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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
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

Stropný zdvihák

Schodisková sedačka

Zvislá plošina bez ohradenia

Vnútorná šikmá plošina do zákrut

Podrobnejšie informácie www.spig.sk alebo

Zvislá kabínová plošina bez ohradenia

www.inakobdareni.sk

Schodolez Sherpa N 902 s vozíkom

bezplatná linka 0800 105 707

Editoriál
V sychravom počasí sme tu pre Vás, aby sme potešili a pohladili vaše srdcia a dušičky krásnymi príbehmi a informáciami. Želáme Vám pri čítaní nášho časopisu pohodovú
atmosféru a úsmev na tvári.
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“ Výťahová kabína
Máte výťah v paneláku? Vyhovuje aj pre vozíčkára? Aké sú optimálne rozmery výťahovej kabíny?

Minimálne rozmery a rozmiestnenie doplnkov výťahovej kabíny

„Nádej je to operené niečo, čo nám hniezdi v duši,
spieva melódiu bez slov a neprestane nikdy...“
(E. Dickinsonová)
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Energetická deka
Rozdeľovanie energie

Podľa tradičnej čínskej medicíny energiu Qi
rozdeľuje 12 hlavných meridiánov. Energetické blokády v týchto kanáloch zabraňujú
procesu prerozdeľovania energie a spôsobujú vznik rôznych ochorení. Meridiány sa
môžu stimuláciou rôznych bioaktívnych
bodov na povrchu tela ovplyvňovať, pričom
kanály s deficitom energie ju prijímajú, zatiaľ čo kanály s prebytkom ju cez bioaktívne
body odovzdávajú.

Energetická deka

Energetická deka pozostáva z viacerých
špecifických membrán, ktoré vďaka ich jedinečnému zloženiu dosahujú požadovaný
liečebný efekt.
Energetická deka chráni telo pred vonkajšími elektromagnetickými a elektrostatickými
poľami. Zabraňuje telu, aby svoje vlastné
elektromagnetické žiarenie neodovzdávalo
von, ale ho otáča a vracia ho telu späť. Takto
dochádza k novému prerozdeleniu napätia
v tele a s tým k aktivovaniu biologických bodov na povrchu tela.
Energetická deka pomáha nadobudnúť
vhodné podmienky na korekciu správneho
toku energie v organizme. Vďaka tomu sa
blokády na meridiánoch uvoľňujú a funkcia
orgánov sa dostáva do normálu.
Energetická deka taktiež normalizuje povrchové napätie na tele, čím zabraňuje opätovným vznikom energetických blokád. Takto

zabezpečí energetická deka omnoho vyššiu
účinnosť pri regulácii energetickej rovnováhy organizmu. Cez toto spätné reflektovanie
energie tela sú stimulované akupresúrne –
akupunktúrne a meridiánové body užívateľa. Toto aktivovanie dovoľuje telu dostať sa
do svojho prirodzeného stavu, pomáha stabilizovať účinky iných liečení a predchádza
opätovnému navráteniu chorôb.

Účinok energetickej deky sa za-

kladá na 4 fyzikálnych princípoch:

1. Tieniaci efekt - čiastočná alebo úplná
eliminácia škodlivého vplyvu elektromagnetického a elektrostatického žiarenia.
2. Zrkadlový efekt - energetická deka odráža vlastné elektromagnetické žiarenie tela
naspäť do tela.
3. Tepelný efekt - vplyvom infračerveného
žiarenia dochádza k:
• urýchleniu látkovej výmeny,
• zrýchleniu životne dôležitých aktivít v tkanivách,
• zväčšeniu prietoku ciev v tkanivách,
• zvýšeniu produkcie leukocytov a fagocytov,
• zlepšeniu imunitnej odpovede organizmu,
• eliminácii vedľajších produktov látkovej
výmeny,
• stiahnutiu zápalových procesov,
• zlepšeniu hojenia vredov a otvorených rán,
• zlepšeniu výmeny tekutín medzi krvou
a extra/intracelulárnymi tekutinami,
• zlepšeniu termoregulácie,

•
•
•
•

uvoľneniu svalov a svalových kŕčov,
zmenšeniu opuchov,
zníženiu bolesti,
a iným.

4. Kondenzátorový efekt: energetická
deka nanovo rozdeľuje energiu na koži,
a tým normalizuje podmienky pre bezproblémovú funkciu energetického systému tela.

Indikácie

Energetická deka je vhodná pre všetky vekové kategórie, bez obmedzenia.
Energetická deka sa ako terapeutická pomôcka používa pri mnohých ochoreniach,
ale aj ako prevencia predchádzaniu ochorení.
Energetická deka pôsobí na organizmus vyčerpaný bolesťou, stresom, únavou...
Energetická deka sa používa hlavne na:
• psychoemocionálnu očistu,
• odstránenie porúch spánku,
• zvýšenie odolnosti voči stresu,
• uvoľnenie napätia svalov,
• podporu zníženia používania medikamentov,
• a naviac, stabilizuje účinok skenar terapie
a predchádza opätovnému návratu problémov.

Kontraindikácie

Energetická deka sa nesmie použiť v nasledujúcich prípadoch:
• akútne infekcie a horúčky nejasnej príčiny,
• aktívna forma tuberkulózy,
• akútny srdcový infarkt.
Kontakt: MVDr. Niké Mozsnyák,
tel.: 0911 897 377
e-mail: nike.mozsnyak@gmail.com

„Ak chceš, aby ostatní boli šťastní, maj zľutovanie.
Ak chceš byť ty šťastný, maj zľutovanie.“
(Dalajláma)

www.inakobdareni.sk
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¨ skutočný príbeh

Moja práca

so sebou prináša

veľa zázrakov
Prečo som oslovila v skutočnom príbehu
práve Niké Mozsnyák? Jej meno sa zjavuje
často pri terapiách. Obdivujem ju, že sa venuje inak obdareným ľuďom. Veď ona a jej
celá rodina je zdravá. Nemajú vážnejšie
zdravotné problémy. Mohla by si užívať kľud
a venovať sa sebe, svojím dvom dcérkam
a manželovi. No ona pomáha iným. Prečo?
To sa dozviete v nasledujúcich riadkoch. Prajem príjemné chvíľky s Niké a jej zázrakmi.
Všetko sa to začalo pádom na kamene holým kolienkom, keď mala Sofia 16 mesiacov.
Po úpornom hľadaní príčiny, prečo Sofia kríva a nechodí na nožičku, ale len plače a stojí
ako bocianik, sme sa my, rodičia, dopátrali
sonografistu, ktorý odhalil dôvod. Bol to
v poradí 5 sonografista asi po 4-týždennom
vyšetrovaní kolienka. Bolo to zvláštne, že
odborníci neboli schopní vidieť útvar 3x2x2
centimetre pod kolenom, ktoré neukazovalo žiadne známky pádu, ani opuch, modrinu,
jednoducho nič. Keď sme prišli na príčinu,
rozhodli sme sa nasledovať návrh lekárov
a podstúpili sme operáciu. Útvar v podkolenných mäkkých tkanivách bol vyoperovaný a histologicky potvrdený ako pozápalový
pseudotumor.
Sofiine krívanie sa však na 3. deň po operácii
vrátilo. Leto a jeseň sme teda strávili návštevami reumatologickej ambulancie na Kramároch, Sofia ako pacientka s reumatoidnou artritídou. Výsledky žiadne, diagnostika
a prognóza vágna a naša Sofia stále užívala
Nurofen čípky (analgetikum), ktoré ju od 3.
dňa po operácii zbavovali neustálej bolesti
a krívania. Až návšteva reumatologického
centra v Piešťanoch nám dala smer, potvrdili
nám, že naša dcéra nie je reumatologickým
pacientom.
Kedy ste začali s terapiou u dcéry a ako jej
pomohla táto terapia?
Terapie sme začali vo veku 22 mesiacov našej dcéry. Sofia mesiac a pol po prvej sérii
skenar metodík prestala krívať, prestali sme
užívať analgetiká, antiflogistiká, následne
sa Sofii začalo zlepšovať trávenie, začala výborne papať v porovnaní s obdobím pred
skenar terapiami a svaly na nožičke, hlavne
viditeľný stehenný sval sa začal zväčšovať
a normalizovať. Celé vykrivené telíčko začalo
naberať zdravé tvary.
Skenar metodiky so sebou prinášali aj čistiace procesy, ako výsev asi 30 áft v pusinke,
ktoré spôsobili vysoké horúčky a superinfekciu s následnou aplikáciou antibiotík. Ďalší-
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mi procesmi budujúcimi Sofinkinu imunitu
boli stavy vysokých horúčok, ktoré trvali
niekoľko dní, bez sprievodných znakov akejkoľvek infekcie, ale zvládli sme to. Sprievodnými stavmi boli zmeny nálad, plaču, vzdoru
až hystérie, ktoré časom slabli. Boli to stavy,
kedy sa telo zbavovalo ako anestetík po narkóze, tak antiflogistík a analgetík tlmiacich
bolesť pri krívaní. Medzitým sa nám pooperačná rana na kolienku niekoľkokrát otvorila
a vypudila hnisavozápalový výpotok, ktorý
bol laboratóriom diagnostikovaný ako nešpecifické anaérobné tyčinky.
Klasická medicína stále nevedela odpoveď
na celý proces, až sme sa pri veľkom opuchu
a následne zápale rany rozhodli urobiť vyšetrenie magnetickou rezonanciou a kontrolný
snímok RTG. Diagnóza stanovená týmito
vyšetreniami bola chronická osteomyelitída
(zápal kostnej drene). Riešenie navrhované
klasickou medicínou bolo liečba antibiotikami lokálne a celkovo, pri odobratí komplet
vzorky skrz všetky postihnuté vrstvy vrátane kostnej drene, následne uloženie nôžky
do sadry a podpora imunity rôznymi ťažkými liekmi, ktoré by 2-ročnému dieťatku zničilo trávenie, imunitu, psychiku, o ďalších veciach ani nehovoriac. Celá liečba mala trvať
niekoľko mesiacov až rok s prognózou, ktorú
nevedel nikto odhadnúť a zaručiť sa za ňu.
Po útrapách, ktoré sme si s dcérou užili sme
sa rozhodli pokračovať v liečbe skenarom.
Skenar bol jediný, ktorý nám priniesol výsledky a nádej do liečby, aj keď to bol a stále
je, beh na dlhé trate. Celkovo sme absolvovali skenar terapie asi každé dva mesiace
a zaškolili sme sa s manželom v používaní
homeskenaru, ktorý sme používali u dcérky
medzi terapiami dennodenne a oveľa viac aj
pri akejkoľvek chorobe či probléme. Po roku
a pol od prvého vyšetrenia MRI sme absolvovali ďalšie. Výsledok MRI ukázal lézie o tretinu menšie, ktorých zmenu následne potvrdil
aj snímok RTG.

Sofia od svojich necelých troch rokov nemá
secernáciu rany a trpí len bežnými detskými
ochoreniami. Z minulých zážitkov ju usvedčí
len jazva na kolienku, inak je to zdravé, šťastné dieťa, čo sa potvrdilo aj imunoalergologickými testami. Imunoalergologička podľa
množstva testov skonštatovala, že aj napriek
desnej anamnéze máme zdravé dieťa. Sofia má dnes 9 a pol roka a stále pokračuje
v skenar liečbe, keďže jej prináša výsledky
a naviac v porovnaní s inými detičkami nepotrebuje užívať antibiotiká ani iné lieky pri
rôznych ochoreniach, ktoré ju aj vďaka skenaru obchádzajú.
Čo Vás naučil skenar?
Skenar nás naučil byť trpezlivými, lebo
na zázraky si treba počkať! Ale naučil nás, aj
ako si vážiť seba a svoje vlastné telo, ktoré
je schopné samoliečby, priniesť zdravie. Začali sme vnímať prírodu inak a tá nás začala
obdarúvať svojimi darmi v podobe byliniek,
bio produktov či výživových doplnkov. Naučili sme sa s nimi pracovať a svoje posolstvo
posúvame ďalej každému, kto o to prejaví
záujem. Dnes si nielen Sofia, ale ani jediný
člen našej širokej rodiny, život bez skenaru
nedokáže predstaviť. Sme mu veľmi vďační
za zdravie, ako aj nasmerovanie v živote.
Posolstvo skenaru je úzko späté s profesorom Revenkom, ktorému vďačíme za vyliečenie a rozhodnutie o liečbe našej dcéry,
ako aj pomoc všetkým ostatným pacientom,
ktorým sprostredkovávame naše terapie
a zdravie ďalej.
Čo hovorí manžel na to, že pomáhaš iným
ľuďom? Nezanedbávaš ho? Stíhaš sa venovať rodine?
Skenar terapia nie je len prácou, je mojim
koníčkom a zároveň poslaním pre každého
človeka, ktorý sa rozhodne pomáhať ľuďom.
S tým, samozrejme, súvisí aj veľa obety. Pacienti, ktorých prevádzam terapiou, či len
u mňa, alebo aj doma s homescenarom sú
www.inakobdareni.sk

skutočný príbeh ¨
mojimi zverencami 24 hodín 7 dní v týždni a toto so sebou, samozrejme, prináša
aj rôzne situácie v súkromí. Môj manžel je
ten, ktorý mi vždy v kritický čas ukáže cestu
pribrzdenia. V rodine mám veľkú podporu
a pochopenie, napriek tomu to nie je jednoduché a ak niekto tvrdí, že môže vychovávať
a starať sa o rodinu a zároveň na 100 % slúžiť
svojej práci v takomto merítku je superman
alebo superžena.
Aké máš pocity, keď vidíš pokroky u ľudí,
nad ktorými lekári mávli rukou, že sú
beznádejný prípad?
Moja práca so sebou prináša veľa zázrakov.
Každý deň ma skenar prekvapuje svojou
silou a rýchlosťou dať organizmus do rovnováhy. Poväščine sa už nad klasickou terapiou nezamýšľam, so svojou prácou totiž
nastupujem skoro stále tam, kde sú už ľudia
bezradní. Prichádzajú v čase, keď je 5 minút
po 12-tej, čo je veľká škoda. Oveľa lepšie by
sa pracovalo, keby medicínska pospolitosť
vnímala a akceptovala alternatívne a doplnkové medicínske postupy a metódy, príp. vedela ich odporučiť skôr ako je neskoro.
Aké zázraky vďaka skenaru si ešte zažila?
Pomáham ľuďom s rôznymi diagnózami,
ako sú psychické stavy a poruchy, depresie, paniky, deti s postihnutím akéhokoľvek charakteru, deti s dysfunkciami, autisti,
problémy hormonálne, tráviace, pohybové... akékoľvek sa dajú usmerniť terapiou.
Pre mňa je zázrak, že dokážem pomôcť
ľuďom s onkologickými problémami a skutočne ťažkými diagnózami, kde dostávam
krásne poďakovania. Zároveň, ako veľký zázrak vnímam ľudí, ktorí prichádzajú s poko-

rou a vďakou a otvorene dokážu zhodnotiť
svoj súčasný stav a s trpezlivosťou na zázraky čakajú. U týchto ľudí tie zázraky skutočne
prídu, vzájomnou dôverou a synergiou vo
výsledok. A som veľmi rada, že ich je medzi
nami stále viac a viac.

Je október – kratšie dni, dlhšie večery,
sychravé počasie. Ako vnímaš jeseň?
Jeseň mám rada. Rada chodím v suchom lístí, ešte teplo a bez snehu, veľa farieb a predstava tepla a svetla z krbu pre mňa hlási vianočnú pohodu. Na čo sa vždy teším!

Určite si sa posunula v živote ďalej vďaka rôznym terapiám. Ako ťa napĺňa táto
práca?
Človek, ktorý sa raz rozhodne pre nejakú
prácu by sa mal ďalej vzdelávať a sledovať
všetky možné trendy v svojom obore, aby
mohol ďalej napredovať. Dnes žijeme veľmi rýchlu dobu a ak zabudneme sledovať
dianie okolo, energia nám preteká pomedzi
prsty. Školení v tomto svojom terapeutickom obore mám veľmi veľa za sebou, ale
fokus stále zostáva na tom jednom - na skenarterapii. Všetko ostatné mi len dopĺňa môj
úsudok v správnu skenar terapiu. Ak je niečo
komplementárne, ako napríklad dévény terapia, alebo biofeedback či iné terapie, rada
odporučím do rúk odborníkov.

Čo by si poradila inak obdareným ľuďom,
ktorí ťažšie znášajú chladnejšie dni? Máš
nejaký recept na zlepšenie nálady?
V rámci prevencie sú to moje obľúbené
gély, ktoré preventívne odporúčam, a všetci v rodine ich užívame, nastavia telo minerálovo, vitamínovo, a ak príde nejaká choroba, veľmi rýchlo pomôžu. Med v bio kvalite
a nasušené, príp. ešte čerstvé bylinky vedia
veľmi rýchlo zdolať neduhy chladných dní.
Suším si všetko, čo moja záhradka poskytne. Tymián, šalviu, oregano, mätu, medovku, čiernu ríbezľu...

Okrem pomoci iným, čo rada robíš?
Som veľmi aktívnym typom, no všetko,
v čom sa angažujem stále zahŕňa prácu pre
ľudí. Pracujem pre BerryEn, spoločnosť s prémiovými výživovými doplnkami. Prednášam
a vzdelávam ďalej.

A na záver 5 naj:

Práca s ľuďmi, ale aj pre ľudí, veľakrát
odoberá energiu, ako si ju dobíjaš?
Energiu dobíjam s najbližšími v prírode, priateľmi, ako aj ezoterikou v každom ohľade, či
knihy, či kamene, byliny, arómy, kvety... Oxygenoterapia a energetická deka sú taktiež
mojimi blízkymi partnermi.

Najobľúbenejší nápoj:Voda

Myslím, že náladu by nám všetkým zlepšilo,
keby sme prežívali menej stresu a vedeli byť
viac otvorení k svojmu okoliu. Aj ja sa to neustále učím.

Najkrajší zážitok: Keď moja ani nie 2-ročná
Sofia po skenare 24.12.2008 prestala krívať.
Najobľúbenejšie jedlo: Bryndzové halušky
a pirohy
Najobľúbenejšia pieseň, skupina, interpret: Mária Čírová Unikát
Najobľúbenejšia kniha alebo citát: Len
mŕtve ryby plávajú s prúdom!
Spracovala Iveta Burianeková

Pomôžte Vierke splniť sen
Volám sa Vierka Hriňáková. Mám 21 rokov.
Keď som mala rok, lekári oznámili mojej
mame hroznú diagnózu: G12.0 INFANTILNÁ SPINÁLNA ATROFIA I. TYPU ( WERDINGOVA – HOFFAMOVA) a to, že nebudem
chodiť. Odvtedy sa mojou neodmysliteľnou súčasťou stal invalidný vozík. Postupne sa mi krivila chrbtica, oslabovali svaly.
Našťastie, rukami a prstami môžem hýbať,
aj keď ich mám slabé.
Takže ich zamestnávaš, čo tvoríš?
Áno, vyrábam sadrových anjelikov a obrázky servítkovou technikou.
Ako si sa vyrovnala so svojou diagnózou?
O svojej vážnej chorobe sa snažím nerozmýšľať, beriem ju ako fakt a nešpekulujem
nad tým, prečo sa to stalo práve mne a čo
bude neskôr. Som vďačná za každý deň života a užívam si ho, ako sa len dá.
Čo Ti pomáha zlepšiť zdravotný stav?
Rehabilitácia, masáže a rôzne procedúry.

www.inakobdareni.sk

Do osemnástich rokov mi kúpeľné poukazy preplácala zdravotná poisťovňa.
Ale po dosiahnutí osemnástich rokov už
nechce, teraz si musím platiť všetko sama.
A kúpele mi veľmi pomáhajú, cítila som sa
tam veľmi dobre, aj keď som prišla domov.
Teraz, keď nechodím do kúpeľov, som oveľa slabšia. Moji rodičia nemajú na rôzne liečenia peniaze.
Obaja Vierkini rodičia majú vážne zdravotné problémy, žijú skromne, len z invalidného a opatrovateľského príspevku. Vážia si
každú, akúkoľvek pomoc. Touto cestou by
som Vás chcela poprosiť o poskytnutie finančných príspevkov na splnenie sna -rehabilitáciu a cvičenia v Adeli Medical Centre.
Číslo účtu: 294 201 1730 / 1100
IBAN: SK72 1100 0000 0029 4201 1730
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Poprosíme, pri prevode treba zadať aj
meno a priezvisko VIERKA HRIŇAKOVÁ

Za každé auro, ktoré pribudne na účet Adeli
Medical Centrum vopred z celého srdca
ďakujem. Vierka.
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Zdravotné postihnutie a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti
Človeka robí človekom telo i duch (obsiahnutý aj v rozume). Osobitosťou človeka je, že
deficit jedného či druhého vôbec nezmenšuje človečenstvo ako také. Základným atribútom človeka je dôstojnosť - dôstojnosť
nie je žiadnym spôsobom umenšená nedostatkom jedného či druhého - takýto nedostatok skôr zvyšuje dôstojnosť, lebo daný
jedinec je síce nositeľom handicapu (skôr by
sme mali hovoriť disabilite), ale na dosiahnutie rovnakého cieľa ako zdravý človek musí
vyvinúť viac úsilia - preto mu patrí úcta - preto mu spoločnosť musí dať príležitosť, aby
využil tie schopnosti, ktoré má - takto spoločnosť ukazuje i dokazuje, ako si takýchto
ľudí všíma ako im vie pomôcť, je to potom
uplatnenie vzťahu spoločnosti k dôstojnosti
človeka v praxi. Ľudská dôstojnosť znamená,
že každá ľudská bytosť má svoju hodnotu,
teda, že potrebám každého človeka by mala
byť prikladaná rovnaká dôležitosť a váha.
K sociálnym potrebám človeka patrí aj potreba byť aktívnym a spoločensky prospešným.
Dôstojnosť definovaná cez ľudské potreby
sa tak stáva ako individuálnou kategóriu,
tak kategóriou spoločenskou.
Zrejme existuje viacero dôvodov, prečo je
to tak. Tradícia, že osoby so zdravotným postihnutím treba chrániť, pristupovať k nim
a ich rodinám primárne ako k „sociálnym
prípadom“. Dôvodom môže byť ochranársky prístup rodín samotných detí a mladých
ľudí so zdravotným postihnutím. Výskumy
opakovane poukazujú aj na obavy zamestnávateľov zamestnávať osoby s nejakým
druhom zdravotného postihnutia (strach zo
zníženého výkonu, z častej práceneschopnosti), aj keď ich majú predovšetkým tí, ktorí
skúsenosť s takýmito zamestnancami a zamestnankyňami doteraz nemali. Zamestnávateľov odrádza aj potreba rozličných úprav
pracovného miesta či veľká byrokracia okolo
administrovania verejnej podpory na ich
realizáciu. Nepochybne situácii neprospieva
ani celkovo vysoká miera nezamestnanosti
v spoločnosti, ktorá znižuje konkurencieschopnosť osôb so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce. Pre všetky
menované a mnohé iné príčiny sa cielená
podpora zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím, najmä tých, ktoré sa pripravujú na povolanie alebo vstupujú na trh
práce, stáva veľkou európskou agendou
s presahom do národných politík. V súlade so záväzkami vyplývajúcimi s Dohovoru
o právach osôb so zdravotným postihnutím,
ktorý ratifikovalo Slovensko v roku 2010, sa
v súčasnosti komunikuje primárne v kontexte ľudských práv ako základu pre následné
uplatňovanie práv, ktoré túto dôstojnosť zabezpečujú (právna stránka dôstojnosti).
Je zrejmé, že trvalejšie zlepšiť situáciu v zamestnávaní osôb so zdravotným postih-
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nutím nebude jednoduché, rovnako, že to
bude „beh na dlhšie trate“, nakoľko zmena
bude nevyhnutná na všetkých úrovniach,
od jednotlivcov, ich rodín, rovnako na úrovni školského systému, systému trhu práce
a celkového spoločenského povedomia.

a uspokojovanie záujmov a potrieb našich
klientov, ich príprava na plnohodnotný život, integráciu a uplatnenie v práci a v spoločnosti. KR musí smerovať k ľuďom, ktorí
sú na ňu odkázaní a potrebujú ju pre lepšie
prijatie novej životnej situácie.

V našom Inštitúte máme v rámci našich činností vytvorené programy, či už individuálne alebo skupinové, na podporu sociálnych
zručností, akými sú kooperácia, asertivita,
zodpovednosť voči sebe a druhým, empatia,
sebakontrola. Snažíme sa identifikovať a posilňovať silné stránky a zisťujeme možnosti
ich využitia v pracovnom uplatnení. Pracujeme so stresom, so schopnosťou pracovať
v kolektíve, so schopnosťou efektívne si zorganizovať čas na prácu, snažíme sa naučiť
našich klientov aktívne počúvať.

Musím konštatovať, že KR ešte nie je úplne
známa v celom rozsahu, nie je moc ponúkaná, realizovaná a neuskutočňuje sa v časovej
následnosti.

Cielenými činnosťami podporujeme tréning
pracovných návykov a výkonu, schopnosť
zaradiť sa a fungovať v pracovnom kolektíve a snažíme sa zvýšiť motiváciu uplatniť sa
na trhu práce.
Pri ďalšom rozvoji nášho inštitútu a zabezpečovaní jeho činnosti bude i naďalej mojou
prioritou snaha o uplatňovanie moderných
trendov komplexnej rehabilitácie v praxi.
Za týmto predsavzatím, vysloveným niekoľkými slovami sa skrýva rozsiahly proces, ktorým budem prispievať k rozvoju komplexnej
rehabilitácie na Slovensku, k vybudovaniu
medzinárodného odborného uznania pre
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím a významným
cieľom má byť najmä aktivizácia občanov
so zdravotným postihnutím a vytváranie
podmienok na rozvoj vlastných zručností.
Zmyslom týchto aktivít má byť ďalšie rozširovanie znalostí potrebných na prekonávanie dôsledkov z postihnutia. Neodmysliteľnou súčasťou našej činnosti je tak isto rozvoj

Preto je žiaduce do praktického života definitívne premietnuť koncepciu, podľa ktorej
je (klient so špecifickými potrebami ) aj bytosťou sociálnou a psychickou so všetkými
atribútmi, to znamená, že proces uzdravovania možno efektívne, a rozhodne nie
zanedbateľne, ovplyvňovať cieľavedomým
pôsobením aj na faktory sociologické a psychologické nie len somatické.
Som hlboko presvedčený, že KR nie je dôležitá len pre klientov so ZP, ale môže znamenať
výhodu pre štát a spoločnosť. Totiž pôsobením všetkých zložiek KR sa klient so ZP stáva
menej závislým na podpore štátu.
Opodstatnenosť našej práce a činnosti bola
dokázaná aj v horších časoch, preto veríme,
že ostane aj naďalej na scéne spoločenských
potrieb. Na to potrebujeme všetci vynaložiť
veľa každodenného poctivého úsilia. Verím,
že spoločne to dokážeme.
Možno, že chýba väčšie povedomie jednotlivcov – vlastníkov podnikov, aby zamestnávali aj takýchto ľudí. Ako ho zvýšiť? Chce to
analýzu spoločnosti, hodnôt....
PhDr. Dušan Piršel

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu
občanov so zdravotným postihnutím
Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

www.inakobdareni.sk
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Rekondično-integračný pobyt Krpáčovo 2016

Už 9. krát sa horský hotel Biotika koncom
augusta zaplnil rodinami so zdravotne postihnutými, no i intaktnými deťmi. Známe
prostredie, mnohí známi ľudia, no nové výzvy čakali na 71 účastníkov, ktorí zväčša už
opakovane smerovali do srdca Slovenska.
Mnohé atraktívne turistické ciele v okolí boli v minulých ročníkoch opakovane
cieľom skupinových alebo individuálnych
výletov, tentokrát boli však zaskočení všetci, ktorí očakávali nudu. V prísnej tajnosti
pripravovaný program sľuboval svojím obsahom, rozsahom i pestrosťou zábavu, náročnosť, tajuplnosť, prekonávanie nových
výziev, no tiež preverenie síl nezničiteľných
puberťákov... Ako sa neskôr ukázalo, skutočnosť bola náročnejšia a na dno síl si napokon s úsmevom siahli všetci.
Strácať čas oddychom? Ani náhodou! Výhovorky na únavu z cesty v tomto náručí

krásnych hôr neplatili a ešte v prvý deň
v rámci voľného programu viacerí absolvovali prechádzku k blízkemu jazeru. Nedeľný
program sčasti ovplyvnilo sychravé počasie. Na rad tak v doobedňajších hodinách
prišla prechádzka k prameňu Sama Chalupku a popoludní prebiehala zábava pri stolnom futbale a spoločenských hrách, ktoré
pomohli pri zoznamovaní sa kolektívu.
Po aktívne tvorivom pondelku s trochu „vydareným” výletom k Bystrianskej jaskyni sa
utorok niesol v duchu návštevy Holiday parku v Kováčovej, kde sa v bazénoch a na tobogane zabavili veľkí i menší. Pohybové
aktivity tvorili veľkú časť programu, ktorý
zamestnával najmä energiou prekypujúcu mládež. Neobjavené zákutia nízkotatranskej prírody boli na programe v stredu,
ktorá preverila fyzické schopnosti účastníkov. Najzdatnejší sa vydali na náročnú túru

k Vajskovskému vodopádu, časť skupiny si
vychutnávala Chopok, ďalšia skupinka si
pekné počasie užila na túre k pamätníku
SNP.
Nezničiteľnú mládež vo štvrtok čakala túra
na Tále, s odmenou v podobe absolvovania
Tarzánie, čo bolo dostatočne motivujúce
na prekonanie únavy. Šok z pripravených
športových súťaži po návrate ku chate pomohol zabudnúť na ubolené nohy a čoskoro sa po trávniku i ihrisku preháňali súperiace tímy futbalistov i hokejistov. Zvyšok
skupiny zabavili obľúbené kolobežky a povzbudzovanie svojich favoritov. Tvorenie si
našlo svoj priestor aj v tento deň.
Popoludní účastníkov poctili svojou milou
návštevou páni Karol Herian a Jozef Galdun z Rotary klubu v Žiline, ktorý dlhodobo podporuje toto podujatie. Večer sa už
tradične niesol v duchu rozlúčky a spoločného posedenia, ktorého súčasťou bolo
odovzdávanie darčekových tašiek deťom
a mládeži. Záverečným prekvapením pre
deti a mládež bola diskotéka, kde sa dosýta
vyšantili najmä najmladší účastníci.
Piatkové ráno bolo poznačené smútkom
z odchodu a lúčenia. Po raňajkách sa cesty
účastníkov rozdelili všetkými smermi, no
spoločné zážitky ešte väčšmi spojili ľudí
s podobnými osudmi. Okolie chaty stíchlo,
lavičky, športoviská i parkovisko sa vyľudnili a účastníkom zostali slzy v očiach a spomienky. Napriek únave sa ale všetci tešia
na ďalší jubilejný ročník.
Účastníci zájazdu ďakujú organizátorom
a zodpovednej vedúcej Katke Štulrajterovej.

www.inakobdareni.sk
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Na slovíčko,
pani psychologička

Bariéry v hlave
Pred niekoľkými dňami sa ukončili súťaže
ľudí s telesnými obmedzeniami na Paraolympiáde 2016 v Rio de Janeiro.
Tí, ktorí sa tam dostali vďaka svojím športovým výkonom, si zaslúžia obdiv aj podporu
v ich snažení. Oni sú špičkou v športových
výkonoch, vďaka ktorým boli na olympiádu
nominovaní. Sú výnimoční tým, že sa rozhodli prekonať samých seba, svoje obmedzenia a všetky pochybnosti vyplývajúce
z predsudkov a negatívnych postojov a hodnotení.
Okrem nich sú medzi nami ľudia inklinujúci
k pravidelnému športovaniu v rôznych druhoch športu bez toho, aby sa usilovali o vrcholové výkony. Zvolili si istý druh športo-

vania, lebo zistili, že je to pre nich užitočné,
prináša im to radosť, zlepšuje to ich pohyblivosť a kondíciu, prináša spoločenské zážitky
a otvára možnosti komunikovania s okolím
a so svetom.
Možno si položiť otázku: „Ako sa im to podarilo napriek svojej inakosti?“ Ich obmedzenia
pre nich prestali byť prekážkou, naučili sa rozumieť svojím fyzickým možnostiam. Začali
prejavovať záujem o to ako ich telo funguje, naučili sa pozorne vnímať telesné pocity
a procesy vedúce pravidelnými cvičeniami
k želateľným zmenám a naučili sa telo efektívnejšie využívať. Pracujú aktívne na tom,
aby si udržiavali zdravie a cítili sa dobre vo
svojom tele, čím si rozšírili hranice zmyslu-

Tak, ako sme si už spomínali, zub je obkolesený ďasnom po všetkých stranách. Ďasno
je ale mäkký, citlivý orgán, preto k nemu pristupujeme jemne. Zubná sklovina je tvrdá,
je to najtvrdšie tkanivo v našom tele, tvrdšie
ako kosť, ale pri čistení zubov sa dotýkame
aj ďasien, aby sme vyčistili aj priestor medzi
ďasnom a zubom, preto by mala mať zubná
kefka mäkké vlákna - štetiny. Vlákna by mali
byť husto osadené, vo viacerých radoch, aby
čo najviac vlákien očisťovalo plochu zuba.
Pracovná hlavička zubnej kefky by mala byť
menšia, aby sme s ňou vedeli manipulovať
aj na zadných zuboch – stoličkách, ktoré sú
dôležité na žutie potravy bez toho, aby sme
sa dotkli koreňa jazyka, kde je umiestnený
dávivý reflex.

To sú základné pravidlá

Veľa jedincov má stále v obľube tvrdé zubné
kefky a potom sa čudujú, že majú odtlačené
ďasná a takzvané obnažené citlivé krčky. Tie
sú spôsobené nesprávnou technikou čistenia, vysokým tlakom na zubnú kefku alebo
zubnými pastami agresívnymi ku sklovine,
so zrniečkami a mikrogranulami. Odučiť sa

Mnohí z nás máme bariéry v hlavách, ktoré
nám nedovolia, aby sme využili svoje možnosti v plnej miere. Netýka sa to len ľudí s telesnými obmedzeniami. Skúsme nad nimi
popremýšľať, uvedomiť si a identifikovať ich
a hľadajme riešenia ako bariéry odstrániť
a ako vylepšiť si svoje životné podmienky
bez bariér. Stojí to za to. Prináša to oslobodzujúcu úľavu.
Želám Vám všetkým veľa trpezlivosti a odhodlania pri zbavovaní sa bariér v hlave.
Mária Sopková

poradňa

Zubné kefky
V minulom čísle sme spomínali zubný povlak
a kde sa najviac tvorí, na ktorých plôškach
zubov. V tomto článku sa budeme venovať
správnej zubnej kefke.

plnosti života. A ako to dokázali? Zbavili sa
psychických bariér vo svojich hlavách.

od tvrdej kefky je ťažké, veľa chlapov má
stále pocit, že mäkká nečistí a veľmi rýchlo ju
zlikvidujú - ohnú štetiny. Preto sa odporúča
postupný nácvik... tvrdá, stredná a postupne
mäkká - soft, super soft...
Zubná kefka by sa mala meniť minimálne
1x za 3 mesiace, ale po každej chorobe, prechladnutí ihneď vymeniť. Vo vlhkej kefke sa
môžu množiť choroboplodné baktérie.
V dnešnej dobe máme na výber aj elektrické
zubné kefky... Je to výborná pomôcka, ale
taktiež si môže človek aj ublížiť nesprávnym
používaním. Veď, v ktorom obchode si ju
môžete vyskúšať? A pri tom tie kvalitnejšie
nie sú najlacnejšie. Výhoda je, že stačí kúpiť
jednu elektrickú kefku a pre každého člena rodiny vlastné násadky. Nebudem robiť
reklamu žiadnej značke, ale tie kvalitnejšie
majú časomieru, aby napríklad dieťa nezabudlo na nejaký úsek zubov, alebo senzor,
ktorý pri vysokom tlaku na zubnú kefku zastaví a nepoškriabe ďasno, prípadne upozorní zvukovým signálom, že veľmi tlačíte. Je
to výborná pomôcka pre ošetrujúcich, keď
čistia zuby inému jedincovi, ktorý nevie alebo nemôže komunikovať, prípadne je dlhodobo ležiaci. Na výber je veľmi veľa značiek
a výrobcov. Na začiatok vždy, napríklad pri
malých deťoch odporúčam lacnejšie verzie,

aby sa dieťatko prípadne nezľaklo zvuku
motorčeka, ale aby si vybralo pekný obrázok
alebo farbu.
Prajem zdravý úsmev
s pozdravom Andrea Snopková,
diplomovaná dentálna hygienička
www.dental-lady.sk

„Sláva nie je v tom, že nikdy nezažijeme pád,
ale v tom, že zakaždým vstaneme.“
(čínske príslovie)

8

I Inak obdarení I október 2016

www.inakobdareni.sk

pomoc pre inak obdarených ¨

Peňažný príspevok na opatrovanie
Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
podľa § 40 umožňuje poskytovať peňažný
príspevok na opatrovanie. Podľa štatistiky
Ústredia práce, sociálnych vecí je na Slovensku 54 924 poberateľov tohto príspevku (júl
2016).
Kto môže požiadať o peňažný príspevok
na opatrovanie?
Oprávnenou osobou na peňažný príspevok
je osoba, ktorá opatruje osobu s ťažkým
zdravotným postihnutím (ŤZP) a je manžel,
manželka, rodič, náhradný rodič, súdom
ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič,
vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra),
zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo
svokra), svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec osoby s ŤZP alebo býva s osobou s ŤZP.
Peňažný príspevok sa poskytuje priamo osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP odkázanú
na opatrovanie.
V akých prípadoch je peňažný príspevok
na opatrovanie priznaný?
Osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, ak je odkázaná
na pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach (stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého
čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie
a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu) a rozsah
tejto pomoci je aspoň 8 hodín denne. Stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby musí
byť V. alebo VI., podľa zákona o sociálnych
službách, prílohy č. 3.
Peňažný príspevok slúži teda na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri:
• úkonoch sebaobsluhy,
• starostlivosti o domácnosť,
• realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.
Musí osoba, ktorá bude vykonávať opatrovanie spĺňať nejaké podmienky?
Osoba – rodinný príslušník a osoba bývajúca
s ŤZP môže vykonávať opatrovanie, ak:
• je plnoletá,
• má spôsobilosť na právne úkony v plnom
rozsahu,
• je fyzicky a psychicky schopná vykonávať
opatrovanie a osoba s ŤZP jej udelila písomný súhlas s opatrovaním.
Príspevok sa poskytuje vždy len jednej
oprávnenej osobe.
Môže osoba, ktorá poberá príspevok
na opatrovanie pracovať alebo študovať?

www.inakobdareni.sk

Príspevok sa môže sa poskytovať aj v prípade, ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP,
vykonáva zamestnanie a jej mesačný príjem
z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima (t.č. 396,18
euro). Vykonávanie zamestnania nesmie byť
v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania
fyzickej osoby s ŤZP.
Aj osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP a zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia
jednotlivých vyučovacích predmetov alebo
externého štúdia a v čase svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania kvalifikácie zabezpečí opatrovanie osoby s ŤZP inou osobou, môže tento príspevok poberať.
Od ktorého veku sa priznáva príspevok
na opatrovanie?
Príspevok sa poskytuje osobe s ŤZP od 6.
roku veku, ak je odkázaná na opatrovanie.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá
posudok, a následne vydá písomné rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto
rozhodnutie musí nadobudnúť právoplatnosť.
V akom prípade úrad takýto príspevok
neprizná?
Peňažný príspevok na opatrovanie sa neprizná, ak osoba s ŤZP nespĺňa podmienky
na priznanie tohto príspevku, a teda nedosiahne V. alebo VI. stupeň odkázanosti
na pomoc inej osoby.
Neposkytne sa tiež, ak sa osobe s ŤZP poskytuje:
• peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
• opatrovateľská služba viac ako osem hodín
mesačne,
• týždenná sociálna služba alebo celoročná
pobytová sociálna služba.
Kde sa podáva žiadosť na peňažný príspevok na opatrovanie?
Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa
podáva písomne na príslušnom úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Na tomto úrade vám
poskytnú aj všetky potrebné tlačivá na vyplnenie.
Čo všetko musí žiadosť obsahovať?
Žiadosť uvedená musí obsahovať meno
a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada
o priznanie peňažného príspevku, dátum
narodenia, adresu trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu, doklad o tom, že ide
o účastníka právnych vzťahov podľa § 3, jej
rodné číslo, ak je pridelené. Súčasťou žiadosti je aj aktuálny lekársky posudok, ak nejde
o chronický stav. (Posudkový lekár vychádza
z lekárskeho nálezu, z ktorého vychádzal pri
poslednom posúdení, ak od posúdenia osoby neuplynulo viac ako šesť mesiacov a nie

sú známe nové skutočnosti o jej zdravotnom
stave, ktoré podmieňujú zmenu miery funkčnej poruchy alebo zmenu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.
Posudkový lekár môže vychádzať aj z lekárskeho nálezu, ktorý je starší ako šesť
mesiacov, ak je podľa posudkového lekára
zdravotný stav osoby chronický s trvalým
poškodením a miera funkčnej poruchy je
definitívna a od ďalšej liečby nemožno očakávať zlepšenie).
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 fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, overený podpis notárom.
Žiadosť o priznanie peňažného príspevku
na opatrovanie musí obsahovať aj potvrdenie o príjme fyzickej osoby zo zamestnania
za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná
žiadosť. Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady,
ktoré sú podkladom na rozhodnutie.
Ako dlho sa o takomto príspevku rozhoduje?
Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti,
dňom doručenia žiadosti na úrad. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok.
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.
Ako sa vypláca peňažný príspevok
na opatrovanie?
Nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím
príslušného úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny o jeho priznaní. Peňažný príspevok
je možné priznať a vyplatiť aj vtedy, ak opatrovaná osoba zomrela pred vypracovaním
komplexného posudku, ktorý mal byť podkladom rozhodnutia o peňažnom príspevku
október 2016 I Inak obdarení I
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na opatrovanie, ak sa preukáže, že boli splnené podmienky na jeho poskytovanie.

spevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku
pre bezvládnosť.

Peňažný príspevok na opatrovanie sa vypláca v eurách v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby,
ktorej sa peňažný príspevok na opatrovanie
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, ktorej sa
peňažný príspevok na opatrovanie priznal,
určí.

Ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, poberá:
• starobný dôchodok, predčasný starobný
dôchodok,
• invalidný dôchodok z dôvodu poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
o viac ako 70 % (tzv. „plný“ invalidný dôchodok),
• výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok,
tak sa neskúma a nezohľadňuje príjem opatrovanej osoby s ŤZP a suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne:
• 46,38 % sumy životného minima pre jednu
plnoletú osobu pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
• 61,22 % sumy životného minima pre jednu
plnoletú osobu pri opatrovaní dvoch alebo
viacerých osôb s ŤZP.

Podľa zákona o peňažných príspevkoch
na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia je výška peňažného príspevku rôzna, podľa čoho sa určuje?
Základná výška peňažného príspevku je mesačne:
• 111, 32 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní jednej
osoby s ŤZP,
• 148, 42 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní dvoch
alebo viacerých osôb s ŤZP.
Ak osoba s ŤZP alebo viacero osôb s ŤZP, ktoré sú odkázané na opatrovanie, navštevujú
školské zariadenie alebo sa im poskytuje
denná pobytová sociálna služba v rozsahu
viac ako 20 hodín týždenne, tak je suma príspevku na opatrovanie mesačne:
• 98, 33 % sumy životného minima pre jednu
plnoletú osobu pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
• 139,15 % sumy životného minima pre jednu
plnoletú osobu pri opatrovaní dvoch alebo
viacerých osôb s ŤZP.
Ak osoba opatruje viacero osôb s ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo navštevuje
školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku
na opatrovanie je 144,71 % sumy životného
minima pre plnoletú osobu.
Sumy peňažných príspevkov je možné zvýšiť
o 49, 80 € mesačne, ak:
• je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a fyzická
osoba, ktorá vykonáva opatrovanie takejto
osoby, nemá v čase opatrovania príjem zo
zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového
zabezpečenia.
Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:
• je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako 1,4
násobok sumy životného minima,
• je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak
príjem osoby s ŤZP prevyšuje 3 násobok
sumy životného minima,
• je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom
zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, prí-
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Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:
• je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom
zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku
pre bezvládnosť.
Výška životného minima je t.č. 198,09 €.
Kto platí odvody do sociálne a zdravotnej
poisťovne za osobu, ktorá je v aktívnom
veku a vykonáva len opatrovanie? A ako
sa to rieši?
Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný
príspevok na opatrovanie je dôchodkovo
poistená najviac po dobu 12 rokov, ak:
• podá písomnú prihlášku na dôchodkové
poistenie z dôvodu opatrovania osoby
s ŤZP a
• nie je poistená z iných dôvodov (napríklad
zamestnanie, výkon samostatnej zárobkovej činnosti) a
• jej nebol priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, alebo
nedovŕšila dôchodkový vek.
Musí sa písomne sám zaregistrovať tak v sociálnej poisťovni, ako aj v zdravotnej poisťovni, aby štát odvádzal odvody za takú osobu.
Mám ako osoba s ŤZP nejaké osobitné povinnosti voči úradu pri poberaní príspevku?
Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný
príspevok, je 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,
• písomne oznámiť do 8 dní príslušnému
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny začatie poskytovania odľahčovacej služby,
vykonávania zamestnania, pobytu v zdravotníckom zariadení, zvyšovania kvalifikácie formou štúdia popri zamestnaní, kom-

binovaného štúdia a štúdia jednotlivých
vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia.
Kedy mi úrad môže odňať príspevok?
Príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
môže príspevok pozastaviť alebo odňať
• ak príslušný úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny zistí nedostatky závažného charakteru týkajúce sa kvality a rozsahu pomoci vykonávanej pre osobu s ŤZP,
• ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel,
• ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce
na trvanie nároku na peňažný príspevok
na opatrovanie (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 fyzickej osoby, ktorej sa poskytoval peňažný príspevok na opatrovanie.
Ak sa peňažný príspevok na opatrovanie
priznal pred smrťou fyzickej osoby, ktorej sa
poskytoval, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa jej smrti, sa nevyplatia.
Poznámka na záver:
MPSVR SR v auguste 2016 predložilo na pripomienkovanie novelu zákona o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Podľa ministerstva
hlavným cieľom navrhovaných zmien je
zlepšenie finančnej situácie opatrovateľov,
resp. ich rodín, keďže častokrát sú opatrovateľmi najbližší príbuzní.
Prvou navrhovanou zmenou je zvýšenie
samotnej výšky príspevku na opatrovanie,
v závislosti od počtu opatrovaných a rozsahu opatrovania, zo súčasných 220,51 eur
na 247,61 eur, čo predstavuje reálne prilepšenie o 27,10 eur mesačne. V budúcom roku
by sa to malo týkať 33 450 osôb.
Druhou zmenou je zvýšenie ochrany príjmu
opatrovanej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorú opatruje opatrovateľ v produktívnom veku zo súčasného 1,4
násobku sumy životného minima (277,312
eur) na 1,7 násobok (336,753 eur), čo je navýšenie o 59,44 eur. Na základe toho by si
v budúcom roku malo prilepšiť 17 598 osôb.
Ďalšou dôležitou úpravou je zásadné predĺženie obdobia platenia poistného na dôchodkové poistenie štátom za opatrovateľov, ktorí sú poistencami štátu. Návrh je, že
štát bude platiť poistné za opatrovateľov, aj
osobných asistentov bez časového obmedzenia.
Bude však bezpodmienečne nutné, tak, ako
to platí aj dnes, aby sa opatrovateľ prihlásil
na dôchodkové poistenie v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.
Zmena zákona v tejto oblasti by mala platiť
od 1. januára 2017, ak novelu schvália poslanci NR SR.
Ľudmila Gričová, CSŽ n.o.
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

Charakteristika: Nadácia POMOC JEDEN DRUHÉMU podáva pomocnú ruku ľuďom s ťažkým osudom. Venuje sa
najmä rodinám s handicapovanými deťmi a ľuďom v ťažkej životnej situácii. Nadácia niekoľko rokov prispieva rodinám na rehabilitačné pobyty a pomôcky. Od roku 2014
prevádzkuje tiež rehabilitačné centrum, kde je pre deti
pripravená hravá miestnosť a niekoľko druhov terapíí
(TheraSuit, masáže, bioptrónová terapia, stimulácia nôh
relaxačnou masážou, kinesiotaping, cvičenie na veľkej
lopte a oxygenoterapia).
Našu nadácia je možné požiadať o pomoc finančnú, materiálnu ale aj o pomoc vlastným časom.
Kontakt: Nitrianska 103, 920 01 Hlohovec
tel.: 033 735 3117
http://www.pomocjedendruhemu.sk

NADÁCIA POMOC DEŤOM V OHROZENÍ

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

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

NADÁCIA PONTIS - SRDCE PRE DETI

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

DOBRÝ ANJEL

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

DETSKÝ FOND SLOVENSKEJ REPUBLIKY - KONTO BARIÉRY

Charakteristika: Pomáha deťom a mladým ľuďom so
zdravotným postihnutím zvyšovať kvalitu života aj vo forme príspevku na zdravotné pomôcky.
Kontakt: Stavbárska 38, 821 07 Bratislava
Tel.: +421 2 4363 4354, +421 2 4342 2634
PhDr. Alena Kuišová, riaditeľka Detského fondu SR
e-mail: dfsr@dfsr.sk
http://www.dfsr.sk

Centrum samostatného života n.o

NADÁCIA PETRA DVORSKÉHO HARMONY

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

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

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

Kontakt: Tehelná 26, 831 03 Bratislava
tel.: 02 4445 1923
e-mail : csz@csz.sk, web: www.csz.sk
FB: www.facebook.com/pages/Centrum-samostatného-života-no/288754665119
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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 8 typov pásových schodolezov od štandardných až
po plne automatické
ü na jedno nabitie až 40 poschodí
ü regulátor mäkkého spúšťania a zastavovania
ü aj pre elektrické vozíky

ÁRUK

A

Z

Aj pohodlné plne
automatické typy

ro kov

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)

Sherpa N909 pre elektrický vozík

Schodolez Yack

www.inakobdareni.sk
Podrobnejšie informácie nájdete na www.spig.sk alebo volajte bezplatnú linku 0800 105 707
Navštívte náš informačný portál

Zdvíhacie zariadenia
Vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť

Ľahko a bezpečne

zvislé schodiskové plošiny
Zvislé schodiskové plošiny ZPS sú určené do zdvihu
5,5 m. Spĺňajú všetky bezpečnostné predpisy a sú obľúbené aj pre takmer nulovú poruchovosť a dlhú životnosť.
Skrutkový pohon je mimoriadne spoľahlivý, nie je citlivý
na teplotné zmeny, neklesá, netreba meniť olej a pod.,
čiže aj prevádzkové náklady sú minimálne.
Rozmerovo, dizajnovo aj nosnosťou je možné tieto plošiny
prispôsobiť požiadavkám zákazníka. Vyrába sa aj vo
variante ZPT pre stiesnené priestory.

ZPS v lexanovom ohradení dráhy

ZPS v presklenom ohradení dráhy

Čiastočné ohradenie hornej stanice

Nožnicová plošina bez ohradenia

V ponuke máme aj skrutkové plošiny, ktoré vyrábame:
ü ZPS a ZPT bez ohradenia dráhy
ü ZPS a ZPT s plným alebo čiastočným ohradením dráhy
Inštalujeme aj hydraulické plošiny určené pre zdvih
do výšky 13m:
ü s plným ohradením dráhy
ü celokabíny bez ohradenia dráhy

Naše pobočky:
ZVOLEN, Tulská 2, 960 01 Zvolen, Bratislava, Obchodná 39, 811 06 Bratislava, Prešov, Hlavná 50, 080 01 Prešov

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

Stojíme pri vašich odvážnych
rozhodnutiach.

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

allianzsp.sk

Občianske združenie

INAK OBDARENí

Keď ochorie člen rodiny na zákernú chorobu, alebo po úraze ostane
na vozíčku, ale aj ak sa narodí dieťa, ktoré má v lekárskej správe rôzne
ťažké diagnózy, pre rodinu je to šok. Nevedia sa vysporiadať s myšlienkou, čo sa stalo, veľa krát sa pýtajú:
Prečo sa to stalo? Prečo práve nám? ...
Je to náročné na psychiku a keď si pomyslíme, že musia ešte riešiť
byrokratickú odyseu s úradmi, nevedia na čo majú nárok, čo všetko
podľa zákona môžu dostať z UPSVaR, tak sme tu práve pre nich.
Poradíme, pomôžeme, povzbudíme, s heslom:
„ZVLÁDNUŤ STAROSTLIVOSŤ O INAK OBDARENÉHO ČLENA
RODINY SA DÁ.“
Hlavným cieľom a zameraním združenia je združovať postihnuté
osoby a ich blízke osoby, resp. osoby žijúce v spoločnej domácnosti
s postihnutými osobami, pomáhať im vo všetkých oblastiach života, podporiť integráciu postihnutých osôb do spoločnosti, pomôcť
im pri zdolávaní každodenných bariér a spoločenských predsudkov,
podporiť ich vedomostný rast a prekonanie obmedzení každého druhu, pomôcť postihnutým osobám isť hore a žiť bez bariér.
Za účelom dosiahnutia svojho cieľa sa občianske združenie bude zameriavať najmä na:
• pomáhanie napredovaniu rozvoja osobnosti postihnutých osôb
bez rozdielu na vek, postihnutie a pod.,
• motiváciu postihnutých osôb,
• informovanie, pomáhanie, motivovanie a robenie radosti postihnutým osobám,
• podpora jedinečnosti postihnutých osôb, rozvoj ich tvorivých
schopností,
• zlepšenie kvality života postihnutých osôb a skvalitnenie ich domáceho prostredia,
• zlepšenie života postihnutých osôb prostredníctvom dostupných
technických pomôcok, zdvíhacích zariadení a iných zariadení a pomoc pri manipulácii s týmito technickými zariadeniami,
• riešenie technických parametrov domácností s postihnutými osobami,

• podporu slovenských výrobcov technických zariadení pre postihnuté osoby,
• zlepšenie právneho povedomia postihnutých osôb ohľadne ich
zákonných nárokov,
• podporu každodenných aktivít postihnutých osôb pre život bez
bariér,
• podporu a organizovanie vzdelávacích, kultúrnych a športových
aktivít pre postihnuté osoby,
• podporu v poradenskej, sociálnej, finančnej, zdravotnej a technickej oblasti života postihnutých osôb,
• podporu a sprostredkovanie informácií v sociálnych, zdravotných
otázkach a možnostiach liečby, týkajúcich sa zdravotného postihnutia danej osoby,
• prevádzkovanie vlastnej internetovej stránky, zverejnenie aktivít
a spájanie postihnutých osôb za účelom skvalitnenia ich života,
• tvorba, tlač a distribúcia časopisov, letákov, informačných prospektov,
• odborné poradenstvo, spolupráca s odborníkmi a výrobcami technických zariadení,
• organizovanie zbierok pre finančné a materiálne zabezpečenie realizovaných projektov,
• tvorba a poskytovanie vzdelávacích aktivít rôznymi formami,
• hmotná (finančná) a morálna pomoc osobám s telesným postihnutím, pomoc pri rehabilitácii, zabezpečení prostriedkov na zakúpenie technických pomôcok,
• navštevovanie domácností,
• zapojenie postihnutých osôb do aktívneho celospoločenského života,
• usporadúvanie konferencií, diskusných stretnutí, seminárov, kurzov a prednášok zameraných na realizovanie účelu občianskeho
združenia,
• organizovanie workshopov, konferencií, školení a seminárov,
• iné projekty a aktivity.
Za účelom plnenia svojho cieľa spolupracuje združenie s jednotlivcami, mimovládnymi a neziskovými organizáciami, orgánmi štátnej
a verejnej správy a môže byť členom iných organizácií doma aj v zahraničí.

OZ INAK OBDARENÍ • Sídlo: Tulská 2, 96001 Zvolen • IČO: 42396204 • Vznik: 22.5.2015
Predsedníčka OZ: Iveta Burianeková • Tel.: 0903 534 767 • E-mail: inakobdareni@gmail.com
www.inakobdareni.sk

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

Autizmus - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom SPOSA BB ¨

Autizmus dospelých
Vždy ma zarazí, že sa hovorí o deťoch s autizmom, ale zabúda sa na dospelých ľudí
s autizmom. Veľmi ma teší komunikácia
s maminou dospelého mladého muža Števka, o ktorom už bola zmienka v niektorom
z predošlých čísel. Preto si dovolím prepísať
jej osobné prežívanie autizmu a postrehy,
ktoré píše v mailoch. Možno aj cez jej výpovede sa odhodlajú ďalší rodičia a napíšu niečo, čo pomôže aj ostatným .
Pani Milka sa veľa so svojím Števkom rozpráva, samozrejme, takým jeho spôsobom. Ten
spôsob je taký, že on jej kladie otázky a ona
odpovedá. Pri tom rozprávaní má potrebu
chytať ju napríklad za nos, alebo hladkať ju
po tvári alebo ruke. Potrebuje istotu jej prítomnosti. Keďže je Števko na invalidnom
dôchodku, čas trávia spolu doma a veľmi ho
teší starostlivosť o sliepočky. Máva radosť,
keď znesú za plnú mištičku vajíčok. Sliepočiek musí byť vždy osem, nechce jej povedať,
prečo práve osem, je to jeho tajomstvo. Chodí s ním aj ku psychológovi. Pán doktor tam
robieva s pacientmi náučné kvízy, pri ktorých
sa dajú vyhrať malé vecné ceny a Števko veľmi často vyhráva. Až sa tomu všetci čudujú
a jeho mamu to teší, že si toľko pamätá zo školy a z detstva, kedy rád študoval encyklopédie. Pamätá si jaskyne, kde sa ktorá nachádza,
pamätá si rôzne oblasti a polohy, vie určiť či je
to južne, alebo severne, západne, východne,
proste veci, ktoré bežne ľuďom neprídu vôbec na rozum, v tom je geniálny. Pre mamu
to je odmena, keď vidí jeho šikovnosť. Trápi ju
ale to, že už dlhšiu dobu máva Števko strach,
ktorý býva sprievodným znakom autizmu.
U jej syna je to asi tak že na niečo sa upriami,
trebárs, či nedostane nejakú chorobu a začne

potom cítiť jej prejavy. Vždy mu to vyhovorí
argumentáciami, ale zase si nájde niečo iné.
Samozrejme, telesne je v poriadku. Čosi podobné cítil aj v detstve, vtedy to boli chute.
Takže aj takéto sú prejavy autizmu. Najťažšie
momenty, ktoré si priniesol do dospelosti, je
jeho neprijatie zo strany okolia to, že vnímal
a spracovával vonkajšie podnety inak ako
jeho rovesníci, čo bolo pre okolie ťažko prijateľné. Dodnes má z toho následky, vracajú
sa mu spomienky, ktoré pochopil nesprávne
alebo mu boli vysvetľované spôsobom, ktorým to nebol schopný pochopiť.
Pár rokov dozadu, keď pani Milka za pomoci svojej rodiny opravovala priestory v ich
dome, Števko túto situáciu vyhodnotil veľmi stresovo a celú radosť z vymaľovaného
priestoru pokazili jeho výbuchy hnevu. Pre
neho to bola strašná zmena. Jeho výbuchy
zlosti trvali dlhé obdobie, takže aj opravená
chodba a nová dlažba boli hneď poškodené. Vtedy už vedela, že ľudia s autizmom zle
reagujú na zmeny, ale netušila, aký to bude
mať dopad na ich život. Až psychiatrička jej
potom povedala, že to nespôsobila zmena
farby tej chodby, ale vôbec celá práca, že sa
s tým vôbec niečo robilo, celý ten rozruch
okolo toho.
S pochopením minulosti, po dlhých rokoch
vymaľovali Števkovu izbu, a po predošlých
skúsenostiach Števka pripravila Emília tak,
že už rok dopredu mu rozprávala o maľovaní, vybrali spolu farbu a výsledok bol vynikajúci, tešil sa z nej. Jeho spôsob vyjadrovania
radosti bol a je, že každému o tom rozpráva.
Možno nikdy nepovie slovo teším sa, asi ani
nevie, čo to je. No vyjadruje to vďačnosťou,
ďakovaním.

V ich obci je tradícia stretávania rodákov,
Števko tam zvykne vystupovať. Hrá na trúbke pesničku Dedinka, ty moja rodná krásna.
Až minulý rok sa mamina dozvedela, že to
preto, lebo túto dedinu má rád. Ďalšia informácia pre Emíliu je, že sa Števko nevyjadruje
hneď, ale potrebuje svoj čas. Stále sa učia
spolu prežívaním spoločných chvíľ objavovať nové veci.
Vianoce v ich dedine sú krajšie aj vďaka Števkovi, na Štedrý deň po polnočnej omši pred
kostolom hráva Tichú noc. Mama stojí pri
ňom a dáva mu podporu, povzbudenie, ako
vždy. Ľudia sa tešia, ďakujú. Je to mravenčia
práca, ale aspoň pri takýchto veciach zabudnú na tie horšie.
Teším sa na ďalšiu spoluprácu, prajem celému kolektívu vášho -nášho časopisu krásne
dni. 			
Emília Rebová

Banskobystrický minimaratón 2016
Tak, ako minulý rok aj tento sa konal v Banskej Bystrici minimaratón, na ktorom sa
mohli zúčastniť aj deti s hendikepmi. Málokto však vie, ako táto tradícia vznikla. Janka Vigašová (OZ Nožička) minulý rok prišla
s nápadom, či by sa nemohli maratónu zúčastniť aj deti inak obdarené. Oslovila pána
Jána Miškoviča, ktorému sa aj spolu s Lions
clubom BB a jeho podporou podaril husársky kúsok v podobe behu a iným spôsobom
prekonanej trati (deti pretekali aj na trojkolke, vozíku) na Banskobystrickom maratóne.
Aj tento rok podporili deti z OZ Nožička a ich
priaznivcov BB Lioni. Krásne na všetkom je,
že spoločne zo štartu do cieľa bežali deti
s hendikepom za pomoci aj zdravých. Stretli
sa tu OZ Nožička, BCF, PONS, SPOSA BB. Myšlienka, ktorá vznikla minulý rok ako pokus
www.inakobdareni.sk

v tomto ročníku už pritiahla ďalších. Matej
Tóth prišiel medzi malých i veľkých bojovníkov a stal sa ťahúňom a spoločníkom na ceste do cieľa. Sieťovanie, integrácia a inklúzia
v pravom slova zmysle. Prekonávanie neprekonateľného, posúvanie hraníc, dôvera, láska, spolupatričnosť, priateľstvo.
Na všetko svietilo hrejúce slnko a posväcovalo vzácnosť okamihu, ktorý sa nám všetkým
vryl do pamäte. Deti sa tešili z prítomnosti
Maťka Tótha a aj rodičia mali na chvíľu pocit
blízkosti čohosi vzácneho. V ich životoch je
málo takýchto chvíľ.
Aj touto cestou sa chceme všetci poďakovať hlavným aktérom a podporovateľom
za možnosti, ktoré vytvárajú pre druhých.
Mária Helexová
október 2016 I Inak obdarení I
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¨ Autizmus - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom SPOSA Turiec

Stretnutie rodín SPOSA – Turiec na Liptove
(v penzióne Alžbeta v Demänovej)

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Turiec (skr. SPOSA – Turiec) združuje
v Turci rodiny, ktoré majú autistické dieťa.
Ide o spoločenstvo, ktoré vzniklo z toho
dôvodu, že detí s autizmom každoročne
medzi nami pribúda a rodičia sa cítia často
v prvom momente bezradní, keď sa u ich
dieťaťa táto diagnóza potvrdí. V prípade, že
sa rodine niečo také prihodí, je dobré, keď
sa nablízku nachádzajú ľudia, ktorí majú podobné osudy a podobnou skúsenosťou si už
prešli. Medicínska diagnostika a následná
pomoc lekárov či špeciálnych pedagógov je
dôležitá a nevyhnutná. Človek je však akosi
nastavený tak, že potrebuje aj prirodzené
ľudské zdieľanie, pochopenie, jednoducho
sa potrebuje len „vyrozprávať“ z toho, čo so
svojim „autíkom“ (naše slangové pomenovanie autistického dieťaťa) každodenne zažíva.
SPOSA – Turiec vďaka sponzorom organizuje
počas roka rôzne aktivity pre autistické deti.
Jednou z nich je aj každoročné stretnutie rodín s deťmi na rekondičnom pobyte. Tohto
roku sa takýto pobyt uskutočnil koncom augusta v liptovskej obci Demänová (v penzió-

ne Alžbeta, ktorý nás od úvodu očaril útulnou rodinnou atmosférou). Takmer všetky
autistické deti milujú vodu a mnoho z nich je
až príliš pohybovo „aktívnych“. Vždy sa preto
snažíme stretnúť na mieste, kde sa nachádzajú „pokope“ ubytovanie, bazény a detské
ihrisko s uzavretým areálom pre bezpečný
výbeh našich detí. Keďže okrem autistických
detí majú rodičia aj zdravé deti, ktoré sú súčasťou ich súrodeneckého života, každá rodina si zabezpečuje pobyt aj pre ne.
Rodina s autistickým dieťaťom nemôže počas celého roka kvôli „inakosti“ našich detí
prežívať oddych a zrelaxovať bežne ako rodina so zdravými deťmi. Ak vôbec nejaký
pokus o oddych mimo hranice všedných dní
je, je to taký „oddych – neoddych“. Mnohí
rodičia nevedia, čo to je - kúpať sa s dieťaťom
na kúpalisku bez toho, aby netŕpli, ako zareaguje na akýkoľvek podnet. Potom sa takéto
individuálne výlety končia, paradoxne, ešte
väčšou vyčerpanosťou než nabratím nových
síl a pripravením programu pre deti. Keďže
často musíme pre neštandardné prejavy
našich autistov smerom navonok riešiť konvencie okolia, ostávajú mnohé rodiny radšej
doma než by museli donekonečna niekomu
niečo vysvetľovať.
Personál zariadenia pre náš rekondičný pobyt je vopred upovedomený, že sme „iní“
a vždy potom zažívame veľkú ústretovosť,
za čo im patrí veľká vďaka. Pre naše deti a ich
rodiny boli na pobyte v penzióne Alžbeta
v Demänovej vytvorené ideálne podmienky
bez prítomnosti iných hostí, preto sa prípadné výbuchy niektorého z autíkov sa neriešili
odsudzujúcimi pohľadmi nechápajúceho
okolia, práve naopak, pomohli sme si radou,
postrážením zdravých detí alebo jednoducho nejakým párom mocných rúk navyše.
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Prítomnosť dvoch bazénov a dvoch víriviek,
veľkého dvora a mnohých preliezok v uzavretom areáli boli však dokonalou kombináciou pre strávenie voľného času autíkov aj
zdravých, pre deti aj dospelých. Naše deti sa
mohli dosýta vykúpať, vybehať, vyhrať.
Tí, ktorí sa mohli zúčastniť, navštívili kontaktnú ZOO v blízkom Trnovci, Demänovskú
jaskyňu alebo absolvovali výlet k Vrbickému
plesu v Jasnej. Keďže je naša komunita rôznorodá, spontánne vzniknú menšie skupinky podľa schopností detí a vymyslí sa pre
ne zaujímavá aktivita. Okrem toho si počas
rekondičného trojdnia môžu naplánovať
výlety do okolia aj rodiny samostatne. Takto
mnohí z nás navštívili skanzen v Pribyline,
vedľajšiu Jánsku dolinu, vyviezli sa s deťmi
na Chopok alebo sa len prešli po peknom
okolí Demänovskej doliny.
Takéto stretnutia sú dôležité aj pre rodičov či
zdravých súrodencov autistov. Jednoducho
vidia, že v tom nie sú sami. Nadviažu sa nové
priateľstvá, ale sa aj odovzdávajú skúsenosti,
kto aký problém práve s autistickým dieťaťom má, s čím sa práve borí. Aký lekár a kde
mu poradil, aký pedagóg akú metódu použil. Takto neformálne strávime v debatách
aj celé hodiny do neskorého večera. Keďže
autistické deti sú tiež vo vývoji a vždy nás
niečím novým prekvapia. Zdieľajú a odporúčajú sa aj naše súkromné „finty“ – čo na naše
deti zaberá a čo na ne platí. Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí našim deťom a rodinám
umožnili takéto pre nás dôležité stretnutie.
Tešíme sa naň zas o rok. O rok so staršími autistami, o rok s novými tvárami, o rok s novými skúsenosťami.
Deti a rodičia zo SPOSA – Turiec
Kolektív rodičov Sposa Turiec
www.inakobdareni.sk

svetielko nádeje ¨

Aj tohoročné prázdniny boli bohaté na zážitky a zábavu
Leto pri mori

Desaťdňový pobyt organizujeme ako jeden z našich projektov každoročne už od roku 2007. Deti,
ktoré boli dlhodobo hospitalizované z dôvodu onkologického ochorenia, boli ukrátené o slniečko, pretože je v kontraindikácii s chemoterapiou. Po odliečení nastáva pre nich čas, kedy môžu ísť
s nami k moru a dobehnúť aspoň trošku to, o čo boli v liečbe ukrátené. Podstatnú časť výletu tvorí
pobyt na pláži, plávanie, hry vo vode, šnorchlovanie, počas obedňajšej siesty deti oddychujú, spia,
alebo hrajú hry mimo slnka. K pobytu patrí aj fakultatívny výlet loďou, zumba v mori, miňonky
na čele, súťaž vo fotení „selfie“ či nočné kúpanie... Ani nevieme ako ubehol ten čas. Na výlete boli
s nimi lekár, sestra, sociálny pracovník, a je pre ne zabezpečená plná penzia, pitný režim, darčeky.
Tento rok sme im aj vďaka animátorom zabezpečili aj pár prekvapení navyše. Aj vďaka vám môžeme financovať pobyt pri mori a deťom aspoň trochu nahradiť to, o čo prišli, už niekoľko rokov
opakovane. Celkové náklady na pobyt bol 10 809.- Eur, pričom deti si ho užili so všetkým úplne
zadarmo (cesta, poistenie, ubytovanie, plná penzia, darčeky, pitný režim, drobnosti na občerstvenie, výlet loďou a podobne).

Bežci tiež nezaháľali

Tretiu augustovú nedeľu sme sa zúčastnili ďalšieho kola Trenčianskej bežeckej ligy (TBL), ktorou
tento rok bežci podporia Svetielko nádeje počas všetkých deviatich kôl. Dostali sme priestor priamo v OC Laugaricio pre svoj stánok, roll up a boli sme v bezprostrednej blízkosti pri registrácii
bežcov a stánku hokejistov Trenčína, ktorí preteky bežali v plnej zostave. Bežcom sme priebežne
pri registrácii rozdávali naše materiály a informovali ich o našej činnosti. Po vyhodnotení zaznel
jeden spoločný potlesk venovaný deťom na onkológii. V Trenčíne nás vždy skvelo prijmú, a máme
tu vďaka bežcom výborné promo. Ďakujeme.
Bolo by nezdvorilé nespomenúť aj ďalšie bežecké aktivity, v rámci ktorých nás jednotlivci aj skupiny reprezentovali. Veď v bežeckej rodine Svetielka nádeje sa neustále niečo deje. Bežali sme
nočným Breznom, ale aj na FA DONOVALY NIGHT RUN na Donovaloch, aj v Môťovej pri Zvolene
a tiež v Novej Bani preteky Tajchová osmička. Bežcov v našich tričkách ste mohli vidieť žiariť naozaj
na viacerých miestach Slovenska, pričom mnohí z nich stáli aj na stupňoch víťazov! Úprimne sa
tešíme z vášho záujmu a nadšenia. Potrebujeme ho totiž ako soľ.

Mali sme čas aj na kreatívne tvorenie vlastných novín

V rámci projektu Tesco „Píšeme, čím žijeme“, v ktorom nás veľká väčšina z vás podporila, pripravujeme jedinečnú, tlačenú verziu novín. Prázdniny sa teda niesli v duchu fotenia, písania, diskusií
a zábavy. Projekt pokračuje až do októbra a nás ešte čaká škola grafiky, naučíme sa tvoriť krížovky,
spoločne vymyslíme názov novín a vy si budete môcť prečítať o tom, ako trávia čas na oddelení
deti, ktoré sú tam dlhodobo hospitalizované. Práve ony dostávajú priestor na sebarealizáciu. Noviny budú teda najmä o nich a s nimi. Sme zvedaví na výsledok.

SIAF 2016: Zážitok pre vyliečených, odkazy chorým...

Najväčšia letecká udalosť roka - SIAF 2016 - bola veľkým zážitkom aj pre deti, ktoré sa liečili na detskej onkológii v Banskej Bystrici. Posledný prázdninový víkend smerovali tisíce návštevníkov
na Leteckú základňu Sliač, aby videli na vlastné oči skvelé letecké výkony.
Vďaka ústretovosti Slovenskej leteckej agentúry a riaditeľovi SIAF 2016 Hubertovi Štoksovi sa tohto významného podujatia zúčastnilo po prvýkrát aj Svetielko nádeje. Slovenská letecká agentúra
nám poskytla vstupenky pre rodiny s deťmi, ktoré sa liečili na detskej onkológii v Banskej Bystrici.
Sedem rodín si v nedeľu, 28. Augusta vychutnalo jedinečný zážitok priamo v dejisku podujatia.
Počas oboch dní sme mali stánok Svetielka nádeje umiestnený v sektore A pri stánku s označením
Maltézska pomoc Slovensko. Spolupráca s ich tímom bola naozaj výborná a patrí im naše veľké poďakovanie. V sektore, do ktorého bolo pristavené cvičné prúdové lietadlo Ozbrojených síl
SR L-39 Albatros, bola vybudovaná plošina umožňujúca handicapovaným návštevníkom nazrieť
a posadiť sa do kokpitu vojenského lietadla. Do tohto priestoru mali prednostný vstup aj rodiny
Svetielka nádeje. Popritom dobrovoľníci Maltézskej pomoci Slovensko poslúžili poskytovaním pitnej vody a zdravotnej služby prvej pomoci. K dispozícii boli aj ležadlá na oddych, čo viaceré naše
deti počas dňa využili.
V stánku Svetielka nádeje bolo počas oboch dní rušno. Návštevníci z celého Slovenska sa zaujímali o našu prácu, projekty a činnosť. Deti využili možnosť kresliť a písať odkazy kamarátom
do nemocnice, za odmenu sme pre ne pripravili drobné darčeky. Na podujatí sme mali aj verejnú
zbierku. Podarilo sa nám vyzbierať 283, 53 €. Všetkým, ktorí nás aj takto podporili úprimne ďakujeme. Výťažok tejto zbierky bude použitý na podporu činnosti detského mobilného hospicu
Svetielka nádeje, ktorý poskytuje paliatívnu starostlivosť nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim
deťom v ich domácom prostredí.
Zápisy návštevníkov do kroniky v stánku Svetielka nádeje potvrdzujú, že máme za sebou dva dni
bohaté nielen na zážitky, ale aj na spolupatričnosť s tými, ktorí sa tohto krásneho podujatia zúčastniť nemohli. Tu je jeden z nich: „Prajeme všetkým deťom skoré uzdravenie. Držíme vám palce!“
Siaf 2016 potešil každého nadšenca letectva a bol skvelou bodkou za prázdninami. Ďakujeme
za možnosť byť jeho súčasťou.
Vanda Prandorfyová, Ingrid Škropeková, Svetielko nádeje, o.z.
www.inakobdareni.sk
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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 úryvok z jej knihy Ako mať zdravé srdce a cievy v každom veku, vydavateľstva Plat4M Books:

Klíčky – silná výživa v „malých balíčkoch“
Jedným z najúčinnejších spôsobov, ako dosiahnuť optimálne zdravie, je jesť veľa ekologicky pestovaných potravín. Klíčky poskytnú
ešte silnejšiu alternatívu, môžu ponúknuť
jednu z najvyšších úrovní výživy. Najlepšie
zo všetkého je, že môžeme si ich pestovať
ľahko a lacno priamo doma. Sú vynikajúce
najmä v zimných mesiacoch, keď je vonkajšie záhradníctvo obmedzené alebo vylúčené. Ďalšou veľkou výhodou je, že vyrastené
klíčky nemusíme variť. Je to skvelý spôsob,
ako začať experimentovať a radovať sa z pestovania si vlastného jedla. Na rozdiel od záhradníčenia je navyše krásne, že môžeme žať
naše jedlo počas, približne, jedného týždňa
od začatia procesu.
Čo presne sú výhonky, a čo je na nich tak
výživné?
Mnohé z potravín, ktoré jeme začínajú svoj
rastlinný život ako klíčky. Počas klíčenia semeno praskne, otvorí sa a začne vysielať
korienky a stonku s lístkami vykukujúcimi
nahor z pôdy do vzduchu.
Keďže klíčiaca fáza rastu je tak unikátna v živote rastliny, pred rokmi sa výskum sústredil
s osobitným záujmom na možné zdravotné
výhody, ktoré by mohli súvisieť s touto fázou
rastu. Uskutočnil sa celý rad analýz, ktoré
potvrdili, že klíčky sú síce malé, ale sú plné
výživy vrátane vitamínov, minerálnych látok,
antioxidantov a enzýmov, ktoré pomáhajú
chrániť pred poškodením voľnými radikálmi.
Zistilo sa, že žerucha potočná známa tiež
ako potočnica lekárska (Nasturtium officinale), je absolútny motor výživy. V skutočnosti
je vôbec nutrične najvýživnejšia zelenina.
Obsahuje sedemnásť živín vrátane draslíka,
vlákniny, bielkovín, vápnika, železa, tiamínu,
riboflavínu, niacínu, kyseliny listovej, zinku
a vitamínov A, B6, B12, C, D, E a K – a v štúdii
uverejnenej v roku 2014 v časopise Preventing Chronic Disease žerucha získala perfektných 100 bodov.
Ďalšie zrná, orechy, semená vhodné
na klíčenie:
• lucerka: dobrý zdroj vitamínov A, B, C, D,
E, F a K,
• pšenica: vysoký obsah vitamínov B, C, E
a veľa minerálnych látok,
• fazuľa: dobrý zdroj bielkovín, vlákniny a vitamínu C,
• šošovica: obsahuje 26 percent bielkovín
a môže sa jesť bez varenia,
• ružičkový kel: dobrý zdroj vlákniny, mangánu, draslíka, cholínu, vitamínov skupiny
B, antioxidantov a ďalších fytochemikálií
na podporu zdravia,
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• brokolica: bohatá na proteíny, vápnik, vitamín K, kyselinu listovú, draslík, lingany
a glukozinoláty. Antioxidačné vitamíny C
a E, betakarotén a stopový prvok selén spoločne chránia srdce pred radikálmi. Nachádza sa v nej tiež významná sírna fytoživina
pre srdca – sulforafan. Brokolica ho, zo všetkej kapustovitej zeleniny, obsahuje najviac.

nechať naklíčiť a sú zvyčajne asi 30-krát výživnejšie ako biozelenina, ktorú dopestujeme v našej záhrade.
4. Minerály, ako sú vápnik a horčík, sa počas
klíčenia naviažu na bielkoviny, čím sa stávajú
pre telo lepšie využiteľné.
5. Klíčky môžeme ľahko pestovať vo svojej vlastnej kuchyni, takže presne vieme, čo
jeme. A pretože sú veľmi lacné, cena neposkytuje žiadne ospravedlnenie, prečo sme si
ich nemohli dovoliť.

Štúdia realizovaná výskumníkmi v Imperial
College v Londýne pred niekoľkými rokmi
ukázala, že sulforafan nemá len protirakovinové účinky, ale má aj schopnosť zabrániť
zápalu v niektorých „rizikových“ oblastiach
artérií. Malé množstvo čerstvých klíčkov
brokolice obsahuje toľko ochrany pre srdce
a proti rakovine, ako väčšie množstvo zrelej zeleniny. Podľa vedcov z Johns Hopkins
University v 5g klíčkov je také isté množstvo
sulforafanu ako sa nachádza v 150 g zrelej
brokolici.

Ako ich pestovať?
Brokolicové klíčky vyzerajú a chutia podobne ako lucernové a doma sa ľahko dopestujú
aj pri obmedzenom priestore. Dôležité je,
aby sme používali organické semená. Z kila
semien pravdepodobne vypestujeme viac
ako 10 kg výhonkov a zo spomínaného prepočtu výskumníkov to môže znamenať toľko fytochemikálií chrániacich pred rakovinou a pred zápalom v niektorých rizikových
oblastiach našich artérií, ako sa nachádza
v 100 kg brokolice.

Skutočne, rozborom sa zistilo, že 3 dni staré
výhonky brokolice (alebo karfiolu) obsahujú od 10 do 100-krát viac sulforafanu než sa
nachádza v rovnakom množstve dospelých
rastlín.

Ak nemáme špeciálnu nádobu na klíčenie
semien postupujeme nasledovne:
• na jeden deň zalejeme vodou v pohári 5g
semien brokolice, pričom ich jedenkrát počas dňa prepláchneme
• potom ich necháme doklíčiť vo vlhkej miske a denne ich raz - dvakrát preplachujeme, aby sme zabránili rastu plesní,
• konzumujeme ich vtedy, keď sú klíčky 3 až
5 mm dlhé.

Takže, ak hľadáme lacnú superpotravinu, sú to
klíčky. Výhodou je, že ich konzumujeme v surovom stave. A tu je ďalších 5 dôvodov, prečo
pravidelne zaradiť do svojej diéty klíčky:
1. Tým, že obsahujú až 100-krát viac enzýmov ako surové ovocie a zelenina, naše telo
získava viac vitamínov, minerálov, aminokyselín a esenciálnych tukov z potravín.
2. Majú lepšiu kvalitu bielkovín, väčší obsah
vlákniny.
3. Obsah vitamínov a esenciálnych mastných kyselín v priebehu klíčenia sa tiež
dramaticky zvyšuje. Napríklad, v závislosti
od druhu klíčku, obsah živín sa môže zvýšiť
až o 30-násobok pôvodnej hodnoty v priebehu niekoľkých dní klíčenia. Slnečnicové
semená a hrach sa nachádzajú na začiatku
zoznamu všetkých semien, ktoré môžeme

Na posypanie šalátov a jedál, najmä v zime,
je veľmi dobrá žerucha. Postup na jej vypestovanie je nasledujúci: semeno žeruchy siatej na jeden až dva dni rozvrstvíme
na buničitú vatu vo vlhkej miske a každý
deň pridáme čerstvú vodu. Keď sa na vate
zazelenie „lúčka“ (asi za 3 až 4 dni) a každá
rastlinka má hore po dvoch lístkoch, denne
striháme po jednej polievkovej lyžičke pre
dospelú osobu, deťom po jednej kávovej
lyžičke. Posýpame ňou šaláty alebo rôzne
iné jedlá.

www.inakobdareni.sk
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Komu ďakujem za uplynulý rok
Nekončí sa kalendárny rok, končí sa len krátka etapa môjho života. Jeden pes a jedna
lúka zmenili v uplynulých 15 mesiacoch môj
život. Pomaly, postupne a intenzívne.
Bol máj 2015, keď na mňa z fotky fb-stránky
istého útulku pozeral čierny pes. Pod fotkou
popis, že ide o 8-mesačnú fenku, ktorej rodina sa sťahuje do bytu a nemôže ju vziať so
sebou. Videla som takýchto inzerátov už desiatky. Psíkov nechcených, opustených, vyhodených je nespočetne veľa. Nie každý má
to šťastie, že sa niekto postará o jeho nový
domov. Tento pes bol ale iný. Ťažko povedať,
čím. Zbadala som ho na tej fotke a vedela
som to srdcom skôr, než som si to naplno
uvedomila aj rozumom.
Za pár dní som za pomoci priateľov pripravila fenke voliéru aj dokončila chýbajúci plot,
aby mala dostatočný výbeh po dvore. A potom mi ju priviezli a Tara vstúpila do môjho
života. Kríženka labradora a vlčiaka. Sprvu
som žartovala, že medveďa a vlka. S vlkom
driemajúcim v jej duši som sa však veľmi
rýchlo zoznámila. Nulová tolerancia akéhokoľvek iného psa vo svojej blízkosti a neutíšiteľná túžba po slobode a divokom behu.
Vďaka Tare som objavila lúku – krásnu a šíru,
pretkávanú potokmi a radmi stromov a kríkov, lemovanú lesmi, spásanú stádom oviec,
poskytujúcu záplavu kvetov a liečivých bylín,
mnohorakú a vždy pripravenú znovu a znovu
ma prekvapiť niečím novým. Nikdy som sa
neprestala kochať jej rozmanitosťou. Prístup
na túto lúku je v bezprostrednej blízkosti
domu, v ktorom som vtedy už tretí rok bývala.
V tom roku sa moje manželstvo – de facto už
veľa mesiacov neexistujúce – rozpadlo aj de
jure.

S Tarou sme chodievali von každý deň. Niekedy samé dve, niekedy aj s mojimi dvoma malými synmi. Všetky bolesti, splíny, žiale, hnev,
trpkosť – všetko sa na tej lúke zo mňa uvoľňovalo a rozplývalo sa. Stále ten istý obraz pred
očami – na úzkej cestičke predo mnou čierny
pes túžobne sa na vôdzke ťahajúci za domnelou slobodou a všade navôkol lesy, hrebene
Veľkej a Malej Fatry a lúka – obrovská a nedozierna. Sila prírody rovnako zhmotnená
v steble trávy aj v obrovskom horskom masíve, v jednom strome aj v tmavých strmých
lesoch, v malej guľôčke trnky aj v celom údolí
dolného Turca, ktoré som mala z onej lúky ako
na dlani. Do mojej duše vstupoval pokoj, sila,
láska, krása, harmónia. Pomaly. Postupne. Nenápadne prišla premena. Každé venčenie sa
stávalo meditáciou. Nie poležiačky v hladine
alfa. Pekne za pochodu a pri plnom vedomí.
Počas tých meditácií som sa zbavila citových
závislostí, naučila som sa milovať najdôležitejšiu osobu svojho života – totiž seba samu,
uvedomiť si, kto som a nájsť svoju vnútornú
cestu. Rovnováhu. Zistiť, že nepotrebujem
nič viac než mám, pretože som živá a zdravá
a moje deti tak isto. Ďakovať za to. Ďakovať
za slnko, aj keď bolo za mrakmi. Aj za dážď ďakovať, keď sme sa s Tarou vracali domov celé
premočené.
V očiach môjho psa sa zračí démonická hĺbka lesov. Démonická vo význame „žensky
božská“. Tara je žena-vlčica. Pri prechádzkach ťahá s naliehavou túžbou po slobode. Vetrí smerom do lesa a nasáva pachy...
možno svojich vlčích príbuzných? Nie je
psom, ktorý by kráčal poslušne popri nohe.
Niektoré príkazy poslúchne, ale ja ich pre ňu
ani veľa nemám. Jej divokosť ma fascinuje. Je
neskrotná. Je divojašná. A napriek vôdzke je

vo svojej duši slobodná. Jedného dňa som
si to naplno uvedomila a pochopila potrebu svojej vlastnej slobody. Rozviazala som
posledné nefunkčné putá vo svojom živote a prišla aj sloboda. Oslobodila som vlka
v sebe a behali sme s Tarou po lúke ako malá
svorka. Milovať život. Vychutnávať si plne
svoj vlastný dych. Dotyk nohy na zemi. Slnko
nad hlavou. Tešiť sa z prítomného okamihu.
Vnímať krásu v drobnostiach. Dokázať prijať
všedný deň ako zázrak.
Za toto ďakujem jednému vlkopsovi a nádhernej šírej lúke. Za toto si ďakujem.
A teraz sa sťahujem inam.
S lúkou som sa už rozlúčila. Krásne miesto,
srdce mi stíska. Napriek tomu viem, že budeme s Tarou a s deťmi chodiť po inej lúke.
Rovnako krásnej. Inak krásnej. Mnohorakej.
Lemovanej borovými lesmi, stráženej masívmi Fatry. S výhľadom na údolie Turca.
Na všetkých lúkach tohto údolia som doma.
V múdrosti, do ktorej ma Príroda zasvätila
na jednej, bude ma vyučovať naďalej na ktorejkoľvek inej. Pretože Príroda je všade.
V každom steble trávy, v každom strome,
v každej guľôčke trnky.
Pavla Somorová

Doticha
Slnečný deň, rušné námestie veľkého malomesta. Lúče ma lákajú zastaviť sa a len tak
nerušene prijímať ich teplo. Nájdem si teda
prázdnu lavičku a so slastným povzdychom
nastavím tvár slnku. Na vedľajšej lavičke sedia dve ženy. Videla som ich, keď som si hľadala voľné miesto. Najprv na ne nepozerám,
lebo si s privretými očami vychutnávam letný deň a nádherný pocit nikam-sa-neponáhľania. Náhle začujem ženský smiech. Zvonivé dueto sa nesie námestím. A potom opäť
ticho. A po chvíli znovu smiech. „Asi niekoho
alebo niečo pozorujú a dobre sa na tom bavia“ prebehne mi mysľou. Zo zvedavosti však
otváram oči a pootočím hlavu ich smerom.
Sedia oproti sebe, navzájom mlčia. Na ruky
im nevidím. A znovu ten radostný smiech,
veselosť im prechádza celým telom, až sa
prehýbajú v páse. A vtedy mi to dôjde - sú
www.inakobdareni.sk

nepočujúce. Alebo aspoň jedna z nich.
Rozprávajú sa rukami. V mlčaní vedú celý
rozhovor. Zvuky nie sú pre ich vnímanie
sveta dôležité. Zvuky sú úplne nepodstatné.
Ten jediný, ktorý sa od tejto dvojice šíri, ktorý tu a tam vytryskne z ich hrdiel, je veselý
smiech. Aj ja sa začnem smiať. Tíško, vo svojom vnútri. V tej chvíli nepociťujem žiadnu
ľútosť nad ich ťažkým údelom. V tej chvíli cítim len radosť, ktorou ma tieto ženy nezištne
obdarovali.
Žijú v tichu, v rozhovoroch mlčia. To, čo vedia
nahlas dať, je to najkrajšie. To by sme sa mali
naučiť rozdávať bez podmienok všetci. Neobaľovať sa pozlátkom nadbytočných slov.
Započúvať sa do seba. Úplne sa otvoriť. Duševne sa vyzliecť. Donaha. Dočista. Doticha.
Pavla Somorová
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Naša krásna slovenčina,
naše rodné Slovensko
Náš jazyk krásny, ľúbezný,
šumí sťa horské bystriny.
Sú tam slová, pre uši krásne tόny,
nerovnajú sa im žiadne iné jazyky.
Každý z nás pozná svoju reč rodnú
tak ako žiadnu inú.
Naša rodná reč, nepôjde od nás preč,
bo zabodla sa do našich sŕdc sťa ostrý meč.

Ale ja som asi stará škola...
Tiež máte pri pohľade z okna pocit, že je najvyšší čas zababušiť sa
do deky a chlipkať horúci čaj či kávu a čítať dobrú knihu? Často to
robím, keď sa mi nechce von vystrčiť ani nos. Oveľa skôr sa stmieva,
deň sa nám poriadne skrátil. Všetko má však svoje pozitívne stránky
a ja sa konečne dostanem ku knihám, ktoré ešte voňajú od novoty.
Nebolo kedy ich otvoriť.
Občas stojím aj na tej druhej strane a snažím sa byť autorkou. Musím
sa vám priznať, že mám momentálne v sebe dilemu. Nie otázku „Byť
či nebyť?“ V tom mám jasno. Mňa skôr trápi, či vydať svoj rukopis iba
ako e-knihu alebo nie. Mám príležitosť a možnosť. Ale ja som stará
škola. Ak sa tak rozhodnem, svoju knihu nikdy nevezmem do ruky
či nezaložím do svojej skromnej malej knižnice. Rozmýšľam zle, čo
myslíte? Ja viem, toto rozhodnúť za mňa nemôžete. Pozitívom prvej
alternatívy je, že budem šetriť životné prostredie. Aj keď mám rada
knižnice, klasické obchody s knihami, asi je čas dať priestor novému
formátu.
Nuž, asi má čaká pár prebdených nocí, kým padne konečný verdikt.
Ale jesenný čas určite strávim čítaním kníh, ktoré ešte nedostali príležitosť.
Ako budete dlhé sychravé večeri tráviť vy? S kávou, čajom, knihou
či telkou? Možno knihy vôbec nečítate. Hovorím si, že čo ak práve
po týchto riadkoch predsa po nejakej siahnete, alebo si stiahnete
e-knihu. Ak nie kvôli sebe, tak možno pre vaše deti, ktoré sa potešia
rozprávke na dobrú noc.

Slovensko naše prekrásne,
Slovensko naše malebné,
máš prírodné krásy nádherné
i údolia malebné.
Krásne máš hory, plesá a lúčky,
ale i horské bystrinky a krásne potôčky.
Mám ťa rada, moje rodné Slovensko,
lebo ty si pre mňa nad zlato.
Kto by ťa rád nemal?
Iba hlupák, ktorý si ťa neváži!
Slovensko moje rodné,
Slovensko, nádherná si krajina.

Domovina moja krásna
Domovina moja krásna, sladká,
cudzina mi je kyslá.
Chýbaš mi domovina moja,
iná krajina sa ti nevyrovná.
Cnie sa mi za mojim rodným domom, kde som býval
a za mojou chyžou, kde som sa hrával.
Chýbajú mi lesné potôčky a lúčky,
pri ktorých som sa naučil poznávať rôzne rybky i chrobáčiky.
Niet nad domovinu sladkú našu,
ktorá spomína na detskú dušu našu.
Domovina moja krásna, rodná, ľúbim ťa,
najkrajšia si zo všetkých, naša rodná krajina.

Prežite krásnu jeseň, Monika Jalakšová

Škola hrou, nie škola hororov
„Život nie je ľahký pre nikoho
z nás. Čo však s tým?
Musíme mať vytrvalosť
a predovšetkým vieru
v samých seba. Musíme veriť,
že sme na niečo nadaní a to niečo
treba za každú cenu dosiahnuť.“
(Marie Curie)
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Deti by chceli mať v žiackej knižke samé jednotky,
ale nie vždy sa dá všetko pochopiť, a potom občas padajú päťky.
Nerady vstávajú do školy o siedmej,
ale boli by rady, keby sa škola začala o desiatej.
Keby sa stala ich vôľa,
nebola by na každej hodine žiadna písomná práca.
Keby náhodou zabudol pán školník zazvoniť na hodinu zvončekom,
srdiečko by im poskočilo šťastíčkom.
Na hodinách telesnej výchovy by sa chlapci bicyklovali,
dievčatá by si nechty lakovali.
Každý týždeň by nebola triednická hodina,
ale riadna divoká diskotéka.
Simona Strelcová

www.inakobdareni.sk
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„Ako urobiť ľudí lepšími“
Urobiť niekoho lepším. To pre mňa znamená zmeniť niečo kvalitatívne, alebo kvantitatívne v tom, čím je, čo a ako robí a čo z toho vyplýva, pre nás, aj pre neho.
Keď som sa zamyslela nad názvom tohto článku, uvedomila som si
dôležitú vec.
Myslíme si, že „my“ môžeme „urobiť“ niekoho lepším. Ako to ale funguje? Je táto veta doslovne pravda? Zistila som, že nie celkom. Prečo?
Všetci ľudia sa menia. Počas svojho života získavame skúsenosti, vedomosti, vnímame okolie, ľudí a situácie v ňom. To všetko ovplyvňuje zmeny v nás samých. Niečo úplne pochopíme, zvládame riešenie
situácií hravo a slobodne, niečo zasa cítime ako „boľavé“, „zlé“ a konáme a reagujeme tak, aby nás to „bolelo“ čím menej.
Vo veciach, ktoré zvládame hravo a ľahko chceme zvyčajne pomôcť
iným ľuďom tiež ich zvládať s ľahkosťou, chceme ich „urobiť lepšími.“
Ale ako?
Je dobré ľuďom vysvetliť, ako tieto veci fungujú a prečo ich zvládame ľahko. Okrem toho ľudia aj vnímajú, či to, čo hovoríme, aj žijeme.
Či je to pravdou.
Pravdu ľudia akceptujú. Cítia, že je to tak.
Zistila som, že ľudia si často nepamätajú „múdre slová“, ktoré im vravím. Skôr ich inšpiruje to, čo konám. Z toho cítia, čo je pravdivé, môžu
vidieť v živote, čo skutočne funguje a tiež to zmeniť.
Preto je môj názor ten, že ak chceme, aby ľudia boli lepší, my sami
musíme byť lepší.
Na to, by človek niečo zmenil je potrebné aby to CHCEL zmeniť.
K tomu, aby chcel potrebuje tejto myšlienke veriť. A uverí najlepšie
vtedy, keď vidí, že to skutočne niekomu funguje. Vtedy je schopný
zmeniť veci, inšpiruje ho, že vidí reálne, ako to funguje.
Samotnú zmenu ale vykonáva človek, on sám ju zvládne.
Preto sa vrátim na začiatok, že nie je celkom pravda, že „my meníme
ľudí.“ My ich môžeme inšpirovať, spôsobiť to, aby chceli. Zmenu ale
urobia oni sami.
Preto by som možno tému nazvala „ako sa ľudia stanú lepšími.“ Mne
je tento spôsob bližší.
Je to zdanlivo malý rozdiel v slovách. Ale veľký v princípe.
Totiž ak „urobíme ľudí lepšími“, budú len našim efektom. Podľa mňa
v tom nie je pochopenie a prijatie zmeny za svoju. Takáto zmena nebýva trvalá.
Ale ak umožníme ľuďom „stať sa lepšími,“ umožníme im byť príčinou
svojej zmeny, pochopiť ju a prijať, lebo je správna. Vtedy ľudia menia veci natrvalo, lebo ich skutočne považujú za pravdivé a správne
a chcú podľa nich žiť.

ani nebudú chcieť rásť. Budú čakať, že aj to zariadite vy.
Dôležité podľa mňa je aj to, či táto zmena, ktorou chcete človeku pomôcť k zlepšeniu, skutočne pomáha človeku stať sa lepším. Či slúži
hlavne jemu, alebo len vašim zámerom.
Ťažko vás poslúchne montážnik, keď mu poviete, že má spraviť XY
montáží, rodinu nech neberie v úvahu, veď má veľký plat.
Ale ak mu poviete: máme na montáž stanovenú túto sumu peňazí, či
budete dvaja, či traja, tento obnos delíme medzi vás. Ak to zvládnete
dvaja, budete mať viac peňazí, ak traja, budete mať viac voľna. Ako to
teda urobíme, vyberte si.
Ak má túto možnosť určiť si, čo je pre neho dôležité, nemá už dôvod reptať na málo času, či málo peňazí. Možno vás prekvapí, že keď
bude robiť s chuťou a má jasné pravidlá, skutočne bude mať záujem,
aby boli jeho montáže rýchlejšie a viac sa o to snaží on sám.
Aby sme boli schopní niečo zmeniť, myslím si, že potrebujeme cítiť
aj rešpekt. Že ten, kto od nás očakáva zmenu, nás zároveň akceptuje.
Niečo v duchu „poznám ťa, viem že a snažíš. Čo keby si skúsil toto,
pôjde ti to lepšie.“ V tomto duchu je človek ochotnejší k zmene, lebo
sa nepotrebuje brániť a hľadať „dôvody“ prečo je dobrý aj tak. Veď
o to predsa ide, človek je dobrý aj tak, len chcete, aby niečo zvládal
rýchlejšie, či viac, prípadne inak.
Preto si myslím, že nestačí povedať „rob už niečo so sebou, ty debil,
už aj slepý by videl...“ V tomto duchu sa človek bude v prvom rade
brániť a všetky (aj dobré) rady pôjdu nazmar.

Zdá sa to zložité? Nie je. Napríklad ak chcete synovi pomôcť naučiť sa
dobre čítať. Poviete mu, že každý večer bude sedieť dve hodiny a čítať povinné čítanie, lebo to je správne, veď aj v správach to hovorili
odborníci. Čo myslíte, čo vás každý večer čaká? Budete „tlačiť tekvicu
pod vodu“ a vždy keď povolí tlak, tekvica aj tak vypláva.

Ďalšou vecou, ktorá stojí za zamyslenie je aj to, že ak doteraz niečo išlo iným spôsobom a teraz je potrebná zmena toho v množstve,
spôsobe, či inak, tak nepotrebujeme len „zlepšovať“ ľudí. Potrebujeme „zlepšovať“ aj seba. Ak my sme inšpiráciou na zmenu k lepšiemu,
tak najprv my musíme mať túto zmenu skutočne zvládnutú a žiť ju.
Kde inde totiž naši ľudia majú brať príklad?

Ale ak vy sami čítate a syn to vidí, ak mu vyberiete knižku, čo ho bude
baviť, podporíte ho, dáte mu svoj čas a vzor, čoskoro bude určite čítať
rád a skutočne dobre.

Ak príkladom nebudeme my, budú si brať príklad inde, tam kde rast
a zlepšenie skutočne je. A to sa nám zasa nemusí páčiť. Môžu totiž
rásť iným smerom, nie horším, či lepším, len iným.

V čom je rozdiel? Umožnili ste mu, aby CHCEL zmenu. A on môže byť
hrdý, že ON zvládol túto vec.

Všetko sa totiž mení. Aj naše okolie chce rásť. Je dobré, ak ho k tomu
budeme inšpirovať my, vtedy budeme môcť rásť spolu.

Každá vec, ktorú umožníte ľuďom zvládnuť, im pomáha rásť, viac ich
uschopňuje. Dáva im vieru vo vlastné úspechy a zvládanie vecí. Vtedy chcú sami rásť.

Preto vám prajem, nech ste žiarivou inšpiráciou pre všetkých, ktorí
chcú zmenu k lepšiemu a nech spolu dokážete rýchlo, ľahko a slobodne rásť.

Keď ich „meníte“ vy, budú vždy od vás čakať impulz a možno sami

S Láskou Monika Ponická

www.inakobdareni.sk
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¨ Pozitívne myslenie

Jedna moja úvaha o Slovensku a jeho národe...
Pri štvordňovej plavbe loďou v Indonézii
z ostrova Lombok na ostrov Flores, bol našim sprievodcom domáci muž Salem. V jeden večer sme spolu sedeli na predku lodi
a rozprávali sme sa.

ťažké presadzovanie sa spoločnosti Google
v Čechách. To si dovolila iba Čína, aby nepustila k sebe Google. A český Seznam. Klobúk
dolu, českí bratia, váš zdravý patriotizmus
má čosi do seba.

Ako prišlo na to, že som zo Slovenska, spozornel a spýtal sa ma, či je to u nás skutočne
tak zlé, ako to bolo prezentované vo filme
Hostel. Odmietal som si ten film pustiť, ale
po tejto debate som si zaumienil, že si ho pozriem, lebo nebolo to prvýkrát, čo sa ma naň
počas cestovania nejaký cudzinec spýtal.

Ako Slováci však nie sme malí. Náš čas ešte
len prichádza, takže hlavy hore! Verím slovám Emila Páleša, že zbožnosť Slovanov je
iba v plienkach v podobe poslušnosti cirkvi,
ale raz to všetko vykvitne do veľkého morálneho potencionálu. Skutočne sme deti karpatských pastierov, no naše srdcia sú veľké
a láskavé, len ešte primálo otvorené. Akonáhle ich však otvoríme, predčíme všetkých
tých prehnane sebavedomých „západniarov“, ktorí sa často správajú, akoby im patril
celý svet.

Film bol béčkový horor plný násilia. Tento
žáner mi už nič nehovorí, aj keď sa priznávam, že ako pubertiak som ho mal rád. Poďme však ku koreni veci. Tvorcovia sa sústredili, aby krajina i ľudia boli čo najškaredší.
Pochmúrnosť dosiahli starými žigulákmi,
polorozpadnutými domami, množstvom
agresívnych Rómov, nevľúdnymi ľuďmi oblečených v deravých svetroch. Všade bieda,
špina, beznádej, nehostinná ťažoba. Napriek
tomu, že film točili v Čechách (pod angličtinou počuť iba češtinu, dokonca nemali
problém tam nechať aj tabuľu Poříčí), v dialógoch spomínali iba Slovensko a Bratislavu.
Na všetko sa dá dívať z miliónov uhlov pohľadov, takže kto chce niečo vidieť negatívne,
podarí sa mu to. Rovnako ako filmárom, ktorí
na Indii nechceli vidieť nič pekného a tak natočili film Milionár z chatrče. Podobne dostalo Slovensko na frak vo filme Hostel. Hľadali
„zlé miesto na zemi“, tak nás obetovali. Nás,
slabých, s nízkym sebavedomím. Poďakujme
im za zrkadlo, lebo veľa nám o nás povedali.
Stalo sa to aj preto, lebo sami vidíme iba to
zlé, nadávame na Slovensko, vlastné mestá,
dediny i na susedov. A pritom vo vnútri srdca
obrovsky milujeme.
Sme ako Slováci zakríknutí, negatívni, plní
obáv a strachov. Toto všetko plynie z nášho
nízkeho národného sebavedomia. To, že
niekto natočí takýto film o nejakom národe
a ešte aj dobre vie, že zavádza a vykresľuje
celému svetu všetko inak, je iba dôkazom,
že si to môže pri týchto ľuďoch dovoliť. Lebo
ak sa spomínaný národ nedokázal do tohto
času presadiť a zviditeľniť, je to vstupná brána „použiť ho“. A tak nás použili.
Ak sa porovnáme napríklad so Švajčiarskom,
ktoré je rozlohou aj počtom obyvateľov
na tom podobne ako my, je to s národným
sebavedomím obrovský rozdiel. Takisto
v tom filme nemohli povedať, že sa dej odohráva v Čechách, lebo Českú republiku pozná
celý svet napríklad vďaka Prahe, kvalitnému
pivu a úspešným športovcom. Tu Prahu ale
Češi nedostali od Boha zadarmo, tú si postavili sami. A je to jeden z množstva obrazov
českého národa, ktorý majú v talóne. Oni
proste sebavedomí sú. Dôkazom toho je aj
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Viem to, lebo napriek tomu, že moja angličtina je mizerná, dokážem počas cestovania komunikovať aj s nepomerne menším množstvom slov a o chvíľu sa s daných
človekom nádherne smejem. Napríklad pri
tejto indonézskej ceste som bol bez veľkého dialógu, kedy by sme šli do hĺbky tém,
okamžite napojený do harmónie a vyššieho
stavu lásky cez smiech s Brazilčanom na spomínanej lodi, či práve so Slovanmi z Bieloruska, ktorých som stretol pri výstupe na sopku
Rinjani.
Musíme sa ako národ zbaviť záťaže, ktorú
nám zanechali naši praotcovia, ktorých trápili drábi a nemilí páni. V súhre s tvrdou horskou prírodou boli skúšaní ťažkou drinu, aby
sa uživili. Naša malosť tkvie v neuvedomovaní si, že sme silní, láskaví, srdeční a v samej
podstate duchovne veľmi múdry národ. Aby
sa tieto naše božské vlastnosti stali primárnymi, musíme ich dostať na povrch tým, že
sa sústredíme na utlmenie toho, v čom sme
preborníci. Mám na mysli negatívne zmýšľanie, záporné očakávania, posudzovania,
súdy, delenie vecí na dobré a zlé. Ak prestaneme dávať energiu týmto neduhom, môžeme ušetrenú energiu investovať do pozitívneho pohľadu na svet.
Narodili sme sa do úžasnej časti planéty
Zem. Naša krajina je krásna, bohatá, štedrá,
mocná, úchvatná. Uvedomme si ako národ
našu skutočnú osobnú hodnotu, ktorá je
oveľa vyššia, než si myslíme a začneme aj
v ostatných ľuďoch vidieť anjelov a nie drakov. Potom začneme byť prirodzene hrdí aj
na sLOVEnsko a ak sa nás niekto cudzí počas
dovolenky spýta na našu krajinu, nebudeme
ako prvé vyslovovať vety o nepeknej Bratislave, zlých ľuďoch, biede, kríze a otrasných
politikoch, ale začne sa z nás rinúť čarovná
rieka slov o mocných Tatrách, Slovenskom
raji, Fatre a iných pohoriach našej vlasti. Verše o našich hradoch, termálnych prameňoch,
haluškách, bryndzi, korbáčikoch, plackách,

žinčici. Básne o slivovici a iných vypálených
dobrotivých liekoch, skvelom víne a dobrom
pive. Áno, dobrom pive, dobre čítate. Choďte do sveta a vo väčšine krajín ledva nájdete
čapované pivo. Spomínaní Bielorusi si nevedeli donachváliť pivo Šariš a celé okolie Tatier, kde boli na päťdňovom výlete. Páčilo sa
im, ľudia, ďakovali mi za Slovensko!
Cudzinci, ktorých na svojich potulkách svetom stretám, chvália naše hlavné mesto,
dobré jedlo, krásne ženy a dobrých ľudí, tak
prečo sa mi sami nevážime, nevelebíme drahokamy, ktoré sme dostali od Boha? Skutočne človek musí odísť do cudziny, aby spoznal
krasu domoviny? Cudzinci nad našou krajinou žasnú, no my nevidíme, lebo je pre nás
samozrejmosťou. Nedoceňujeme, nechválime, neďakujme. Sebe, bratom a sestrám, ani
zemi, ktorá nás hostí a živí.
Ak cítite, zostaňte v negatívnom včerajšku.
Ja hrdo dvíham zástavu s dvojkrížom zo
zeme a so všetkou úctou k našim pohanským predkom, v ktorých bola vďaka úzkemu súžitiu so zemou obrovská múdrosť vo
vedení všetkých vesmírnych pravidiel, ale aj
vďaka bezpodmienečnej láske Ježiša Krista,
ktorý je druhý pilier nášho duchovného bohatstva, verím v pozitívny a úžasný zajtrajšok
nielen slovenských dní, ale aj celého ľudstva.
Už ste pochopili, že ak odložíme naše obšúchané negatívne okuliare, pomôžeme tým
nielen našim deťom a národu, ale i celému
svetu? Myslíte si, že je to náhoda, keď sa
do tejto krajiny teraz vtelilo toľko duší, ktorí
sú zrazu na jednej frekvencii, znovu húfne
objavujú Pravdu, očisťujú sa všemožnými
spôsobmi a odhadzujú tak zo seba záťaže?
Že je to len tak, keď práve Slovensko je bod,
kde sa stretávajú energetické prúdy tvoriace
srdce, miesto, kde sa spájajú dve horné oblúkové krivky srdca? Mexiko je spodný bod
toho energetického srdca a Slovensko ten
horný. A všade, kadiaľ pretekajú tie prúdy, sa
ľudia mocne prebúdzajú...
Akosi priveľa na náhodu. Češi sú rozumoví,
my sme srdcoví. Tak tie srdcia otvorme dokorán, už sa prestaňme báť. Sme obdarení
mágovia, stačí sa opäť napojiť na Zdroj a už
nás nik neoklame žiadnymi bludmi.
Očistime sa ako jednotlivé bunky a zmení
sa aj energia národa. Pozrime sa na osobné
určenie vlastnej ceny, staňme sa sebavedomejšími a prestaneme byť negatívnymi. Negatívne myšlienky sú prameňom horšieho
život, ktorý postupne priplaví choroby, neúspech, zlé vzťahy, nespokojnosť, chudobu.
Ja liečim racionalizáciou, takže keď ste to už
pochopili, môžete nedobrý stav začať meniť. Prajem vám veľa úspechov. Stretneme
sa na nejakej lodi, kde budeme všetkým cudzincom hodiny a hodiny rozprávať o našej
krásnej vlasti.
Paľko von Slováčisko ako dub
www.inakobdareni.sk

pre voľný čas ¨
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Legenda: ACETÓN, ANARCHIA, BANÍCI,
BARDEJOV, BREZA, CEMENT, CESTA,
EPOCHA, EZOP, FARMA, HRANICA,
CHOROBA, KALAMITA, KNIHA, KOLIBA,
KUCHYŇA, MLIEKO, MYDLO, NÁVRH, NINIVE,
OCTAN, OKRESY, PLUKY, POMSTA,
POROTA, PRACOVNÍK, RAZIA, SAMBA,
SAVANA, SÍNUS, SLEPOTA, SLOVO, STANICA,
STOPA, SUBLIMÁCIA, ŠAMAN, ŠKOLA,
ŠPORTOVEC, TANIER,  TERASA, TULEŇ,
ÚROVEŇ, VEDEC.
Tajničku osemsmerovky tvorí 30 nevyškrtaných
písmen.
Autor: Marek Pataky
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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:
17. 10. - 21. 10. 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 ¨

Centrum Svetielko ponúka:
¤ TheraSuit rehabilitáciu
¤ Bobath koncept
¤ Posilňovacie cvičenia
¤ Podporné terapie
¤ Snoezelen terapiu
¤ Viaczmyslovú stimuláciu
¤ Opatrovateľskú službu
¤ Sociálne poradenstvo
¤ Arteterapiu
¤ Biblioterapiu
Trenčín

Prešov

Centrum Svetielko
Opatovská 47
911 01 Trenčín
tel.: 0940 833 195
e-mail: svetielko.tn@gmail.com

Centrum Svetielko Prešov
Lomnícka 30
080 05 Prešov
tel.: 0949 875 500
e-mail: svetielko.po@gmail.com

foto: Ľubomír Hrivnák

Bratislava:
Vavilovova 20,
Bratislava - Petržalka
(na terase vedľa TPD - za knižnicou)
tel.: 0915 190 280
e-mail: svetielko.ba@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

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
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¨ Predstavujeme

Občianske združenie Mosty
Volám sa Juliána Pallerová a rada by som vám porozprávala o jednom perfektnom občianskom združení, ktoré sa mi za väčšiu polovicu môjho života stalo mojou druhou rodinou. Volá sa Mosty, sídli
v Žiari nad Hronom a spája rodiny od horehronskej Závadky nad Hronom, hornonitriansku Prievidzu až po tekovské Brehe (Brehy).
Prečo Mosty? To už súvisí s poslaním OZ a to spájať dva brehy: breh
zdravých ľudí s tým naším brehom mentálne i telesne postihnutých
ľudí. A tak som sa do Mostov naverbovala i ja. Bola som iba trinásťročná puberťáčka, keď cez moju neurologičku a jej sestričku som sa
dostala do našich Mostov.
Prvá opekačka v máji 2002 mi síce unikla, ale detský tábor na Remate a týždeň plný hier už nie. Bola to vôbec prvá akcia, kam by som
sa bez Mostov s mojou DMO ani nedostala. Odvtedy tých akcií bolo
kopec, veď posúďte sami.
V časoch, keď sa OZ Mosty ešte len rozbiehali, sme my deti, teda aspoň väčšina z nás, ešte len dospievali, a keďže sme nemali také šance ako naši zdraví rovesníci, ktorí si mohli tento sladký vek dosýtosti
vychutnať, naši drahí rodičia sa nám to snažili vynahradiť, ako len
mohli. Robili sa Mikuláše, Dni detí, naše obľúbené súťaže, v ktorých
sa vždy tvrdo súťažilo, ale i skutočné tábory s vedúcimi, do ktorých
by sme sa inak možno ani nedostali.
A zatiaľ, čo sme sa my, mládež bavili, naši rodičia, ktorí sa výborne
dopĺňajú, si vždy boli jedinečnou oporou. S nami riešili rovnaké,
alebo aspoň podobné problémy, chápali jeden druhého, no hlavne
dokázali rešpektovať potreby detí, čo je asi pre každého nášho rodiča prioritou číslo jeden. Rokmi puto nás detí, a tým aj ich, len a len
zosilnelo a my sme sa stali rodinou, kde sa všetci tešíme i z toho najmenšieho úspechu každého jedného z nás, ako keby sme boli všetci
do jedného súrodenci.

familiárne „Bibko“, kde naše rodinky strávia dva krásne týždne na zaslúženej dovolenke. Okrem oddychu a relaxu, máme kopec srandy
a ako inak, aj kopec zážitkov. Nielen tu sa cítime ako jedna veľká rodina, ktorá si dokáže sadnúť za jeden (dosť veľký) stôl. Víkend pred
Vianocami je tiež náš. To už všetci dobre vedia, že sa ide oddýchnuť
na wellnes pobyt do Dudiniec. Všetci sa tešíme na procedúry, bazén
s vírivkou, skvelý personál, spoločný program a diskotéku, ktorá sa
tancom začína a spevom, tak obľúbeným v Mostoch, končí.
Mosty sú jednoducho také. Možno až tak neorganizujeme prednášky
či semináre, ale aj tak veľmi dobre vieme byť jeden pre druhého tou
pomyselnou barličkou na ceste životom. Keď sa povedia Mosty, v našich mysliach sa vynoria jedineční ľudia, my, ich skvelé deti, ktoré
vám vždy úsmev na tvári vyčaríme, a naši milovaní rodičia a blízki,
pre ktorých nič nie je nemožné.
Mosty sú skvelou partiou, kde smiech a radosť zo života víťazí nad
bolesťou a smútkom. Sme len jednoduchí, celkom obyčajní smrteľníci, ktorí sa snažia lámať bariéry a napĺňať sny nám, úžasným deťom,
ktoré už ani nie sme deti, no osud sa s nami nemazná už od narodenia. Náš hendikep však ani zďaleka neznamená, že nemáme chuť žiť,
práve naopak. A tú chuť sa naši rodičia snažia spraviť čo najlahodnejšiu, za čo im od nás všetkých patria obrovská VĎAKA.

No roky idú ako voda, a naši si jedného krásneho dňa uvedomili, že
sme vyrástli a už nás žiadny Mikuláš či Deň detí nezaujíma. Aj preto
sa rozhodli pre celkom nové aktivity, kde by sa aj tie naše dospelé
ratolesti mohli dosýtosti vyžiť, a ktoré vymýšľame aj my. Spravili sme
si, napríklad, náš Mostácky ples, z ktorého sa raz dva stala tradícia,
na ktorú nedáme dopustiť. Nechali sme si, síce, tvorivé dielne, kde
si cvičíme naše ruky, ale inak sa túlame kade tade. Rím, Paríž, Praha, Lednice, Skalica, Baťov kanál, plavba po Dunaji, Kremnica, Tatry
a Tatranský ľadový dóm či Topoľčianky s arborétom v Tekovských
Mlyňanoch, to už máme za sebou a čoraz viac nás láka turistika. Pred
rokom sme v jeden augustový víkend nocovali na Skalke a koncom
augusta sme sa vrátili zo Závadky nad Hronom a všetci sme sa dostali
až na samý vrch Kráľovej holi, predstavte si. Šli sme síce autobusom,
ale aspoň sa nám splnil ďalší veľký sen, a o to nám predsa v našich
Mostoch ide. Dokonca, pred rokom sme mali aj našu prvú mostácku
paraolympiádu, a to so všetkým, čo ku nej patrí.

Ak by ste sa o nás chceli dozvedieť viac, kliknite si na našu stránku
http://www.ozmosty.szm.sk/, alebo si nás môžete nájsť aj na facebooku: http://www.facebook.com/groups/694126007383953/.
Nájdete tam fotky z akcií, z komentárov sa dozviete, aká sme super
partia a nechýba ani info o chystaných akciách. Zaiste nám dáte
za pravdu, že naše Mosty sú jednoducho super.

Samozrejme, túry či potulky po Slovensku nie sú jediné, na čo sa
zmôžeme. Jednou z najstarších akcií je určite Bibione, pre nás už len

e-mail: kvoriakova.katarina@gmail.com
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Ľúbime vás, vaše DETI.

DETI z OZ MOSTY

Občianske združenie MOSTY
Hviezdoslavova 29/72, 965 01 Žiar nad Hronom
t.č. 0908 917 522, Katarína Kvoriaková

www.inakobdareni.sk

19. OKTÓBER 2016, 14:00
MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM, ŽIAR NAD HRONOM
MODERUJE: MILAN ,,JUNIOR“ ZIMNÝKOVAL

DESMOD MADUAR

SANCHEZ AMSTERDAM

VSTUP OD 13:00

(CZ)

- ZUZANA KUCEJOVÁ

Vstupné je bezplatné pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím, pred deti z detských domovov a pre deti do 140 cm.
Vstupné pre verejnosť je 6€ v predpredaji a 8€ 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. Ďakujeme za ústretovosť a za pochopenie.
ENKAUSTIKA – MAĽOVANIE HORÚCIM VOSKOM, KOŠÍKÁRSTVO, MAĽOVANIE TRIČIEK A NA PLÁTNO,
OZDOBOVANIE SÁDROVÝCH ODLIATKOV, MAĽOVANIE NA TVÁR.

    
   

náš najnovší model

Zdvíhacie zariadenia

Majte doma to najlepšie!
Výhody najnovšej šikmej schodiskovej plošiny SPZ 16 Stella:
inteligentná plne automatizovaná plošina vybavená variabilným
programom, široká rozmerová a priestorová variabilita
unikátne dotykové ovládanie (bez tlačidiel), t.z. jednoduché ovládanie
smeru jazdy aj bez prstovej motoriky, stačí priložiť ruku k senzorom
madlá sklápané dolu - aj v zbalenom stave je veľmi kompaktná
s príjemným dizajnom v nadčasovom nerezovom prevedení
má displej zobrazujúci aktuálny stav, činnosti, ktoré plošina
vykonáva, stav nabitia, hlásenie pre servis
pri prevedení s gsm modulom je automaticky nahlásené stav
plošiny, servisné intervaly, či iné potrebné informácie servisnému
pracovníkovi SMS správou
použité inovatívne technológie na základe našich 19-ročných
skúseností s vývojom a výrobou zdvíhacích zariadení
Doplatok do 10% za vás vyriešime v rámci Klubu SPIG.

Prvých 10 zákazníkov získava tablet!
Volajte hneď 0800 105 707!
Podrobnejšie informácie nájdete na www.spig.sk
alebo volajte našu bezplatnú linku 0800 105 707
Navštívte náš informačný portál www.inakobdareni.sk

