktorý/á by mal/a mať ukončený bakalársky stupeň štúdia alebo tento odbor už v krátkom čase vyštudoval/a a ktorá/ý by mi občas vypomáhal/a pri štúdiu alebo pri
voľnočasových aktivitách ako osobná/ý asistent/tka za finančnú
odmenu. Ide o asistenciu v Banskej Bystrici, jej mestskej časti. Seriózni záujemcovia sa mi môžu ozvať v popoludňajších hodinách
na mobil. č. 0907 076698 alebo na 0907 802 678.
Ďakujem, s pozdravom Zuzana.

Špecializovaná ambulancia klinickej psychológie

CENA opatrovateľskej služby
• počas pracovných dní 1,20 € / 1 hod.
• počas víkendov a sviatkov 2,20 € / 1 hod.

PhDr. Mária Sopková , T. Andrašovana 46, 97401 Banská Bystrica
(Mestská časť Belveder - Polyfunkčný Dom Moyses)
Tel.: +421 (0) 048 420 49 68, Mobil: +421 905 305 244
www.narrativelife.sk

Kontakt v prípade záujmu:
Mgr. Lucia Jokalová, tel.: 0917 517 703
Helena Koťová, tel.: 0907 272 703

Psychodiagnostika detí a dospelých, individuálna psychoterapia, rodinná
terapia, biofeedback a neurofeedback terapia, psychologické poradenstvo
pre rodičov, partnerov, rodiny, pomoc v ťažkých životných situáciach,
psychológia zdravia, psychotesty vodičov, zbrane, SBS
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oznamy, pozvánky, inzercia ¨
Erika Ďurisová
fyzioterapeut - ergoterapeut špecialista,
so 43-ročnou praxou, z toho 30 rokov v NRC Kováčová.
Ponúkam poradenstvo v oblasti nácviku sebestačnosti, sebaobslužných úkonov, presunov, starostlivosti
o handicapovaného rodinného príslušníka.
V banskobystrickom regióne som ochotná prísť do domácnosti a tieto úkony aj ukázať, poradiť, ako pri starostlivosti postupovať, prípadne pomôcť pri výbere potrebných pomôcok pre handicapovaného na uľahčenie
úkonov v bežnom živote. Cena dohodou.
Kontakt: 0918/797 054.
erika.durisovazv@gmail.com

Hľadám ďalšieho asistenta/tku, podmienka je, aby
mal/a vodičský preukaz. Práca by spočívala v tom, že
by mi pomáhal/a s ranným obliekaním, občas pri učení a hlavne s doprovodom na výletoch a spoločenských
akciách.
A aj by sme občas trávili spolu víkendy. Je veľmi dôležité, aby mal/a dobrú kondíciu, pretože ma treba všade
prekladať a skladať vozík do auta. Hľadám pohodového, priateľského a spoločenského človeka s pochopením pre zdravotne ťažko postihnutých ľudí z BB a okolia. Odmena 2,76€/1hod.
Simona Strelcová
e-mail: barbierosella82@gmail.com
tel. číslo: 0907 812 637

www.inakobdareni.sk
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Legenda: ANDEZIT, BENZÍN, BRODY, CELINA,
CELTA, CUKOR, ČINKY, DREPY, ENTER,
ETANOL, ETYLY, HANBA, HLIADKA, HUSLE,
HYDINA, KOLENO, LIKAVA, MASKA, NÁROD,
OBEDY, OBNOVA, OBSAH, OCTAN, OKOVY,
OSIVO, OVOCIE, PADÁK, PANAMA, PANNA,
PLAST, POLENO, PÔROD, SÍNUS, SÍRA,
SITINA, SKOBY, SLIAČ, SNINA, SONETY,
SRDCE, TAJGA, TEMPO, TENIS, TIBET, TITÁN,
TOVAR, TYRAN, ÚNAVA, VÁNOK, VIOLA,
VÝDAJ, VYDRA, ZRADA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 35 nevyškrtaných
písmen.
Autor: Marek Pataky

www.inakobdareni.sk

preDstavujeme - naši partneri ¨

Skladací elektrický invalidný vozík

EASY (W1032)
od poľského výrobcu MDH Itd., ktorý distribuuje
na slovenský trh firma REVO – MAT, s.r.o.
Predstavujeme Vám elektrický invalidný vozík EASY, ktorý je navrhnutý s najnovšími technológiami.
Jeho konštrukcia umožňuje maximálne prispôsobenie potrebám užívateľa. Kombinuje robustný a odolný dizajn, moderné riešenie elektrických riadiacich systémov a zaistenia bezpečnosti. Vozík je určený na pohyb v exteriéri aj interiéri. Má kvalitný priedušný a odnímateľný poťah. Opierky lakťa sú nastaviteľné a odnímateľné. Stúpačky je možné výškovo nastaviť,
sú otočné a odnímateľné. Hnacie kolesá 14“ i predné vodiace 9“ fúkacie, ktoré môžu byť
na želanie zameniteľné za nefúkacie PU. Elektromagnetické brzdy sú ovládané elektronikou.
Joystik je možné vychýliť do strany. Výhoda vozíka je, že rám je skladací a po odstránení akumulátorov sa dá zložiť, čím uľahčí lepšiu prepravu dopravným prostriedkom. Rýchlosť vozíka
je plynule nastaviteľná do 10 km/hod. Dojazd podľa exteriéru je do 20 km. Nosnosť vozíka je
120 kg. Súčasťou vozíka je nabíjačka batérií, uzatvorené batérie a osvetlenie.
V prípade Vášho záujmu Vám radi poskytneme bližšie informácie.

Technické parametre:
Dĺžka: 102 cm
Váha: 70 kg

Šírka: 63 cm		
Motory: 2 x 300 W

Polomer otáčania: 96 cm
Akumulátory: 2 x 35 Ah

Revo-mat s.r.o.
N. Teslu 28, 92101 Piešťany, e-mail: revomat.zdravpom@gmail.com, tel.: 032 / 776 2949, 0917 871 888

www.revomat.wordpress.com
Oficiálny dovozca: Bischoff & Bischoff, MDH medical equipment, LB BohEmia, Proma Reha, PSP izoterm
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¨ Predstavujeme

Palčekovia
Naše občianske združenie sa venuje ľuďom s nízkym vzrastom.
Nemáme žiadnu výškovú hranicu, sme otvorení pre všetkých. Najčastejším ochorením, ktoré majú naši členovia, je achondroplázia.
Je to ochorenie so zmeneným chromozómom DNA. Ľudia s touto
diagnózou majú kratšie končatiny, hlavne dlhé kosti (od lakťa po rameno, stehennú kosť), väčšiu hlavu, prehnutý chrbát, ale aj voľnejšie
kĺby a nedovyvinuté chrupavky. Priemerná výška býva okolo 120 cm.
Táto diagnóza sa sporadicky objavuje aj u zdravého páru, je to jeden
z 15 000 až 40 000 pôrodov. Ak je jeden z partnerov Palček, riziko, že
dieťa zdedí ochorenie, je 50 na 50.
V roku 2009 sa nám s manželkou narodil syn Jakubko, ktorý zdedil
ochorenie po mne. Hľadali sme množstvo informácií ohľadom tejto
diagnózy, ale bolo ich veľmi málo. Po zoznámení sa s rodinou Kopúnových z Piešťan, ktorá má podobný osud a po návšteve českého
združenia Paleček sme sa rozhodli založiť takéto združenie aj na Slovensku.
Momentálne máme vyše 80 členov, treba však povedať, že členmi sú aj rodinní príslušníci, takže nie všetci sme malí. Najčastejšie
nás oslovujú zdraví rodičia, ktorým sa narodí dieťa s achondropláziou alebo podobnou diagnózou. V združení sa snažíme pomôcť
si navzájom. Spoločne zdieľame informácie, robíme minimálne raz
do roka celoslovenské stretnutie. Na stretnutiach máme vždy nejaký
zábavný program, minimálne pre deti, dospeláci si vymieňajú skú-

združenie ľudí s nízkym vzrastom,
ale s veľkým srdcom
senosti, radosti i starosti. Ak má niekto
dieťa Palčeka a ešte u nás nebol, vrelo
mu odporúčam, nech sa príde pozrieť
aspoň na hodinu na naše stretnutie
a tam postupne stratí všetky obavy typu,
čo bude z jeho dieťaťa atď. Má možnosť
vidieť veľký vekový prierez ľudí s týmto hendikepom - od bábätiek
až po dospelých, cca 40-ročných. Veľakrát sa mi stalo, že ma oslovila
mamina dieťaťa a mala obavy, ako to všetko zvládnu. Keď sa stretnutie skončilo, bolo vidieť na jej tvári úsmev, radosť, šťastie. Obavy zrazu pominuli. Videla, že sa to dá. A to, že je niekto malý, neznamená
nič hrozné, je to len „problém vizáže“. Telo je len schránka, dôležité je
to, čo je vo vnútri každého z nás. Na našich stretnutiach môžu hlavne
deti zažívať pocit, že sú medzi svojimi, že sú všetci rovnakí.
Samozrejme sa venujeme aj poradenstvu, hlavne čo sa týka odborných lekárov a samotného vývoja detí s achondropláziou, ale aj legislatívy alebo pomôcok, ktoré uľahčujú život.
Chcem popriať všetkým veľa zdravia, šťastia, lásky. Priatelia, je jedno,
s akým hendikepom sa narodíte, život je veľmi krátky na to, aby sme
ho prežili niekde doma v ústraní. Nebojte sa a žite plnohodnotný život v rámci svojich možností. Choďte za svojimi cieľmi a naplňte si
svoje sny. Život je síce ťažký, ale o to krajší.
Juraj Polák, predseda združenia Palčekovia

Kontakt:
e-mail: palcekovia@palcekovia.sk • telefón: 0907 986 930 (O2)
http://www.palcekovia.sk/
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21.august 2016 15:00
Banská Štiavnica, Amfiteáter
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Vstup od 14:00

C
E
BL

OUMAR CHEVARA CAMARA (Belgicko)

Vstupné je bezplatné pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím a pre deti do 140cm.
Vstupné pre verejnosť v predpredaji do 31.7.2016 12€, od 1.8.2016 15€ na mieste 20€
Predpredaj Ticketportal, Čajovňa Klopačka, Informačné centrum Banská Štiavnica.
Zmena programu je vyhradená.
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B2L&GAPA

PUĽS

DUALL

RICHARD MÜLLER

HEĽENINE OČI
KORBEN DALLAS

CHIKI LIKI TU-A

PETERLIPA
katarína knechtová

KANDRÁČOVCI

B-COMPLEX LE BABAR

BE

LTJ BUKEM

UK

WWW.DOBRYFESTIVAL.SK

Vstup je bezplatný pre zdravotne a mentálne postihnutých. Informácie a prihlášky na mail milan@dobryfestival.sk

    
   

