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aj tak sa to dá ...

ZDVÍHACIE ZARIADENIA PRE IMOBILNÉ OSOBY

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

Schodisková plošina

Pomáhame
Vám hore

Stropný zdvihák

Schodolez

Vonkajšia zvislá plošina
s ohradením

Vnútorná zvislá plošina bez ohradenia

Bazénový zdvihák

Podrobnejšie informácie nájdete na www.spig.sk

¨

Editoriál

Obsah

O

Centrum samostatného života

Za náš časopis sa neplatí. Môžete si ho dať poslať aj poštou,
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SPIG s.r.o. 0800 105 707.
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któber je tu a s ním naše nové číslo časopisu, aby zahrialo aj na duši počas chladnejších dní.

Naši obchodní zástupcovia ich rozdávajú na ÚPSVaR, do lekární, na zdravotné strediská či úrady. Tiež ich posielame
rôznym združeniam.
Naša spoločnosť SPIG s.r.o. v tom vidí lepší zmysel, ako rozdávať reklamné predmety.
Myslíme si, že nie len chlebom je človek živý a chceli by
sme sa prezentovať s touto našou ideou. My vám nechceme len niečo predať, my chceme, aby sa vám žilo o niečo
lepšie. A aspoň informovaním, AKO SA TO DÁ dosiahnuť,
aké sú cesty a možnosti k lepšiemu zvládnutiu denného
žitia sa o to snažíme
Opakujeme zoznamy príspevkov a nadácií. Aktuálne pridávame informácie. Teraz je tu napríklad informácia o peňažnom príspevku zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla a iné
témy, ako sa lepšie zorientovať a pomôcť si.
Ďakujeme vám za váš záujem a tešíme sa, ak sme vám aspoň trošku pomohli...
MP
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¨ CENTRUM SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA

Práva pacientov
P

odľa definície Svetovej zdravotníckej
organizácie je „zdravie stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nielen
neprítomnosť choroby alebo postihnutia“.
Každý je zodpovedný za ochranu a podporu vlastného zdravia, ale zároveň sa očakáva, že spoločnosť k tomu zabezpečí primerané podmienky.
Každý má právo na zdravé životné podmienky a zdravé životné prostredie,
na ochranu zdravia, na zdravotnú starostlivosť a zodpovedajúcu pomoc v prípade
choroby, ohrozenia chorobou, alebo ak je
poškodenie zdravia trvalé. Pod ochranou
zdravia treba chápať všeobecne prevenciu
a primárnu prevenciu osobitne, ako i predchádzanie poškodenia zdravia. Obnova
zdravia je liečebný proces vrátane rehabilitácie (dlhodobá obnova zdravia).
Jednotlivé práva pacientov v zdravotnej
starostlivosti sa zakladajú na práve človeka na ľudskú dôstojnosť, na sebaurčenie
a na autonómiu. Právo na zdravotnú starostlivosť sa definuje ako právo na využívanie výhod zdravotníckeho systému
a zdravotníckych služieb, ktoré sú v štáte
dostupné.
Každý má mať právo na prístup k takému
štandardu zdravotnej starostlivosti, ktorý
je v súlade s právnymi predpismi platnými
v Slovenskej republike a so súčasným stavom lekárskej vedy. Pri uplatňovaní práv
možno pacientov podrobiť iba takým obmedzeniam, ktoré sú v súlade s Deklaráciou
ľudských práv. Právo na zodpovedajúcu
kvalitu zdravotnej starostlivosť znamená,
že práca zdravotníckych pracovníkov musí
byť na vysokej profesionálnej úrovni. Cieľom zdravotníckej legislatívy je zaručiť, aby
právne predpisy odrážali uvedené princípy.
Článok 1 - Ľudské práva a slobody pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Každý má právo, aby sa jeho základné ľudské práva a slobody pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti rešpektovali.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa
zakazuje akákoľvek diskriminácia z dôvodu
rasy, farby pleti, pohlavia, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku,
rodu alebo iného postavenia.
Článok 2 - Všeobecné práva pacientov
Každý, kto je telesne alebo duševne chorý
alebo postihnutý, alebo kto je ohrozený
takýmto stavom, sa považuje za pacienta
a ma právo na preventívnu starostlivosť,
diagnostiku a liečbu v záujme obnovy zdravia, alebo zmiernenia následkov takéhoto
stavu, alebo zabránenia ďalšieho zhoršovania stavu.
Pacient má právo na takú ochranu zdravia,
vrátane prevencie, akú zaručujú právne
predpisy upravujúce zdravotnú starostlivosť
Pacient má právo usilovať sa dosiahnuť najvyššiu možnú úroveň zdravia.
Pacient má právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti na základe svojho zdravotného stavu a podľa stupňa zdravotného
postihnutia. Štát utvára podmienky na to,
aby sa zdravotná starostlivosť poskytovala
na odbornej úrovni, plynule, sústavne a aby
bola dostupná.
Pacient má právo na rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti.
Pacient má právo na výber a zmenu lekára
a zdravotníckeho zariadenia s výnimkou
obmedzení, ktoré ustanovuje osobitný zákon.
Pacient má v prípade vážneho ohrozenia života alebo zdravia právo na lekárske ošetrenie v ktoromkoľvek čase v najbližšom zdravotníckom zariadení.
Pacient má právo na to, aby ho lekár poskytujúci ambulantnú zdravotnú starostlivosť
v prípade potreby odoslal na vyšetrenie
k lekárovi poskytujúcemu sekundárnu a následnú zdravotnú starostlivosť.

Pacient má právo zúčastňovať sa procesu
zdravotnej starostlivosti, spolurozhodovať
o jej poskytovaní a liečení.
Pacient má právo na zdravotnú starostlivosť, ktorá sa vyznačuje vysokou profesionálnu úrovňou, využívaním modernej
techniky, ale aj dôstojným, etickým a humánnym prístupom.
Článok 3 - Právo na informácie
Informácie o poskytovaných zdravotníckych službách a dostupnej liečbe sú verejné, aby ich mohol využívať každý na základe princípov uvedených v čl. 1 a v čl. 2.
Pacient má právo byť jemu zrozumiteľným
spôsobom informovaný o svojom zdravotnom stave, vrátane povahy ochorenia a potrebných zdravotných výkonoch, na požiadanie aj písomnou formou. V prípade
maloletých pacientov alebo pacientov pozbavených spôsobilosti na právne úkony,
prípadne s obmedzenou spôsobilosťou
na právne úkony je potrebné zvoliť vhodnú
formu informácie a informovať zákonného
zástupcu.
Pacient má právo byť informovaný o nákladoch poskytnutých zdravotníckych služieb
a o cene liekov a zdravotníckych pomôcok,
ktoré uhrádza. Zdravotnícke zariadenie je
povinné umiestniť na viditeľnom mieste
cenník vybraných výkonov zdravotnej starostlivosti, ktoré uhrádza pacient.
Pacient má právo nebyť informovaný v prípade, že o to požiada. Vyhlásenie pacienta,
že si neželá byť informovaný, je potrebné
urobiť v písomnej alebo v inak preukázateľnej forme. Ak pacient odmietne úplné
poučenie, lekár je povinný poskytnúť mu
vhodné poučenie. Spôsob poučenia pacienta treba zaznamenať do zdravotnej dokumentácie.
Pokračovanie v ďalšom čísle

Sociálne poradenstvo pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím Vám poskytnú v
Centrum samostatného života n.o
Tehelná 26,831 03 Bratislava
tel.02/ 44451923
e-mail : csz@csz.sk
web: www.csz.sk
FB: www.facebook.com/pages/Centrum-samostatného-života-no/288754665119
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Oblasti v ktorých sa poradenstvo poskytuje:
• sociálne zákony a sociálna pomoc pre občanov s ŤTP,
• zákon o zdravotnej starostlivosti,
• kompenzačné pomôcky pre občanov s ŤTP,
• zákon o službách zamestnanosti – zamestnávanie občanov s ŤTP,
• ochrana ľudských práv a slobôd občanov s ŤTP,
a iné.

POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH ¨

Zvislá plošina bez ohradenia dráhy ZPS
Z

vislá plošina ZPS je zdvíhacie zariadenie so skrutkovým pohonom. Je vybavené bezpečnostnými prvkami, ktoré umožňujú jeho používanie bez ohradenia dráhy. V tom prípade je vybavená citlivým dnom, citlivými strižnými lištami, výťahárskymi bráničkami, sklopnými
blokovacími závorami, či inými prvkami pre bezpečnú a pohodlnú prepravu.

SPIG s.r.o. ponúka POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Tulská 2, 960 01 Zvolen, e-mail: spig@spig.sk, bezplatná linka 0800 105 707, www.spig.sk

„STAVBA BEZ BARIÉR“ - Kúpelňa a WC
Prerábate kúpeľňu a WC pre vozíčkára? Viete aké má byť výškové osadenie WC, umývadla, či sprchy?

Osadenie WC misy
čelný pohľad

Osadenie umývadla
čelný pohľad

Osadenie umývadla
bočný pohľad

Sprchovací kút
bočný pohľad

Humor je boj s ľudskou hlúposťou. V tomto boji nemôžeme nikdy vyhrať,
no nikdy v ňom ani nesmieme prestať. Musíme však mať na pamäti,
že ten, koho považujete za hlupáka, považuje za hlupáka nás. (Werich)
október 2014 I Inak obdarení I
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¨ SKUTOČNÝ PRÍBEH

DIEŤA ZA ODMENU
Ž

e ich dieťa bude „inak obdarené“ vedeli
už niekoľko mesiacov pred termínom pôrodu. Očakávaný potomok nespĺňal kritériá
okolia – mal stanovenú diagnózu downov
syndróm. Rodina nastávajúcu matku doslova prosila, aby jej to nerobila... Lekári si klepali na čelo. „Boli sme ako z iného sveta – ja
i manžel. Neviem, možno za moje rozhodnutie môže to, že som veriaca,“ hovorí Kubkova
mama. A možno je to iba dôsledok obyčajného ľudského správania...

„Je to náročné, to určite, ale občas sa pristihnem pri myšlienke, že ma to aj baví,“ vyznáva sa matka, ktorej sa onedlho má narodiť
druhé dieťa. Nevie, ako Kubko zareaguje
na súrodenca. „U tých detí je veľa vecí nie

celkom bežných. Majú panickú hrôzu, keď
počujú niečo hlasné, a tým plač bábätka
nesporne je.“ Sú vnímavejší. Sú ozajstnejší.
A majú jeden chromozóm navyše. Vedia žiť,
ako ľudia. Iste majú svoje špecifiká, ale tiež je
potrebné, aby ich okolie bralo ako hocikoho
iného.
Kubo „našťastie“ iba nerozpráva. Uhol pohľadu. „Mnoho detí je na tom oveľa horšie,“
povie mladá žena. Jej pohľad na vec sa mi
páči. Veľmi. Koľko je ľudí, ktorí vnímajú ako
tragédiu hocijakú banalitu? A poznám mnoho ľudí, ktorí by sa mohli sťažovať, no nerobia tak. Nevidia dôvod.
Kubo chodí do integrovanej škôlky. Jej majiteľka má hendikepovanú dcéru. Vie, že práca
s takýmito deťmi má svoje špecifiká.
Aj moja úplne zdravá dcéra chodila do takej
škôlky. Síce len rok, ale predsa. Pre zdravé
dieťa je to len a len prínos. Ak sú tak nastavení aj jeho rodičia...
Je všeobecne známe, že ak sa raz Down niečo naučí, nie je vôbec ľahké ho to odnaučiť.
Ak vôbec. Zrkadlia svojich rodičov vari ešte
presnejšie ako deti bez hendikepu. „Treba
sa správať tak, ako chcem, aby sa moje dieťa
správalo, ako chcem a nehľadať vždy a iba
chybu v ňom,“ povie, no vzápätí dodáva, že

si je vedomá aj svojich zlozvykov, ktoré nechtiac prenáša na svojho päťročného syna.
Okolie „iných“ ľudí veľmi často ľutuje, posudzuje, mnohokrát odsudzuje... Mnoho detí
nemá také šťastie ako Kubo. „Občas pením,
keď mu veci musím ukázať niekoľkokrát,
na druhej strane iba tak sa to naučí.“ Čo zdravé dieťa pochopí behom jedného, či dvoch
dní, Kubo začína chápať po dvoch týždňoch.
Prvé kroky robil ako dvojročný. „Mami, ma-mi, mamiiiii,“ občas nám to trhá uši. Pre Táňu
je to priam rajská hudba. Len prednedávnom
začal Kubo skloňovať. „Má päť a prvýkrát mi
povedal: „ Mami, vieš ako sa teším?“ Myslím,
že veľmi málo ľudí si to vie predstaviť. A veľmi málo ľudí vie, že ak Kubo nie je v škôlke, je
so svojou mamou. A je s ňou od narodenia.
Chodia spolu všade – nakupovať, na úrady,
k lekárom... „To dieťa treba iba zamestnať,“
hovorí. V duchu skladám pomyselný klobúk
pred touto osobou. Iní by vyplakávali, ona
o ňom hovorí, ako o normálnom dieťati.
O viac ako normálnom.
„Downi majú jeden zvyk – všetko, čo sa dá
hodiť, hádžu.“ Skúsme aj my na chvíľu odhodiť predsudky...
Dagmar Sváteková

Downov syndróm
Vyskytujú sa tri typy downovho syndrómu - Voľná trizómia 21 (93-94% prípadov), translokačná forma (cca 4% prípadov) a mozaiková
forma (1-2% prípadov DS). V najčastejšom prípade sa jedná o nadbytok tzv. 21 chromozómu, kde v rannom štádiu neprebehne delenie.
Jedinec má 47 chromozómov, miesto štandardných 46 chromozómov.
Ľudia s DS sú mimoriadne citliví a empatickí, hoci trpia zníženým svalovým tonusom, oneskorením vo fyzickom i mentálnom vývoji.

Nechcem, aby ste mali pocit, že čítate niečo, čoho autor je osoba XY. Nie, ja som skutočná a dlžím celému svetu poznanie
obsiahnuté v tejto knižke.
Kedysi som povedala, že mojim cieľom je motivovať aspoň
jediného človeka. Jedna známa tvrdí, že to sa mi už podarilo.
Tak prichádza cieľ dva – odovzdať poznanie, za ktoré som
azda trpko zaplatila, všetkým tým, ktorí po ňom prahnú.
Je jedno, či ste zdravý, či máte nejaký zdravotný alebo iný
problém.
Nech sa Vám ľahšie žije s poznaním, že žiadna kaša sa skutočne neje taká horúca ako sa navarí.
Autor: Dagmar Sváteková
KÚPOU TÝCHTO KNÍH PODPORÍTE OZ BURKO A AUTORKU. Knihy na objednávku robí predsedníčka OZ Burko
a každému záujemcovi pošle poštou.
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TERAPIE ¨

Vyskúšali sme... alebo viac hláv – viac rozumu
T

áto rubrika vznikla pretože chceme prinášať informácie od ľudí pre ľudí.

na dospelých, ale uvítame aj podnety od rodičov detí, či od detí samotných.

Každý nemôže vyskúšať všetko. Pravdepodobne to nejde, a to z viacerých dôvodov.

Terapií je nespočet – ten skúsil to, ten zas
ono. A prečo si to nechať pre seba??? Ak naša
informácia, či už v pozitívnom, alebo v negatívnom slova zmysle, môže pomôcť.

Preto si v tejto rubrike predstavíme každý
mesiac iný typ terapie. Jedná sa o konkrétne
zariadenia. Sme si vedomí toho, že s danou
metódou pracuje viac zariadení. Môžeme sa
tak deliť o skúsenosti, radiť si navzájom, povedať, kde čo robia najlepšie a za najvýhodnejšiu cenu.
Zatiaľ máme vyskúšanú hyperbarickú oxygeoterapiu v Trenčíne, rehabilitačný pobyt
v Národnom Rehabilitačnom Centre v Kováčovej, terapiu skenarom v zariadení v Rovinke, Therasuit terapiu, speedfitness v Galante... Budeme sa orientovať predovšetkým

Nebránime sa rôznym „alternatívnym“ metódam, veď ruku na srdce, speedfitness je
propagované ako cvičenie pre zdravých,
o ľuďoch nejakým spôsobom hendikepovaných nie ani zmienky. Z billboardov sa
na nás usmievajú slečny s „dokonalým“ telom. Koho by napadlo, že to nie je len o tom?
Mňa veru nie.
Skenar tiež nepatrí medzi bežne používané
slová. Čo to je? Akási „kalkulačka“, s ktorou
Ti behajú po chrbte...

Hyper... Čooo? Zostávame v nemom úžase
stáť nad týmto slovným spojením. Priznám
sa, ani ja tu nie som celkom doma a ľahko
sa nechám pristihnúť. Nehanbím sa za to.
Nemôžem vedieť všetko. Nie som odborník
na žiadnu z daných problematík, no každú
jednu tému s odborníkom kolzultovať mienime. Dôležitý je pohľad pacienta, musí sa
však opierať o slová človeka, ktorý vie, o čom
je reč...
Ak chcete prispieť, ak máte tip, nápad,... neváhajte kontaktovať občianske združenie
Burko na e-mailovej adrese burko@burko.sk.
Za každý prínos budeme len a len vďační.
Tak spoločne vykročme na nie celkom prebádanú cestu...

Loom bands – náramky z gumičiek

Život so štetcami

Každý, kto má normálne fungujúce dieťa, o tom už iste počul.
Mnoho ľudí vo fabrikách ich nosí na ruke. „Aha, aké som si kúpila gumičky,“ otŕča mi dcéra balíčky...

Oproti pleteniu náramkov má jednu nevýhodu - nie každý sa
odhodlá k tomu, aby maľoval.

„Mamiii, upleť mi náramok,“ poprosil ma raz môj štvorročný
syn. Dcéra kamsi odišla. Jemu zjavne nezáležalo na tom, že
mám obmedzenú motoriku a že vonkoncom neviem, ako sa
taký náramok pletie. Žobronil a mne neostávalo nič iné ako si
sadnúť k počítaču a nájsť návod na čo najjednoduchší náramok. Medzitým som sa psychicky pripravovala na to, čo ma
čaká. Prešla som si už kadečím, tak prečo by som nezvládla
upliesť náramok, však?
Trvalo mi to o poznanie dlhšie ako dcére, ale bola som na seba
neskutočne pyšná.
Priznajme si, koľko zdravých ľudí pletie svojim deťom náramky
a nie naopak? Dcéra bola prekvapená, no to som ešte nevedela, aký bič som si na seba uplietla. Doslova.
„A urob nejaký nový, taký hrubý,“ sú ich slová, keď odchádzajú
do školy a do škôlky. A ja sa pomaličky plazím neprebádanou
oblasťou. Sem tam mi nejaká gumička ujde a náramok sa mi rozpadne. Pamätám si, ako som jeden typ plietla niekoľko hodín.
„Je to skvelá terapia,“ povedala som nedávno pri návšteve NRC
v Kováčovej terapeutovi. Usmial sa. „Aj vďaka deťom si tam,
kde si....“
Dagmar Sváteková

Predsa len, väčšina z nás držala štetec naposledy v ruke niekedy na základnej škole.
Ja som si k maľovaniu „pričuchla“ ešte ako zdravá. Za tú krátku
dobu som stihla namaľovať pár obrazov. Jeden zostal nedokončený... Mal tú smolu, že som ho rozmaľovala chvíľku predtým, ako sa TO stalo. Predsa len, namaľovať niečo olejovými
farbami, to chce čas...
Po tvári mi stekali slzy, keď som sa takmer nehybná a nemá prizerala, ako môj manžel odkladá maliarsky stojan pod posteľ. „Ja
budem maľovať,“ zaprisahala som sa vtedy. Úsmevné. Jednou
rukou ledva hýbe a druhá jej nehybne visí vedľa invalidného vozíka. Už sme videli všeličo, ale aby kvadratik maľoval, to ešte nie.
„Začni maľovať nohou,“ smiala sa raz fyzioterapeutka. Nehybnú ruku som krásne rozhýbala, ale spôsob, ako rozhýbať nohu,
sme nenašli.
Maľovanie milujem. Jasne, spočiatku som od nervov neraz hodila štetec o zem. Asi to k tomu patrí.
Keď som sa raz sťažovala kamarátovi, že nemám ako maľovať,
povedal mi len: „Máš ústa, ruku, aj nohu, tak maľuj!“ Nepriamo
mi povedal, že kto nechce, hľadá dôvody a ja... Ten spôsob som
našla.
Dagmar Sváteková
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¨ POMOC PRE INAK OBDARENÝCH

Stacionár Margarétka
V

súčasnosti existuje mnoho ,,hniezdočiek“ určených pre ľudí ktorí vnímajú tento svet inak. Jedným z nich je aj denný stacionár
Margarétka v Banskej Štiavnici, slúžiaci na tento účel. Jeho rôznorodosť predstavujú najmä klienti s rozličnými diagnózami.
Keďže nikto nevie aké je to dívať sa na okolité dianie očami chorého človeka, či sa už jedná o schizofrenika, autistu alebo jedinca
postihnutého Downovým syndrómom, nemôžeme takýchto ľudí
posudzovať ako knihu podľa obalu alebo ich nechať ,,odstrčených“
na pokraji spoločnosti a považovať ich za ,,vyvrheľov“. V úvode
spomenuté občianske združenie sa snaží robiť všetko preto, aby
tomu tak nebolo. Za úmyslom tohto článku sa neskrýva niečia snaha zdvihnúť si prestíž alebo upozorniť na seba a pripadať si zaujímavý, ale pripomenúť že k ľudskej prirodzenosti má bezvýhradne
patriť snaha o pochopenie inakosti ľudí, medzi ktorých patria aj
osoby spomenuté v nasledujúcich riadkoch. Ťažko povedať odkiaľ začať, pretože toto ,,zariadenie“ zahŕňa všetky vyššie uvedené
diagnózy. Medzi popredné miesta by sme mohli zaradiť deti trpiace
neojedinelým duševným postihnutím nazývaným ,,Downov syndróm“. Jedným z nich je aj náš Jožko, ktorý je vzhľadom na svoju
poruchu výnimočný svojím intelektom, čo sa najväčšmi prejavuje
v jeho umeleckých dielach. Nemenej zaujímavá je aj jeho charizma,
o čom svedčí jeho schopnosť získať si kamaráta na ,,každom rohu“.
V dnešnej dobe sa často stretávame so stygmatizáciou zo strany
,,zdravých ľudí“, prejavujúcou sa ich bezohľadnosťou a absolútnym
nezáujmom. O Jožkovi môžeme s istotou povedať ,že je to niekto
s kým sa po bližšom zoznámení jednoducho nedá nevytvoriť vzťah.
Ako sa ľudovo hovorí – Všetci máme svoje ,,muchy“, avšak nikdy sa
z jeho úst nesypali slová, ktorými by chcel niekoho úmyselne uraziť alebo zo zákernosti ublížiť, práve naopak, jeho reakcie, ktoré on
na rozdiel od normálneho človeka nemôže vždy v sebe potlačiť, sú
len dôkazom jeho ,,krehkosti“.
Spomedzi našich zákazníkov s neobyčajnými schopnosťami teraz
uvedieme Miloša, ktorý spadá pod ďalšiu kategóriu – autizmus. Napriek mnohým negatívam spôsobených touto poruchou sa v určitom slova zmysle dá niečo takéto pokladať za ,,dar“, čo v Milošovom
prípade určite platí. Na margo toho vieme uviesť nemálo príkladov,
trebárs ,,fotografická pamäť“, znalosti v histórii alebo talent prejavujúci sa v hraní šachu. V priebehu niekoľkých týždňov dokázal v praxi
nabrať vcelku bohaté skúsenosti postačujúce na to aby sa zúčastnil
turnaja, kde sa mu podarilo umiestniť medzi poprednými miestami.
Tieto ,,črty“ sú teda odpoveďou na to, či si takýto človek zaslúži ostať
nepovšimnutý, čo teda rozhodne nie. No a teraz prichádza na rad
schizofrénia – nemenej známa duševná choroba, ktorou trpí mnoho
ľudí, o ktorej sa dá povedať, že to nie je niečo, čo sa u každého prejavuje rovnako. V spoločnosti o nej kolujú nepravdivé predsudky spájajúce ju so psychopatizmom a s inými nebezpečnými vecami. Opak
je však pravdou. Margarétku pravidelne navštevuje zopár takýchto
osôb, zasiahnutých takouto diagnózou. Vždy si musíme uvedomiť
a pripomínať, že príroda nie je ku každému štedrá a milosrdná.
Na druhej strane sú schizofrénni jedinci v niektorých veciach obdarený viac ako ,,zdraví ľudia“. Ako príklad uvedieme našu ,,Milku“. Je
to totiž dievča čo sa navzdory svojím zdravotným problémom snaží
viac-menej svojpomocne vyliečiť. Jej nadanie sa prejavuje predovšetkým v písaní básní a skladaní veršov. Berúc do úvahy krátky čas
za ktorý dokáže povymýšľať zaujímavé poetické práce, si dovolíme
tvrdiť že sa jedná o niečo jedinečné. Nuž, dalo by sa veľmi veľa písať aj o ďalších našich klientoch, predsa sa však musíme dopracovať
k záveru a dať bodku za týmito vetami, pretože rozsiahlejšie písanie
o nich by zabralo značne väčší počet strán.
Maťo B. klient DS - Margarétka
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Mamička
Mamička, ľúbim ťa veľmi, ako svoju drahú mamu.
Mamička, každý deň ťa vidím uplakanú.
Hoci prejavuješ lásku ku mne,
máš ma veľmi rada a úprimne.
Mamička, starneš, už máš prvé vrásky na čele.
A mne sa cnie.
Za tými chvíľami, kým som bola malá,
za tými chvíľami, keď som ťa ešte nepoznala,
a ty si ma prvýkrát kolísala.
Spievala si mi tichučko do uška,
spi, spinkaj moja Miluška.
Ty si ma učila chodiť.
Dávala najavo svoju lásku ku mne.
Vďaka ti mamička úprimne.
Mama, netráp sa, že som taká chorá,
veď ja tie vrchy ešte zdolám.
Netráp sa, že som neskončila školu,
neviď ma utrápenú.
Žijem, ako obyčajné deti.
Ja viem, že život zanecháva aj tie smeti.
Mamička neplač, keď ja vynorím malú slzu,
je to ako malý, prvý zvuk.
Keď to mám prirovnať k takej malej Milke,
čo som bola ja.
Vieme mama, že spolu aj tie najťažšie chvíle zvládneme.
Ľúbim ťa.
Klientka DS – Margarétka Milka Č.

SPOLOČNOSŤ NA POMOC OSOBÁM S AUTIZMOM ¨

Prekročiť tieň
R

odič sa musí učiť. Autizmus prináša do života nové problémy, hlavne vo výchove
a prejavoch, ktoré sú pre neho príznačné.
Tretí septembrový utorok sme boli na prednáške o ABA terapii. Krásne nám bolo vysvetlené, ako deti nerozumejú tomu, čo od nich
chceme. Komunikácia je obrovský problém,
nechcú sa učiť, lebo sú našimi požiadavkami
aj našimi reakciami frustrované, zaháňané
do kúta, neprijaté. Na vlastnej koži sme sa
mali možnosť presvedčiť , čo prežívajú, keď
napríklad protistrana vám dáva dookola
otázku, na ktorú nepoznáte odpoveď. Pocit
bezradnosti, možno až agresie na niekoho ,
kto vás otravuje a neviete sa toho zbaviť. Agresia našich detí je veľmi častá. Často niečím
búchajú alebo bezradne kričia a privádzajú
vás i celé okolie do zúfalstva, ale uvedomte
si, že čo to spôsobuje vám , niekoľkonásobne bolí ich. Nádej terapie, na ktorej sme boli
je v tom, že sa s týmito stavmi dá pracovať,
problém je v tom, že terapeutov je na Slovensku málo a vy ako rodičia ak chcete niečo
na vzťahu s vašim potomkom zmeniť, musíte zase siahnuť hlbšie do vrecka a nahustiť denný program ešte o intenzívnu prácu
s dieťaťom, v ktorej žiaľ v škole nikto nebude pokračovať. Nie preto, že by nechcel, ale
preto, lebo legislatíva školského systému

tento model ešte nezaradila do výchovného
procesu detí s autizmom, ktoré v zahraničí
už na tom frčia pekných pár rokov. Rodičia
nemajú možnosť rozširovať si svoj obzor, aby
si začali od štátu žiadať prostriedok, ktorý by
umožnil ich deťom ľahšiu adaptáciu do života a tým aj znížil záťaž pre sociálny systém
v dospelosti, keď sa môžu stať využiteľnými
v bežnom živote.
Čo musí rodič zvládať? Záchvaty dieťaťa,
ktoré pre naše nepochopenie ide do silných
afektov. V tých chvíľkach pokiaľ ste doma
,dieťa zvalíte na zem a tiažou vlastnej osoby ,držiac mu ruky vedľa hlavy, minúty ho
držíte na chrbte , prihovárajúc sa mu, snažíte sa ho ukľudniť, stojí vás to neskutočnú
fyzickú a psychickú silu. Nemuselo by nás to
toľko stáť, žiaľ nemá nám kto pomôcť. Sme
na naše deti sami.
A všetko, čo dokážu a v čom napredujú je vo
väčšine výsledok našej každodennej snahy
pomôcť im, aby dokázali nejako existovať.
Možno to vyznieva pesimisticky, ale náš život má veľmi málo svetlých chvíľ, no žiaľ je
náš a keby sme ho blahorečili, šli by sme proti sebe. Mám priateľku špeciálnu pedagogičku, ktorá ma učí pracovať na sebe, čím mi
pomáha zvládať všetko okolo Maťka.
V januári bola u nás. Začala mi ukazovať,
kde robím chyby, bolelo to, ale vďaka tvrdej
drine náš Maťko, ktorý sa pred pol rokom
nevedel ani vyzuť a obuť, obliecť a vyzliecť,

ODPORÚČANIA PRE RODIČOV
Kde diagnostikujú deti s autizmom v BB a jeho okolí
Keď vaše dieťatko je iné, ako iné deti a napredovanie nie je také, ako by ste očakávali netreba
váhať v hľadaní odbornej pomoci. V Banskej Bystrici a jeho okolí je niekoľko diagnostických
centier a špecialistov z odboru pedopsychiater a psychológ. Pre pomoc rodinám a deťom
s autizmom a inými pervazívnymi poruchami dávam do pozornosti.
Nerrativelife PhDr. Mária Sopková
Ambulancia klinickej, poradenskej
a dopravnej psychológie
T. Andrašovana 46
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/ 420 49 68, 0905 305 244
e-mail: narrativelife2@gmail.com
MUDr. Iveta Šajgalíková
Neštátna psychiatrická ambulancia
- ambulantná psychiatrická starostlivosť
pre deti a dospelých
Cesta k nemocnici 23
97401 Banská Bystrica
tel.: 048 4146 333

Centrum špeciálno-pedagogického
poradenstva
Kollárova 55, Banská Bystrica
tel.: 048/414 21 16
e-mail: csppbb@gmail.com
DSS Symbia
Moyzesova č.50, 960 01 Zvolen
tel.: 045/540 11 05 -06
autizmus@stonline.sk, symbia@stonline.sk
MUDr. Dagmar Guttenová
Divadelná 4, 96001 Zvolen
telefón: 045/ 5444 056
e-mail: dagmargutt@zoznam.sk

Pochvala znamená dvere k priateľstvu. (Wilde)

jesť lyžicou, nás v sobotu ráno s manželom
prekvapil. Prišiel do našej izby s papučkami
na nohách. Keď sme ho poslali do jeho izby,
aby počkal, že prídeme za okamih, prišiel
naspäť len v plienke. Sú to možno pre niekoho maličkosti, ale pre nás zázrak. Odmena za to, že sme sa odmietli zmieriť s niečím
len tak, bez boja. Zmenilo nás to, spojilo vo
vzťahu a v spoločnom prežívaní malých, veľkých zázrakov. Je tu aj pomoc človeka, ktorý
k nám prišiel ako učiteľ, ktorý nám nastavil
zrkadlo a stal sa našim priateľom, urobil viac,
ako by mal. Dobrý učiteľ je na nezaplatenie.
Naša Inka urobila ešte niečo. Zobrala Maťka
jeden víkend cez prázdniny spolu so svojou
rodinou na chatu. Prežila s ním všetko zlé
aj dobré. Prekonala s ním chvíle jeho bezradnosti a on ju tiež odmenil. Bola odvážna
a dostala od malého Maťka lekciu poznania,
ktorú v žiadnej múdrej knihe nenájde. Je to
silná a odvážna osoba, ktorá nám dáva nádej, učí aj mňa vidieť veci srdcom a preciťovať veci, ktoré mi pred tým utekali. Za to jej
veľmi ďakujem ja, Maťko aj môj manžel. Ak
budete potrebovať poradiť, alebo nasmerovať vás správnym smerom dajte mi vedieť
na emailovú adresu aj ja vás nakonataktujem: helexova@gmail.com. Nič nejde ľahko,
ale po malých krôčikoch to ide dopredu
a stretnete na tej ťažkej ceste ľudí, ktorí vás
napriek prejavom vášho dieťaťa predsa len
nezatratili.
Mária Helexová

Ešte pár rád
pri vybavovaní kompenzácii
a opatrovateľského
príspevku na dieťa
Všetko okolo dieťatka je dôležité, pohybové schopnosti – rehabilitačný lekár alebo ortopéd, mentálna stránka
dieťatka – psychológ, psychiater, neurologický vývin – neurológ, zmyslový
vývin – zrak, sluch, verbálna stránka
– logopéd. Všetko je u týchto detičiek potrebné dodať ku posudkom
na ÚPSVR. Veľakrát aj Vaša intervencia
na úrade, vecné a presné vyjadrenie
od lekárov v lekárskych správach zľahčia situáciu. Dbajte na to, čo potrebuje
vaše dieťa, aby to odborníci správne
zadefinovali v závere lekárskej správy
a nezabúdajte, autizmus vám dajú ako
diagnózu, ale mnohé ostatné k nemu
patria tiež a aj každé dieťatko je individualita sama o sebe a najlepšie jeho
problémy aj tak poznáte len vy, jeho
rodičia. Preto sa nikdy nedávajte odbiť
a dožadujte sa svojich práv.
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¨ PRÍSPEVKY A NADÁCIE

Príspevky z UPSVaR
Vzhľadom na to, že sú občania s ťažkým zdravotným postihnutím
oproti ostatným občanom znevýhodnení, štát ich postihnutie môže
kompenzovať peňažnými príspevkami podľa zákona o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
O tie treba žiadať na úradoch práce a sociálnych vecí podľa miesta
bydliska. Po splnení zákonom daných podmienok sa príspevky poskytujú buď jednorazovo, alebo pravidelne za nejaké obdobie. To
závisí od druhu príspevku.
Čo znamená...
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)
• za takúto osobu sa považuje osoba, ktorej miera funkčnej poruchy
je najmenej 50 %
• funkčnou poruchou je nedostatok telesných, zmyslových alebo
duševných schopností, ktorý z hľadiska vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov
• musí ňou byť uznaná posudkovou činnosťou a musí spĺňať predpísané kritériá

Osoba je znevýhodnená
Sociálnym dôsledkom ťažkého zdravotného postihnutia je znevýhodnenie, ktoré má z dôvodu jej postihnutia v porovnaní s osobou
bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu postihnutia prekonať sama.
Kde možno požiadať o príspevok
O poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu treba požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Tam vás usmernia, aké doklady budete
potrebovať a či spĺňate nárok na ten-ktorý príspevok.
Cieľ kompenzácie
Kompenzácia sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním
sociálnych služieb.

Na aké príspevky z UPSVaR máte nárok
Jednorazové peňažné príspevky:
• peňažný príspevok na kúpu pomôcky,
• peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky,
• peňažný príspevok na úpravu pomôcky,
• peňažný príspevok na opravu pomôcky,
• peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia,
• peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla,
• peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla,
• peňažný príspevok na úpravu bytu,
• peňažný príspevok na úpravu rodinného domu,
• peňažný príspevok na úpravu garáže.
Opakované peňažné príspevky:
• príspevok na osobnú asistenciu,
• príspevok na opatrovanie,
• príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov,
• príspevok na prepravu.
Príspevok na osobnú asistenciu
- je určený pre zdravotne postihnutú osobu, ktorá je odkázaná
na pomoc iného,
- je určený pre osobu od 6 do 65 rokov, po tomto veku až vtedy,
ak sa príspevok poskytoval aj pred 65. rokom veku,
- počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne.
Výška príspevku:
- podľa rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách, sadzba za 1
hodinu je 1,39 % sumy životného minima (t. č. je to suma 2,76 €)
- suma sa znižuje podľa výšky príjmu zdravotne postihnutej osoby a spoločne posudzovaných osôb.
Príspevok na opatrovanie
Možno ho poskytnúť len jednej oprávnenej osobe, ktorá opatruje
ŤZP osobu nad 6 rokov, ktorá ho na základe posudku potrebuje.
Výška príspevku:
- 111,32 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ŤZP (t. č. 220,52 €),
- 148,42 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
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osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb
s ŤZP (t. č. 294,01 €),
- výška je iná, ak ŤZP osoba navštevuje školské či pobytové zariadenie.
Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
Slúži na kompenzáciu zvýšených nákladov na diétne stravovanie, obuv, odev, zariadenie bytu, ale aj užívanie auta či starostlivosť o špeciálne vycvičeného psa.
Výška príspevku:
- na diétne stravovanie je mesačne
a) 18,56% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu ustanovenú osobitným predpisom pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 v prvej skupine (36,77 Eur) /zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkov na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
b) 9,28% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu ustanovenú osobitným predpisom pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 v druhej skupine (18,39 Eur),
c) 5,57% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu ustanovenú osobitným predpisom pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 v tretej skupine (11,04).
- opotrebenie šatstva a bytu 9,28 % životného minima
(18,39 €),
- na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla (užívanie auta) 16,70 %
sumy životného minima (33,09 €),
- starostlivosť o psa 22,27 % sumy životného minima (44,12 €).
Príspevok na prepravu
Môžete oň požiadať, ak prepravnú službu potrebujete na svoje
pracovné, rodinné, vzdelávacie alebo iné aktivity na základe preukázaných výdavkov.
Výška: mesačne môže byť najviac vo výške 51,02 % sumy životného minima (101,07 €).

PRÍSPEVKY A NADÁCIE ¨

DRUHY PRÍSPEVKOV Z ÚRADU PRÁCE
PRÍSPEVOK NA OSOBNÉ AUTO

PRÍSPEVOK NA KÚPU ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA

Kúpa
Je určený osobe, ktorá sa musí individuálne prepravovať, môže oň
požiadať osoba do 65 rokov a kupované auto nemôže byť staršie
ako 5 rokov, výška príspevku závisí od ceny auta.

Zdvíhacím zariadením sa kompenzuje znížená schopnosť prekonávať architektonické bariéry.

Výška: maximálne 6 638,79 €, pri aute s automatickou prevodovkou maximálne 8 298,48 € (cena kupovaného auta sa zohľadňuje
najviac v sume 13 277,57 €)

Výška: najviac suma 11 617,88 €

Úprava
Nemožno ho poskytnúť na úpravu osobného motorového vozidla,
ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov.
Výška: do 6 638,79 €

PRÍSPEVOK NA ÚPRAVU BYTU, RODINNÉHO DOMU
ALEBO GARÁŽE
Možno oň požiadať, ak je potrebné upraviť byt, dom či garáž tak,
aby boli bezbariérové. Zohľadňuje sa cena úprav, za úpravu bytu
sa považuje aj úprava vstupu do bytového domu, prístupu do bytu
a úprava prístupu k výťahu.
Výška: Príspevok možno poskytnúť aj viackrát na rôzne úpravy
bytu, rodinného domu alebo garáže, ale súčet týchto príspevkov
nesmie v období siedmich rokov presiahnuť:
6 638,79 € - úprava bytu alebo domu,
1 659,70 € - úprava garáže.

PARKOVACÍ PREUKAZ

Jeho vydávanie upravuje zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
Postihnutému, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným autom alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí, ho
vyhotoví príslušný úrad práce.
Preukaz treba umiestniť v prednej časti auta tak, aby bola jeho predná časť jasne viditeľná a vydáva sa na neobmedzený čas.
Vodič takto označeného auta môže stáť na mieste vyhradenom pre
invalidné osoby a nemusí dodržiavať zákaz státia. Ak je to nevyhnutné, môže vodič takého auta vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej
zóny.
Žiadosť o jeho vydanie musí obsahovať:
meno a priezvisko žiadateľa, dátum narodenia, adresu trvalého alebo prechodného pobytu, doklad o tom, že ide o občana SR s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, rodné číslo, lekársky nález.

PREUKAZ OSOBY S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím majú
nárok na rozličné zľavy a výhody. Potrebujú však k tomu preukaz.
Preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa priznáva osobe, ktorá ma mieru funkčnej poruchy najmenej 50%.

Patria sem najmä schodolez, zdvihák, šikmá schodisková plošina,
zvislá schodisková plošina, výťah alebo stropné zdvíhacie zariadenie.

PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA KÚPU, OPRAVU,
ÚPRAVU POMÔCKY, VÝCVIK POUŽÍVANIA POMÔCKY
Môžete oň požiadať v tom prípade, ak pomôcku nedostanete na základe verejného zdravotného poistenia, s výnimkou druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého
načúvacieho aparátu; jeho výška sa určí percentuálnou sadzbou
v závislosti od ceny pomôcky a vášho príjmu.
Výška: maximálne 8 630,20 €
Pri kúpe druhého mechanického vozíka max. 1 659,70 €, druhého
elektrického vozíka maximálne 4 979,09 € a druhého načúvacieho
zariadenia maximálne 331,94 €.
Výcvik používania pomôcky je činnosť potrebná na získanie vedomostí, zručností a schopností na používanie pomôcky alebo overenie schopností používať pomôcku.
Úprava pomôcky je jej prispôsobenie individuálnym potrebám
osoby s ŤZP, vrátane zavedenia upravenej pomôcky do prevádzky.

Nárok naň má osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o peňažnom
príspevku na kompenzáciu alebo rozhodnutie o preukaze. Pri rozhodovaní o preukaze sa žiadosti podávajú na oddelení posudkových činností úradu prace sociálnych vecí a rodiny podľa miesta
trvalého bydliska.
Podkladom k rozhodnutiu je lekársky posudok.
Ak je človek so zdravotným postihnutím odkázaný na sprievodcu,
dostane preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
so sprievodcom.
Žiadosť o jeho vydanie musí obsahovať:
meno a priezvisko žiadateľa, dátum narodenia, adresu trvalého alebo prechodného pobytu, doklad o tom, že ide o občana SR s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, rodné číslo, lekársky nález.
Nezabudnite sa informovať na prípadné zľavy pri platení poplatku v lekárni a v zdravotníckych zariadeniach, na pošte sa opýtajte
na možné zľavy, prípadne oslobodenie od koncesionárskych poplatkov za rozhlas a televíziu, ak máte záujem o kultúru či športové
podujatia, pýtajte sa na možnosť zliav, takýto občan je oslobodený
od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb
na bývanie, na príslušných miestnych či mestských úradoch sa spýtajte, či nie ste oslobodení od platenia miestnych daní, resp. ak vlastníte psa, či vám neodpustia daň, ktorá sa za zviera platí.
Taktiež v autobusovej aj vlakovej doprave, v bankách.
Aj niektoré poisťovne poskytujú zľavy pre držiteľov preukazu TZP.

Závistlivý človek chudne šťastím druhého. (Horatius)
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Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených
výdavkov súvisiacich so zabezpečením
prevádzky osobného motorového vozidla
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením
prevádzky osobného motorového vozidla
slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných
zvýšených výdavkov spojených s ťažkým
zdravotným postihnutím fyzickej osoby.
Zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením
prevádzky osobného motorového vozidla
sú výdavky na pohonné látky slúžiace
na prevádzku osobného motorového vozidla, ktoré osoba s ŤZP využíva na stanovené aktivity.

Podmienky nároku

Peňažný príspevok sa poskytne, ak:
• je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených
výdavkov súvisiacich so zabezpečením
prevádzky osobného motorového vozidla
a zároveň aj na individuálnu prepravu
osobným motorovým vozidlom,
• osoba s ŤZP je vlastníkom alebo držiteľom
osobného motorového vozidla, alebo jej
prepravu zabezpečuje osoba, ktorá nemá
oprávnenie na vykonávanie prepravy,
• osobné motorové vozidlo, na ktorého prevádzku sa poskytuje tento peňažný príspevok, využíva osoba s ŤZP na svoje pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske
aktivity,
• ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
vydá rozhodnutie o priznaní peňažného
príspevku a toto rozhodnutie nadobudne
právoplatnosť.
Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť:
• osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná
pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby v zariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych
služieb na určitý čas nepresahujúci 30 dní),
• ak príjem osoby s ŤZP je vyšší ako trojnásoboksumy životného minima.

Žiadosť o príspevok

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku
sa podáva písomne na úrade práce, sociál-

nych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta
trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí
obsahovať odôvodnenie.
Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním
žiadosti informovali na príslušnom úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých
náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Konanie o príspevku

Konanie o priznanie peňažného príspevku
sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok.
Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky
posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov sa vypláca v eurách
• v hotovosti alebo
• bezhotovostným prevodom na žiadosť
fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov priznal
• na jej účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
• na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej
republiky alebo inej osoby, ktorú si fyzická
osoba s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok
na kompenzáciu zvýšených výdavkov priznal, určí.

Povinnosti oprávnenej osoby

Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný
posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60
dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia
posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní

Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný
príspevok, je, okrem iných povinností uvedených v § 57, povinná najmä:
• preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného
príspevku na kompenzáciu,
• písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny
v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie
nároku, výšku alebo výplatu peňažného
príspevku na kompenzáciu.

Výška príspevku

Zánik nároku

Výška peňažného príspevku je mesačne
16,70 % sumy životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu. (32,50 €)

Výplata príspevku

Nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím
príslušného úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny o jeho priznaní.
Peňažný príspevok sa:
• prizná a vyplatí od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie
o peňažnom príspevku na kompenzáciu,
• poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj
vtedy, keď podmienky nároku boli splnené
len za časť kalendárneho mesiaca,
• vypláca mesačne pozadu.

Nárok na peňažný príspevok zanikne:
• ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel,
• ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce
na trvanie nároku na tento peňažný príspevok (napríklad ak osoba s ŤZP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už
nie je osobou s ŤZP alebo hodnota majetku
osoby s ŤZP je vyššia ako 39 833 €),
• dňom smrti osoby s ŤZP, ktorej sa tento peňažný príspevok poskytoval.
Ak sa peňažný príspevok na kompenzáciu
zvýšených výdavkov priznal pred smrťou
osoby, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili
do dňa jej smrti, sa nevyplatia.
Zdroj: internet

Najprv míňame zdravie, aby sme získali peniaze,
potom peniaze, aby sme získali späť stratené zdravie. (Lembke)
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ZOZNAM NADÁCIÍ
Často sa stáva, že v dôsledku zdravotného stavu sa ocitneme v krízových situáciách a potrebujeme pomoc pri získaní finančných prostriedkov na doplatenie kompenzačných pomôcok, alebo v sociálnej núdzi, preto uvádzame adresy niektorých nadácii a OZ, ktoré
Vám môžu na základe písomnej žiadosti pomôcť.
RADY PRI OSLOVOVANÍ NADÁCII:
nadáciu alebo občianske združenie oslovte vždy písomnou formou - žiadosťou, v ktorej stručne opíšete svoj problém a stručne žiadosť odôvodnite.

NADÁCIA POMOC JEDEN DRUHÉMU

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

NADÁCIA POMOC DEŤOM V OHROZENÍ

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

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

NADÁCIA PETRA DVORSKÉHO HARMONY

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

NADÁCIA PONTIS - SRDCE PRE DETI

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

DOBRÝ ANJEL

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

DETSKÝ FOND SLOVENSKEJ REPUBLIKY - KONTO BARIÉRY

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

„BEŽÍM POMÁHAŤ“
P

red 4 rokmi vznikla myšlienka usporiadať
niečo pekné, čo pomôže ľuďom, ktorí
sa liečia na jednu z najzákernejších chorôb
– rakovinu. Naše neformálne združenie onkologických pacientov vzniklo v roku 2006
a dali sme si meno: „Pomôžme pomáhať“.
Podľa názvu sa snažíme aj tak správať, pomáhame... Na jednom milom posedení sme
sa rozprávali, čo chceme urobiť a stretla som
sa len s pozitívnou odozvou. Každý pridal
svoj názor a vznikla akcia, ktorá je v našom
okolí jediná tohto druhu. Dostala názov „ Bežím pomáhať“. Tento rok sme behali už 4 krát
a zo štartovného, ktoré je každoročne 5 EUR
zakupujeme rôzne dary podľa požiadaviek
onkologických oddelení.

kom skanzene. Dlhá je približne 2 km, čo
symbolizuje aj priemernú dobu liečby tohto
ochorenia 2 roky. Každý účastník si tempo
určuje sám, niektorí pobežia, iní ju absolvujú pomalou chôdzou a niekoho musíme
do cieľa odviesť. Znovu je tam veľa podobnosti s chorobou, aj ju každý zvláda inak.
Po dobrej prechádzke či výdatnom behu je
v cieli zabezpečená minerálna voda a domáca buchta. Samozrejme nikdy nezabúdame
na lákavý program a zaujímavé súťaže. Na záver (alebo po bežeckom výkone, záleží od počasia) sa o bezplatný odvoz do centra obce
každoročne postará náš najväčší sponzor.

Trať sme zvolili tak, aby ju zvládli všetci
účastníci rôznych vekových kategórií. Štart
je v centre obce pri Obecnom úrade Čierny
Balog. Cieľ v prekrásnej prírode v Lesníc-

A nezabudnite! Stretneme sa aj o rok a to
12.9.2015!!!!

Tento, už 4. ročník bol rekordný. Prišlo 321
účastníkov a vyzbierala sa suma 1 991 EUR.

Marika Muránska

Úcta k starším aj k sebe samému
S

eptember skončil a máme tu jesenný
mesiac október. Mesiac, ktorý sa nesie
v duchu úcty k starším.
Na Valentína väčšina nadáva, že jeden deň
na vyjadrenie lásky je hlúposť, že lásku si
máme prejavovať celý rok. Nik však nenadáva na október - nato, že prejavovať úctu
jeden mesiac v roku nestačí.
Čo je úcta? Neviem
presne definovať
to slovo, ale
myslím si že
vyjadruje určitý postoj
k životu
a jeho
hodnotám.

V prvom rade je o tom, aby si každý z nás
VÁŽIL SÁM SEBA!!!!
Bez ohľadu na výzor, na nadbytočné kilá,
zdravotný stav či vedomosti. Veď ak si nevážime seba, ak nemáme úctu sami voči sebe
ako ju môžeme prechovávať k druhým?
Ďalej by sme mali byť úctiví aj voči starším
ľudom. Stará ľudová múdrosť vraví: ,,Kde sú
šedy tam sú vedy“! Niekedy si mladí vážili
názor starších, radili sa s nimi a oni svojou
múdrosťou a tým čo prežili vzdelávali mladšiu generáciu a snažili sa aby sa vyvarovala
ich chýb. Treba dať ale pozor aby poučenie
starších nebolo dávkované nad hranicu všetkého veľa škodí, dokonca aj dobre mienených rád.
Úctu máme prechovávať aj v práci či už vo
vzťahu k nadriadeným, podriadeným a kolegom.
Vážiť si ich snahu a oceniť to.
Úcte vedieme aj svoje deti. Učíme ich, aby si
vážili nielen svoje hračky, rodičov, súrodencov, ale aby mali v úcte ľudí ktorých stretnú
napr. pani učiteľky v škole či škôlke.
Úctu máme prechovávať v rodinách a rodičia by mali ísť svojim deťom príkladom. Ak
nadávame na všetkých okolo nás, ak sú všetci zlí a hlúpi a len my múdry aký vzor si vezme dieťa do života? Dospelí často používajú
výrazy ako krypel, dement, retard, škulko,
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tučibomba a pod... Keď vidia niekoho, kto sa
,,vymyká z bežného štandardu“. Dieťa také
slová doma počuje a preberá ich do svojho
slovníka!!!! Bohužiaľ je to tak.
Môže snáď niekto z nás zato aký prišiel
na tento svet?
Aj o tom je úcta. Rešpektovať jeden druhého, Prijať ho takého aký je. Veď kto z nás je
dokonalý???? NIK!!!! V dnešnej dobe slovo
úcta stráca význam. Stráca svoju hodnotu.
Stačí, že v televízii ukážu rodinu s viacerými
deťmi, ktorá prežíva ťažké obdobie a už je diskusia na internete plná hanlivých komentárov.
Vari matka, ktorá hoci v skromných podmienkach vychováva viac detí je odpad spoločnosti??? Podľa mňa si zaslúži obdiv a úctu.
Ak rodina má dve deti postihnuté, má s čím
bojovať a nie počúvať komentáre typu: Načo
robili ďalšieho krypla keď už doma jedného
mali???Kde je úcta k životu, k matke čo dieťa
deväť mesiacov nosila pod srdcom a priviedla v bolestiach na tento svet??!!Kde je úcta
k novému životu??!!! To, že je človek pripútaný na vozík, či lôžko alebo trpí určitou formou poškodenia zdravia neznamená že je
menej hodnotný. Zaslúži si našu pomoc, rešpekt, uznanie a úctu. Samozrejme aj rodičia,
ktorí sú nútení opustiť zamestnanie a venovať sa 24 hodín denne svojmu dieťaťu.
Na záver mám také želanie pre nás všetkých.
Skúsme všetci MILOVAŤ SVOJHO BLIŽNÉHO AKO SEBA SAMÉHO...
Pekný október priatelia, M.Zakucia

PRÍRODNÁ - ALTERNATÍVNA LIEČBA ¨

TÚŽOBNÍK
BRESTOVÝ
Filipendula ulmana
(L.) Maxim)

rastlinným salicylátom, podobne ako vŕbu
bielu. Medzi liečebne cenné látky patria aj
flavonoidy (spireoxid, beliotropín), taniny
a minerálne soli, ktoré pôsobia močopudne.

Liečivé účinky

Droga túžobníka sa využíva ako prostriedok:
• proti reumatizmu a dne,
• proti chrípke, zvýšenej teplote, bolesti
hlavy,
• pôsobiaci močopudne pri chorobách močového mechúra a obličiek.
Sušený túžobník sa používa na čaj a kúpeľ
nôh pri nachladnutí, horúčke a nepokoji,
pri zadržiavaní vody, kameňoch alebo pri
kúrach na prečistenie krvi. Stopky sa zviažu
do metličky a vyvesia sa na sušenie na tienistom, vzdušnom a suchom mieste; prípadne
sa pod metličku podloží kus látky, lebo kvety sú krehké a ľahko sa odlamujú. Suší sa, až
kým ľahko nešuští pri dotyku a kým sa stopky nelámu. Potom olámať kvety a listy a uložiť do nádoby a spotrebovať do roka.
Z kvetov sa kedysi získavala mandľová aróma pre medovinu a zaváraniny. Sušené kvety sa kládli do vrecúšok a do prádla, aby odplašili mole.

Charakteristika rastliny

Túžobnik je trváca bylina s plazivým článkovaným podzemkom. Jeho vzpriamená,
hranatá, v hornej časti rozkonárená stonka je
100-150 cm vysoká. Striedavé stonkové listy
sú jednoducho perovito zložené, na spodnej
strane tmavozelenej čepele belavo chlpaté.
Bohaté vrcholíkovité súkvetia sú zložené
z malých voňavých belavých až žltkastých
kvetov s početnými tyčinkami. Plody sú špirálovito stočené hnedé, 2 mm dlhé a lysé
nažky.

Výskyt

Rastie na piesočnatých aj hlinitých, ale vždy
vlhkých pôdach, na vlhkých lúkach, slatinách, v pobrežných húštinách riek a potokov, pri prameniskách a v lužných lesoch.

Zber a úprava

Zberajú sa kvitnúce vrcholčeky stoniek
a kvety. Sušia sa v tieni alebo v umelých podmienkach pri teplote do 40 °C.

Účinné látky

Silica túžobníka obsahuje melylester kyseliny salicylovej a salicylaldebyd s protizápalovými účinkami. Preto ju často nazývajú aj

Čaj z túžobníka
(kvety alebo listy) sa používa ako podporná liečba pri prechladnutiach a ako močopudný a potivý prostriedok, niekedy aj pri
reumatizme (nedoložená účinnosť), pri
žalúdočných vredoch, bolestiach hlavy,
hnačkách, pálení záhy a chrípkových infekciách.
2,5 až 3,5 g túžobníkového kvetu alebo 4-5 g
túžobníkového listu sa zaleje horúcou vodou a nechá sa 10 minút lúhovať. Viackrát
cez deň vypiť šálku horúceho čaju.
Obklady s čerstvými listami
Pri zápaloch hrudníka, poruchách prekrvenia, ekzémoch, psoriáze, akné, migréne
a horúčke.
Nepoužívať pri tehotenstve a dojčení, nevhodný pre astmatikov a malé deti. Pri dlhodobom používaní môže viesť k problémom
so žalúdkom alebo črevom.
V kadidlách harmonizuje a vytvára pokojnú,
vyrovnanú atmosféru. (Používa sa predovšetkým kvet.) Kadidlo z listov: korenisté,
tabakovité; zmierňuje emócie a po hádke
vyčistí atmosféru. Kvet i list sa používajú
v kadidlových zmesiach lásky. Kelti ho pálili ako ochranu proti duchom a démonom.
V Dánsku slúžil na odhalenie zlodejov tak,
že obvineného ním okiadzali. V kadidlách sa

dobre znáša s cytisom, canellou, labdanom,
tolubalzámom, myrhou, fialkou, angostúrou, slamihou a mandľovníkom.

Použitie

Zápar
Pripraví sa z jednej lyžičky sušených kvetov
a pohára horúcej vody. Po 10-minútovom
lúhovaní sa pijú 2-3 poháre denne.
Poznámky
V homeopatii sa tinktúra z čerstvého koreňa
túžobnika brestového používa pri akútnom
reumatizme, dne, bežných ochoreniach,
bolestiach hlavy, ochoreniach obličiek
a močového mechúra.
V ľudovom liečiteľstve sa rovnako využíva aj
túžobnik obyčajný (Filipendula hexapetala),
ktorý rastie na suchých lúkach a vo svetlých
lesoch, často na vápenatej pôde. Kvety majú
6 korunných lupienkov
a listy podobné papradiam.
Niektorí ľudia si túžobník zamieňajú s udatníkom
lesným (Aruncus
silvester)
alebo niektorým
z tavoľníkov (Spirea sp.). Sú to všetko
príbuzné rody, patriace do čeľade ružovitých. Na prvý
pohľad majú podobné koncové
súkvetia malých
a veľmi jemných,
zväčša bielych alebo ružových kvietkov. Tavol’niky sú
však dreviny - kry,
ktoré sa pestujú
v záhradách
v mnohých
okrasných
formách. Vo
voľnej prírode sa vyskytujú zriedka.
Udalník a túžobník sú trváce
byliny. Morfologickou analýzou ich
odborník ľahko rozlíši.
Pre zberateľov liečivých rastlín však stačí,
ak siahnu po ich latinskom názve. Dozvedia
sa, že udatnik pripomína mocnejšiu priamu
trstinu, zatiaľ čo kvety túžobníka sú ovisnuté
(pendule) a listy pripomínajú paprade (filix).

Aká škoda, že piť vodu nie je hriechom. Ako by nám chutila. (Chamfort)
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Dobíjanie bateriek 13.9.2014
S

obotňajšie ráno na oblohe nenasvedčovalo nič dobré. Dážď nie a nie prestať.
Niekto povie, čo z upršaného dňa? Budeme
sa nudiť,... Bude zlá nálada – depresia.

a pochutnať na kuracinke, klobáskach, ktoré
opiekla naša kamarátka Evka Brádňanská.
Evka je mamička chlapčeka Miška s DMO
a hydrocefalom. Vďaka nej sme si mohli oddýchnuť v penzióne Mýtnik. Ona bola aktívna pri hľadaní sponzorov, ktorí nám poskytli
všetko potrebné na opekačku. Touto cestou
sa chcem poďakovať majiteľom penziónu
Mýtnik, kde sme si mohli oddýchnuť.  
Menovite ďakujeme: Janke Poštovej,
Adriane Strmeňovej, Tomášovi Abelovi
a GTP Les s.r.o.

vyhrala zaujímavú a chutnú cenu. Opečené
stehienko.
Bolo nám veselo. Aj sme si zatancovali, zaspievali čo nám bolo viac treba? Nálada perfektná.
Teším sa, že „rodina Inak obdarených detí,
zdravých súrodencov a ich rodičov“ sa rozrastá. Verím tomu, že nás bude viac a touto
cestou chcem pozvať medzi nás aj nových
rodičov, nech sa k nám pripoja. Sme na jednej lodi.
Organizujeme rôzne podujatia - aktivity, kde
sa navzájom lepšie spoznávame, vymieňame si skúsenosti, poradíme, povzbudíme.

Keď som počula z úst jednej mamičky:„ Je
tu rodinná pohoda, cítim sa vynikajúco“, tak
som bola ako v siedmom nebi.
V našom prípade to bol pravý opak. Keď
som videla koľko rodičov prišlo aj so svojimi deťmi do penziónu Mýtnik v Mýte pod
Ďumbierom, tak som mala krásny pocit. Áno,
hrialo ma pri srdci, že robíme dobrú vec.
Stretnutia s úžasnými ľuďmi, ktorí sa nevzdávajú a zvládajú každodenné životné situácie
s úsmevom. Prídu aj napriek zlému počasiu,
aby sa podelili o radosti a pokroky svojich
detí. Cieľom tohto stretnutia bolo dobíjanie
bateriek na čerstvom vzduchu a viem, že to
pomohlo viacerým mamičkám. Počasie sa
umúdrilo, dovolilo nám posedieť si vonku

Prečo? Lebo vždy som túžila po tom, aby
sme boli dobrá partia a vyšlo to.
Deti boli pohodové, ani sme o nich nevedeli. Katka, Miško, Maťko, Matúš spokojne
oddychovali v kočíkoch. Terezka nevedela
,ktorému sa skôr venovať. Robila pestúnku.
Druhý Maťko, Janko a Tomáš sedeli pri nás
a pochutnávali si na koláčikoch.
Zdraví súrodenci behali po okolí a rodičia
im vymýšľali rôzne aktivity. Hrali schovávačku. Všetky deti sa poschovávali a teta Evka
mala čo robiť, kým ich našla. Dlho nevedela
nájsť Terezku. Musela sa vzdať, aby Terezka
ukázala svoju skrýšu. Tým pádom slečna

Iveta Burianeková
Predsedníčka OZ BURKO
e-mail: oz.burko@burko.sk
t.č. 0903 534 767

„Prežiť deň so zdravotne postihnutým“
D

ňa 24. septembra sa niekoľko členiek
OZ Burko zúčastnilo na kultúrno športovom podujatí „Prežiť deň so zdravotne postihnutým“, ktorej hlavným organizátorom bolo mesto Brezno.
Na dvore Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG na Školskej ulici si svoje
stánky, či už s vlastnými výrobkami alebo
informačnými brožúrami rozložili rôzne špeciálne zariadenia, organizácie a združenia,
ktoré odprezentovali svoje aktivity.
Od 10:00 do 12:30 bol pre účastníkov pripravený kultúrny program zložený z vystúpení
klientov zariadení sociálnych služieb, žiačok
EBG a hendikepovanej mládeže, ktorý sa
striedal so súťažami. V nich si aj zdraví mohli
vyskúšať, aké je to pohybovať sa na vozíčku,
aké je pre nevidiaceho orientovať sa podľa
sluchu s bielou paličkou. Mesto pripravilo
podujatie, ktoré je naozaj veľmi potrebné
pre búranie predsudkov zdravých voči tým,
ktorí to šťastie nemali, voči tým ktorých
mnohí vnímajú ako príťaž pre spoločnosť.
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Je to paradox, ale práve zdraví ľudia, ktorí
mnohé veci berú ako samozrejmosť by sa
od hendikepovaných mohli veľa naučiť. Minimálne aké je potrebné vážiť si zdravie, mať
úctu k ľudskému životu a že prekonať sa dajú
aj ťažké životné udalosti.
Na škodu nebolo ani zopakovanie si postupu pri dávaní prvej pomoci, ktorý predviedla
p. Parobeková z Červeného kríža so svojimi
asistentmi. Pri slnečnom počasí a zaujímavom programe čas vyhradený na podujatie
veľmi rýchlo ubehol.
Takéto podujatia by sa mali opakovať častejšie a bolo by dobre, keby sa ho zúčastňovalo
viac ľudí či zdravých alebo inak obdarených.
Je dôležité, aby sa navzájom spoznávali
a rešpektovali. Len pri praktických skúsenostiach sa vieme aspoň trochu vžiť do situácií,
ktoré musia zvládať hendikepovaní ľudia.
Preto my, ktorí môžeme, pomáhajme a podporujme tých, ktorí nás potrebujú.
Jana Petrasková

POZITÍVNE MYSLENIE ¨

Právo byť šťastný
M

á ho každý z nás. Hoci o tom ani nevie.
„Šťastie je stav mysle.“ Čoraz viac sa
s týmto tvrdením stotožňujem.
„Si šťastná?“ Pokývala som hlavou na znak
súhlasu. Rozhovor skončil. Áno, som šťastná,
hoci existuje tisíc ale...
Premýšľala som nad tými ale... Budú tu, bez
ohľadu na môj postoj. A môžem sa trápiť,
rozčuľovať, hnevať sa, hrať sa na obeť...
Nie som v poriadku. Fyzicky. Čo príroda ubrala, to vynahradila. Ako? Hádam stačí jediné
stretnutie...
„Ale ona nemôže byť šťastná, veď...“

„Gandalf nechodí nikdy skoro, ani neskoro“,
povedal kamarát. A namiesto stresovania, že
som sa dostala pod časový tlak, si poviem:
„Aj tak viem, že prídem včas.“
Osobne ma dlho rozčuľovala nedochvíľnosť.
Brala som to ako neúctu k druhému človeku. Hups, meškám desať minút na stretnutie,
padám. Mám čo robiť. Dorazím upachtená,
na jazyku ospravedlnenie. Ale komu? Človeku, ktorý uviazol v zápche a rovnako vystresovaný dorazil na kávu so mnou. Aká je téma
rozhovoru? Šťastie...
Nezabudnite, iba a len vy ste tí, čo zodpovedajú za svoje šťastie.
Nie kamaráti. Nie najbližší. Nie rodiča. Nie
manžel/manželka. Nie deti...

Mnohí si uzurpujú právo hodnotiť, či človek
môže alebo nemôže byť šťastný. Žijeme vo
svete, kde byť šťastným sa jednoducho nenosí. IN sú uponáhľaní, veľmi zaneprázdnení
ľudia. Bola som IN.

Kamarátka mi vravela, že mnoho mojich gest
môže byť nesprávne pochopených. Nuž, tak
je. Som snáď Boh, že viem ovplyvňovať, čo
si ľudia myslia? Nie, nie som. Som iba bytosť,
ktorá je šťastná. A ktorá sa o svoje šťastie túži
podeliť. Hŕstka ľudí o to skutočne stojí...

Autorka: Dagmar Sváteková

Samozrejmosť
Z

do nákupného centra. Predsa len, medzi múrmi Národného Rehabilitačného Centra, panovala iná atmosféra. Avšak ľudskejšia, ako tu.
Tu to bolo o zhone. O zachmúrených tvárach.
„Prečo sú nešťastní? Veď chodia!“ chcelo sa
mi zakričať z invalidného vozíka.

hlavu a udržať ju aj vtedy, keď mi zobrali
opierku na hlavu. Celá spotená som urobila
prvých pár krokov s oporou. Modlila som sa,
nech sa s autom trafím do jedného jazdného
pruhu. Nevedela som si predstaviť, ako šoférujem a zapnem si klímu...

Toto je dôvod, prečo sa aj napriek všetkému
usmievam. A nie jediný.

Koľko vecí. Koľko samozrejmostí....

behla som po schodoch, nasadla
do auta, pri cúvaní z parkoviska som vybavila telefonát...
Dnes je to pre mňa niečo ako sen. Ležérne nasadnem do auta, pripojím si mobil
k handsfree, otvorím okná, uložím nohu. Naštartujem. Vycúvam. Aj to bol sen...
Ležala som nehybne na nemocničnej posteli. Do žily mi vtekala infúzia. Do žily, ktorú hľadali snáď pätnásť minút. Do sondy mi
vstrekujú rozmixovanú potravu. Sen? Jesť,
piť, ísť na záchod...
Sny sa plnia. Tie moje tiež. Kopec „samozrejmých“ vecí je však tabu.
Dodnes si pamätám, ako ma vzali na výlet

Všetko je možné
T

ak znie názov mojej prvej knihy. Nie,
nejdem si robiť reklamu, nemám prečo.
Knižka je v rukách predsedkyne OZ Burko,
ktorá ju tlačí a za symbolický poplatok ju
pošle každému záujemcovi. Peniaze slúžia
na podporu činnosti OZ Burko!!!
O knihe, dôvod jej vydania
Ak pomôžeš jednému človeku, pomôžeš tým
celému svetu. (Talmund)
Ako som už povedala, táto kniha má jediný
cieľ – motivovať. Rozhodla som sa ju napísať,
pretože aj ja prahnem po poznaní, že môj život bude opäť ako predtým. Lež, to poznanie

Poviem, čo chcem, hoci mi občas veľmi ťažko
rozumieť. Najem sa. Napijem sa. Oblečiem
sa. Viem sa obuť a zaviazať si šnúrky na topánkach. Samozrejmé? Omyl!
Kedysi som za samozrejmé považovala všetko, dnes nič. Ani to, že si do pohára napustím
vodu. Ani to, že idem na toaletu. Ani to, že
ráno vstanem z postele.
Totiž, z tej postele som už nevstala. Stálo
ma kopec síl naučiť sa sedieť na invalidnom
vozíku. Bolo šialene ťažké udržať vztýčenú

neprichádza, jediné, s čím môžem operovať,
sú moje vlastné predstavy.
Mám to šťastie, že s podporou rodiny sa mi
všetko darí zvládať a denne ďakujem nebesiam, že som si túto neľahkú cestu musela
odkráčať ja a nie môj manžel, ktorý je živiteľ
rodiny, či moje deti, pre ktoré je ťažké niektoré veci pochopiť. Videla a prežila som zopár
chvíľ v spoločnosti hendikepovaných detí,
a poviem Vám, nie je to radostný pohľad.
Taktiež by som všetkým Vám rada odovzdala jedno poznanie. Je úplne prosté, no
ja sama som zaň zaplatila privysokú cenu
a mnohým nám akosi uniká pomedzi prsty.
Znie takto: Keď nejde o život, nejde o nič.
Dennodenne sa dokážeme stresovať kvôli

Chcem, aby ste všetci vedeli, že nič nie je samozrejmosť.
„Keď mne sa nechce!“ začujem. Ó, ako rada
by som to urobila, ak by som to dokázala.
Čo sa dá milovať na vysávaní, vešaní prádla,
či umývaní riadu? Všetko! Občas ale k tomu
treba poznanie, že to nie je samozrejmé...
Viete, aký mám sen? Opäť chodiť bez opory. A môcť si čupnúť a utrieť dlážku, na ktorú
môj syn vylial vodu...
Dagmar Sváteková

maličkostiam. Nebude obed vtedy a vtedy,
nebudem tam vtedy a vtedy, ten si pomyslí to
a to... Stop! Stane sa niečo? Tak veľmi Vám záleží na názore niekoho iného, že sa Vám oplatí
kvôli tomu stresovať? Verte mi, až raz budete
stáť zoči voči pani Zubatej, nebude pri Vás
nikto, na koho názore Vám záležalo a všetko
si budete musieť „vyžrať“ len vy sami.
Nech Vás to nevedie k ľahostajnosti k iným,
to nie, každý z nás by sa mal správať tak, ako
chce, aby sa iní správali k nemu. Iba... Každý
má právo na vlastný názor, či sa nám páči
alebo nie. Veď aj vďaka odlišnosti názorov je
náš svet krásne farebný.
A pravda... Je len pojem, má ju v podstate
každý z nás, ibaže tú vlastnú.
Dagmar Sváteková
október 2014 I Inak obdarení I
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¨ SKUTOČNÝ PRÍBEH - SERIÁL

Na ceste k... prijatiu zodpovednosti (3. časť)
„Dať jednu nohu pred druhú,“ to som si pamätala ešte z čias, keď mi nohy zdobili bežecké tenisky z celkom iného dôvodu ako
dnes. Môj prvý a ultraťažký maratón naberá
na obrátkach. Prvé kroky v bradlovom chodníku, s chodítkom. To je čo za drinu????

režisérom tejto tragikomédie. Nie, nehodila
som vinu na Boha, tak ako to robia mnohí
a potom mi vyčítajú, že nesedím v kostole
v prvom rade. Nesedím. Ani sedieť nebudem. Pre mňa je Boh partner, nie zlý ujo bu

Trvalo mi dlho, kým som si pripustila, že to,
čo sa mi stalo, nie je vina nikoho, iba moja.
Hoci aj dnes mám tendenciu hádzať to
na niekoho iného. Rútila som sa vpred závratnou rýchlosťou. Pásový opar na pravej
ruke bol slabou brzdou. A tak musela prísť
silnejšia – tá, ktorú s obľubou volám ručná.

A čo zvyknete vravieť vy? Nie je to ľahké. Nič
nie je ľahké. Nebolo ľahké priznať si, že som

Dnes zaparkujem na vyhradenom parkovisku, vystúpim, vyložím si vozík. Prijímam, že
ľudia na mňa hľadia rôzne – od opovrhnutia, cez ľútosť, po bežný ľudský súcit. Mnohí
z nich mi pomáhajú. A ja ich nechám. Viem,
že to dokážem aj sama. Možno za cenu modrinových kolien... Ale oni už nikdy nebudú
takí ako predtým. „Mamiiii, prečo je tá teta
na vozíku?“ Dievčatko zhruba vo veku môjho
syna. Matka jej vyhýbavo odpovie. „Ale ona
je mladá!“ protestuje dievčatko.
Náš život sa často v okamihu scvrkol. Náš pohľad na svet sa zrazu zmenil. Často nás ľudia
nechápu, mnohí nie sú zvyknutí na pohľad
na hendikepovaného človeka – neboli tak
vychovaní. Denno denne som vďačná za to,
že najmä môj syn berie ľudí na vozíku ako
bežnú samozrejmosť. Inú si ma nepamätá.

Nie, moja cesta nie je na konci. Vlastne, nie
je ani na začiatku. Viem jesť, piť, postaviť sa,
zodvihnúť ruku... No čosi sa zmenilo? To, čo
bolo samozrejmé, ním zrazu nie je. Občas mi
príde smiešne, keď kamarát rozpráva o meditáciách, o uvedomovaní si samého seba,
toho, čo robíme. Keď som mu vysvetlila, že
sa musím plne sústrediť na každý jeden hlt,
glg, či krok, zostal ticho...
Trvalo mi to dlho, zhruba pol druha roka,
kým som si dokázala priznať, že na počiatku bolo slovo. To slovo nebolo u Boha. Bolo
u mňa. Nespočetne veľa krát som deťom povedala: „Mňa z Vás porazí!“ Kto by bol čakal,
že sa to naozaj stane? Akási čitateľka mi na to
napísala, že deťom vravievala, že sa z nich
zblázni. Skončila v psychiatrickej liečebni.

v kóme, prežíva veci, o ktorých sa zdravému
človeku ani len nesníva.

bu bu. Večne namosúrení deduško, ktorý
nás chce trestať. V prvom rade je to milujúci
otec. Odkiaľ to viem? Život na rázcestí? Tak,
ako existuje život predtým a život potom,
existuje ešte jeden život. Človek, ktorý leží

A plány do budúcna? Viete, kedy sa Boh najviac smeje? Keď ľudia plánujú. Som pohybovo a do istej miery aj rečovo obmedzená. No
zároveň verím tomu, že som vedela, čo robím, keď si moja duša na večnosti túto cestu
zvolila. Ak mám chodiť, opäť chodiť budem.
Ak nemám, nebudem. Odpoveď je ukrytá za množstvom zákrut. Som však vďačná
za to, že čo sa týka prijatia zodpovednosti,
dobehla som až k značke označujúcu cieľ.
Koniec.
Dagmar Sváteková

Úsmev

kované pred dverami s nálepkou „vozíčkar“.
A ako súčasť mozaiky sa mi vybavuje aj vozík
v kufri auta. To hádam nie...

Mnoho ciest už poznám naspamäť. Viem,
kde je aká diera, ktorá podlaha je klzká, kde
je schod...

S

Ale áno.

Moje vnímanie okolitého sveta sa zostrilo.
Počujem, čo iného nechá ľahostajného, vidím to, čo iní bez štipky pozornosti obídu.

ú mladé. Sú krásne. A občas im kolesá
nahrádzajú nohy. Alebo s veľkým sebazaprením prejdú o barlách.
Sedia pri pohári ľadovej kávy a akomsi zákusku. Žiariace bytosti. Je ich plná kaviareň.
Jedna rozpráva a druhá sa čarovne usmieva.
Nik netuší, že život s nimi nehral pexeso.
Bez toho, aby poznali pravidlá, rozdal karty
na pokra.
Keď tá usmiata prehovorí, niečo mi nehrá
a pohľad mi mimovoľne skĺzne na barle
opreté v kúte. Zrazu chápem auto odpar-

Nie je to ojedinelý jav, keď na invalidnom
mieste zastane auto s blondínou za volantom. „Slečinka... je jej ťažké urobiť pár krokov,“ napadne nás ako prvé.
Neveriacky sledujeme, ako sťažky vystupuje
spoza volanta, otvára si kufor a ... vyberá invalidný vozík. To musí byť dajaký omyl!
Tiež si to občas vravím. Ani trošku sa mi to
nepáči. Na druhej strane som oveľa vnímavejšia a predvídavejšia ako bežný človek.
Mám o pár koliesok navyše :)

„Majú uši, ale nepočujú. Majú oči, ale nevidia,“ vravím často kamarátovi.
Učím sa žiť tu a teraz. Ten schod mi v minulosti nerobil žiaden problém. A nepredstavuje ho ani v budúcnosti. Zato teraz je to obrovská bariéra. Prekážka na ceste za úsmevom.
Tým, ktorý Vás bude mátať ešte niekoľko
dní :)

Je potrebnejšie milovať, aby sme rozumeli,
ako rozumieť, aby sme milovali. (Montherlant)
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Dagmar Sváteková

OZNAMY A POZVÁNKY ¨

ČO MÁME PRE VÁS NOVÉ?
NOVÁ ADRESA:
Tulská 2
960 01 Zvolen
BEZPLATNÁ LINKA:
0800 105 707
NAŠE VYRÁBANÉ PLOŠINY - aj na mieru (vlastní konštruktéri, výroba, montáž, servis...)

Šikmá plošina do zákrut

Priama plošina

Zvislá plošina

Zvislá plošina v šachte

Schodolez Yack

Schodolez Sherpa

OSTATNÉ PRODUKTY NAJVYŠŠEJ KVALITY

Sedačka

Sedačka Platinum

Stropný zdvihák
október 2014 I Inak obdarení I
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¨ OZNAMY A POZVÁNKY
R1 – centrum intenzívnej terapie

FELDENKRAISOVA METÓDA

Nám. Ľudovíta Štúra 29, 974 05 Banská Bystrica
Ponúka od 1. augusta 2014 svojim klientom:
TheraSuit terapiu - komplexný prístup ku klientom s neurologickými poruchami - detská mozgová obrna, vývojové oneskorenie, traumatické poranenia mozgu. Certifikovaný terapeut vytvorý individuálny cvičebný program
v súlade s pacientovou diagnózou, vekom a jeho funkčnými schopnosťami.
Terapiu MFK - unikátnu fyzioterapeutickú metódu podporujúcu znalosti
a vedomosti certifikovaných fyzioterapeutov s najmodernejším počítačovým
softwérom. Fyzioterapeut je vďaka nemu schopný nájsť rýchlejším a efektívnejším spôsobom ten najoptimálnejší spôsob terapie. Odporúčame pri
DMO, roztrúsenej skleróze, artróze bedrového kĺbu, zlomeninách, vyskočenej
platničke, skolióze, chybnom držaní tela ale aj pri ďalších diagnózach.
Informácie:
tel.: 0905 947 997 • kvasnova.jana@gmail.com • www.centrumR1.sk

MÔŽE BYŤ ZŤP POISTENÝ?
POTREBUJETE BEZPLATNE PORADIŤ?
Sama mám postihnutú dcéru, viem vám poskytnúť
informácie overené v praxi.

V komunitnom centre Malíček v Bratislave
sme spustili Feldenkraisovu metódu pre deti
so špeciálnymi potrebami.
Terapiu je možné navštevovať formou
individuálneho programu
ako aj formou Týždenného cyklu.
Ďalšie informácie o tejto terapii
a možnostiach prezradíme v ďalšom čísle.
Kontakt:
Denisa Hrbáňová 0905 447 766
denisa.hrban@gmail.com
Vyšehradská 25, Bratislava
www.nasmalicek.sk

Občianske združenie

MILAN ŠTEFÁNIK

Macula poisťovacie služby - Václava Ridzoňová

oznamuje

ZASTÚPENIE: Allianz SP, AXA, ČSOB, Generali Slovensko, Groupama
Garancia, Komunálna poisťovňa, Kooperatíva, Union, Uniqa, Wüstenrot

termíny podujatí usporiadaných
ešte v tomto roku

Nám. M. R. Štefánika 3/3, 977 01 Brezno, tel.: 0907 069 691

PONUKA: Servisné služby
Poradenstvo
Vypracovanie ponúk - prehodnotenie
Uzatvorenie nových zmlúv
Cestovné poistenie, životné a úrazové poistenie,
poistenie majetku, poistenie vozidiel

16.10.2014
,,Na krídlach anjelov“
Mestské kultúrne centrum, Žiar nad Hronom
IMT Smile
Majk Spirit
Robo Kazík
Folklórny súbor Hron
Saxity & Sean Bradford (Nemecko)
Nótár Mary (Maďarsko)
ZUMBA so Zuzanou a mentálne postihnuté deti
Moderuje zabávač Richard Vrablec

27.11.2014
,,Charitánia“
Dom kultúry, Rožňava
Vidiek
Katarína Koščová
Folklórny súbor Železiar
Tásler Pufo band
Yelllowe

,,Vstupné je bezplatnépre osoby
s mentálnym a zdravotným postihnutím,
pred deti z detských domovov a pre deti do 140 cm“
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RECEPTY ¨

Z núdze cnosť
Cez víkend sme boli na oslave. Mala som
iné jedlo ako ostatní. Mala som iné zákusky.
„Pche, fajnovka,“ napadne nejedného. Všetko to malo spoločného menovateľa – gluten
free alebo ak chcete- bezlepkové.
Poznám potravinovú alergiu, život s ňou je
čiastočne obmedzujúci a čiastočne bohatší.
Nejete to, čo iní „normálni“ ľudia, často Vás
považujú za niekoho, kto stráda, hoci často
býva opak pravdou.
Ja osobne som matka dvoch detí. Zjedli už aj
bezlepkové palacinky (aj bez vajec a mlieka).

Vždy ma však kontrolujú, čo tam dávam.
Namiesto cukríkov je môj syn sušené figy
a ďatle. V miske sú namiesto čipsov nasypané oriešky.
Naša domácnosť je jednoducho iná. Aj keď
stopy po alergii boli zmazané. Môj mozog
nedokázal plniť základné životné funkcie,
teda také veci ako alergie, musel vypustiť.
V podstate – som dobrovoľník. Jasne, že občas „zhreším“. Ale tiež viem, ako konkrétne
lepok funguje v našom organizme. Prečo je
lepšia nerafinovaná soľ. Prečo spotreba cukru klesá v našej domácnosti na minimum.
A kedy sa začala používať biela múka a nie
celozrnná a aký je medzi nimi rozdiel.

Sú to roky praxe, roky rozhovorov s lekármi,
s odborníkmi na výživu, s ortodoxnými zástancami istého typu stravy... Každý mi niečo
dal, každý ma niekam posunul. Nie som ortodoxná. Možno som sa len o čosi viac naučila počúvať svoje telo.
Život s potravinovou alergiou má svoje špecifiká, ale naozaj nie je dôvod sa ľutovať.
Budem sa Vám snažiť pravidelne prinášať
pohľad na stravu vozíčkara, na stravu celiatika, na stravu ľudí alergických na vajíčka,
na mlieko a výrobky z neho... Nazvime si
to také okienko zdravého životného štýlu.
A nik nemusí vedieť o tom, ako sa z núdze
rodí cnosť. ;)

Tofu termix (Vegan)
Suroviny:
• 1 balenie tofu biele
• cca 3 PL sirup agávový
• cca 1,5 PL prášok kakaový
• cca 2 PL (sójové, kukuričné, ovsené...)
mlieko rastlinné sušené
• cca 1 PL olej slnečnicový
• cca 2 PL pasta tahini
• podľa potreby voda
Postup prípravy receptu
1. Do mixéra alebo foodprocessora
dáme všetky ingrediencie a mixujeme, kým nevznikne požadovaná konzistencia. Recept na tahini
pastu nájdete v mojich receptoch
alebo si kúpte hotovú. Môj termix
bol relatívne tuhý, dala som asi 2 PL
vody, tak pokojne môžete dať viacej. Vlastne všetko tak by očko.
2. Hotový termix, sú to cca 2 porcie také pre deti. Ja som zjedla väčšiu
polovicu a idem prasknúť.
3. Údajne zmixovaním tofu, oleja
a agáve (medu - nevegánsky recept) vznikne látka podobná tvarohu, vhodná do koláčov, ale to nemám odskúšané. Slnečnicový olej
vo svojej zbierke nemám, môžete
dať hocijaký chuťovo neutrálny, ja
som dala bodliakový.

október 2014 I Inak obdarení I
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¨ PREDSTAVUJEME

Občianske združenie ŽELAJ SI
O čom snívajú choré deti?
Už ôsmy rok funguje na Slovensku nezisková
organizácia ŽELAJ SI, ktorá plní tajné želania dlhodobo chorých a umierajúcich detí.
Všetky tieto deti snívajú najmä o jednom –
aby boli zdravé. Niektoré vedia, že z choroby
majú šancu sa dostať, iné už tušia, že je to nemožné. „Svoje sny sa už neodvažujem snívať,“
napísala nám 18-ročná Zuzanka Ďureková,
ktorá vedela, že jej rakovina sa už nedá vyliečiť. Posledné želanie, ktoré vyslovila, smerovalo na adresu jej súrodencov: “Všetko to, čo
rodičia dávajú mne na liečbu, musia odpierať
mojim súrodencom. Preto by som si pre nich
želala nábytok do detskej izby, lebo ten súčasný je už strašne starý, ešte od babičky.“ A hoci
dnes už Zuzanka nie je medzi živými, jej šľachetné gesto dodnes dojíma jej súrodencov,
ktorí si aj vďaka novej izbičke denne spomínajú na svoju sestru.
Deti s rakovinou trávia veľa času v nemocnici. Zatvorené týždne aj mesiace v jednej
izbičke sú ubité agresívnou liečbou, ale aj
„nudou“ v izbe, s ktorej počas liečby nemôžu vychádzať, aby neochoreli. Aj preto si
najčastejšie želajú elektroniku, s ktorou im
ubehne čas. Okrem toho si deti veľmi často
prajú prenosné DVD prehrávače, na ktorých môžu pozerať rozprávky, alebo trampolíny, sedacie vaky, hračky... Obľúbené sú
aj stretnutia s celebritami či speváckymi
hviezdami. Sprostredkovali sme už stretnutia detí s Petrom Cmorikom, Zdenkou Prednou, Jožom Rážom, tenistom Karolom Kučerom, hokejiskom Miroslavom Šatanom, Sasu
Hovim, Jánom Laššákom, skupinou Iné kafe,
ba dokonca aj s 50 centom či Kelly Family.

Deti s detskou mozgovou obrnou akoby
chceli vyvažovať nedostatok pohybu, preto
často žiadajú účasť na športových podujatiach, jazdu na rýchlom športovom aute alebo výlet do zahraničia: obľúbený je Paríž či
cesty k moru alebo na pútnické miesta.
Menšie deti zase, samozrejme, túžia po hračkách: bábika Anabel, Elmo či plyšový Didl – aj
takéto želania sme už splnili.

ských snov veríme, že nič nie je nemožné.
Hneď ako sa dozvieme o tajných snoch
dieťaťa, začneme pracovať na splnení
jeho sna. A keď bude všetko pripravené,
deň splneného želania bude pre dieťa
nezabudnuteľným dňom, v ktorom si ani
na chvíľu nespomenie na svoju chorobu.

ŽELAJ SI, o.z. sa pýta detí, ktoré bojujú
s chorobou, aké sú ich najtajnejšie priania.
Deti môžu snívať a želať si:
•
•
•
•

s kým by sa chceli stretnúť,
kam by sa chceli pozrieť,
čo by chceli mať,
kým by chceli byť.

O deťoch, ktoré sa trápia sa s chorobou a snívajú sny, môžu Želaj si informovať:
• rodičia, samotné dieťa, príbuzní, kamaráti
dieťaťa, lekári či sestry
Stačí na webovej stránke www.zelajsi.sk
vyplniť formulár, kde je potrebné okrem
detského želania uviesť aj vek, meno dieťaťa, kontakt na rodinu, ale aj chorobu
a zdravotícke zariadenie, kde dieťa liečia.
Upozornenie: ŽELAJ SI neposkytuje príspevok na liečbu, rehabilitáciu, nákup
auta, finančné príspevky, taktiež nezakupujeme deťom notebooky (pri dlhých
pobytoch v nemocnici ich vieme požičať).
Venujeme sa len želania chorým detí
s cieľom urobiť im radosť, priniesť nezabudnuteľný zážitok, pomôcť im dokázať
to, na čo si kvôli chorobe netrúfajú.

ŽELAJ SI, o.z.
Záhradnícka 18
900 28 Ivanka pri Dunaji
e-mail: zelajsi@zelajsi.sk
IČO: 30 80 11 76

www.zelajsi.sk

Všetci, ktorí pracujeme na plnení det-

Nádej, aj keď klamlivá, slúži aspoň na to,
aby nás priviedla ku koncu života na príjemnejšiu cestu.
(La Rochefoucauld)
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PODPORUJEME
PROJEKT OZ INTEGRÁCIA ako jeden z generálnych patnerov

1. októbra 2014 sme sa zúčastnili KONCERTU INTEGRÁCIA v Mestskej športovej
hale v PREŠOVE a mali sme tú česť vybrať jedno dieťa, ktoré OZ Integrácia pošle na 2-týždňový pobyt.
do Adeli Centra v Piešťanoch.

29. decembra 2014 plánujeme účasť na NAJVÄČŠEJ CHARITATÍVNEJ
ŠPORTOVEJ EXHIBÍCII, ktorá sa uskutoční taktiež v Mestskej športovej hale v PREŠOVE.

Podrobnejšie informácie nájdete na www.spig.sk

BBSK

BBSK

IMMI

MAJK
MAJK
SPIRIT
SPIRIT
NÓTÁR MARY ROBO KAZÍK

FOLKLÓRNY SÚBOR HRON
FOLKLÓRNY SÚBOR HRON

KAZÍK
NÓTÁR MARY ROBO
ZUMBA: ZUZANA
KUCEJOVÁ
MAĎARSKO

MAĎARSKO
MODERUJE: RICHARD VRABLEC
MODERUJE: RICHARD VRABLEC

SAXITY
&
SEAN
BRADFORD
SAXITY & SEAN BRADFORD
ZUMBA: ZUZANA KUCEJOVÁ
NEMECKO

Vstupné je bezplatné pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím, pred deti z detských domovov a pre deti z deti do 140 cm.
Vstupné pre verejnosť je 7,-€ v predpredaji a 10,-€ na mieste. Predpredaj vstupeniek je v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom.
NEMECKO
Vstupné je bezplatné pre
osoby
s mentálnym
a zdravotným
postihnutím,
pred deti
z detských
domovov
a pre deti z deti do 140 cm.
Počet
vstupeniek
pre verejnosť
je limitovaný
v počte 200ks!
Zmena
programu
je vyhradená.
Vstupné pre verejnosť je 7,-€ v predpredaji a 10,-€ na mieste. Predpredaj vstupeniek je v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom.
Počet vstupeniek pre verejnosť je limitovaný v počte 200ks! Zmena programu je vyhradená.

SPIG s.r.o. podporuje aj túto akciu... pozývame vás, náš SCHODOLEZ bude k dispozícii!

