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Plošina, schodolez,
stropný zdvihák?
Využite naše

bezplatné zameranie,
poradenstvo
a získajte najlepšie zariadenie

na mieru pre vás!

Pridajte sa k nám!
Zavolajte
bezplatné číslo 0800 105 707
Získajte Vaše registračné číslo
Využívajte výhody Klubu SPIG

Stropný zdvihák

Schodisková sedačka Platinum

Zvislá plošina bez ohradenia

Vnútorná šikmá plošina do zákrut

Podrobnejšie informácie www.spig.sk alebo

Členstvom v Klube SPIG získavate mnohé výhody:
šekovú knižku (výhody, zľavy, benefity)
pomoc s doplatkom do 10% z ceny pomôcky
pomoc s vybavením štátneho príspevku (až do 95% ceny)
bonusy a benefity pri kúpe pomôcok a zariadení
bezplatný mesačník Inak obdarení
bezplatné členstvo v občianskom združení Inak obdarení
účasť na zlosovaniach a mnoho iných výhod

Zvislá kabínová plošina bez ohradenia

www.inakobdareni.sk

Schodolez Sherpa N 902 s vozíkom

bezplatná linka 0800 105 707
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Obsah

Aj v júli 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...
MP
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¨ POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH

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

Hneď zavolajte na našu BEZPLATNÚ linku: 0800 105 707

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

Monika Ponická
konateľ a obchodný riaditeľ

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

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

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

105 707

Peter Slabina
hlavný konštruktér
technický riaditeľ

„STAVBA BEZ BARIÉR“ Garážové priestory
Prerábate garáž?
Ponúkame minimálne a optimálne rozmery
garážových priestorov pre ZŤP na vozíku:
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terapie ¨

Biofeedback
BFB a priebeh terapie
EEG biofeedback terapia je jedinečná terapeutická metóda na posilnenie žiaducej
aktivácie nervovej sústavy, ktorá sa využíva
predovšetkým ako tréning pozornosti, pamäte, reflexov a sústredenia, liečba hyperaktivity, sebaovládania, impulzivity, chronickej
bolesti hlavy alebo tiež pre celkové zlepšenie
výkonu mozgovej činnosti, zvýšenie imunity
a odstránenie stresu. Liečba dyslexie, logopedických porúch, problémov s pamäťou,
anorexie, migrény, epilepsie, chronickej únavy, depresie, hyperaktivity,...
Biofeedback psychoterapia je hravá, nenásilná a bezbolestná, nemá vedľajšie účinky
a nie je návyková. A čo je najdôležitejšie –
dosiahnutý efekt je trvalý!
Pre koho je biofeedback terapia určená
a aké psychické problémy rieši?
EEG biofeedback terapia je určená tak pre deti,
ako aj pre dospelých. Deťom pomáha bojovať
s hyberaktivitou, nesústredenosťou či inými
psychickými problémami prostredníctvom,
pre nich obľúbenej, aktivity – počítačovej hry.
Pre dospelých má zasa takáto psychoterapia,
resp. psychotréning aj široké neklinické použitie a teda okrem klasických problémov so
spánkom, stresom či nesústredenosťou dokáže biofeedback efektívne vplývať na ich profesionálny rozvoj, sebazdokonaľovanie a schopnosť správne rozhodovať a sústrediť sa na cieľ.
Efekt EEG-biofeedbaku
O efektívnosť metódy môžeme uvažovať
primárne v týchto oblastiach:
A/ neurofyziologická – mení sa obraz EEG
B/ kognitívna – zmeny vyplývajú z posilnenia kortikálnych funkcií/dieťa sa lepšie
sústredí, lepšie si zapamätáva
C/ behaviorálna – u detí sa zvyšuje alebo
znižuje obecný aurosol, a tým sa primárne upravuje ich bazálna reaktivita, čo sa
sekundárne prejaví v celom spektre behaviorálnych prejavov
D/ pamäťová – úzko súvisí s efektom v kognitívnej oblasti
E/ motorická – dieťa sa behom tréningu učí
znižovať svalové napätie a relaxovať
F/ rečová – reč sa môže vylepšovať na základe stimulovania rečového centra alebo
úpravou svalového napätia
G/ emocionálna – úprava neurofyziologických funkcií
Výsledky biofeedbaku. Sú výsledky tréningu trvalé?
Áno. Dokladajú to trvalé zmeny mozgu, zistené výskumami aj klinicky: zmeny elektrickej aktivity v EEG, evokovaných potenciálov,
krvného prietoku, aj zmeny v organickom
tkanive zistené magnetickou rezonanciou.
Existujú prípady, pri ktorých je trvanie účinku sledované už 30 rokov.
Účinok EEG biofeedbacku je trvalý, podobne
ako umenie čítať a písať. Hneď ako sa mozog príslušné postupy a vzorce naučí, uloží
ich do pamäte a vie ich užívať automaticky.
Ukladanie do pamäti sa deje pri procese tréwww.inakobdareni.sk

ningu samotnom. Dlhodobá intenzívna stimulácia, tzv. potenciácia neurónov zvyšuje
intenzitu nervových prepojení a vyplavuje
kyselinu ribonukleovú, ktorá zapisuje informácie v dlhodobej pamäti.
Ako dlho tréning obvykle trvá?
Dĺžka tréningu záleží na cieli, ktorý chcete
dosiahnuť, na závažnosti ťažkostí, čiastočne
na veku. Orientačne ju možno odstupňovať
takto: Ak ste dospelý a váš mozog funguje
dobre, ale chcete si ešte zlepšiť svoj výkon
(manažéri, podnikatelia, duševní zamestnanci), postačí vám ako kondičný tréning 20 sedení. Ak máte mierne ťažkosti, ako je nespavosť,
úzkostné a neurotické stavy, zahŕňa základná
kúra asi 20 - 30 sedení. Pri poruche pozornosti, nesústredenosti, roztržitosti, nepokoja treba u detí asi 40 sedení, u dospelých 30 sedení.
Pri závažnejších dysfunkciách, ako sú poruchy
učenia - dyslexia a dysgrafia, vývojové chyby
reči ako dysfázia alebo poruchy správania ako
hyperaktivita / hypoaktivita, a iné tzv. ľahké
mozgové dysfunkcie býva potrebných 60
sedení (u dospelých cca 40). Pri závažných
ťažkostiach, ako sú epilepsia, autizmus, stav
po miernom (uzavretom) úraze hlavy a pod.
počítajte s 60 až 80 sedeniami pre dosiahnutie výrazného a trvalého účinku. U najťažších
stavov, ako mozgová obrna, mentálna retardácia, následky ťažkého úrazu hlavy a pod. sa
oplatí 100 aj viac sedení.
Vedľajšie účinky
Nie sú známe. Metóda prakticky nemá žiadne
vekové obmedzenie, je vhodná pre deti školského veku, dospelých i pre seniorov. Môže sa
kedykoľvek prerušiť, nevyvoláva závislosť.
Výsledky
Klientom postihnutým dôsledkami stresu,
najčastejšími z nich sú problémy so zaspávaním či nespavosť, napr. syndróm manažérskeho stresu, sa zlepší spánok, skvalitní sa ich
schopnosť sústredenia, zrýchlia sa ich výkony,
pamäť, rozhodovanie, plánovanie, posilňuje sa
ich vôľa. Tí, ktorí majú problémy s pozornosťou, sústredením, učením a správaním (ľahké
mozgové dysfunkcie), sa v priebehu terapie
impulzívnosť, rozptýlenosť, nepokoj či agresivita zmiernia, správanie sa upokojí, dokážu
sa lepšie ovládať i koncentrovať svoju pozornosť. Pri problémoch s úzkosťou či trémou
pred a pri výkonoch alebo depresiou dochádza k zlepšeniu nálady a zníženiu úzkostných
pocitov. Po prekonaní úrazu EEG biofeedback
umožní poranenému mozgu znovu pracovať

lepšie. Najefektívnejšia je metóda pri poruchách spánku. Nočná enuréza u detí sa napraví
v 99% prípadov cca za 20 sedení. Nespavosť,
resp. problémy so zaspávaním takmer rovnako, tiež za 20 sedení. Nespavosť typu zobúdzanie v noci u 95% (za cca 30 sedení). Kombinovaná nespavosť, t. j. nemožnosť zaspať +
časté prebúdzanie v noci súčasne, vyžaduje
kombináciu 30 + 20 sedení (zvyčajne postačuje 40). Nespavosť a enuréza sú najspoľahlivejšou indikáciou EEG biofeedbacku. Ak máte
poruchu pozornosti, sústredenia, učenia, správania a podobné ťažkosti (tzv. ľahké mozgové
dysfunkcie), v priebehu terapie vaša impulzivita, prchavosť, nepokoj či agresivita na tréning
reagujú. Vaše správanie sa upokojí, budete sa
lepšie ovládať, posilníte svoju vôľu. Môže sa
zlepšiť aj vaša myšlienková činnosť: u detí, ktoré trpeli poruchou pozornosti, množstvo výskumov preukázalo, že sa im zvýšilo skóre v IQ
testoch - v rôznych štúdiách okolo 10 bodov,
v najúspešnejších prípadoch i o 20 bodov. V indikovaných prípadoch chronických bolestí hlavy (migrén), chrbta a podobných bolestivých
stavov budú príznaky ustupovať až miznúť.
EEG tréning je účinný aj u širokého spektra
stresových porúch, vrátane psychosomatických: u zeleného zákalu klesne vnútroočný
tlak, u diabetu typu II sa normalizuje glykémia,
u hypertenzie klesne krvný tlak, u predmenštruálnej tenzie alebo klimakterických problémoch ustanú návaly a podráždenosť atď.
Terapeutický efekt metódy bol objavený pri
epilepsii: prvá klinická - a úspešná - aplikácia metódy bola u chorých epilepsiou v roku
1972 (EEG and Clinical Neurophysiology
1973). V roku 2010 je prác na ilustráciu efektu
epilepsie cez 100.
Harmonogram BFB
BFB - Biofeedback sa koná každý týždeň
v Centre regenerácie a prevencie chorôb
v Rovinke po individuálnej dohode s terapeutom, zväčša utorky a soboty.
BFB je možné doplniť po dohode aj EEG
vyšetrením a vyhodnotením Dr. Fáberom
v Prahe. Terapia trvá 1 hodinu.
Cena jedného sedenia je 25,- €.
V rámci služieb je možné dohodnúť sa aj
na logopédiu a grafomotoriku.
Terapeut
Mgr. Anna Schwartzová, certifikovaný dlhoročný terapeut BFB pre detský hendikep
Objednať sa môžete na tel. číslach:
0908 058 373 (Mgr. Anna Schwartzová),
0911 897 377 (MVDr. Niké Mozsnyák).
júl 2016 I Inak obdarení I
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¨ skutočný príbeh

Lucia Kmeťová
Luciu som zaregistrovala prvýkrát, keď vystupovala v televíznej relácii Modré z neba, kde
zaznel jej krásny hlas, keď spievala. Osobne
sme sa už niekoľkokrát stretli a páči sa mi jej
odhodlanie nevzdávať sa, ísť za svojím cieľom. Položila som jej preto niekoľko otázok,
aby som ju predstavila ako iniciatívnu milú
ženu na vozíku aj čitateľom Inak obdarení.
Lucia, zviditeľnila si sa v televízii svojím
krásnym spevom, čo si vtedy spievala?
V modrom z neba som spievala skladbu:
Caro mio ben - Giuseppe Giordani.
Následne na to som naspievala titulné skladby k disneyovke Cililing v štúdiu Saturn Entertainment - text napísal Kamil Peteraj.
Spolupracovala som aj s Jarom Dvorským
i Antonom-Tony Popovičom - slovenským
skladateľom, aranžérom a dirigentom.
Čo o sebe prezradíš čitateľom Inak obdarení??
Keď som mala tri roky, začalo sa u mňa prejavovať ochorenie, ktoré sa volá svalová dystrofia. Náhle som padala na kolená, stabilita
mojej chôdze už nebola taká istá, veľmi rýchlo som sa unavila a v jedenástich rokoch som
zostala pripútaná na invalidný vozík.
Na detstvo mám však predovšetkým krásne
spomienky. Spolu s mojím bratom som navštevovala miestnu základnú školu. Spomínam si na svojich spolužiakov, ktorí mi vždy
pomáhali a chránili ma, tak isto ako môj brat.
Už na základnej škole som vynikala hudobným nadaním, a tak som začala navštevovať základnú umeleckú školu. Vyhrala som
množstvo speváckych súťaží a spoznala som
veľa zaujímavých umelcov a miest. A musím
povedať, že aj vďaka hudbe som ľahšie prekonávala bariéry, či už ľudské alebo tie fyzické.
V 80. a 90. rokoch ľudia videli hendikepovaného človeka jedine tak za bránami ústavu,
a preto mali strach komunikovať s človekom, ktorý bol fyzicky hendikepovaný. Vždy
som ostala rozčarovaná, keď sa so mnou
ľudia rozprávali ako s mentálne postihnutou. Dnešná doba je už vďakabohu na míle
vzdialená od tej predošlej a ľudia sú otvorenejší, múdrejší, empatickejší. Aj tak sa nájdu
jedinci, ktorí s vami budú komunikovať a pritom nemajú slušnosť sadnúť si na stoličku,
lavičku či do trávy, aby sme si mohli pozerať
do očí, len tak totiž môže byť rozhovor plnohodnotný a seberovný...
Akú školu si skončila, kde si pracovala?
Vyštudovala som operný spev na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša u pani
profesorky Evky Pacovskej - okrem iného
členky zoskupenia Close Harmony Friends
a u pána profesora Petra Ďurovca - člena
kapely La Gioia. Bolo pre mňa požehnaním
študovať práve u týchto dvoch úžasných
spevákov a ľudí s veľkým srdcom.
Po ukončení štúdia som pracovala v Súkromnej základnej umeleckej škole, kde som učila
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detičky od piatich rokov spev a hudobnú teóriu. Odovzdávať kvalitné vedomosti mladej
generácii spevákov je, podľa môjho názoru,
povinnosťou všetkých pedagógov, pretože deti sú ako nepopísaná tabuľa, na ktorú
môžete písať iba to, čo sami viete, ovládate
a milujete.
Čo teda pre teba znamená hudba a spev?
A rozdeľuješ hudbu na dobrú a zlú, alebo
ako?
Hudba a spev je súčasťou môjho života...Vyrastala som v muzikantskej rodine. Môj tatko
je vynikajúci gitarista a jeho otec, teda môj
dedko, bol primášom cigánskej cimbalovej
kapely. Moja mamina má krásny, silný hlas, ale
bohužiaľ nemá sluch, zato veľmi rada spieva.
Môj tatko hovorí, že jej nestačia všetky stupnice, keď začne spievať, pretože prechádza z tóniny do tóniny, ale jej to nevadí. Robí to s láskou. Hudba koluje v mojich žilách. Od mala
som počúvala kapely, ako Smokye, Deep
Purple, Queen, Roxette, ktoré ma samozrejme ovplyvňovali. Milujem však aj cigánsku
muziku, pretože je v nej oheň a úprimnosť,
ktoré sú mi blízke. Momentálne veľa počúvam jazz, predovšetkým Gregoryho Portera a Wintona Marsalisa, ktorých spev a hra
na trúbke sa mi dostávajú pod kožu.
Hudbu však nerozdeľujem na dobrú a zlú,
pretože je to vec vkusu a názoru.
Mne sa nemusí páčiť rap či folklór a niekomu
práve tieto štýly v srdci zarezonujú. A o to
ide. Hudba je vyjadrením našich najhlbších
emócií a pokiaľ sa ľudí dotknú, tak práve vtedy to všetko dáva zmysel.
Keď potrebujem byť sama so svojimi myšlienkami, rada zájdem do prírody. Neďaleko
bydliska mám svoje obľúbené miestečko
a tam nasávam energiu zo spevu vtákov
a jemného, pre nás záhadného, rozhovoru
topoľov a briez. Zvuky vnímam veľmi intenzívne a každé ráno ma poteší cupot labiek
môjho psíka Cezarka, ktorý ma chodieva
budiť.
Všetci máme svoje sny, o čom snívaš ty?
Som dobrodružný typ človeka, a tak by som
rada niekedy v budúcnosti autom precestovala celé Taliansko. A taktiež by som chcela
zažiť tandemový zoskok. Milujem, keď mi
adrenalín stúpa do hlavy.
Ovplyvnil ťa nejako tvoj hendikep?
Ako som spomínala, som na vozíku od svojich 11.-tich rokov, čiže takmer celé detstvo,
mladosť a dospelosť. Neviem, aká by som
bola, keby som bola zdravá. Veľa ľudí mi
vraví, že som silná osobnosť. Život, a predovšetkým ten náš, nie je prechádzka ružovou
záhradou, a tak sila, odhodlanie, odvaha
a viera sú občas jediné karty, s ktorými môžeme hrať.
Pohybuješ sa na elektrickom vozíku a potrebuješ pomoc iných osôb, čo pre teba
znamená osobná asistencia?
Osobná asistencia je pre mňa synonymom
slobody. Môžem rozhodovať o svojom živote, o aktivitách, ktoré ma napĺňajú, vzde-

lávajú či zabávajú... Na Slovensku je to však
s asistenciou veľmi ťažké, pretože odmena
2,76 € na hodinu skutočne veľa ľudí skôr demotivuje. Našťastie sa nájdu aj ľudia, ktorí to
robia radi, majú k takejto práci vzťah, pretože medzi hendikepovaným a osobným
asistentom je často silné puto, keďže musia
spolu riešiť nielen bežné činnosti, ako sú nakupovanie, upratovanie, pomoc pri príprave
jedla a podobne, ale sú to aj intímne úkony.
A pokiaľ medzi asistentom a tým, ktorý pomoc potrebuje, nie je úcta, rešpekt a dôvera,
tak to človek skrátka nemôže vykonávať.

Viem, že by si sa chcela osamostatniť,
v čom je problém?
Ako každý mladý človek, aj ja túžim po vlastnom bývaní. Žiaľ, mestá a obce nestavajú
bezbariérové nájomné byty, a tak možnosť
osamostatniť sa je pre hendikepovaného
človeka na vozíku stále takmer nemožná.
Bezbariérových bytov na Slovensku je ako
šafránu, mám pocit, že sa u nás nikto s týmto
problémom nezaoberá.
Prihlásila si sa na vysokú školu, kde ťa prijali, čo ideš študovať?
Áno, toto je téma mojich posledných týždňov. Prijali ma na Vysokú školu Univerzity
Komenského, kde chcem študovať odbor
muzikológia. Je to vedný odbor, ktorý sa zaoberá výskumom hudby. Odvetvie, ktoré zahŕňa hudobnú psychológiu, estetiku, fyziológiu. Verím, že mi univerzita vytvorí všetky
podmienky na to, aby som mohla študovať
odbor, ktorý je mojou láskou, vášňou, profesiou.
Za rozhovor ďakuje a veľa šťastia v živote želá
Ľudmila Gričová

www.inakobdareni.sk
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Výstup na Brestovú • Zverovka • 3.- 5.6.2016
V rámci európskej kampane Get breathless for pulmonary hypertension sa
v dňoch 3.-5. júna 2016 uskutočnil výstup
na Brestovú (1903 m n.m.) pod mottom „Vystúpim za Teba“. Išlo o symbolický výstup
pacientov s pľúcnou hypertenziou prostredníctvom svojich zástupcov - rodiny, priateľov, známych, lekárov a ostatných účastníkov, ktorí vyniesli fotografie pacientov
na Brestovú a aspoň symbolicky im umožnili
zúčastniť sa tohto výstupu. Cieľom bolo poukázať na to, že zdravý človek vynaloží toľko
energie a námahy pri takomto výstupe ako
pacient s pľúcnou hypertenziou pri prejdení
niekoľkých metrov.
3. júna bol zraz účastníkov v Hoteli Primula v počte 96. Vo večerných hodinách sa
uskutočnil informačný seminár o význame
podujatia, PH a jej typoch, upozornenie
na kampaň Breath of success cez pacientku

ROMANKA

www.inakobdareni.sk

8 rokov po endarterektómii, premietnutý
bol   film o detskej PH „S úsmevom to ide
ľahšie“ a turisti boli oboznámení s bezpečnosťou pri vysokohorskej turistike členom
Horskej záchrannej služby. Dňa 4. júna sa
uskutočnil samotný výstup na Brestovú.
Výstup absolvovalo 91 účastníkov (z toho
27 lekárov a zdravotníkov NÚSCH), 2 dobrovoľní členovia horskej záchrannej služby.
Podujatia sa zúčastnili aj 4 zástupcovia spoločnosti Actelion a 1 zo spoločnosti MSD. Pre
chrípkové ochorenie sa na poslednú chvíľu
na výstupe nemohli zúčastniť pozvaní hostia - bývalý minister zdravotníctva SR a primárka Centra pre PAH. Na vrchol Brestovej
vyniesli „nosiči“   tabuľky s fotografiami 17
pacientov, a tak vzdali úctu ľuďom, ktorí už
po prejdení pár metrov majú akútny problém s dychom. Približne štvorhodinovú túru
na vrchol absolvovala aj Iveta Makovníková

a Jana Guráňová, pacientky po transplantácii pľúc a 2 pacientky s ľahším ochorením
PH. 8 pacientov s PH sa vyviezlo sedačkovou
lanovkou na hornú stanicu lyžiarskeho strediska , ktorá sa nachádza vo výške približne
1500 m n.m., odkiaľ pozorovali účastníkov
výstupu. Prevýšenie výstupu bolo 970 m. Vo
večerných hodinách sa uskutočnilo vyhodnotenie podujatia s tombolou a odovzdaním pamätných listov. Na záver podujatia
vystúpil miestny folklórny súbor.
Výstupu sa zúčastnila verejnoprávna televízia RTVS a natáčala reláciu Televíkend, ktorá
bude odvysielaná koncom mesiaca jún.
Generálnymi partnermi podujatia boli Actelion Pharmaceuticals, Bayer HealthCare
a MSD. Ďalšími partnermi boli GSK a Fotolab.
Iveta Makovníková

Dnes Vám predstavím výnimočnú mladú
slečnu, Romanku Rafajovú, ktorá je klientkou denného stacionára Margarétka. Má
diagnózu zrakové postihnutie. Je veľmi milá,
priateľská, ambiciózna a usmievavá slečna
s krásnymi tmavými hustými vlasmi.
Miluje dlhé prechádzky po meste a v prírode, možno ste ju aj niekedy stretli, ako radí
turistom v centre mesta, kadiaľ majú ísť. Vo
svojom voľnom čase je turistickou sprievodkyňou, vyzná sa v mape a študuje knihy
o našom meste Banská Štiavnica. Romanka
má veľmi veľa záľub, medzi ne patrí aj háčkovanie z vlny a tričkoviny, vyrába z nich košíky,
podsedáky na stoličky, kabelky, ale i zvieratká vypchaté špaldou. Každý takýto výrobok
vždy podaruje svojim blízkym.
Ak sa Vám doma povaľujú puzzle, ktoré by ste
mali radi na stene zavesené a vystavené, tak
neváhajte a dajte ich Romanke, ona Vám ich
ochotne poskladá a zlepí. Nad puzzlami niekedy strávi aj celú noc, keď začne skladať, tak
sa do toho tak ponorí, že ani nevníma čas. Dokáže poskladať rôzne druhy puzzlí od tých naj-

väčších až po tie najmenšie. Je človekom, ktorý
rád pomáha druhým, v Margarétke vždy rada
poradí, ak má niekto problém. Má výnimočné
znalosti ohľadne braillovho písma, v Margarétke robila detailnú prednášku o tomto písme,
napr. aj o tom, že sa nachádza na škatuľkách
od liekov a tiež na papierových bankovkách.
Oboznámila nás ešte s jednou šikovnou pomôckou, a to s ihlou pre nevidiacich, ktorá pomohla neraz aj nám vidiacim a to preto, že sa
veľmi ľahko navlieka, mnohokrát nám ušetrila
čas pri vyšívaní. Romanka je samostatná, každodenné činnosti vykonáva bez pomoci, rada
používa aj Internet banking a pomáha v domácnosti. Obľubuje počítačové hry, hry s kartami hlavne Farára a počítanie príkladov z matematiky, v ktorých je mimoriadne šikovná.
Niekoľko krát do mesiaca pracuje ako dobrovoľníčka v miestnom Policajnom zbore, kde si
ju všetci veľmi obľúbili, robí nočné služby, kde
sleduje situáciu na ulici, ktorú má na starosti.
V Margarétke sme veľmi radi, že k nám Romanka chodí, vždy nám spríjemní deň svojou
veselou povahou.
júl 2016 I Inak obdarení I
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Dudinská minerálna voda
poklad, ktorý máte na dosah
Najväčším magnetom pre všetkých návštevníkov tohto kúpeľného mesta na juhu Slovenska je dudinská minerálna liečivá voda.
Známa miestna legenda pripisuje jej blahodarné účinky magickej sile víly Dudinky, rozprávkovej bytosti, ktorá touto vodou vrátila
život synovi rímskeho vojvodcu a ponechala
jej liečivú moc aj pre nasledujúce generácie.
Samotní Rimania si počas pobytu na našom
území nenechali ujsť príležitosť liečiť si ňou
svoje choroby a zranenia v travertínových
prírodných bazénoch, ktoré tu dodnes môžu
kúpeľní hostia obdivovať ako pamiatku príznačne nazvanú Rímskymi kúpeľmi.

Špecialisti z Viedne a najvzácnejší hosť

V stredoveku sa táto voda využívala na liečbu reumatizmu, zápalov očí, kožných ochorení a chorôb tráviacich orgánov – ako sa
uvádza v dielach Mateja Bela a profesora von
Crantza z 18. storočia.
Okolo roku 1890 zavítali do Dudiniec špecialisti z Viedne. Ich úlohou bolo uskutočniť
prieskum prameňov, ktoré sú na základe
jeho výsledkov od roku 1894 oficiálne uznané ako liečivé, čo predstavovalo výrazný
prelom v šírení povedomia o ich účinkoch.
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Presvedčil sa o nich aj najvzácnejší hosť –
obľúbená cisárovná Alžbeta, známejšia ako
Sisi. Druhá z dudinských legiend spomína
Cisársku vodu, „miešaný nápoj“ z minerálnej
vody a vína, ktorý bol miestnym lekárnikom
namiešaný na počesť vzácnej návštevy.

Kráľovná minerálnych stolových vôd

Podzemný poklad Dudiniec sa spočiatku využíval prevažne na pitné kúry – vo fľašiach
sa začiatkom 20. storočia dokonca exportoval do Ameriky a Egypta. V rovnakom čase
vznikol reklamný slogan „Dudinská liečivá
voda, kráľovná minerálnych stolových vôd“
a do prevádzky boli uvedené aj prvé minerálne bazény – jeden dal postaviť vlastník
prameňov Hugo Oberndorff pre svoju rodinu, druhý Filip Gutmann, po ktorom prevzal
bazén a pramene do prenájmu Kálmán Brázzay z Budapešti.

Kúpele viacerých prvenstiev

Medzi kúpeľnými destináciami Slovenska
patrí Dudinciam hneď viacero prvenstiev. Sú
najjužnejšie situované, čomu vďačia za najvyšší počet slnečných dní v roku. Ekologicky
čisté a tiché prostredie Dudiniec je tým najlepším miestom na rýchle načerpanie energie.

V súčasnosti sú najmenším mestom na Slovensku. Zároveň sa pýšia dvojitým superlatívom, aký sa len tak ľahko nevidí – patria
medzi najmladšie a zároveň najstaršie kúpele na Slovensku. Ako je to možné? Jednými
z najmladších sú z pohľadu začatia budovania kúpeľných hotelov až v novodobej
povojnovej histórii a najstaršími preto, lebo
miestny minerálny prameň pomáhal ľuďom
už pred dvomi tisícročiami.
Dnes Dudince okrem domácich hostí navštevujú aj klienti z Čiech, Nemecka, Rakúska, Ruska, Ukrajiny či ďalekej Kanady.
Liečia si tu ochorenia pohybového aparátu,
srdcovo-cievneho a nervového systému, ako
aj kombináciu týchto ochorení. Kúpele tiež
pomáhajú pri strese a pracovnom preťažení. Horúce letné chvíle všetkým spríjemňuje
Kúpalisko Dudinka, nazvané po dobrej víle
z miestnej legendy.
Liečebné domy Rubín a Smaragd,
Kúpeľný hotel Minerál
www.kupeledudince.sk
rezervacie@kupeledudince.sk
tel.: +421 45 550 44 44
tel.: +421 45 550 33 33
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Dentálna hygiena
Volám sa Andrea Snopková a som diplomovaná dentálna hygienička... a teraz sa určite
viacerí z vás zamysleli a dumajú, aká to je
profesia. Možnože (a veľmi si to želám) veľa
z vás už navštívilo ambulancie dentálnej hygieny alebo ich pravidelne navštevujete každých 6 mesiacov, tak, ako je to ideálne pre
zdravý chrup a dutinu ústnu. Ale skôr si myslím, tak ako to denno-denne vidím, že viacerí
netušia, čo môžu od vyšetrení v týchto ambulanciách očakávať.
Prácou dentálnej hygieničky, hygienika je
prevencia v dutine ústnej. Najväčšia časť
našej práce spočíva v motivácii a inštruktáži
správnej starostlivosti o ústnu dutinu u jedinca. Každý má iné anatomické pomery
(postavenie zubov, zhryz, zlozvyky, bakté-

rie...), inú techniku čistenia chrupu, iné obľúbené výrobky na čistenie..., ale kto vám erudovane poradí, keď je toho na trhu tak veľa
a reklamy nám všetko opisujú ako úžasné
a zázračné. Je to skutočne tak?
Na toto vám odpovie dentálna hygienička.
Pracujeme aj s deťmi, pri ktorých ešte viac
platí príslovie - čím skôr začnete, tým lepšie. Sama mám v ambulancii 20-ročných
mladých ľudí, ktorí sú bez kazu, plomb, parodontálnych problémov len preto, že ich
rodičia priviedli včas a nechali si poradiť.
Druhou časťou našej práce je odstraňovanie
bakteriálneho zubného povlaku, zubného
kameňa ultrazvukom i ručne nástrojmi na to
určenými, leštenie zubnej skloviny, fluoridácia alebo remineralizácia (spevňovanie

poradňa
a ochrana) skloviny, ošetrenie citlivých krčkov, zalešťovanie výplní a iné preventívne
a estetické ošetrenia. Pekné lesklé, ale hlavne zdravé zuby, dutina ústna bez zápachu
a rôznych pachutí nie je náhoda. Je vizitkou správnej starostlivosti pri čistení zubov
doma, ale aj v odborných ambulanciách.
Naša práca zahŕňa aj vysvetľovanie určitých
pracovných postupov pri ošetrení u stomatológa. U detských pacientov je našou
úlohou získať ich pre spoluprácu v stomatologickom kresle, a hlavne ich hravou formou naučiť zodpovednosti za svoje zdravie.
Prípadne postupne odblokovať ich strach
z ošetrenia.
U detí a pacientov INAK OBDARENÝCH existujú špeciálne pomôcky - ústne vody, elektrické kefky - vhodné pre túto skupinu, ale
týmto témam sa budeme postupne venovať,
ak bude záujem, individuálne v kresle alebo
prostredníctvom tohto časopisu, prípadne
poradne zdravia.
Na vaše otázky ohľadom dentálnej hygieny,
čo vás trápi, prípadne vašich príbuzných, sa
teší Andrea Snopková - dipl.d.h.

www.dental-lady.sk
info@dental-lady.sk
Andrea Snopková

Postihnutie ako výzva?
Narodí sa dieťa s telesným alebo psychickým
postihnutím. Rodičia prežívajú tento fakt
ťažko. Sú zúfalí, smutní a nešťastní. Sú nahnevaní a kladú si otázku: „Prečo práve my alebo ja?“ Pociťujú vinu alebo hľadajú vinníka.
Miera záťaže pre rodičov môže byť rozdielna.
Závisí od miery postihnutia dieťatka, od sociálneho postavenia rodičov, od finančného
zabezpečenia rodiny, od zdravotného stavu
rodičov, od sociálnych a vzťahových väzieb,
od komunity, v ktorej žijú, od ich životných
postojov, od ich myslenia, od ich hodnôt
a od mnohých iných faktorov.

veku bolo čo najsebestačnejším, aby sa vedelo o seba postarať, a aby rozvíjalo svoje
talenty.

Akákoľvek tragédia sa môže zmeniť na najväčšie dobro, pokiaľ k nej pristupujeme tak, aby
nám mohla pomôcť rásť.

• aby prijal fakt, že jeho dieťa je hendikepované,

(L. L. Hay, L. C. Tomchin: Síla je ve vás, Pragma,
Praha 1994).
Popísané emócie a bolesť sú prvou fázou
traumatickej udalosti, keď sa rodičia zoznámia s tým, že ich dieťatko je iné a bude
potrebovať oveľa viac starostlivosti, odbornej pomoci a od nich samotných viac času,
trpezlivosti, prejavov lásky, ale aj rozumnej
podpory a vedenia k tomu, aby v dospelom
www.inakobdareni.sk

V počiatočnom období niektorí rodičia odmietajú prijať fakt inakosti svojho dieťatka.
Odďaľujú tak možnosť začať čím skôr u dieťatka hľadať kompenzačné mechanizmy,
rozvíjať zručnosti a používať korekcie, ktoré
mu zjednodušia situáciu a naučia ho žiť so
svojou inakosťou.
Ak sa rodič ocitne v takejto situácii, je potrebné,

• aby začal zbierať informácie, ktoré mu pomôžu porozumieť dieťaťu a jeho obmedzeniam,
• aby si urobil poriadok vo svojom prežívaní, vysporiadal sa s hnevom, pocitom viny,
smútkom,
• aby porozumel svojmu vzťahu k dieťaťu,
• aby si úprimne odpovedal na otázku, či je
schopný viesť svoje dieťa životom, bojovať
za svoje dieťa s úradmi a pri schvaľovaní zá-

Na slovíčko,
pani psychologička
konov a či je ochotný na sebe pracovať, aby
spolu s ním rástol,
• aby zvážil svoje možnosti, schopnosť požiadať a ochotu prijať pomoc od iných, či
už opatrovníkov, odborníkov, pracovníkov
špeciálnych zariadení zameraných na liečbu a edukáciu detí s hendikepom alebo
s konkrétnymi obmedzeniami,
• aby aj sebe vedel dopriať oddych na regeneráciu síl a doprial sám sebe nevyhnutné
chvíľky na aktivity, ktoré mu prinášajú radosť a uspokojenie aj bez dieťaťa,
Toto všetko tvorí predpoklad k tomu, aby
svoje dieťa prijal také, aké je a dokázal sa
o neho aj o seba postarať. Nie je to ľahký
proces, ale mnohí rodičia to dokázali.
Prajem všetkým rodičom, aby to zvládli a nebáli sa vyhľadať aj odbornú psychologickú
pomoc. Aj to je riešenie. Sú situácie, ktoré
človek zvláda sám veľmi ťažko, ale pomoc
môže byť nablízku.
Príjemné letné dni želám čitateľom časopisu
„Inak obdarení“.
PhDr. Mária Sopková
júl 2016 I Inak obdarení I
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PLÁVANIE ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH ŠPORTOVCOV
V športe zdravotne postihnutých športovcov sú štyri skupiny postihnutí - telesne, zrakovo, mentálne a sluchovo postihnutí športovci.
Na Slovensku sme organizovaní v kluboch a zväzoch - v Slovenskom
zväze telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ), v Slovenskej asociácii zrakovo postihnutých športovcov (SAZPŠ). Športovci s mentálnym
postihnutím majú tiež svoju organizáciu - Slovenský zväz športovcov
s mentálnym postihnutím (SZŠMP). Všetci majú svoju spoločnú organizáciu - Slovenský paralympijský výbor (SPV). V IPC (International
Paralympic Committee) sú organizovaní telesne, zrakovo a mentálne
postihnutí športovci, sluchovo postihnutí športovci majú svoju organizáciu - Deaflympijský výbor Slovenska.
Telesne postihnutí športovci sú zaradení do 10 skupín postihnutia,
aby plavci s približne rovnakým postihnutím pretekali spolu. Pre
plavecké spôsoby telesne postihnutých plavcov v disciplínach znak,
motýlik a voľný spôsob je zaradenie do skupín S1 až S10 podľa diagnózy postihnutia, pre plavecký spôsob prsia sú skupiny SB1 až SB9
a pre disciplínu polohové preteky sú skupiny SM1 až SM10. Plavci so
zrakovým postihnutím sú zaradení do skupín postihnutia S11, SB11,
SM11 - úplne nevidiaci, do skupín postihnutia S12, SB12, SM12 a S13,
SB13, SM13 sú plavci zaradení podľa diagnózy postihnutia a kvality videnia. Nevidiaci plavci musia mať podľa pravidiel plávania IPC
tzv. tapperov, ktorí musia byť dvaja a dávať nevidiacemu plavcovi
signál, kedy má urobiť obrátku alebo kedy je v cieli, aby nevidiaci
plavec v plnej rýchlosti nenarazil do steny a nezranil sa. Okrem toho
musia mať všetci nevidiaci plavci začiernené plavecké okuliare, aby
mali vytvorené všetci rovnaké podmienky, pretože niektorí nevidiaci
vidia slabo svetlo a tmu. Pri zaraďovaní do skupín postihnutia medzinárodnými klasifikátormi IPC je podľa veľkosti postihnutia určená
aj nutnosť asistenta, ktorý pomáha plavcovi pri štarte, pri východe
z bazéna a pod. Okrem asistentov a tapperov chodia so športovcami
na preteky tréneri, maséri, športový psychológ, vodič a pod. ako ďalší potrebný doprovod.
A kto sme my? Predstavíme sa Vám. Sme plavci z Plaveckého klubu
telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHINS v Bratislave.
V súčasnosti máme deväť aktívnych plavcov, z toho je päť dievčat
a štyria chlapci. Tri dievčatá pretekajú za zrakovo postihnutých športovcov, jedna za telesne postihnutých. Z chlapcov sú traja telesne
postihnutí plavci a jeden zrakovo postihnutý. Viac o nás na www.
plavecky-klub-dolphins.sk.

Ako sme začali paralympijský rok 2016
XXI. Majstrovstvá Českej republiky
Prvé preteky v paralympijskom roku boli XXI. Mistrovství české republiky v plavání tělesně postižených v Brne. Preteky sa konali dňa
16.1.2016 a zúčastnilo sa ich cez 110 plavcov z Českej republiky,
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Maďarska, Litvy, Rakúska a Slovenska. Tieto majstrovstvá boli jednou z posledných možností pre plavcov zaplávať limit pre vrcholné
svetové preteky, a to otvorené majstrovstvá Európy, ktoré sa konali
v máji na Madeire, v portugalskom Funchale, ako aj na letné paralympijské hry v Rio de Janeiro.
Z nášho klubu sa majstrovstiev zúčastnilo šesť plavcov a to Tatiana
Blattnerová, Anna Gettlerová, Jadranka Marić, Karina Petrikovičová,
Adam Riečičiar a Marek Sloboda. Ako sprievod boli Katarína Blattnerová a Miriam Slobodová, ktoré okrem funkcie asistentiek boli aj
tapperkami pre nevidiacich plavcov. Ďalej to boli Daniela Barbušová,
Larisa Jarembáková, Katarína Marić a Daniela Šipošová. Okrem našich plavcov sa pretekov zúčastnili plavci z Košíc, Humenného, Trenčína a Nových Zámkov.
Dosiahnuté výsledky boli poznačené výpadkom v tréningoch vo
vode, pretože na plavárni, kde trénujeme, boli vianočné a novoročné prázdniny až tri týždne, ale i tak sme dosiahli výborné výsledky.
Karina Petrikovičová vyhrala jednu zlatú medailu a dve strieborné
medaily. V dvojboji sa v kategórii seniorov umiestnila na druhom
mieste. V hodnotení za najlepší individuálny výkon v kategórii seniorov v disciplíne 100 m znak so ziskom 1101 bodov bola absolútne
najlepším plavcom zo všetkých zúčastnených. Dosiahnutým časom
sa posunula vo svetových tabuľkách na 6. miesto. Týmto sa stala
najúspešnejšou plavkyňou zo slovenských plavcov, ktorí sa M
ČR 2016 v Brne zúčastnili. Tatiana Blattnerová získala v individuálnych disciplínach dve bronzové medaily. V dvojboji sa v kategórii
žiakov umiestnila na druhom mieste z deviatich pretekárov vo svojej
vekovej skupine bez rozdielu pohlaví. V hodnotení za najlepší individuálny výkon v kategórii žiakov sa umiestnila na celkovom druhom
mieste za disciplínu 100 m znak ziskom 861 bodov. V tejto disciplíne
aj splnila limit účasti na ME 2016 v portugalskom Funchale. Jadranka
Marić získala jednu striebornú medailu v individuálnej disciplíne 400 m v.sp. V dvojboji sa v kategórii juniorov umiestnila na treťom
mieste. Vyhlásenie výsledkov súťaží v dvojboji i najlepších individuálnych výkonov v jednotlivých vekových kategóriách seniorov, juniorov a žiakov sa vyhodnocovalo bez rozdielu pohlaví. Adam Riečičiar
sa medzi seniormi umiestnil na 42. mieste zo 75 pretekárov, Marek
Sloboda sa medzi juniormi umiestnil na 13. mieste a Anna Gettlerová
na 22. mieste z 32 pretekárov, každý vo svojej vekovej skupine bez
rozdielu pohlaví.
HUNGARIA OPEN 2016
V dňoch 1.4. a 3.4.2016 sa konali otvorené majstrovstvá Maďarska
Hungaria OPEN 2016 v plávaní v meste Eger. Preteky boli dôležité aj z toho titulu, že okrem účasti na ME 2016 v portugalskom Funchale boli poslednými, na ktorých sa ešte mohli plniť limity účasti
na PH IPC Rio 2016. Štarty v disciplínach boli nastavené tak, aby plavci mohli plniť, resp. potvrdiť limity účasti na PH IPC Rio 2016 alebo
www.inakobdareni.sk
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na splnenie časov smerom k účasti na Svetové hry mládeže do 23
rokov IWAS v Prahe.
Petrikovičová Karina, S13, SB13, SM13 - má splnené limity účasti
v každej disciplíne na ME 2016 vo Funchale, ako aj na PH IPC Rio 2016.
V prihlásených disciplínach - 50 m v.sp., 100 m v.sp., 200 m polohové
preteky a 100 m motýlik zaplávala časy, ktoré plávala vlani na MS IPC
2015 v Glasgowe na úrovni osobných rekordov, čím potvrdila svoju
výkonnosť. Blattnerová Tatiana, S11, SB11, SM11 - má splnené limity účasti na ME IPC 2016 vo Funchale a dva „B“ limity na PH v Rio de
Janeiro 2016, ale bola práve po dlhšie trvajúcej chorobe, takže zaplávané časy tomu aj zodpovedali. Gettlerová Anna, S8, SB7, SM8 - je
v príprave na Svetové hry mládeže do 23 rokov IWAS v Prahe a v každej disciplíne, v ktorej štartovala, si zaplávala osobné rekordy. Marić
Jadranka, S9, SB8, SM9 - je v príprave na Svetové hry mládeže do 23
rokov IWAS v Prahe, plávala na úrovni osobných rekordov. Riečičiar
Adam, S5, SB4, SM5 - je v príprave na Svetové hry mládeže do 23 rokov IWAS v Prahe a zaplával si jeden osobný rekord v disciplíne 100 m
prsia. Sloboda Marek, S11, SB11, SM11 - zaplával si kvalitný osobný
rekord v disciplíne 200 m prsia.
Karinkin bronz z Otvorených ME IPC 2016, Funchal
V dňoch od 30.4. do 8.5.2016 sa konali Otvorené ME IPC 2016 vo Funchale na portugalskej Madeire, ktorých sa zúčastnilo 51 štátov z celého sveta v rámci prípravy na paralympijské hry a štartovalo na nich
447 plavcov, z toho 268 mužov a 179 žien. Slovensko bolo zastúpené
troma plavcami, z toho boli dve naše dievčatá - Karina Petrikovičová
a Tatiana Blattnerová. S Tatianou bola tapperkou okrem trénerky Daniely Šipošovej jej mama, Katarína Blattnerová.
Karina PETRIKOVIČOVÁ, S13, SB13, SM13 - štartovala v 5 disciplínach a to 50 m a 100 m v.sp., 100 m motýlik, 200 m polohové preteky
a v jej hlavnej disciplíne 100 m znak. Vo všetkých disciplínach potvrdila splnenie limitov na paralympijské hry, ktorých úroveň bola
na úrovni časov z minuloročných MS. Vo svojej hlavnej disciplíne
100 m znak v rozplavbách zaplávala čas 1:14,57, ktorý znamenal
zlepšený osobný rekord a postúpila do poobedňajšieho finále.
V ňom získala pre Slovensko vo veľmi silnej konkurencii bronzovú medailu a za osobným rekordom zaostala len 0,28 sek. Svojimi
výsledkami potvrdila správnosť prípravy smerom na paralympiádu
do Rio de Janeira.
Tatiana BLATTNEROVÁ, S11, SB11, SM11 - štartovala v 5 disciplínach
a to 50 m v.sp., 100 m v.sp. a 400 m v.sp., 100 m znak a 100 m prsia.

Okrem disciplíny 100 m prsia si Tatiana vyplávala v každej disciplíne osobné rekordy, a tak má splnených päť „B“ limitov účasti do Ria.
V disciplíne 400 m v.sp. štartovala vo finále, kde skončila na 6. mieste v krásnom osobnom rekorde, ktorý zlepšila o 8,08 sek.. V disciplíne 100 m v.sp. postúpila v osobnom rekorde do finále na 7. mieste
časom 1:22,68 a zlepšila si osobný rekord o 2,66 sek. Vo finále tento čas zlepšila ešte o 0,57 sek. a udržala si v silnej konkurencii 7.
miesto.
VC primátora mesta Trenčín zdravotne
znevýhodnenej mládeže 2016
V sobotu dňa 21.5.2016 sa v krytej plaváreni v Trenčíne konali plavecké preteky - VC primátora mesta Trenčín zdravotne znevýhodnenej mládeže 2016 a 1. Majstrovstvá Slovenska v plávaní mládeže s Downovým syndrómom. Prihlásených bolo 93 plavcov z 30
klubov na Slovensku. Z nášho klubu štartovali Erik Birkuš, Anna Gettlerová, Katarína Chudá, Jadranka Marić a Marek Sloboda. Ako sprievody boli rodičia a trénerky Daniela Barbušová a Daniela Šipošová.
Erik BIRKUŠ, S8, SB7, SM8 - v súčasnosti sa učí zvládať plavecké
spôsoby. Boli to jeho prvé preteky a vyplával si dve strieborné medaily vo svojej vekovej kategórii a skupine postihnutia. Anna GETTLEROVÁ, S8, SB7, SM8 - štartovala v piatich disciplínach, získala tri
strieborné a dve bronzové medaily. V dvoch disciplínach si zaplávala
osobné rekordy. Katarína CHUDÁ, S13, SB13,S M13 - boli to jej prvé
preteky. Štartovala v šiestich disciplínach a vo svojej vekovej kategórii a skupine postihnutia získala 6 zlatých medailí. Jadranka MARIĆ,
S9, SB8, SM9 - štartovala v šiestich disciplínach a vo svojej vekovej
kategórii a skupine postihnutia získala 6 zlatých medailí. V štyroch
disciplínach si zlepšila osobné rekordy. Marek SLOBODA, S11, SB11,
SM11 - štartoval v piatich disciplínach a vo svojej vekovej kategórii
a skupine postihnutia získal 5 zlatých medailí. V disciplíne 100 m v.sp.
si zaplával osobný rekord.
V celkovom hodnotení o najlepšie bodové výkony sa na prvom
mieste umiestnila naša plavkyňa Jadranka Marić so ziskom 549
bodov. Katarína Chudá sa umiestnila na veľmi peknom treťom
mieste so ziskom 491 bodov a na veľmi peknom piatom mieste sa
umiestnil Marek Sloboda so ziskom 271 bodov. V počte zisku medailí sa náš klub umiestnil na prvom mieste so ziskom 30 medailí,
klub na druhom mieste získal 17 medailí, klub na treťom mieste získal
15 medailí.
Daniela Šipošová

To my ľudia sme si v skutočnosti útočiskom jeden druhému.
(írske príslovie)

www.inakobdareni.sk
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Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
začal vykonávať svoju činnosť
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začal 1. marca
2016 vykonávať svoju činnosť. Na komisára má právo obrátiť sa ktokoľvek vo veci porušovania práv osoby so zdravotným postihnutím
alebo ohrozovania práv osoby so zdravotným postihnutím. Podnet
je potrebné adresovať na Úrad Komisára pre osoby so zdravotným
postihnutím, Račianska ulica 153, 83 154 Bratislava. Osoby ho môžu
podávať prostredníctvom webového portálu, emailom na adresu
sekretariat@komisar.sk alebo poštou na adresu sídla úradu.
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
„Za prioritu našej práce považujem odstraňovanie predsudkov spoločnosti, nedostatočnej empatie s problémami ľudí so zdravotným
postihnutím a neochoty riešiť životné podmienky ľudí so zdravotným postihnutím tak, aby sa čo najviac priblížili životným podmienkam ľuďom bez zdravotného postihnutia.“
JUDr. Zuzana Stavrovská,
komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím

Kontakt

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
adresa: Račianska 153, 831 54 Bratislava, Slovakia
tel.: 00421 911 269 021
e-mail: sekretariat@komisar.sk
Usmernenia:
Prístup do budovy je bezbariérový s vyhradeným parkovaním pred
budovou. Návštevy môžu tiež parkovať v garážovom dome na 1. poschodí nachádzajúcom sa za budovou úradu. Parkovanie je zdarma.
Úrad sa nachádza na 4. poschodí. Na prízemí budovy sa ujme osoby
so sťaženou orientáciou informačná služba, ktorá návštevu odprevadí až do kancelárie úradu. V priestoroch vstupnej časti budovy
na prízemí sa nachádza bezbariérová toaleta.
Úradné hodiny:
Pondelok 8:00 - 18:00
Utorok
7:30 - 17:00
Streda
8:00 - 18:00
Štvrtok
7:30 - 17:00
Piatok
7:30 - 15:00
Ako sa na úrad dostanete?
Autobusom: vystúpite na Autobusovej stanici Mlynské Nivy, nastú-

pite na trolejbus č. 210 a na Račianskom mýte prestúpite na električku č. 3, 5, 6 smer Rača, vystúpite na zastávke Malé Krasňany.
Vlakom: vystúpite na železničnej stanici Bratislava-Vinohrady, ďalej
pokračujete električkou č.3, č.5, č.6 smer Krasňany, vystúpite na zastávke Malé Krasňany.
Ak vystúpite na Hlavnej stanici, nastúpte na autobus č. 74, č. 61 alebo trolejbus č. 210 a vystúpte na Račianskom mýte. Na Račianskom
mýte prestúpite na električku č.3, č.5, č.6 smer Krasňany, vystúpite
na zastávke Malé Krasňany.
Oproti zastávke Malé Krasňany je budova Reding Tower 2 (sú to dve
sklenené 6 poschodové budovy. Úrad sídli v budove bližšie k vozovni električiek).
Trasy liniek smer do úradu:
Električka č.3 smer zo Starého mesta do Rače
Kamenné nám., Mariánska, Americké nám., Blumentál, Račianske
mýto, Ursínyho, Pionierska, Riazanská, Mladá garda, Nám. Biely kríž,
ŽST Vinohrady, Vozovňa Krasňany, Malé Krasňany.
Električka č.5 smer z Dúbravky do Rače
Pri kríži, OD Saratov, Drobného, Alexyho, Švantnerova, Damborského, Horné Krčace, Dolné Krčace, Karlova Ves, Borská, MiÚ Karlova
Ves, Nad lúčkami, Segnerova, Jurigovo nám., Molecova, Botanická
záhrada, Lafranconi, Park kultúry, Kapucínska, Poštová-Martinus,
Vysoká, Blumentál, Račianske mýto, Ursínyho, Pionierska, Riazanská, Mladá garda, Nám. Biely kríž, ŽST Vinohrady, Vozovňa Krasňany,
Malé Krasňany.
Električka č.6 smer z Karlovej Vsi do Rače
Karlova Ves, Borská, MiÚ Karlova Ves, Nad lúčkami, Segnerova, Jurigovo nám., Molecova, Botanická záhrada, Lafranconi, Park kultúry,
Chatam Sófer, Most SNP, Jesenského, Námestie SNP, Poštová-Martinus, Vysoká, Blumentál, Račianske mýto, Ursínyho, Pionierska, Riazanská, Mladá garda, Nám. Biely kríž, ŽST Vinohrady, Vozovňa Krasňany, Malé Krasňany.
Autobus č.75 Smer z Krasňan do ŽST Vinohrady
Čiližská, Žitavská, Dudvážska, Hronská, Komárovská, Priekopnícka,
Cintorín Vrakuňa, Ondrejovova, Brodná, Nevädzová-OC Retro, Herlianska-OC Retro, Nemocnica Ružinov, Bajkalská, Nová doba, Pionierska, Mladá garda, ŽST Vinohrady. Prestup smer Rača na električku č.3, č.5.

Umývateľný paplón a vankúš
Určite sa Vám už viackrát stalo, že ste mali
znečistený paplón od moču alebo stolice.
Museli ste ho dať prať, lebo zápach bol nepríjemný a o fľakoch ani nehovorím. V lete
na balkóne, keď svieti slniečko vyschne rýchlo, ale čo v nepriaznivom počasí? Obrniť sa
trpezlivosťou, kým bude vhodný na použitie. Ja som mávala tento problém ešte pred
mesiacom. Bolo obdobie, keď som musela
paplón prať aj každý deň. Keď mi už dochádzala trpezlivosť, stretla som úžasného človeka, ktorý na jednom seminári prezentoval
umývateľné paplóny a vankúše. Hovoril, že
stačí paplón vyčistiť bežnými čistiacimi pros-
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triedkami. Netreba ho hneď dávať do práčky.
Prať sa dá aj pri 95°C. Zaujalo ma to a hneď
som si objednala paplón aj vankúš. Som
veľmi spokojná. Paplón je ľahký a pohodlný.
Katka sa pod ním nepotí. Zdá sa mi, akoby
reguloval teplotu. Vankúš sa mi zdal hrubý,
ale keďže bol so zipsom, tak som si mohla
z náplne odobrať a prispôsobiť jej množstvo
svojim potrebám. Kontakt na pána Huličiaka,
ktorý ponúka tieto pomôcky, je na farebnej
strane v našom časopise.
Iveta Burianeková
Podrobenejšie informácie nájdete na str. 23
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

www.inakobdareni.sk

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.
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¨ 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

•
•
•
•

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: 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.

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: Nitrianska 103, 920 01 Hlohovec
tel.: 033 735 3117
http://www.pomocjedendruhemu.sk

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.

NADÁCIA POMOC DEŤOM V OHROZENÍ

Kontakt: Karpatská 3256/15, 05801 Poprad
tel.: 052 431 3757
e-mail: dobryanjel@dobryanjel.sk
http://www.dobryanjel.sk

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

Kontakt: Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
tel.: 02 5710 8133, 0948 479 350
e-mail: srdcepredeti@nadaciapontis.sk
http://www.srdcepredeti.sk

DOBRÝ ANJEL

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
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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

športové hry
v kováčovej

športové hry

v kováčovej

podujatie,

Športové hry v NRC v Kováčovej

Foto: Igor Frimmel

SPIG s.r.o., Tulská 2, 960 01 ZVOLEN • tel./fax: +421 45 5330 300 • e-mail: spig@spig.sk
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športové hry v kováčovej

športové hry

v Kováčovej športové hry

v kováčovej

ktoré sme PODPORILI...

podujatie,

maratón

maratón

sociálnej rehabilitácie a terapií

v Holíči

Milí priatelia sociálnych služieb,
sociálne služby sú síce podstatnou zložkou starostlivosti o občana v každom
štáte, ale nie v každom štáte sú finančne
dostupné a kvalitné. Veľmi záleží na tom,
aké postavenie a akú rolu zohrávajú
v sociálnej politike vláda, politici, ale aj
samotní občania. Kým sa to osobne nikoho z nás netýka, ideme si svojou cestou a nemyslíme na tých, ktorí sa dostali
do sociálnej núdze, alebo do nepriaznivej sociálnej situácie a ocitli sa na lôžku
v domove sociálnych služieb, alebo v zariadení sociálnych služieb.
Začína nás to zaujímať, až keď sa tam
dostaneme sami, alebo náš otecko,
mama, alebo dcéra, syn, alebo ktokoľvek,
kto je blízky nášmu srdcu. Až potom sa
zaujímame o to, aké služby poskytuje
naša spoločnosť. Kvalitné, profesionálne
alebo nekvalitné a neprofesionálne?
Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách, ktorá pôsobí v Holíči už
druhý rok, realizuje vzdelávacie programy, školenia, kurzy, ktorých hlavnou
úlohou je pripraviť odborníkov na prácu
v zariadeniach sociálnych služieb, ale aj
v domácom prostredí. Najnovším kurzom
je kurz: Inštruktor sociálnej rehabilitácie. Ide o nové povolanie v sociálnej práci
a v sociálnych službách. Na kurze vyučujeme budúceho inštruktora sociálnej rehabilitácie k tomu, aby vedel kreatívne
pôsobiť na emocionálny a mentálny život v prospech klienta, v spolupráci s ním
naplánovať aktivity, ktoré obmedzia negatívne dopady zmien jeho zdravotného
a/alebo sociálneho stavu, zmien v starobe alebo v inej životnej etape a generujú
jeho pozitívnu spoločenskú integráciu.
Hlavné ciele vzdelávacieho programu:
• pripraviť klienta na samostatnosť, nezávislosť a sebestačnosť pri sebaobsluhe
a úkonoch starostlivosti o domácnosť,
• zabezpečovať organizáciu života so zameraním na potreby a priania klienta
a jeho pozitívne prežívanie situácie,

•
•
•
•
•

alebo k zmene psychosociálnych funkcií
u klienta so zdravotným postihnutím
s cieľom integrácie postihnutej osoby
do bežných spoločenských štruktúr,
pracovať v interdisciplinárnom tíme so
zameraním na integrovaný model rehabilitácie,
zabezpečovať zapojovanie klienta
do integrovaných programov zariadenia alebo komunity,
poznať osobnosť klienta v integrácii
s prostredím, v ktorom žije,
zabezpečovať integráciu v kontexte širšej komunity,
poznať a využívať princípy plánovania,
realizácie, vyhodnocovania programov
aktivity a integrácie tak, aby klient prijal
svoje zdravotné postihnutie, alebo svoj
zmenený zdravotný, či sociálny stav.

W1: Multisenzorické prostredie
(Snoezelen) - podpora celostného rozvoja klienta prostredníctvom zmyslových zážitkov. Workshop, ktorý viedla
PaedDr. Jana Hrčová s Mgr. Ľ. Heinzlovou a Bc. R. Mészarosom, bol zameraný
na oboznámenie sa s koncepciou Snoezelen a jej možnosťami využitia u klientov zariadení sociálnych služieb na podporu zmyslového vnímania, relaxácie,
komunikácie.

Ako uvádzame v úvode nášho článku,
ide o nové povolanie, ktoré má pomáhať predovšetkým opatrovateľkám znižovať závislosť klienta na pomoci druhého človeka a zvyšovať sebestačnosť
klienta v jeho denných aktivitách.

Preto sme sa rozhodli pripraviť prvé
letné sústredenie inštruktorov sociálnej
rehabilitácie prostredníctvom prvého
ročníka Maratónu sociálnej rehabilitácie a terapií. Že to bol skutočný maratón môžete posúdiť podľa pripraveného
programu od 15. - 18. 06. 2016, v ktorom
sa uskutočnilo 12 workshopových prezentácií a dve hlavné prednášky. Od 10
hod. sa začala prezentácia účastníkov.
Účastníci sa mohli zapísať do workshopov podľa vlastného výberu.

Promotérky ponúkali praktické ukážky vybraných pomôcok, ktoré možno
využiť v multisenzorickom prostredí pri
práci s klientom, ale aj v bežnom prostredí. Účastník mal možnosť priamo zažiť
atmosféru multisenzorického prostredia
(Snoezelen).
W2: Promotérka záhradnej terapie
Mgr. Katarína Šurdová, (ZSS „SVETLO“
Olichov, riaditeľka) absolventka kurzu
Záhradná terapia, predstavila na praktických ukážkach možnosti využívania
prvkov záhradnej terapie podľa diagnóz
klientov pre vonkajšie záhrady, ale aj
vnútorné zimné záhrady.

• zachovávať optimálnu úroveň emocionálnej a mentálnej spôsobilosti klienta,
• zabezpečovať kompenzáciu nedostatkov individuálne orientovanými aktivitami denného života,
• využívať techniky na oživenie výkonu
pamäte a fantázie klienta,
• využívať techniky na zabezpečovanie
aktivít denného života, ktoré povedú
k zlepšeniu fyziologických funkcií, ale aj/

I. ročník Maratónu sociálnej rehabilitácie a terapií v Holíči

Novinkou pre našich účastníkov bola
kinezioterapeutická metóda tejpovania, ktorá sa k dnešnému dňu na Slovensku realizuje len vo svete športu. Ide
o modernú metódu k prevencii a terapii
porúch pohybového aparátu s využitím

Aby sa guláš stihol vonku uvariť, tak
sme sa všetci snažili odfúknuť oblaky
dažďa, aj keď predpoveď bola dosť negatívna. Nám sa to však podarilo.

S hlavnou prednáškou Individuálne
plánovanie s programom sociálnej
rehabilitácie vystúpila Mgr. Mária Znášiková. Vo svojej prednáške predstavila
metódy práce, techniky a postupy vhodné do programu sociálnej rehabilitácie,
ktoré by sa mali nastavovať na základe
posúdenia zdravotného a sociálneho stavu klienta s prihliadnutím na riziká.

Sila túžby a osobností? Zapršalo nám
tak na dve minútky a my sme sa opäť
mohli tešiť z pekného počasia a prechádzať z jedného workshopu do druhého,
ako aj navštíviť stan SPIGu, v ktorom
nám pani Monika Ponická odprezentovala možnosti bezbariérového riešenia
prostredia pre klientov, ako aj pracovného prostredia v rámci využíva integrácie
klientov do spoločnosti a komunitného
života, ako aj časopis „INAK OBDARENÍ“.
Dr. Mária Kovalová,
pokračovanie v ďalšom čísle časopisu

Denný maratón pokračoval o 21 hodine s prednáškou a diskusiou k témam
Etikoterapia a spiritualita v procese
sociálnej rehabilitácie. V sociálnej práci
sa veľmi málo využíva práca so spirituálnymi potrebami klientov. Často krát si
pod spirituálnou prácou predstavujeme
len návštevy bohoslužobných podujatí,
kňazov v zariadení a sprístupnenie kaplniek. Veľmi málo sa v individuálnej práci
s klientom využíva osobná viera a osobný vzťah s Bohom. A pritom môže viera,
ako aj práca s cnosťami: láska, dobro,
úcta, pravda a milosrdenstvo byť niekedy jediným liekom alebo terapiou na neduhy nielen ducha, ale aj tela.

SPIG s.r.o., Tulská 2, 960 01 ZVOLEN • tel./fax: +421 45 5330 300 • e-mail: spig@spig.sk
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maratón

Mgr. Ondrej Božik zo zariadenia pre seniorov Topoľčany, aby rozdával gulášik.

Odborníci zo spoločnosti ZDRAV – TECH;
http://zdravotnickepomocky.com, na inštruktáž práce s ošetrovateľskými a opatrovateľskými technológiami predstavili
účastníkom na štvrtom workshope: Kompenzačné a zdravotnícke pomôcky
správne spôsoby posúdenia zdravotného
stavu klienta s následnými odporúčaniami na pomôcky pre opatrovateľský proces
ako aj sociálnu rehabilitáciu klienta. Účastníci sa zoznámili s postupom získavania
pomôcok, ako aj motivačnej komunikácie
s klientom na ich osobné využívanie.

v Holíči

Workshop: Terapia svetlom bol nielen
úžasnou prezentáciou účinkov biolampy,
ale aj ďalších odborných poznatkov súvisiacich s využívaním svetla v ošetrovateľskom aj opatrovateľskom procese. S poznatkami sa s nami podelila Éva Onódi zo
spoločnosti Zepter, Medical.

Aby sme v prvý deň maratónu nezomreli od hladu, v krásnej záhrade Akadémie nám jedna dobrá víla, pani Hetešová navarila kotlíkový guláš, kotlíkovú
fazuľovicu a kapustnicu. Mňam..., boli
nielen dobré, ale aj pikantné. Do pracovného úboru sa prezliekol aj pán riaditeľ

maratón sociálnej rehabilitácie a terapií

v zariadeniach sociálnych služieb ako aj
v domácej opatrovateľskej starostlivosti.
Odborný workshop, viedol Ivan Dvořák,
www.sportlab.sk

maratón

V treťom workshope Joga pre seniorov
a klientov so zdravotným postihnutím
lektorka RNDr. Mária Hrešková (ZSS „SVETLO, Olichov, inštruktorka sociálnej rehabilitácie a manažérka kvality) uviedla možnosti využitia jogy v rámci cvičení, relaxácie,
koncentrácie a meditácie s klientmi.

v holíči

ktorého sme sa zúčastnili...

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
pozitívnu 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

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

SPOLOČNOSŤ NA POMOC OSOBÁM S AUTIZMOM ¨

Mladý muž s autizmom Števko
Števko má dvadsaťšesť rokov a naučil sa hrať
na trúbke, miluje tento nástroj a stal sa obohatením pre obec Nemčiňany, v ktorej žije.
Na sekundu presne vždy v sobotu začne
v rodnej obci hrať večierku. Na jeho talent
paradoxne narazil starosta obce, ktorý jedného dňa začul hrať kohosi na trúbke. Išiel
za jej hlasom a objavil skrytý talent, menom
Števko Rebo.
Má problém s komunikáciou, a preto je jeho
sprostredkovateľom láskavá mama Emília,

Iný život
Pridávam sa k výpovediam mamičiek, ktoré
prispievajú do časopisu Inak obdarení. Čítala
som články, ktoré ma motivovali napísať niečo o mojom živote s autizmom (konkrétne
v čísle 1/2016).
Môj syn Števko je už dospelý a každé rozprávanie o živote s autizmom je v niečom podobné tomu nášmu. Keď bol malý, nevedel
sa zaradiť medzi zdravé deti, aby „fungoval“,
potreboval a stále potrebuje poriadok a režim. Naše dni sú také stereotypné, ale musí
to tak byť. Zmeny je mu potrebné dopredu
oznámiť a vysvetliť, v prípade, že niekam ideme, je nevyhnutné mu to dopredu oznámiť,
aby si to mohol zafixovať do hlavy. Čas je
jeho orientačným prostriedkom, vo vrecku
nosí stále hodinky a všetko si odstopuje. Pre
človeka s autizmom je to dôležité, pre okolie
nepochopiteľné, ale dá sa s tým žiť.
Ako jeho mama tvrdím, že autizmus je aj
o prispôsobivosti. Čím viac sa mu prispôsobím, tým je to lepšie pre oboch, hoci nie
vždy sa to dá. V prípade, že nedokážem zabezpečiť podmienky, ktoré vyhovujú Štev
kovi, stáva sa, že prepadne do afektu, ktorý
potrebuje nadľudské úsilie z mojej strany,
aby sme to spolu ustáli. Števko má tiež
strach z neznámeho prostredia a je samotár,
bez kamarátov. Za úspech pokladám, že sa
mu podarilo ísť na poštu a kúpiť si jeho obľúbené noviny, v ktorých sú mapy, tie rád
zbiera. Naučila som ho urobiť aj malý nákup.
Dve veci napísané na papieri už zvládne, len
problém je v tom, že v regáloch tovar stále

ktorá sa o neho neustále stará. Mladý muž sa
vzdelával v hre na trúbku v umeleckej škole
v Zlatých Moravciach, momentálne však už
do tejto inštitúcie nechodí. Pomáha v obci
pri rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach. Ak si ho niekto chce vypočuť a spoznať
ho, pridávam link na video:
ht tps://w w w.youtube .com/watch? v=-8tDzYbR9zY&authuser=0.
Mária Helexová

premiestňujú a tak predavačky, ktoré ho poznajú, mu v takomto prípade pomôžu.
Pomaly sa vzájomne učíme zvládať, pre niekoho bežné veci, s pokorou a láskou. Ak by
som nemala inak obdarené dieťa, nevedela
by som, čo prináša starostlivosť o postihnuté
dieťa. Števko ma naučil vďačnosti za všetko.
On keď niečo dostane, tak sa poďakuje aj
desaťkrát, na Vianoce ďakuje už vtedy, keď
len ideme k stromčeku a potom aspoň ďalšiu
polhodinu.
Moje dieťa ma naučilo prajnosti. Keď má
niekto sviatok, jeho prajnosť dojíma ľudí k slzám. Cez sviatky neexistuje v dedine človek,
ktorému by nezablahoželal. Myslím, že je pre
nás ostatných vzorom. Naučil ma trpezlivosti. Som ňou obdarená, ale pri autizme sa musela prehĺbiť. Keby to tak nebolo, neurobili
by sme žiaden pokrok.
Ja ho stále volám Števko, hoci je to 120-kilový mladý muž. Telom je veľký, ale myslením a dušou stále dieťa. U nás v dedine býva
na Urbanka omša na viniciach a po nej posedenie pri guláši, kde hráva dychovka Vozokanka zo susednej obce. Števko ich má rád
a teraz ma prekvapil, že tam chcel ísť a hrať.
Hráva na trúbke. Do vedľajšej dediny je to
dva kilometre, a tak sme si to odkráčali peši
s trúbkou aj stojanom na noty a s vybavením
pre neho, s vodou. Výsledok bol vynikajúci
a tá cesta stála za to. Všetci mu tlieskali, teda
aj účinkujúci z dychovky, z čoho sa tešil. On
nevie prejaviť radosť spôsobom, ako to robia
iní, ale ja to vidím na jeho tvári. Nepatrím
medzi ľudí, ktorí sú radi stredobodom pozornosti ,ale Števko a jeho potreba mať ma
pri sebe, ma vycepovala a donútila byť takpovediac na očiach a chodím s ním aj vystupovať. Teší ma to.

Sú však chvíle, keď tie dni nie sú pozitívne
a prichádzajú bolestné situácie, ktoré je ťažko opísať. Pri činnostiach, ktoré má rád, ako
práca v záhrade, sa stane čosi, čo ho vyvedie
z miery a hromozvodom som ja. Sú to ťažké
a bolestné chvíle, nielen psychicky, ale aj fyzicky. Ako žene nie je pre mňa ľahké zvládať
vždy jeho afekty. Som na neho sama, každý
deň v rituáloch a obavách. Bez pomoci a oddychu, desím sa chvíle, kedy budem sama
potrebovať pomoc. Vzhľadom na skutočnosť, že bývam na dedine a nemám možnosti umiestniť syna do zariadenia, v ktorom by
sa rozvíjal, som ako väzeň. V okolí nemám
ani priateľov, ktorí by mi s podobnou skúsenosťou vedeli poradiť či pomôcť. Niekedy
by mi stačilo len sa vyrozprávať, ale žiaľ som
akoby na opustenom ostrove menom autizmus, a tak som sa aspoň touto cestou rozhodla napísať o našom živote s autizmom.
Emília Rebová

Buď vľúdny - každý, koho stretneš, vybojúva tvrdý boj.
(John Watson)

www.inakobdareni.sk
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ŽI A ZAŽI 2016
Názov zložený z dvoch slov ŽI a ZAŽI. Keď
som rozmýšľala nad pomenovaním tretieho ročníka celoslovenského stretnutia rodín
s deťmi a dospelými osobami s autizmom,
experimentovala som s poradím slov a tým,
aby to vystihovalo pointu. Práca so slovami, s posolstvom a očakávaniami, čo to má
priniesť. Žijeme každý deň hektické životy,
hlavne my rodičia detí s autizmom. Zažívame však málo takých pre okolie obyčajných
radostí, kde môžu rodičia prežiť s deťmi pár
chvíľ, kedy majú program, dobrú spoločnosť
a možnosť zoznámiť sa s novými ľuďmi s podobnými problémami. Kde sa nikto nepozerá a nekomentuje čosi, čomu nerozumie, iba
zažíva nové skúsenosti.
Nebo nám dožičilo prekrásne počasie, slniečko a kopec pozitívne naladených ľudí
sa podieľalo na vytvorení podmienok pre
všetkých účastníkov. V piatok pred akciou
rodičia, pani učiteľky a deti zo školy postavili
pavilóny, pozakrývali stoly, prichystali veci
na tvorivé dielne, arteterapiu a všetky aktivity, ktoré sme pre tieto rodiny pripravili.
Výborná spolupráca je s našou ŠZŠ na Ďumbierskej, pod vedením pani riaditeľky Mgr. Lýdii Miklošovičovej, ktorá prichystala všetko
tak, aby sa mohli rodiny cítiť v priestoroch
školy ako doma, pani učiteľky s deťmi pripravili medovníčky, ktoré sa v sobotu v rámci
tvorivých dielní zdobili. Pani kuchárka spolu
s dobrovoľníčkami z TESCA upiekla na obed
špekačky a ostatné pani učiteľky pomáhali
pri hodnotení prác z lega a odmeňovaní detí,
tvorili s nimi náramky a iné drobnôstky.
Deti mali počas dvoch dní k dispozícii skákací hrad, v sobotu potešila malých i veľkých
výstava vedecká hračka, deti v rámci arteterapie tvorili obrázky fúkaním tušu, modelovali z hliny. Súčasťou podujatia bolo aj maľovanie na tvár.
Obohatením bola aj výstava lega city, ktoré
doniesol mladý muž s AS až z Košíc. Predniesol k nemu aj výklad o histórii jeho vzniku,
predviedol, aké možnosti majú vláčiky z lega,
ktoré boli súčasťou mestečka vyskladaného
z tohto materiálu. Súťaž v stavaní lega, ktorá bola súčasťou podujatia ŽI A ZAŽI, tento
rok vyhral práve on, jeho zručnosť v krátkom
čase vyskladať kompletnú zostavu z lega je
skutočne pozoruhodná.
Klauni z ČERVENÉHO NOSA už po tretíkrát
tvorili jadro zábavy a odľahčenia. Svojím vyložene originálnym humorom pobavili nie-

len deti, ale vykúzlili úsmevy aj na tvárach
dospelých.
Pani Janka Žitňanská, poslankyňa európskeho parlamentu, spolu s Annou Šmehilovou
a Vladimírom Dolinayom priniesli deťom
krásne drevené spoločenské hry, s ktorými
sa mohli zahrať počas sobotňajšieho dňa.
Pani Žitňanská prevzala nad podujatím záštitu a venovala svoj čas zúčastneným, ktorí
mali potrebu zdôveriť sa so svojimi osobnými problémami. So záujmom si pozrela výstavu vedeckej hračky a aj prezentáciu lega
v podaní mladého muža s AS.
Nemožno nespomenúť mladého muža s autizmom, ktorý pre deti nakreslil obrázky,
ktoré za pomoci kamaráta tiež s autizmom
spolu so zdravými deťmi potom vymaľovával a dotváral lepením guličiek z krepového
papiera.
Tento ročník bol zaujímavý aj tým, že samotní mladí ľudia s autizmom prispeli svojím talentom a iniciatívou do obohatenia projektu.
Pekným spestrením akcie bolo aj predstavenie tancov rómskych detí z OZ Nádej deťom,
ktoré svojím tancom rozprúdili krv v žilách
okolosediacich, ktorí neodolali a pripojili sa
k nim.
V nedeľu medzi nás prišli parkuristi zo Slovak freerun family, ktorí nám ukázali zostavu cvikov v sprievode hudby s dejom. Pre
mnohých zúčastnených to bol veľký zážitok,
vidieť, čo všetko sa dá dokázať .
V nedeľné dopoludnie sa konala skupinová
terapie s ladičkami a relaxácia rodičov a detí,
ktorí mali záujem zažiť niečo nové.
ŽI A ZAŽI malo svoj život pred svojou realizáciou, počas nej a aj po skončení. Život je
o učení, spoznávaní a dozrievaní. Tretí ročník
nám ukázal, že rastieme, rodina ľudí, ktorí
ctia rovnaké hodnoty, sa stretávajú v čase
a priestore. Každým rokom je viac tých, ktorí
prinášajú do našich životov nové rozmery.

Rodičia nachádzajú svoje potenciály a rozvíjajú ich v prospech komunity, ktorá je síce
s autizmom, ale tá bez autizmu je už našou
súčasťou a pomaly nám ukazuje inú cestu.
Pripájam pár vyjadrení zúčastnených:
Dobrovoľník Lukáš: „Tu som pochopil, o čom
to všetko je, že tie deti potrebujú takéto dni.
Videl som ľahšie postihnutia i tie ťažké a pochopil som, akí obdivuhodní sú ich rodičia,
ktorí sa o nich s láskou starajú. Zažiť to je iné,
ako to len vidieť. Zažiť si v ich blízkosti tieto
chvíle je to, čo nám dáva iné videnie bežných
vecí a problémov v porovnaní s ich životmi.“
Jolka OZ Nádej deťom: „Ďakujeme pekne,
zažili sme pekný deň a vaše výhry boli v znení: „Ešte nikdy som nič nevyhral, iba teraz,
dnes som mal konečne šťastie, ocenili náš
výkon, prídeme aj druhýkrát, toľko hračiek
som ešte nedostala, mám niečo aj pre brata
Alexa, mama mu nekúpi hračku a ani otec...“
Erika: „Ešte raz sme sa Vám chceli poďakovať
za pekný víkend. Cítili sme sa príjemne. Stretli
sme tam úžasných ľudí. Chceli sme sa poďakovať všetkým organizátorom a ľuďom, ktorí
sa podieľali na príprave tejto akcie. Naozaj
ĎAKUJEME. Je dôležité, aby sme sa spájali, vymieňali si skúsenosti, poradili si... alebo len tak
sa stretli a strávili spoločný deň. Je príjemné
prísť do spoločnosti, kde sa za nami a hlavne
za naším „inak obdareným“ dieťaťom nikto
neobzerá a niekto „múdry“ nemá potrebu
poučovať nás rodičov, ako sa správa naše
dieťa. O to lepšie a príjemnejšie sa cítime, ak
toto nemusíme riešiť. Aj keď je pravda, že my
chodíme všade, kde sa dá a kde to naša Dorotka zvládne. Musíme spoločnosť naučiť, že aj
„iné“ deti sú medzi nami a možno sa správajú
trochu inak, ale to neznamená, že kvôli tomu
nemôžu chodiť do kina či divadla, obchodov.
Ďakujeme všetkým, ktorí boli takí zlatí a zabezpečili tento víkend. Dúfam, že sa ešte
stretneme.“

Poďakovanie za ŽI A ZAŽI
Trištvrte roka plánovania, stretnutí a nových možností. Žili sme spoločne jednou myšlienkou a zažívali nové veci. Niektorí sme sa už poznali
skôr, iní sme sa zišli vďaka tretiemu ročníku celoslovenského stretnutia rodín s deťmi a dospelými osobami s autizmom. Chcem sa touto cestou poďakovať členom SPOSA BB, ktorí sa aktívne zapájali do prípravy stretnutia - Ivane, Ľubke, Zinke,Martinovi, Majkovi , Máriovi, Miriam,
Marcelke, Peťovi H., Vladovi, Helenke, Majke, Inke, Peťovi M., Dianke, Jarke a ich blízkym, našim priateľom a sympatizantom Vladi a Ninke,
Silvii, Erike, Klaudii, Janke a všetkým, ktorí nám pomáhajú. ŠZŠ na Ďumbierskej za skvelú spoluprácu, pani učiteľkám a deťom za pomoc,
všetkým, ktorí nás podporili finančne, materiálne, technicky, dobrovoľnícky, programom a hlavne srdiečkom. Nech je nás stále viac a všetci
spoločnými silami „inak obdaríme svet“.
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svetielko nádeje ¨

Stretnutie rodín po strate dieťatka

mohol relaxovať každý, ako sa mu páčilo.
Nedeľa ráno patrila spoločným raňajkám
a rozlúčke.

Svetielko nádeje každoročne realizuje
stretnutie rodín, ktoré prišli v dôsledku onkologického alebo iného nevyliečiteľného
ochorenia o dieťatko.

často vyjadrujú potrebu stretnúť sa s ľuďmi
s podobným osudom. Stretnutie sa konalo
v nádhernom prostredí Jánskej doliny
v Hotel**** Liptovský dvor.

Ani teraz tomu nebolo inak. Počas víkendu
6-8. mája 2016 sa takto stretlo 12 rodín,
spolu 38 ľudí. Stretnutím ich sprevádzal
duchovný, psychologička, liečebná pedagogička, sociálny pracovník, dobrovoľníčka a zdravotnícky personál. Rodiny, ktoré
si prešli takouto ťažkou životnou skúškou,

V piatok po ubytovaní a spoločnej večeri
sme sa presunuli do samostatnej miestnosti, kde sme v rozhovoroch spomínali... V tom
čase sa deťom o program postarala dobrovoľníčka Dominika a deťmi veľmi obľúbená
liečebná pedagogička Julianka. Sobota sa
niesla v duchu výletu do jaskyne a neskôr

Ale nielen s prítomnými. Každá rodina si pomocou hélia nafúkla vlastný balón, na ktorý napísala odkaz pre detičky v nebi. Keď
sa v tichej spomienke balóny niesli k nebu,
v očiach sa leskli slzy smútku aj nádeje, že
každý jeden odkaz si nájde toho, za ktorým
ide. Výlet a všetky aktivity vrátane stravy hradilo Svetielko nádeje a išlo celkovo
o 3.920,-€.

Keď pomáhať chutí...
Vraví sa, že do tretice všetko dobré. Presvedčili sme sa o tom v sobotu, 14. mája 2016 v
Hotel**** Liptovský dvor v Liptovskom
Jáne, kde sme boli súčasťou 3. ročníka kuchárskeho súboja s názvom Pomáhať
nám chutí. Obsadenie tohtoročného súboja
bolo naozaj skvelé. Domáci šéfkuchár Miroslav Gemzický vyzval do súboja Michala
Škorca, úspešného šéfkuchára z reštaurácie
Diva. V kuchárskom ringu v Hotel**** Liptovský dvor sa „bojovalo“ zbraňami, ktoré potešili chuťové poháriky všetkých hostí. Tí totiž
vedeli, že v tento výnimočný večer budú nielen ochutnávať kvalitné jedlá, ale aj pomáhať. Vyberali si jedlá z dvoch menu, pričom
nevedeli, ktoré jedlo pochádza od ktorého
šéfkuchára. Za jedlo zaplatili toľko peňazí,
koľko uznali za vhodné a koľko sa rozhodli
prispieť na pomoc chorým deťom. Vyzbieraná suma za všetky jedlá bola rozdelená
dvom subjektom. Liptovský dvor venoval
peniaze Svetielku nádeje - centru pomoci
detskej onkológie a za reštauráciu Diva pewww.inakobdareni.sk

niaze pomôžu desaťročnému hendikepovanému Markovi Zacharovi.
Výnimočnosť večera podčiarkla aj Adela Banášová, ktorá prijala pozvanie a sprevádzala
hostí skvelým večerom. Jedinečnosť tohto
večera nebola len o vynikajúcom jedle, ale
najmä o srdciach a štedrosti prítomných hostí, ktorí s chuťou pomáhali. Postarali sa o rekord vo vyzbieranej sume, pretože celkovo
sa na treťom ročníku vyzbieralo 4.495,- €!
Naše združenie Svetielko nádeje dostalo
krásnych 2.230,-€.
Odveta kulinárskeho súboja na akcii
Pomáhať nám chutí sa konala posledný
májový piatok v Bánovciach nad Bebravou. Výnimočný večer, keď sa opäť podarilo spojiť pomoc druhým s gastronomickým
zážitkom, sa vydaril. Skvelí kuchári, Michal
Škorec, reštaurácia Diva a Miroslav Gemzický, Hotel****Liptovský dvor si so svojimi tímami vysúkali rukávy a pustili sa do prípravy
svojich špecialít.

Ingrid Škropeková
Svetielko nádeje

Keď bolo všetko hotové, hostia zaujali svoje
miesta a mikrofónu sa ujala Barbora Rakovská, ktorá nás sprevádzala príjemným večerom. Každý šéfkuchár zastupoval jedno
občianske združenie, pričom všetky získané
finančné prostriedky, ktorými hostia podľa
svojho uváženia ohodnotili ich kulinárske
diela, na záver organizátori odovzdali tým,
pre ktorých boli určené. Celkovo sa vďaka
štedrosti hostí podarilo vyzbierať 1.775,€, z nich pre Svetielko nádeje 790,-€.
V priateľskej atmosfére sa hostia v prestávkach večera zaujímali o všetko, čo s poslaním
a cieľmi Svetielka nádeje súvisí. Ich povzbudzujúce slová uznania, ktorými hodnotili
naše aktivity, sú pre nás ďalšou motiváciou.
Richard Holec, hlavný iniciátor krásnej akcie,
ktorá má za sebou úspešné tri ročníky, sa
s nami lúčil s odhodlaním pripraviť aj štvrtý.
Chce to veľké srdce, nadšenie a presvedčenie, že to má zmysel. Ďakujeme všetkým,
ktorí sa pod úspešný tretí ročník akcie Pomáhať nám chutí podpísali.
Vanda Prandorfyová
Svetielko nádeje
júl 2016 I Inak obdarení I
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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::

Cielená pomoc pri chudnutí
Skúsenosti hovoria, že kto začal na sebe
pracovať a dodržal pravidlá oddelenej
stravy, bez ohľadu na vek dospel k úspechu a spokojnosti. Stratil na hmotnosti,
zoštíhlel v páse, v bokoch a navyše sa aj
zdravotne začal cítiť oveľa lepšie. A predsa nie každá prívrženkyňa oddelenej
stravy celkom šťastím zaplesala.
Namiesto mnohých kilogramov zhodila oveľa menej ako očakávala a namiesto radosti
vznikla veľká nezodpovedaná otázky: Prečo? Prečo to u mňa nefunguje a u väčšiny
áno?
A takéto otázky sa objavovali aj v ankete
časopisu Ženský magazín. „Prečo som neschudla aspoň jeden kilogram?“ pýta
sa Katarína G. zo Žiliny. Alebo z Košíc prišla otázka Jany B: „Prečo sa už teraz moja
hmotnosť neznižuje?“
Viete, neboli by sme ľuďmi, keby sa nám
nevyskytovali nejaké problémy. Pokúsme
si i na takúto otázku odpovedať. Videli ste
niekedy v prírode zvieratá ako srnku, jeleňa,
zajaca či líšku, aby boli obézne? Nuž a prečo
teda živočíchy v divokej prírode nadmerne
netlstnú? Odpoveď je jednoduchá. Pretože
sa starajú o bohaté zásobovanie minerálmi
a predovšetkým vitamínmi. Hoci vôbec nie
zámerne. My ľudia, naopak, záhadne dychtíme po potravinách ktoré môžeme smelo
nazvať „ prázdnymi“, po koláčoch, sladkostiach, lúpanej ryži, tukom nasiaknutých zemiakových hranolčekoch či po vylúhovanej
zelenine z konzerv. Pre nedostatok času narýchlo zhltneme hotové jedlá, ktoré sú síce
rafinovane okorenené, ale často už dávno
stratili svoju životodarnosť.
Súhra troch mechanizmov
V ostatných rokoch veda odhalila mechanizmy, ktoré pomáhajú získať štíhlosť línie a čoraz viac blednú pojmy diéta a kalórie. Každý
človek sa môže stať natrvalo štíhlym celkom bez diéty! – tvrdia odborníci, obzvlášť
na kalifornskej vysokej škole – centre zdravotnej revolúcie.
Rozhodujú o tom tri biochemické procesy v našom tele:
1. Najprv musí prejsť tuk z tukových podušiek na bruchu a bokov do krvi.
2. Potom sa musí dostať z krvi do buniek.
3. Napokon sa musí tuk v telovej bunke úplne spáliť.
Ak jeden z týchto mechanizmov nie je „v poriadku“, vôbec sa nám nepodarí zoštíhlieť,
hoci by sme absolvovali akúkoľvek diétu.
Ako teda na to?
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Kedy je možné tuk z bunky dostávať von?
Najprv si povedzme, ako sa menia tukové
bunky pri nadváhe. U väčšiny obéznych
a vôbec u ľudí s nadváhou sú v tukových
bunkách molekuly tuku (triglyceridy) uzavreté ako v trezore. Pri nesprávnom stravovaní nové a nové triglyceridy nezadržateľne
prúdia a tlačia sa dovnútra čoraz škaredšej
a žltšej tukovej bunky, pričom žiadna z molekúl tuku nemá chuť bunku opustiť. I keď sú
v nej doslova napchaté. Nuž a keďže tukové
bunky môžu prijímať neobmedzené množstvo tuku potom u obézneho človeka sú až
100-krát väčšie ako u štíhlych osôb.
V tejto súvislosti sa natíska otázka: Kedy sa
môže tuk z bunky dostávať von? Býva to
pri strese, keď organizmus potrebuje novú
energiu a tuk využíva ako pohonnú látku.
A takým kľúčom na otvorenie tukových buniek a uvoľnenie triglyceridov sú stresové
hormóny, napríklad adrenalín, ktorý vyrába
nadoblička. Adrenalín je aktívny napríklad
pri hlade, telesnej činnosti, ale aj pri každej
forme stresu. No v noci, počas spánku sa netvorí. Príroda si tento problém vyriešila pomocou rastového hormónu. Stopové množstvo tohto hormónu sa 70 minút po zaspaní
objaví v krvi a nahradí funkciu adrenalínu.
A tak sme sa dostali k prvej odpovedi. Sú
to rastové hormóny, ktoré udržujú zvieratá
žijúce vo voľnej prírode štíhle a ráno nabité
energiou. Starajú sa o to, aby sa tuk nemohol nadlho uložiť v bunkách, ale aby sa využil
na tvorbu energie.
Poznáte napríklad ten energetický spev
a džavot vtákov pri brieždení? Niečo podobné sa odohráva aj u detí, sú štíhle a stále neposedné. Platí to aj u dospelých. Vďaka nočnému rastovému hormónu sú štíhli a ráno
výkonní. Avšak ľudia s nadváhou, až obézni
majú veľmi nízke hodnoty rastového hormónu v krvi, alebo ich mozgový prívesok zodpovedajúci za výrobu tohto zoštíhľujúceho
hormónu nie je správne vyživovaný. U týchto ľudí vlastná aktívna nočná fáza odtučňovania neexistuje.
Ale tomu sa dá pomôcť, konštatujú americkí
biochemici. Ich zázračná rada je nasledujúca.
Karnitín loví tukové molekuly
z krvi
A to je už tá druhá podmienka k zoštíhleniu – zablokovanie vstupu tukových molekúl cirkulujúcich v krvi do tukových buniek.
Na tento účel má metabolizmus zvláštneho
poverenca – karnitín (tzv. vitamín Bt), ktorý
sa syntetizuje v pečeni a v obličkách z dvoch
aminokyselín pri spoluúčasti železa a vitamínu C. Ten akoby sedel na bunkovej mem-

bráne, každú okolo plávajúcu molekulu tuku
„uchopí a zavlečie“ do vnútra telovej bunky
k mitochondrii, ktorá je akousi pieckou bunky. Tu sa tuk spaľuje a premieňa sa na silu
a vitalitu. AVŠAK POZOR! Bez karnitínu
a iných látok sa tuk v bunke nikdy nespáli.
Namiesto toho ostáva cirkulovať v nebezpečnom množstve v krvi a vtedy môžeme už
iba snívať o tom, že zoštíhlieme.
Tlstý alebo chudý? To rozhodne
tyroxín!
Nestačí však, že molekuly tuku vďaka karnitínu šťastne pristáli v telovej bunke, musia sa
ešte spáliť. To sa podarí len vtedy, ak je prítomný „kurič“, ktorý zapáli energetickú piecku. Tento kurič sa volá tyroxín. Je to hormón
z našej štítnej žľazy.
Tyroxín
Bez tyroxínu ostávajú piecky studené. Molekula tyroxínu je zložená z dvoch tretín zo
vzácneho stopového prvku jódu a z jednej
tretiny zo základného stavebného kameňa
tyrozínu, ktorý je v mäse, rybách, hydine
a nízkotučnom syre. Ak má štítna žľaza dostatočnú zásobu týchto surovín, denne vyprodukuje jednu stotinu gramu tyroxínu. Tá
stačí na to, aby počas 24 hodín zapaľovala
všetky piecky v 70 biliónoch buniek tvoriacich naše telo. Lenže molekula tyroxínu v krvi
je veľmi ľahko zraniteľná voľnými radikálmi,
a preto u mnohých ľudí sa iba pätine týchto
molekúl vyplavených zo štítnej žľazy podarí
preniknúť do buniek. Teda sklon k tlstnutiu
nemusí byť vždy zapríčinený len zníženou
funkciou štítnej žľazy. V skutočnosti funguje
štítna žľaza často lepšie, ale jej hormóny ničia
v krvi voľné radikály, a preto ostáva koncentrácia hormónov v krvi stále nízka.
Našťastie molekuly tyroxínu majú špeciálneho ochrancu – vitamín C. Ak trikrát až päťkrát
denne zjeme čerstvé ovocie alebo zeleninu,
zvýši sa podstatne hladina vitamínu C v krvi
a v tomto prostredí sa voľné radikály už necítia dobre. Neodvážia sa potom vôbec vstúpiť
do krvi. Tak sa dostanú citlivé molekuly tyroxínu do telových buniek a môžu konečne
navodiť proces spaľovania.
Netreba sa vzdať sa a skúsme ešte navyše...
Jesť veľa sacharidov,
ale výhradne v najzdravšej podobe –
ovocie, šaláty, zelenina, zemiaky, celozrnné
produkty a nelúpaná
ryža.
Viac sa dočítate v knihe Oddelená strava
– pre zdravie.
www.inakobdareni.sk

Pozitívne myslenie ¨

Desať tipov, ako nezostať sklamaný z pomoci iným
Častokrát sledujem v skupinových disku
siách, ako sa ľudia, ktorí poskytli pomoc, rozčuľujú, že s ich darom nebolo naložené v súlade s ich očakávaniami. Vždy ma to zaskočí,
pretože ak chcem pomôcť a som svojprávna,
tak pri podaní pomocnej ruky robím všetko
tak, aby som sa k danej veci už nemusela vracať. Pár rokov fungujem ako aktívny dobrovoľník a „pomáhač“ a prešla som si všeličím.
Ohrozovaním, vydieraním, klamstvami či
zavádzaním, ale aj vďakou a silnými novými
priateľstvami. Tu je desať tipov, ako možno
nezostať sklamaný z pomoci iným.
1. Majte jasno v tom, čo môžete dať. Väčšinou si vieme vyhodnotiť, na čo máme
a na čo nie. Ak môžeme niekomu čosi darovať, je jedno, o aké množstvo ide. Nájdime
si človeka, ktorý s darom naloží tak, ako potrebuje on. Nie my. On. Nám musí byť jasné
len to, či je to jasné jemu. Ak môžete darovať
jedlo, darujte ho hladnému. Ak môžete darovať oblečenie, darujte ho neodetému. Ak
môžete ponúknuť prácu, dajte ju tomu, kto
ju hľadá. Ak môžete dať peniaze, dajte ich
tam, kde s nimi naložia ako treba.
2. Vždy si overte, komu pomáhate. Pokiaľ
poznáte človeka, ktorý pomoc potrebuje,
overovať veľmi nemusíte, nie je na to dôvod.
Pokiaľ však reagujete na potrebu človeka,
ktorého ste nikdy nevideli, je na mieste klásť
otázky. Verte, že ľudia, ktorí pomoc potrebujú, vám na vaše otázky zodpovedajú, aj keď
budú nepríjemné. Okrem toho, máte právo
vedieť, ako bude vynaložené s tým, čo poskytnete. Či už ide o materiálnu, či finančnú
podporu.
3. Majte na pamäti, čo ten človek potrebuje. Ak ste sa rozhodli darovať peniaze
hladnému, je jasné, že budete očakávať, že
si kúpi jedlo. Ak má dlh na byte, radšej ako
jedlo si zaplatí strechu nad hlavou. Logické.
Ale čo ak darujete za vrece oblečenia niekomu, kto má dlhy, prípadne je hladný? Neočakávajte, že si tie veci oblečie. Mali by sme

počítať s tým, že s vecami naloží tak, aby získal to, čo potrebuje. Možno ich lacno predá.
A vyplatí dlh alebo si kúpi jedlo. Načo potom
rozoberať v rôznych diskusiách, ako sme boli
oklamaní? Pravdepodobne sme si neoverili
to, o čom hovorí bod 1. Ak sme aj tak nespokojní s výsledkom, platí bod 7.
4. Ak nedôverujete jednotlivcovi, obráťte
sa na organizáciu. Ak si myslíte, že jednotlivci nepodliehajú žiadnej kontrole, možno
máte tak trošku pravdu. Sociálna kontrola
nie vždy funguje a navyše si neviete overiť,
či nie je aj subjektívna. Tu je najlepšie obrátiť sa na organizáciu, ktorá funguje niekoľko
rokov a najlepšie úspešne, má vybudovanú
stratégiu pomoci, asertívne vám zodpovie
aj na nepríjemné otázky, ale dokáže aj odmietnuť dar, s ktorým by nevedela naložiť.
Tak vás vlastne chráni a váži si vašu pomoc,
pretože bezhlavo neberie všetko.
5. Vždy konajte najlepšie, ako viete. Ak ste
sa pre pomoc rozhodli a idete ju poskytnúť,
poriadne si to premyslite a konajte s vedomím, že inak by ste sa nerozhodli. Príliš nešpekulujte, príliš neváhajte, no nebuďte ani
príliš aktívni. Tak akurát. Tak, aby ste si v pokoji mohli povedať, že nebudete pátrať po tom,
ako bolo s darom naložené. To znamená, že
človeku, ktorému pomáhate, dôverujete.
6. Nesúďte. Nehodnoťte, či človek žiadajúci o pomoc je napojený cez internet, z čoho
ho platí a aký typ notebooku má. Vy neviete,
či ho nedostal, či si ho nezadovážil, keď ešte
mohol. Neviete, či nepracuje z domu, či to
nie je jeho živobytie. Ak sa vám čokoľvek nezdá, platí bod 2. Ak pomôcť nechcete, platí
bod 7.
7. Ak nie ste presvedčení o pomoci, nepomáhajte. Pomoc je o tom, že niekomu venujem niečo, čo ja už nepotrebujem alebo sa
bez toho zaobídem, no pre daného človek ide
o nutnosť. Za pomoc neočakávam naspäť nič.
Dobrý pocit a entuziazmus je však povolený.

8. Ak ste dodržali všetky tipy a aj tak ste sa
oklamali, neriešte to v skupinových diskusiách. Skupinové diskusie sú fajn, ale stávajú
sa doslova nástrojom na zlikvidovanie nielen
samotnej osoby, ale aj chuti pomáhať. Ľudia
sa často v nich začnú správať ako ovečkykeď zabľačí jedna, pridá sa celý košiar a snažia sa prehlušiť jedna druhú. Tých, ktorí s pomocou váhajú a sú neistí, to len utvrdí v tom,
že pomáhať nie je správne. A vy neviete, či
ste si len zle niečo nevysvetlili.
9. Ste najvyšším kontrolným orgánom ľudí,
ktorí vašu pomoc dostali. Možno to znie protichodne k tomu, o čom v článku hovorím,
ale... - netreba preháňať kontrolu či dívať sa
priamo do hrnca tým, ktorým sme pomohli.
Ale nezabudnite, že máte právo vyhodnotiť
situáciu a vedieť, ako sa s darom naložilo. Ak
ste pomohli cez organizáciu, máte možnosť
ju vyzvať o overenie toho, či bolo naložené
s darom v súlade so žiadosťou o pomoc. Tak
funguje aj portál www.ludialudom.sk.
10. Sami zodpovedáte za to, komu poskytnete svoju pomoc. Preto nezabudnite- majte
jasno v tom, čo chcete darovať, overte si fakty, prispôsobte sa, vyberajte cez koho idete pomáhať a robte to s dobrým úmyslom,
nesúďte, neohovárajte, no na druhej strane
buďte obozretní a realistickí.
Existujú ľudia, ktorí sú naučení o pomoc
žiadať. Kdekoľvek zadáte ich meno, nájdete ich príbeh. Sú už tak známi, že okolie má
voči nim skôr averziu, pretože sú dlhodobo
takmer všade. Iná skupina ľudí, ktorá pomoc
potrebuje, o ňu nikdy nepožiada. Majte teda
oči otvorené. Vy sami rozhodnite, komu pomôžete. Dajte na intuíciu, dajte na fakty, je
to skutočne na vás. Nenechajte sa znechutiť
a neodhovárajte od pomoci iných. Každého
si pravda nájde. Teraz alebo neskôr. Usmejte
sa a poďte do toho. Ten pocit za to stojí. Ale
len vtedy, ak máme v hlave jasno.
Ingrid Škropeková

Porovnal som si poznámky s jedným svojím priateľom,
ktorý očakáva od sveta všetko možné
a vie ho veľmi sklamať, keď niečo nie je najlepšie,
a zistil som, že ja pristupujem k veciam z opačného extrému:
neočakávam nič a vždy som plný vďaky za neveľ ké radosti :)
(Ralph Waldo Emerson)

www.inakobdareni.sk
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Naozaj láska zdolá všetko?
Nikdy nezabudnem na pár dní v mojom
živote. Na ten, kedy som sa dala dokopy
s mojim manželom. Na ten, keď mi priniesol
modré ruže. Na ten, keď sme boli prvýkrát
na chate. Nezabudnem na deň našej svadby
a jeho zamilovaný pohľad. Díval sa, ako odvtedy už nie. Cítila som sa výnimočne krásne. Nezabudnem ani na deň, keď sa nám narodil malý. Nezabudnem ani na ťažšie chvíle,
ktoré sme spoločne prežili. Radosti, starosti.
Hnev, aj hádky. Našťastie tých bolo menej
a končili prevažne udobrením ešte v deň,
keď vznikli. Láska je jednoducho krásna, ak
je prijatá so všetkým, čo k nej patrí. Nechcem
žiť bez nej a to znamená, že nechcem žiť bez
neho. Veď on vie.
Nezabudnem ani na deň, odkedy mám pocit, že zlyhávam. Na deň, keď mi zavolal so
slovami: „je to rakovina“. Tma pred očami.
Mechanické zbalenie vecí v práci a útek
za ním s vedomím, že ma teraz potrebuje.
Nuž, asi som potrebovala v tej chvíli viac ja

jeho, ako on mňa. Aspoň to tak vyzeralo.
V hlave mi hučalo a zbehli sa všetky negatívne myšlienky z môjho najhlbšieho podvedomia. Rakovina. Choroba. Utrpenie. Liečba.
Chemoterapia. Vedľajšie účinky. Strata príjmu. Hypotéka. Láska môjho života... A stále
dokola...
Pracujem pre detskú onkológiu druhý rok
a tak viem viac než ten, čo nevie. Vidím viac
než ten, čo nemal možnosť vidieť. Nielen
strach a bolesť, práve naopak. Stretávam
tam krásnych a úžasných ľudí. Láskavý a veselý personál, nádherné deti- bojovníkov,
ktoré to väčšinou vyhrajú. Rodičov, ktorí sú
nesmierne trpezliví, pokorní a vďační za každú návštevu. Ale...
Stále je to iné, ako keď s tým musíte bojovať
aj doma.
A zrazu je to tu.
A ja neviem, kým som sa to stala. Vždy som
pomáhala, odkedy vôbec som. Zdieľam

problémy iných a vidím svetlo na konci tunela v ich príbehoch. Dokážem ich povzbudiť,
poradiť, ponúknuť možnosti. A teraz? Keď
ma potrebuje môj najmilovanejší a najbližší, zlyhávam. Nedokážem ho podporiť, povzbudiť. Neuveriteľná bolesť, ktorá mi preniká vnútrom, mi bráni kráčať spolu s ním
a potiahnuť ho. No on ide. Ide aj bezo mňa
a ešte ťahá on mňa.
Tak si tu sedím, píšem článok a na stôl padajú
slzy ako hrachy. Sú tak veľké a ťažké, že nedokážu po lícach ani stiecť. Proste padajú...
Viem, že toto je len skúška. Desí ma však, že
spoznávam svoju slabosť, za ktorú sa veľmi
hanbím. Hanbím sa za to, že nedokážem
ukryť slzy a strach. Hanbím sa za to, že nie
som statočná a silná. Hanbím sa za to, že
som ako na príťaž.
Verím ale, že to dáme. Lebo láska vraj zdolá
všetko.
Ingrid Škropeková

Možno stačí mať pri sebe tých správnych priateľov
A už je to tu! Koncerty, festivaly, opekačky...
Viete, že sa teším? Napriek tomu, že festivaly nie sú moja šálka kávy, jeden si... ak je
to v mojej moci ...nenechám ujsť. Piešťany,
coutry... Nedvědovci. S priateľom kúpime
lístky. Cestou v aute počúvame tie neuveriteľné texty, pohodovú muzičku a potom
to príde. Kopa ľudí, niet si kam sadnúť. Stále musím dávať pozor, aby o moje barly nik
nezakopol, alebo aby som o ne nezakopla ja
sama. Keď už konečne sedíme, tak si hovorím, či mi toto chýbalo? Spotená, unavená si
hmkám melódiu, texty sa mi vynárajú v hlave a nakoniec ma chytá atmosféra. Zabúdam
na preplnenú plochu, rady ľudí pri stánkoch
a je to skvelé. Konečne si spievam, zapíjam
smäd, ďakujem si, že som vydržala a užívam
si. Cestou domov zahlásim, že to bolo skvelé
(napriek tomu, že na začiatku som bola len
taká „šomravka obyčajná“ a hundrala som,
že som stratila rozum, keď som sem šla :-D).
Hudba mi znie v ušiach ešte i na druhý deň
pri opekačke, kde ma dostatočne zakonzervuje dym, lebo sa nestíham presúvať z mies-

ta na miesto ako ostatné osadenstvo. Tam si
už nespievam. Iba ak by ma partička chcela
využiť na odháňanie lesnej zveri na lúke pri
lese. Ako to riešite vy? Zvládate to asi lepšie,
však?
Nedávno sme boli na väčšom koncerte
v Prahe. Po príchode pred arénu moja nervozita stúpala priamoúmerne s hustnúcim
davom valiacim sa z metra či autobusovej
stanice. Nevzdala som to! Vchádzali sme cez
turnikety, bola som ušetrená od lustrácie detektorom kovov. Boli zvedaví iba na obsah
mojej kabelky.
Po začatí koncertu sa štadión neustále zapĺňal. V momente keď prišla na pódium hlavná
kapela, tak spevák povedal: „Je jedno, kde sa
práve nachádzate, či stojíte dole alebo sedíte, všetci sa postavte, spievajte a tancujte.
Uvedomila som si, že neuvidím absolútne
nič. Keď odznela prvá pesnička, smutne som
sedela a hmkala si. Nakoniec ma partner presvedčil, aby som vstala. Držal ma a pre mňa
koncert v tom momente začal. Mohla som

spievať, tlieskať a vnímať celú atmosféru,
ktorá vo mne vyvolávala radosť a šťastie.
Pred polnocou, keď sme vyšli z budovy, čakalo ma ešte dobrých pár metrov k autu. Keď
okolo mňa prechádzali ľudia s barlami, uvedomila som si, že fakt brzdím premávku a zaradila som sa medzi slimákov so zatiahnutou
ručnou brzdou, ale stálo to zato.
Chodíte na koncerty? Ako to zvládate? Či
si radšej doma zapnete telku, pridáte hlas
a riešite neskôr nespokojných susedov, ktorí
vám kvôli rušeniu nočného pokoja búchajú
na dvere?
Nebudem vás presviedčať, aby ste radšej vyrazili von a zažili to naozaj a naživo. Viem, že
to nie je také jednoduché a nie všade je dobrý prístup na takéto podujatia. Možno stačí
mať pri sebe tých správnych priateľov, ktorí
si z toho, že máte vozík či barly nič nerobia
a radi vás zoberú so sebou.
Prajem Vám krásne prežité leto!
Monika Jalakšová

Jedna z vecí, ktorých sa zbavíte najťažšie,
je vľúdnosť, lebo vám ju zvyčajne vrátia.
(Marc Ortman)
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Pozitívne myslenie ¨

Príroda...

To miesto malo veľkú krásu a úžasnú energiu, volala som ho „slovenské Makchu Pikchu“. Škoda, že ťažobné spoločnosti z neho
už takmer nič nenechali...

Zdá sa vám niekedy, že ste unavení, že veci
nejdú dobre, že vás stretajú samé negatíva
a aj ľudia sa vám zdajú iní? Zdá sa vám, že
problémy nemajú riešenie? Tak určite choďte do prírody!

Keď idem do prírody, ide mi o návštevu
„iného sveta“, akési zdieľanie v úrovni, kde
sa prelínajú svety. Svet živočíšny, rastlinný,
minerálny a iné, možno menej viditeľné, ale
zato cítiteľné.

V prírode človek dokáže načerpať všetko, čo
v takýchto situáciách potrebuje. Zdá sa vám,
že je to plytvanie času, lebo vás čaká veľa
úloh a riešení a každý krok naviac vám uberá
čas? Verte, práve vtedy choďte do prírody.
To je to najlepšie, čo môžete urobiť. Venujte
tento čas sebe. Príroda nám dáva možnosti poznávať ju v malom vo svojom blízkom
okolí, ale aj vo veľkom, keď sa vyberieme
do hôr či k moru. Ak naša návšteva prírody
má skutočne účel spoznať a vnímať ju, tak
nájdeme bohatstvo prírody hodné obdivu.
Krásu aj v tom, ako príroda podporí život, ale
i zužitkuje, pretransformuje to, čo už životu
neslúži.

Ak by ste si pozreli fotky urobené Kirlianovým fotoaparátom, videli by ste energiu,
ktorá obklopuje všetko živé. Človek má viac
vrstiev tejto energie, tieto vrstvy majú rôzny
účel a tým aj „konzistenciu“.

Ak vyjdete na najvyšší kopec v okolí a budete pozorovať všetku krásu okolo seba,
veľkosť sveta, čo vás obklopuje, zistíte, že aj
problémy sa akosi zmenšili pred tou veľkoleposťou.
Keď pozorujete prírodu okolo vás, zistíte,
že život si vždy nájde cestu a všetko má riešenie. Možno vám to pomôže usporiadať si
myseľ, priority a načerpať inšpiráciu.
Pre mňa je dôležité prírodu vnímať, pozorovať a „cítiť“.
Prechádzka lesom môže byť rozprávková.
Nejde len o výkon, vyjsť rýchlo, prekonať
seba...
Ak sa pri svojej prechádzke na niektorom
mieste cítite veľmi dobre, zotrvajte chvíľu
na ňom a užívajte si to s láskou a vďakou.
Z mojej skúsenosti viem, že na niektorých
miestach sa človek skutočne cíti a funguje
inak.
Mám rada kryštály a raz som si z lesa, z kopca riadne strmého, niesla domov kryštálovú
skalu. Dosť veľkú, cca 0,5 x 0,3 x 0,2m. Tam
mi nebola nejako ťažká, to miesto na mňa
tak pôsobilo, že som ju z toho strmého kopca zniesla do auta celkom ľahko. Zvláštne je,
že teraz ju ledva dám do vane, keď ju chcem
občas opláchnuť, akoby vážila 3 x toľko.

Ak niekedy budete pozorovať rastlinu, strom
či človeka, uvidíte túto energiu, ak zostríte
zrak.
Dokonca aj pri pouličnom osvetlení môžete
pri určitom uhle svetla okolo svojho tieňa vidieť „svetlé niečo“. A v mori „to“, keď budete
mať slnko za chrbtom, okolo svojho tieňa
uvidíte pri určitom uhle svetla tiež.
V prírode sa naše viaceré vrstvy živej energie
prelínajú s množstvom živej energie prírody okolo nás. Tu sa naša energia aj po tejto
stránke môže doplniť, očistiť, skvalitniť presne tak, ako potrebujeme. Totiž aj rastliny
a stromy, voda či skaly majú rôzne energie
a my v prírode dočerpáme to, čo potrebujeme.
Myslím si, že určité princípy fungujú rovnako
aj v rôznych filozofiách. Pravda je len jedna
a tá funguje, aj keď ten istý jav ľudia môžu
volať rôzne. A myslím si, že v prírode môže
človek cítiť a vnímať rôzne sily, energie, ktoré prírodu vytvárajú. A súhrn týchto energií
dáva týmto miestam pocitovú atmosféru.
Ľudia sa oddávna snažili tieto prírodné sily
pomenovať, rôzne kultúry im dávali rôzne
názvy a mali o nich svoje predstavy.
Ja tieto sily vnímam a pomenúvam po svojom. Pre mňa je podstatné vnímať ich. A veľa
vecí ma to naučilo. Napríklad ako vždy a znova príroda neúnavne tvorí. Aj keď niečo zničí,
vytvára to znova, lepšie.
Niekedy vám vaša príroda (aj záhrada) dáva
akoby vnuknutie, čo máte urobiť, aby sa jej
darilo.
Vždy, keď sa mi to podarilo naplniť, tak úroda bola krásna a zdravá aj vtedy, ak okolie
malo s úrodou problém.

Ale aj naopak, ak sme urobili niečo, čo sme
cítili, že by sme nemali, aj keď logika v tom
nebola, tak nám to záhrada dala najavo.
Napríklad sme vypílili 3 staré hrušky, aj keď
sme mali pocit, že by sme nemali. Stále veľa
rodili, aj keď mali už 70 rokov. Boli to pôvodné odrody, ktoré o postrekoch nikdy ani
nepočuli a žili si proti všetkej logike. Nám sa
zdalo, že je takmer nemožné, aby ešte rodili
a báli sme sa, aby sa také veľké a staré konáre neodlomili a neublížili niekomu. Tak sme
ich vypílili. Možno náhoda, ale možno aj nie,
všetky naše ostatné hrušky dostali „hrdzu“
a musia ísť von....
Ale aj naopak to funguje. Mám veľmi rada
morušové plody, drevené jahody. A z ničoho mi vyrástla moruša, sama od seba a rodí
skvelé plody. Veľmi ma to potešilo. A pritom
v našej lokalite nie sú veľmi rozšírené a v blízkom okolí asi nie je ani jedna...
Zistila som ešte jednu vec.
V minulosti človek mal svoju prírodu možno
viac rád, chránil ju, staral sa o ňu.
A čo ešte? Ďakoval jej. Bol vďačný za to, čo
mu dáva. Úrodu, poživeň, všetky materiály. V určitých obdobiach roka svoju vďaku
a úctu človek dával najavo oslavami.
Táto vďaka je tiež forma energie a prírode
určite pomáha.
Posledné desaťročia sme zabudli viac ďakovať a viac dávať prírode. Aj oslavy zmenili
účel...
Prečo ďakovať?
Vedeli ste, že aj vaša záhrada na vás reaguje?
Ja som si všimla viackrát, že byliny a kvety
nám často vyrástli podľa zdravotného stavu
ľudí, čo sme tam žili.
Jeden rodinný člen mal vred na pankrease
a v tom roku nám celý dvor zarástol harmančekom.
Mňa sa teraz pár čias držal kašeľ. Hádajte, čo
nám rastie po celom dvore? Pľúcnik!
Viem, že príčinu tieto bylinky neodstránia,
ale je dojímavé a krásne, ako nám naša príroda chce pomáhať. Snažím sa byť k týmto
signálom viac všímavá a viac vďačná.
Prajem vám, nech má príroda veľké miesto vo
vašom srdci a nech je vaším vzácnym liekom.
S Láskou Monika Ponická

Jadro ľudskej povahy vyrastá z množstva obyčajných
dobrých skutkov, ktorými sa vyznačujú naše dni.
(Stephen Jay Gould)
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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
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

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:
18.-22.7.2016
15.-19.8.2016
Kontakt:
t.č. 0911 897 377
e-mail: nike.mozsnyak@gmai.com
www.skenarterapia.sk

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.

Chcete sa naučiť kvalifikovane opatrovať?

Špecializovaná ambulancia klinickej psychológie

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb
poskytuje v Bratislave certifikovaný 220-hodinový
jarný alebo jesenný KURZ OPATROVANIA

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:
info@apssvsr.sk
empatia@opatrovaniedoma.sk
tel.: 0948 567 711
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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

www.inakobdareni.sk

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: BARDEJOV, CELINA, CVIKLA, ČÍSLO,
DEKAN, DLAHA, ELITA, HLINA, JERICHO,
KALICH, KAPOTA, KOBRA, KOLEDA, KOVÁČ,
KRÁTER, KUPOLA, LAPIS, LIETADLO, LOPATA,
LOPTY, NÁROD, OBETY, OBRAD, PANNA,
POKUS, PONOŽKY, POTOPA, RABAT, RASCA,
RIEKA, ROPOVOD, SAVANA, SLOVO, STOKA,
SVOKRA, ŠTAFETA, TAVIČ,TEPLO, TRAJEKT,
UDICA, UTOROK, VANÁD, VÁNOK, VÝRON,
ZÁVODY, ZELENINA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 36 nevyškrtaných
písmen.
Autor: Marek Pataky

www.inakobdareni.sk

Predstavujeme ¨

Logistika - dodávateľ zariadení pre sociálne služby
• zdravotnícke pomôcky, lôžka, nábytok
• práčovníctvo, hygiena
• gastrozariadenia a doplnky
• vetranie priestorov, projekcia, servis
tel. +421 903 270 119 • e-mail: huliciak@@yahoo.com • www.humiss.sk

KOLEKCIA SKafr SSSMEDICUM
Slovenský výrobca

Pri znečistení (inkontinencia) nie je potrebné vždy prať ako bežné paplóny a vankúše.
Možnosť umývania, čistenia, dezinfikovania v mieste znečistenia (bežnými pracími dezinfekčnými, neleptajúcimi prostriedkami), následne môžu byť opraté v práčke v zmysle piktogramov a popisu. Vhodné iba vymeniť znečistenú obliečku na umytý paplón vankúš.
Etiketa zvlášť na označenie mena, pre užívateľa na požiadanie.
• pranie v pračkách do + 95 °C,
• odstreďovanie pri min. otáčkach max.30 sekúnd,
• sušenie v bubnových sušičkách s teplotou do 30°C. Ideálne sušenie voľne...

1. SKafr paplón 140 x 200cm

výplň: 1150g polyesterové rúno • prešitie • lemovka... velur • balenie: PE sáčok • cena: s DPH 78,50 €

2. SKafr vankúš 70 x 90 cm bez zipsu

výplň: 1000g guľôčky • prešite • balenie: PE sáčok • cena: s DPH 31,90 €

3. SKafr vankúš 50 x 70 cm bez zipsu

výplň: 500g guľôčky • prešitie • balenie: PE sáčok • cena: s DPH 23,50 €
- príplatok za zips na vankúše 2,40€ s DPH
- príplatok za vnútorný vak so zipsom na rúno u vankúšov 3,60€ s DPH
CENY SÚ UVEDENÉ s 20% DPH BEZ MNOŽSTVOVÉHO RABATU A DOPRAVY

Dodacia lehota (ak nie je dohodnuté inak) 3 až 5 týždňov od doručenia záväznej objednávky.
V prípade nejasností a doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte.
Poskytujeme množstevný rabat, zľavu 3% pri odbere SSSMEDICUM nad 6 párov/setov SET = (paplón +poduška) včítane. Pri kusových odberoch minimálne množstvo: paplón i nepárny počet napr. 1ks, 2ks, 3ks, podušky párny počet kusov min.: 2ks... 6ks, atď.

HUMISS, spol. s r.o. Dolné Srnie č.475, 916 41 Dolné Srnie
tel.: +421 903 270 119  •  www.humiss.sk  •  e-mail: huliciak@yahoo.com

www.inakobdareni.sk
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¨ Predstavujeme

Občianske združenie Aktívny vozík
Najlepšou inšpiráciou je život a aj za vznikom občianskeho združenia
Aktívny vozík stoja ľudské príbehy. Keď sa pred 20. rokmi na školskom internáte stretli študenti Katka, Zuzka a Peťo, netušili, ako zásadne ovplyvnia svoju budúcnosť. V čase, keď mobilná komunikácia
aj internet boli v plienkach a komunikácia bola obmedzená na osobný kontakt a dopisný papier, boli vyhliadky na úspešnú integráciu
ťažko zdravotne postihnutých mizivé. Nadobudnuté skúsenosti, vedomosti a ambície ich priviedli k myšlienke uplatnenia prostredníctvom spolku, ktorý by združoval ľudí s podobným osudom a pomáhal jeho členom. Náročnú cestu príprav zavŕšil v novembri 1999 vznik
občianskeho združenia s výstižným názvom Aktívny vozík.
Aj keď telesne postihnutá trojica a jej podporný tím mali najbližšie
práve k osobám s pohybovým obmedzením, postupne sa medzi
členmi objavovali aj ľudia s viacnásobným hendikepom. Dve stovky
súčasných členov z celého Slovenska tak tvorí pestrá paleta zdravotných obmedzení, na ktorých potreby je orientovaná aj činnosť združenia. Organizované podujatia rešpektujú záujmy a potreby hendikepovaných, no pozornosť venujú aj potrebám ostatných členov
rodín, ktorí sú často práve kvôli zvýšeným potrebám postihnutého
jednotlivca odsúvaní. Jedným z cieľov je preto počas akcií združenia poukazovať na skutočnosť, že hoci má rodina hendikepovaného
člena, neraz je znevýhodnený práve zdravý jedinec. Je nevyhnutné
odhadnúť, kde končí motivujúca a nevyhnutná pomoc a podpora
dieťaťa, aby sa rodič nestal otrokom a sluhom.
Rokmi nadobudnuté skúsenosti postupne vyselektovali to dôležité, čo hendikepovaní a ich rodiny najviac potrebujú, a práve to tvorí v súčasnosti hlavné piliere pravidelných aktivít. Prvým je priama
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finančná pomoc členom združenia, druhým rekondično-integračný pobyt v Nízkych Tatrách, tretím integračno-oddychový pobyt
pri mori, štvrtým je spravovanie a podpora komunikácie komunity
a piatym je poradenstvo osobám so zdravotným postihnutím. Päticu
hlavných projektov dopĺňa niekoľko aktivít menšieho rozsahu a spolupráca s partnerskými organizáciami, na príprave ktorých pracuje
vedenie organizácie priebežne počas celého roka.
V súčasnosti finišuje príprava oddychového pobytu pri mori, ktorý
sa uskutoční začiatkom prázdnin a zúčastní sa ho 25 osôb. V plnom
prúde je tiež príprava pobytovej akcie pre rodiny so zdravotne postihnutým členom v Krpačove, kde sa už po deviatykrát stretne viac
ako 80 osôb z celého Slovenska. Účasť na oboch akciách nespočíva
v pozícii pasívneho pozorovateľa, ale vyžaduje plné nasadenie v pohybových, tvorivých či spoločenských aktivitách. Aktívny prístup je
cestou k úspechu i uplatneniu, a preto aj Aktívny vozík je jednou z organizácií, ktoré majú rady odhodlanie, ochotu a cieľavedomosť svojich členov. Tie poskytujú motiváciu k ceste, ktorá dáva zmysel života
každému z nás a posúva jednotlivcov i spoločnosť vpred.

Kontakty:
Aktívny vozík, občianske združenie
Višňové 580, 013 23 Žilina

www.aktivnyvozik.sk
FB: Aktívny vozík
e-mail: aktivnyvozik@gmail.com

www.inakobdareni.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.

    
   

