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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 naše
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
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Adventný čas, čas stíšenia sa je tu. Aj v tomto vianočnom
období sme pre vás pripravili pútavé čítanie, ktoré Vám prinesie pohodovú atmosféru a úsmev na tvári.

Pomôcky pre ťažko zdravotne postihnutých

Náš časopis a informačný portál INAK OBDARENÍ sú tu BEZPLATNE pre Vás. Časopis si môžete dať poslať poštou, dajte
nám vedieť na našej bezplatnej telefonickej linke SPIG
s.r.o. 0800 105 707.
Naši obchodní zástupcovia ich rozdávajú na ÚPSVaR, v lekárňach, v zdravotných strediskách či úradoch. Tiež ich
posielame rôznym združeniam. Naša spoločnosť SPIG s.r.o.
v tom vidí lepší zmysel, ako rozdávať reklamné predmety.
Myslíme si, že nielen chlebom je človek živý a chceli by sme
sa prezentovať s touto našou ideou. My vám nechceme len
niečo predať, my chceme, aby sa vám žilo o niečo lepšie. Aspoň informovaním, AKO SA TO DÁ dosiahnuť, aké sú cesty
a možnosti k lepšiemu zvládnutiu denného žitia - o to sa
snažíme.
Nájdete v ňom články o pomoci pre Inak obdarených, napríklad ako si vybaviť pomôcky pre imobilných pacientov,
predstavujeme rôzne organizácie, školy, ktoré sa venujú
inak obdareným a veľa iných zaujímavých tém.
Ďakujeme Vám za Váš záujem a tešíme sa, ak sme Vám aspoň trošku pomohli...
MP

INAK OBDARENÍ
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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

„STAVBA BEZ BARIÉR“
Elektroinštalácia

Výškové osadenie zásuviek a vypínačov

Peter Slabina
hlavný konštruktér
technický riaditeľ

Na elektroinštaláciu v bytoch pre
telesne postihnuté osoby sa kladú
nasledovné požiadavky (obr.):
• spínače osadené vo výške max.
1 200 mm nad podlahodu,
• zásuvky osadené 600 - 900 mm nad
podlahou na prístupných miestach,
• šnúry na ovládanie ventilátora a infražiariča sa musia predĺžiť min.
do výšky 1 200 mm od podklahy,
• signalizačné akusticko-vizuálne zariadenie v kúpeľni, prípadne i na toalete, pozostávajúce z elektromagnetického zvončeka so žiarivkou,
osadiť nad dvere kúpeľne, resp.
toalety a na schodisko; po obvode
kúpeľne vo výške 400 mm od podlahy, možno osadiť ťahadlový spínač,
aby ho mohla postihnutá osoba
ľahko dosiahnuť i v ležiacej polohe
a uviesť tak do činnosti poplašné zariadenie.

„Nejestvuje veľ ký talent bez veľ kej a silnej vôle.“
(Honoré de Balzac)
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Tvoríme nie len pre radosť, ale aj pre úžitok
V dennom stacionári MARGARÉTKA pre
osoby so zdravotným a telesným postihnutím, sa denne realizuje množstvo tvorivých aktivít a činností. Každodenné tvorivé
činnosti a aktivity pomáhajú v udržiavaní
a v rozvoji fyzických, psychických a pracovných schopností klientov. S podporou Banskobystrického samosprávneho kraja sme sa
mohli zamerať aj na také aktivity a činnosti,
ktoré nebudú slúžiť len na skrášlenie priestorov, či potešenie umeleckého ducha. Zamerali sme sa aj na tvorenie výrobkov, ktoré
nám môžu byť užitočné pri každodenných
bežných činnostiach. Zároveň tieto výsledné
produkty môžu byť aj výborným darčekom,

pre svojich blízkych, či kamarátov. V projekte s rovnomenným názvom (Tvoríme nie len
pre radosť, ale aj pre úžitok) sme reparovali
a premieňali starý nábytok na nový, vyrábali
sme levanduľové vrecúška do skrine, háčkované podsedáky na stoličky a stále i vyrábame mnoho ďalších užitočných, ale aj krásnych produktov. Samotná tvorivá činnosť
a práca majú v živote každého z nás nezameniteľnú hodnotu. Účelom projektu, ktorý
realizujeme vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja je, aby
klienti pochopili, že práca a tvorivé činnosti,
ktoré vykonávajú majú zmysel. Nie je to len
práca za ktorú dostanú pochvalu, ale samot-

ný výsledok práce plní svoju funkciu a môže
nám všetkým slúžiť. Zároveň samotná pracovná činnosť pozitívne vplýva na zvýšenie
sebahodnotenia klientov, teda zvýšenie
obrazu o svojich hodnotách v konkrétnej
oblasti, čo následne napomáha k vlastnej
sebarealizácii, ktorá ich núti hľadať možnosti
ako prežiť svoj život čo najkvalitnejšie.
Mgr. Lucia Jokalová, sociálna pracovníčka,
denný stacionár Margarétka

Je neurofeedback a biofeedback liečba

naozaj efektívna alebo je to len placebo efekt?
V posledných 2-3 desaťročiach sa u nás začala
používať pri liečbe rôznych zdravotných ťažkosti liečba pomocou biologickej spätnej väzby (biofeedback, neurofeedback). Využíva pri
tom novodobé počítačové technológie, ktoré
umožňujú snímať elektrickú aktivitu ľudského tela, prenášať ju na obrazovku počítača
a dávať vizuálnu alebo sluchovú spätnú väzbu človeku o fyziologických procesoch v jeho
tele. Tieto procesy prebiehajú bez toho, aby
sme si ich uvedomovali, čiže mimo nášho
vedomia. Pomocou tréningových sedení sa
človek dospelý alebo dieťa naučí vedome
pociťovať a rozpoznávať telesné, fyziologické
procesy a vedome ich regulovať.

www.inakobdareni.sk

V zahraničí je liečba pomocou biologickej
spätnej väzby známa už od roku 1972 najmä
v USA a jej objaviteľom je Prof. Barry Sterman, Ph.D. Od jej objavu sa rozšírila do viacerých krajín sveta.
Na našom pracovisku sme sa začali zaoberať
touto liečbou od roku 2003. V prvej etape sme
aplikovali liečbu EEG biofeedbackom najmä
u detí s poruchami pozornosti, s hyperaktivitou, s poruchami učenia alebo správania.
Neskôr sme doplnili liečbu dospelých s psychosomatickými ťažkosťami, s poruchami
spánku, u dospelých s úzkostne-depresívnou symptomatológiou, bolestivé stavy
a mnohé ďalšie.

Stretávame sa niekedy s názormi, žiaľ aj
u niektorých lekárov, ktoré spochybňujú účinok liečby a zaraďujú ju medzi alternatívne,
či dokonca ezoterické, nevedecké metódy
liečby. Ide o názory, ktoré nie sú podložené potrebnými a relevantnými poznatkami
z oblasti neurofyziológie, elektrofyziológie
a psychofyziológie. Sú založené len na vonkajšom pozorovaní. Odborná aplikácia tejto
metódy prináša očakávaný efekt.
Podľa našich skúsenosti, úspešnosť biofeedback a neurofeedback terapie je závislá
od prípravy a poučenia rodičov detí alebo dospelých klientov ešte pred zahájením liečby.
Je dôležité, aby poznali na akom princípe je
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¨ terapie
táto forma liečby založená. Ide o princíp učenia sa opakovaním aktívneho navodenia psychofyzických stavov v tréningovom čase, ktoré si klient reguluje sám a učí sa ich navodiť si.
To znamená navodí si pokoj, svalové uvoľnenie celého tela, udržiava si len toľko napätia
v tele, koľko v danej situácii potrebuje. Naučí
sa regulovať proces dýchania a dokonca aj
srdcovej činnosti. Obrazovka počítača mu
dáva spätnú informáciu o psychofyziologických procesoch prebiehajúcich v jeho organizme a o psychofyzickom stave vo forme
pohybujúcich sa animácií alebo farebných
grafov. Počet tréningových hodín závisí od intenzity poruchy alebo ťažkostí.
Počas tréningových sedení dochádza k postupnému uvedomovaniu si toho, ako jeho
myseľ aj telo doposiaľ fungovalo a vedome si
navodzuje zmeny v tomto fungovaní, napríklad, aby dosiahol lepší spánok, redukoval
a zbavoval sa bolesti, prehĺbil a predlžil koncentráciu pozornosti. U detí sa proces učenia
stáva menej náročným, zbavuje dieťa zvýše-

ného napätia pri učení, a tým predchádza
zvýšenej unaviteľnosti a umožňuje urobiť
učenie menej „bolestivým“.
Rodičov, ktorí majú problém si zorganizovať čas a trpezlivo a opakovane (minimálne
2x týždenne po dobu niekoľkých mesiacov)
absolvovať s dieťaťom jednotlivé tréningové
minúty, tiež rodičov, ktorí očakávajú zlepšenie a zmenu v krátkom časovom horizonte,
ktorí podliehajú stresu, netrpezlivosti a tým
znižujú motiváciu a až zbavujú dieťa motivácie k spolupráci pri liečbe, musíme sklamať.
Z toho dôvodu upozorňujeme rodičov, ak si
nedokážu zariadiť čas (často aj z vážnych dôvodov), neodporúčame realizovať tento spôsob liečby u ich dieťaťa a odporúčame iný
spôsob. U detí je spolupráca oboch rodičov
a často aj širšej rodiny veľmi dôležitá. Skúsenosti ukazujú, že pri zapojení viacerých členov rodiny pri liečbe biofeedbackom, neurofeedbackom je úspešnosť liečby zaručená.

liečba liekmi – farmakoterapia je v istých prípadoch v medicíne jedinou a často poslednou možnosťou ovplyvniť mnohé zdravotné ťažkosti – EEG biofeedback je šanca pre
mnohých jedincov, kde tento spôsob liečby
je nedostatočný alebo úplne neúspešný.
Praktické výsledky dokumentované na stovkách pacientov na celom svete dokazujú, že
EEG biofeedback úspešne pomáha u nohých
indikácií, aj keď medikamentózna liečba je
neúspešná. Pod lekárskym vedením je tak
možné pomocou EEG biofeedback liečiť farmakologicky nezvládnuteľné bolesti hlavy,
epilepsiu, úzkosti, depresie a mnoho psychických porúch vrátane autizmu, poruchy
spánku, hyperaktívne stavy a poruchy pozornosti, menopauzálne poruchy...“
K tomuto názoru sa hlásime, chcem však
zdôrazniť, že ako pri každej liečbe je dôležitá
spolupráca a disciplinovanosť pacienta alebo jeho príbuzných.

Názor neurológa, primára, MUDr. Jozefa
Šótha, CSc. uverejnený na internete: „Kým

PhDr. Mária Sopková

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE • JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE
Ústav fyziológie a Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed), Malá Hora 4C, 036 01 Martin

Informácia o výskume u detí a dospelých s autizmom
Milí priatelia, rodičia a zákonní zástupcovia detí s autizmom!
Obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu a účasť na klinickej štúdii, ktorú realizuje Ústav fyziológie, Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed) a Psychiatrická klinika JLF UK v Martine.
Naším cieľom je zistiť zmeny dynamickej rovnováhy autonómneho nervového systému v pokoji ako aj v odpovedi na záťaž u ľudí
s poruchou autistického spektra, a tým napomôcť k pochopeniu mechanizmov zmien aktivity autonómneho nervového systému
v odpovedi na stresový stimul.
Autonómny nervový systém, nazývaný aj vegetatívny systém, je časť nervového systému, ktorý nezávisle od našej vôle reguluje
činnosť vnútorných orgánov (napr. riadi činnosť srdca, ciev, činnosť tráviaceho traktu, potenie ) a má významný podiel na homeostáze,
teda na mechanizmoch udržiavajúcich stabilitu vnútorného prostredia.
Neinvazívnym snímaním a hodnotením biologických signálov ako sú napr. frekvencia srdca, krvný tlak, teplota kože, kožná vodivosť
a šírka zrenice v pokoji a v následnej záťaži môžeme získať nové poznatky o neuregulačných mechanizmoch u ľudí s PAS. Okrem toho
je cieľom aj skúmanie vplyvu týchto zmien na funkciu imunitného systému.
Je to nenáročné, nebolestivé a nezaťažujúce vyšetrenie.
PRIEBEH VYŠETRENIA
• V rámci nášho výskumu vyšetrujeme deti a dospelých, ktorí vydržia 5 min pokojne ležať, potom 5 min stáť a opäť 5 min ležať (3 fázy).
• Vyšetrovaný musí byť zdravý, bez akútnej infekcie.
• Pred samotným vyšetrením bude odber venóznej krvi na špecifické zápalové parametre a odmeranie prístrojom InBody (analýza
zloženia tela - tuková, svalová hmota a stanovenie rizika obezity).
• Počas celého protokolu sa vyšetrovanému bude snímať frekvencia srdca (EKG) a tlak krvi, ale aj iné parametre ako je kožná vodivosť
(senzory na prstoch ruky), teplota kože a pulzová vlna.
• Dospelí budú ešte absolvovať počítačový test - počítanie príkladov (mentálna aritmetika).
• Na konci každej fázy sa po aplikácii jemného svetla špeciálnym prístrojom bude merať zmena priemeru očnej zrenice.
• Celé vyšetrenie v laboratóriu trvá približne 45 min.
 CIEĽ: zistiť ako reagujú deti a dospelí s autizmom na ZÁŤAŽ (v našom prípade pri zmene polohy tela)
 PRÍNOS: • nové poznatky o regulačných mechanizmoch adaptácie a sociálneho správania u ľudí s autizmom a o riziku srdcovocievnych ochorení
• samotný prínos v následnej terapii a jej monitoringu
Doplnok vyšetrenia:
• Analýza zloženia tela, svalovej a tukovej hmoty pomocou prístroja InBody.
• Psychologické vyšetrenie: posúdenie celkovej úrovne rozumových schopností - vyšetrenie je možné po dohovore s klinickým psychológom (Psychiatrická klinika UNM v Martine).
Teší sa na Vás kolektív Ústavu fyziológie a Martinského centra pre biomedicínu (BioMed) v Martine.
doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. a MUDr. Iveta Bujňáková
Psychofyziologické laboratórium, kontakt: 0907 / 669 218, ibujnakova@gmail.com
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Písanie je pre mňa relax
Obdivujem rodičov, ktorí majú inak obdarené dieťa a rozhodnú sa mať ďalšie dieťa.
Preto venujem tieto riadky Maminám s veľkým M, ktoré sa nevzdávajú a dajú život aj
ďalším detičkám, aby si vychutnávali chvíľky
so zdravými potomkami.
Zuzka máš tri deti. Tvoje prvé dieťa, teraz
už 17-ročná slečna Zuzanka, je inak obdarená, jej zdraví súrodenci sú vo veku 15 a 8
rokov. Bolo ťažké sa rozhodnúť pre ďalšie
dieťa? Nebála si sa či bude v poriadku?
Neviem, bála – nebála. Zuzka má vrodenú
vadu Dandy Wolkrov syndróm. Bola prvá vymodlená...
Vždy som chcela mať tri deti a nevedela som
si predstaviť mať iba ju. Možnosť mať opäť
postihnuté dieťa bola 25%, čo je dosť.
Pre druhé dieťa sme sa rozhodli hneď. Boli
sme mladí a verili sme, že to bude v poriadku.
Samozrejme vždy sú určité obavy a pochybnosti. Syn sa narodil zdravý a my sme boli veľmi vďační. S ďalším dieťatkom to už také ľahké
nebolo. Riešili sme mnoho iných vecí. Od finančných po zdravotné. Potom som už bola
staršia, viac som sa bála. Raz sa nám to podarilo, druhý raz už také šťastie mať nemusíme...
Po nejakom čase som cítila, že to dieťatko
chcem a že mám asi poslednú možnosť.
Čakala som na výsledky z odberu plodovej
vody a modlila sa, nech sa nemusím rozhodovať čo urobím, ak to nebude dobré.
Na sone mi doktor povedal, že táto vada sa
odberom plodovej vody zistiť nedá a to som
ju absolvovala aj pri synovi. Vtedy som mala
strach. Neskôr som si povedala, že stačilo. Už
to aj tak neovplyvním a nechcem, aby dieťatko cítilo iba môj strach. Dcérka je zdravá
a ja som za to veľmi vďačná.
Určite si rada, že si sa rozhodla dať život
ďalšiemu dieťaťu. Ako ťa posunulo to, že
sa treba venovať aj zdravým deťom?
Keď sa nám narodilo zdravé dieťa, naplno
som si uvedomila Zuzkine postihnutie. Ona
sa nevedela prevrátiť, ťapkať, loziť, chodiť,
vložiť si do úst jedlo. Dookola sme s ňou ťapuškali, cvičili, opakovali, kŕmili. Nevedela
žuť a učiť ju jesť bez toho, aby som mixovala
bolo ťažké... Syn to zrazu vedel sám od seba,
bolo to ako niečo zázračné. Starať sa naraz
o dve „bábätká“ bolo hlavne veľmi zaujímavé. Pre Zuzku bol brat malé čudo, plakala,
keď plakal on. Smiala sa, keď sa smial. Naučil
ju veľa vecí. Keď ležala na deke na zemi, stále
jej prechádzal cez nohy, až ich raz zdvihla,
čo by som ju ja nikdy nenaučila. So Zuzkou
sme poznali len vyšetrenia, cvičenie, večné
opakovanie, rehabilitačné pobyty... Zrazu
sme chodili na ihrisko medzi deti a robili normálne veci. Veľmi nás to obohatilo i keď to
nebolo vždy ľahké. Ak by som aj mala pocit,
že na zdravé dieťa nebudem mať toľko času
– veľký omyl. To zdravé dieťa si tú pozornosť
a čas jednoducho vynúti. Často to bola práve
Zuzka, kto čakal. A ona je úžasne zlatá osôbka. Hlavne sme sa veľa nasmiali. Druhá dcérwww.inakobdareni.sk

ka bol ďalší dar a radosť. Ona si stále spieva
a tancuje a my so Zuzkou sa k nej často pripojíme. Niekedy to bolo strašné všetko naraz zvládnuť. Prebaľovať, kŕmiť, cvičiť, učiť sa
do školy, variť. Hlavne, keď mala Zuzka zdravotné problémy a museli sme byť v nemocnici. Alebo keď zvracala, nemôžeš sa od nej
pohnúť, aby sa nezadusila. No všetko to prešlo deň po dni. A zdravé deti nám priniesli
hlavne veľa smiechu a mnoho humorných
situácií. Zuzke dali spoločnosť. Tým, že sa pri
nej hrali, podporili jej sústredenie a sledovanie. Chodili sa k nám hrať aj iné deti a Zuzka
bola pri nich, čo mala veľmi rada.
Som veľmi vďačná za naše deti. Zuzka nás
naučila inak prežiť a uvedomiť si bežné veci.
Vďaka nej sme stretli veľa úžasných ľudí. Naučila ma nemať dlhodobé plány...
Ako vnímajú zdraví súrodenci hendikep
svoje postihnutej sestry?
Myslím, že v každom veku inak. Zuzanka je
najstaršia. Bolo pre nich normálne to aká
je. Ako rástli, už videli rozdiel medzi nimi.
Na rad prišli otázky: „Prečo nechodí, prečo
nerozpráva?“
Bolo im ľúto, že sa s nimi nemôže hrať. Keď
sa narodil syn, Zuzanka mala dva roky. Chodila som s nimi von. Často vznikali kuriózne
situácie. Hlavne, keď som tlačila dva kočíky.
Neskôr to bolo zložitejšie. Veľakrát chcel syn
zostať ešte s kamarátmi, ale Zuzanka si už potrebovala ľahnúť, alebo ju bolo treba nakŕmiť
či prebaliť. Druhá dcérka to už mala ťažšie,
lebo Zuzka už bola veľká. Takže som sa s ňou
už nevládala stále presúvať. A tiež vydržala vonku v kočíku sedieť kratšie. Zažili viac
obmedzení, hlavne keď chceli ísť niekam,
kde sa so Zuzkou ísť nedalo. Na druhej strane sme sa vždy snažili, aby mali kamarátov,
chodievali na rôzne akcie. Veľakrát bol s nimi
iba jeden rodič. Vďaka starým rodičom, ktorí
pri Zuzanke zostali, sme mohli so zdravými
deťmi chodievať na výlety. Teraz Zuzku berú
ako všetky deti svojich súrodencom. Majú ju
radi, aj sa hnevajú - napr. keď pozerajú telku
a Zuzanka sa rozhodne kričať. Nemáte šancu
nič počuť, vtedy ju okrikujú, hoci vedia, že to
nepomôže. Dokonca mám pocit, že Zuzku to
náramne baví. Myslím, že je pre nich jednoducho sestra a berú ju takú aká je.
Čo sa týka pomoci je veľká výhoda mať
zdravé deti, však?
Najväčšia pomoc je pre mňa to, keď ju môžu
postrážiť. Hlavne syn je už veľký. Keď je doma,
(čo už teraz nie je až taký častý zjav) berieme s mužom nohy na plecia a preč z domu
(smiech). Zoberieme psa a ideme sa prejsť.
Totálna sloboda, ani jedno dieťa s nami!
Keď je manžel na nočnej, pomáha mi syn
Zuzku uložiť do postele. To je neoceniteľná
pomoc, pretože má sily viac ako ja. A keď
ju nesieme, Zuzka sa usmieva a zbožne
na neho hľadí (asi, že sa jej konečne venuje).
Už aj dcérka sestru postráži aspoň chvíľku.

Ak si nájdeš chvíľku sama pre seba čo
rada robíš?
Voľný čas, pojem dlho neznámy. Manžel niekedy veľa pracuje, pretože niekto nás musí
živiť. Ale každý ho potrebuje a život ma donútil nájsť si ho. Veľmi rada čítam. Chodím
cvičiť a tak sa konečne dostanem z domu.
Snažím sa chodiť von, keď sa dá. Pomôžu
aj starí rodičia. Zuzka je už veľká a tak aj pre
nich je obtiažne postarať sa o ňu. Naši priatelia chodia k nám, lebo vedia, že je to pre nás
jednoduchšie. Občas si niečo píšem. Písanie
je pre mňa relax a hlavne iná činnosť ako
stereotyp, ktorý poznáme všetky, čo sa staráme o svoje postihnuté deti. Starostlivosťou
o nich strácame veľkú časť slobody, - nemôžeme robiť čo chceme, ísť kam chceme. To je
podľa mňa horšie, lebo postarať sa o všetko
čo dieťa potrebuje, to sa naučí každý. So samotou a vedomím, že keď potrebuješ odísť,
musíš vždy niekoho zohnať je ťažšie sa vyrovnať. I keď si myslím, že vždy sa dá nájsť
niečo, čo nám robí radosť a šťastie si nosíme
všetci vo svojej hlave.
Ako vznikla kniha Veselé zvieratká? Čo ťa
viedlo k napísaniu tejto knižky?
Knižka vznikla vďaka mojej mladšej dcérke.
Často som jej čítala a ona chcela básničku
o pavúkovi. Keď som nič nenašla, skúsila so ju
napísať. V mojej básničke pavúk zjedol muchu.
Čo sa dcérke nepáčilo a musela som to opraviť. Potom prišli ďalšie zvieratká. Nakoniec bol
o každom zvieratku malý veselý príbeh. Čítali
sme ich dookola až ich vedela naspamäť. Kým
vyšla knižka prešlo veľa času. Pomohlo mi veľa
ľudí. Deti z umeleckej školy Jánoš nakreslili
krásne obrázky. Tak sa z knižky teším a snáď sa
deťom budú páčiť a potešia ich.
Zuzana Lacková
Knihu si môžete objednať na adrese:
zlackova72@gmail.com
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Hipoterapia

pre Christiánka
Christianko - Autista! Nevie klamať, pretvarovať sa... a nemá predsudky... Christián
túži, sníva, ľúbi tak ako každé iné dieťa v jeho
veku. V porovnaní so svojimi rovesníkmi má
to však o kúsok ťažšie, je autista. Jeho deň
má viac príchutí a zápletiek. Zvláda ich najlepšie ako vie aj vďaka ľuďom, ktorých má
okolo seba. Ľúbia ho. Chcete ho spoznať?
Môj príbeh sa začína 22.12.1997, kedy som
odhodlaná, plná odvahy a entuziazmu čakala na príchod nášho chlapčeka na svet. Všetko prebiehalo úplne bez problémov a my
sme sa veľmi tešili. Áno, bol tu náš Kiko. Krásne, donosené a úplne kľudné bábätko. Tak
dobré, že ma to až zarážalo. Všetci mi hovorili aké mám šťastie, že stále len spinká, vôbec
neplače. Prvýkrát ma začal nahlodávať ten
pocit neistoty, ktorý sa na veľmi dlhú dobu
usídlil v mojom živote. Zaspal pri každom
jedení, takže sa vlastne ani poriadne nenajedol. Nasledovali dlhé týždne a nekonečné
mesiace, kedy sa náš život točil iba okolo prijímania potravy, ktoré absolútne odmietal.
Vôbec som tomu nerozumela a priznám sa,
že dodnes som nenašla pre mňa uspokojivú
odpoveď. Boli to mučivé chvíle, kedy sme si
zapisovali každý vypitý mililiter. Vystriedali
všetky možné mlieka a hlavne, kedy som začala pochybovať sama osebe.
Pýtať sa - Nie je chyba vo mne? Robím niečo
zle? Kládla som si neuveriteľne veľa, dnes už
viem, že nezmyselných otázok. Nasledoval
kolotoč vyšetrení. Začali sme cvičiť Vojtovu
metódu, po ktorej v 19 mesiacoch urobil prvé
krôčiky. Stále však nerozprával a nereagoval
na naše pokyny, dokonca ani na meno. Začali sme teda „tortúru“ návštev po lekároch –
ušné, očné, neurológ, psychológ, psychiater,

metabolická, genetická a dokonca aj ortopedická ambulancia, rehabilitačný lekár, gastroenterológ a nefrológ, jednoducho všetko, čo
sa dalo. Kiko výrazne zaostával motoricky, nesedel, nelozil a mal značnú hypotóniu.
Džavotanie aj začalo, no nepokračovalo
do slovíčok. Neprejavoval emócie, neusmieval sa na ľudí, bolo mu jedno či niekto prichádza alebo odchádza. Zaujímali ho veci,
ktoré sa otáčali, svietili a v TV ho vždy zaujali
len reklamy. Nepozeral rozprávky. Podrobne
sledoval detaily na hračkách, ale so samotnými hračkami sa veľmi nehral.
Keď mal Kiko štyri roky, konečne som sa
dozvedela jeho diagnózu – autizmus. Hneď
po určení jeho diagnózy som sa s Christiánkovým otcom rozviedla. Christiánkovi sa rapídne zhoršil aj jeho zdravotný stav. Pribudlo
nám niekoľko nových diagnóz. V poslednej
dobe začal veľmi zle chodiť. Vytáča päty
do vnútra. Ortopéd mu zistil výraznú valgozitu členkov. Antverzia ramien, predsunutie
hlavy, hypotóniu svalstva, hrudná kyfóza.

rehabilitácie, masáže, ortopedickú obuv,
ortopedické vložky, masážne gély, ortézy,
rehabilitačné cvičenia.
Finančné prostriedky žiadam na hipoterapiu
a rehabilitačné cvičenia s osobným trénerom.
Finančne je to veľmi nákladné, no tieto cvičenia mu veľmi pomáhajú a upravujú, formujú
jeho postavu, ktorá je deformovaná. Cvičenie
mu pomáha aj odstrániť bolesti chrbta.
Finančnú pomoc by som potrebovala na cvičenia s osobným trénerom. Kikov stav sa
zhoršil a potrebuje pravidelné cvičenia, ktoré však sú veľmi nákladné. Tieto cvičenia mu
však veľmi pomáhajú a zmierňujú bolesť.
Mám poslednú možnosť zmierniť jeho hrudnú kyfózu vzhľadom k jeho veku. Môže prísť
k tak vážnej zmene tvaru chrbtice, že sa čiastočne zmení vzájomné usporiadanie orgánov v hrudnom koši. To môže viesť k útlaku
srdca, pľúc alebo veľkých ciev.

Do budúcna ho vraj čakajú bolesti a vykrivenie celého tela. Odporučil nám kúpele,

Ďakujeme, s úctou Kunovská.
Číslo účtu - 2619925479/1100
tel.: 0902 658 830

Pomoc pre Simonu a jej rodinu
Inak obdarená Banskobystričanka Simona Strelcová sa prednedávnom stala polosirotou. Jej milujúca mamička ju opustila nečakane. Svoje dve dcéry - vysokoškoláčku Simonu a jej bezmála
trojročnú sestru Chiaru - odovzdala do rúk svojho milujúceho manžela, ktorý sa o svoje dve lásky
stará ukážkovo. S náhlou stratou manželky a matky sa rodina vyrovnáva veľmi ťažko, ale veria, že
časom všetko prebolí a ich život naberie ten správny smer. Nežiadajú ani finančnú, ani materiálnu pomoc! Veľmi by však potrebovali výpomoc do domácnosti vo forme osobnej asistencie pre
Simonu a au pairky pre Chiaru, hlavne počas školských prázdnin a voľných dní, resp. podľa potreby. Veríme, že sa nájdu spoľahliví a dobrí ľudia, ktorí tejto ťažko skúšanej, ale úžasne súdržnej
rodine ochotne a radi pomôžu.
Ak chcete pomôcť a podporiť Simonu finančne, môžete na čísle účtu: 2881445155/0200,
IBAN: SK0702000000002881445155 alebo zbieraním 2% z daní.
Informácie vám poskytneme na e-mailovej adrese: barbierosella82@gmail.com
tel. 0944 963 956 (len SMS komunikácia). Ďakujeme Y
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Komplexná rehabilitácia ako súčasť vzdelávania - Utrpenie bezprostredne
nevedie k zúfalstvu. Len utrpenie, ktoré je bez zmyslu, končí zúfalstvom
Škola je inštitúciou vzdelania. Vzdelanie dáva
lepšie možnosti pre uplatnenie sa na trhu práce a je hlavným predpokladom zamestnania,
ktoré vedie k sebestačnosti a zároveň podmieňuje spoločenskú dôstojnosť a sebaúctu.
Každá škola by mala mať niečo, čo je vlastné
iba jej. Mala by mať svoju vlastnú tvár, svoje
vlastné tradície, svoj vlastný rukopis. Od vedenia školy závisí jej kvalita. Teda nositeľom
modelu kvality školy je predovšetkým jej
vedenie, tvorené úzkym okruhom vedúcich
pracovníkov, podieľajúcich sa spolu z riaditeľom školy predovšetkým na personálnom
obsadení a plnení úloh školy. Tieto úlohy
stanovuje na jednej strane zriaďovateľ,
na druhej strane sú odvodené od legislatívnych predpisov alebo požiadaviek riaditeľa
danej školy.
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím pri IPR v Bratislave na Mokrohájskej ulici 1 je zameraná
na ich profesijnú prípravu a tvorí súčasť
komplexu. Tento komplex je časti verejnosti známy pod názvom Inštitút pracovnej
rehabilitácie občanov so ZP. Ide o jedinú
inštitúciu na Slovensku, ktorej špecifikom je
súbežnosť procesu edukácie a rehabilitácie
u detí a mládeže v procese ich profesijnej
prípravy, ale aj proces komplexnej rehabilitácie pre zdravotne postihnutých, bez užšej
špecifikácie ich zdravotného postihnutia
a to až po zapojenie sa do pracovného procesu na trhu práce. Inštitút pracovnej rehabilitácie poskytuje komplexnú rehabilitáciu
žiakom so zdravotným postihnutím špecifikovaným ako telesný postih, choroba alebo
zdravotné oslabenie a dospelým občanom
so zdravotným postihnutím bez úzkej špecifikácie tohto postihnutia. Rehabilitácia hlavne vo svojom komplexe je jednou z najhlavnejších podmienok k tomu, aby sa človek so
zdravotným postihnutím úspešne pracovne
a spoločensky integroval, a tak sa stával
v spoločnosti užitočným. Rehabilitáciou,
teda pripravujeme zdravotne postihnutých
na zmysluplný život v spoločnosti, v ktorom
práca je hlavnou podmienkou tejto zmysluplnosti. Komplexná rehabilitácia v každej
svojej zložke obsahuje prvky obnovujúce
schopnosti a spôsobilosti ľudí so zdravotným postihnutím nevynímajúc z tejto skupiny ani deti a mládež. V Komplexnej rehabilitácií ide o súbor motivačne aktivačných
činností v smere výchovnom - pedagogickom, zdravotnom - medicínskom, sociálnom
a pracovnom a ich proporciálnom zastúpení
v celom tomto procese .
Neformálne sa aj zdravotne postihnutý človek rozvíja počas celého svojho života. Formálne len počas určitého obdobia, najčastejšie počas obdobia detstva a dospievania.
Rehabilitácia je však takmer vždy v každom
www.inakobdareni.sk

období trvalou súčasťou života zdravotne
postihnutého, a preto môžeme vychádzať
s predpokladu, že u takto charakterizovaného jednotlivca ide o proces trvalý, z ktorého
sa nevyrastá, ale v každom období vedie
k zlepšeniu stavu v smere integrity konkrétnej danej osoby s postihnutím.
Vo vzdelávaní sa zohľadňujú špecifiká zdravotného postihnutia. Vzdelávanie na základnej úrovni poskytujú zdravotne postihnutým
špeciálne školy koncipované pre jednotlivé
druhy a kombinácie postihnutia (viacnásobne postihnutí). Inštitút pracovnej rehabilitácie je inštitúciu zastrešujúcu potreby
a požiadavky zdravotne postihnutých nielen
žiakov v profesijnej príprave, ale aj zdravotne postihnutých občanov. Táto inštitúcia
vykonáva aj neformálny dohľad a poradenstvo pre zdravotne postihnutých občanov
v Slovenskej republike v zmysle ich nárokov
v smere finančného zabezpečenia a to v tesnej komunikácií so zdravotne postihnutým
občanom a sociálnou poisťovňou.
Súčasťou procesu komplexnej rehabilitácie
je aj proces pracovnej rehabilitácie. Tento
je cielený na telesne postihnutých, chorých
a zdravotne oslabených žiakov v odbornej
profesijnej príprave ale aj na ostatných zdravotne postihnutých občanov v dospelom
veku. Ide o zložitý proces postupného obnovenia, navrátenia pracovných schopností
– zručností a návykov u zdravotne postihnutých občanov a o proces nadobúdania
odborných, pracovných zručností a pracovných návykov vedúcich k pracovnej spôsobilosti v určitej konkrétnej odbornej činnosti
u žiakov so zdravotným postihnutím. Obnovenie a navrátenie smeruje k dvom základným atribútom predovšetkým pracovnej
integrácie. Obnovou pracovných zručností
alebo ich náhradou budujeme nové alebo

obnovené pracovné spôsobilosti a orientujeme občana so zdravotným postihnutím
na trh práce. Návratom rozumieme sociálno
- integračné snahy – teda návrat do normálneho prostredia, kde človek zo zdravotným
postihnutím žije zmysluplným životom
a svojimi intelektuálnymi i manuálnymi
spôsobilosťami realizovanými v praktických
činnostiach má cítiteľný podiel na rozvíjaní
spoločnosti, v ktorej žije. Edukácia a rehabilitácia v zariadení IPR tvoria teda organickú
jednotu, kde edukácia v zmysle profesijnej
prípravy končí po štyroch rokoch prípravy,
ale proces rehabilitácie pokračuje ďalej. Rehabilitácia smeruje k zlepšeniu pracovného
potenciálu zdravotne postihnutého občana
a edukácia k výberu a možnosti jeho uplatnenia na trhu práce v jeho dispozičnej miere
a to je cieľ tejto edukačne – rehabilitačnej
kombinácie majúcej medzirezortný charakter. Cieľom Inštitútu pracovnej rehabilitácie
je pomôcť každému občanovi so zdravotným postihnutím na Slovensku do takej
mieri, aby sa napriek svojím zdravotným obmedzeniam dokázal dopracovať k samostatnému a nezávislému spôsobu života a znovu
nadobudol svoju osobnú dôstojnosť v procese dôstojnej práce, za ktorou je dôstojný
život tak dôležitý pre človeka s postihnutím,
ako aj pre spoločnosť, v ktorej žije.
V IPR dokonca kopírujeme doporučenie
Rady Európy, ktorá v roku 1992 vydala doporučenie číslo R/92/6, cieľom komplexnej
rehabilitácie je poskytnúť osobám so ZP čo
najširšiu účasť na spoločenskom a hospodárskom živote.
S pozdravom, PhDr. Dušan Piršel
Riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu
občanov so zdravotným postihnutím
Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava
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ROK 2016 - PARALYMPIJSKÝ ROK
Rok 2016 sa celý niesol v duchu letných paralympijských hier v Rio de Janiero v Brazílii
nielen na celom svete, ale aj u nás. Všetko
naše úsilie smerovalo k tomu, aby sme splnili limity účasti do Ria. Preto sme sa okrem
pretekov, o ktorých sme hovorili v minulom
čísle, zúčastnili aj ďalších športových aktivít.

Otvorené majstrovstvá Nemecka
IDM 2016 v Berlíne
30. ročník medzinárodných majstrovstiev
Nemecka - IDM 2016 sa konal v Berlíne
v dňoch od 8.6. do 12.6.2016. Z nášho klubu
sa pretekov zúčastnili Jadranka Marić, Karina
Petrikovičová, Adam Riečičiar a Marek Sloboda. Na týchto majstrovstvách mala štartovať aj Tatiana Blattnerová, ale mala úraz
ruky (zlomený prst na ruke), tak sa pretekov
nemohla zúčastniť. Ako osobní asistenti boli
Katarína Marić a Milan Sloboda, ktorý bol
súčasne aj tapperom a vodičom našej časti
výpravy. Vo výprave bola ešte trénerka Daniela Šipošová.

Vo svojej skupine postihnutia získala v tejto
disciplíne bronzovú medailu. Svojimi výsledkami potvrdila oprávnenosť svojej účasti
na PH Rio 2016 najvyšším ziskom počtu 706
bodov zo všetkých plavcov výpravy SPV, ktorých bolo na týchto pretekoch celkom osem.
Jadranka MARIĆ, S9, SB8, SM9 - štartovala v piatich disciplínach, z toho v štyroch
disciplínach si zaplávala osobný rekord,
najkvalitnejší na 100 m a 400 m v.sp. V bodovom hodnotení získala z výpravy SPV tretí
najvyšší počet 466 bodov. Adam RIEČIČIAR,
S5, SB4, SM5 - štartoval v piatich disciplínach,
kde si v troch disciplínach zaplával osobné
rekordy, najkvalitnejší bol v disciplíne 100 m
prsia, kde vo svojej skupine postihnutia
získal aj bronzovú medailu. Najvyšší počet
bodov, ktorý získal v bodovom hodnotení, bolo 209 bodov. Marek SLOBODA, S11,

SB11, SM11 - štartoval v piatich disciplínach,
kde v disciplíne 400 m v.sp. si zaplával veľmi
kvalitný osobný rekord. V disciplíne 100 m
prsia si zaplával tiež kvalitný osobný rekord a ako druhý člen výpravy SPV si vyplával účasť v OPEN Jugend B finále, kde
skončil na 8. mieste z 10 plavcov. V disciplíne
100 m znak získal striebornú medailu. Celkovo si zaplával tri osobné rekordy. Najvyšší
počet bodov, ktorý získal v bodovom hodnotení, bolo zisk 293 bodov.

IWAS Under 23 World Games 2016
Na pretekoch the IWAS Under 23 World
Games, ktoré sa konali v dňoch od 29.6.2016
do 3.7.2016 v Prahe sa zúčastnili i plavci zo Slovenska pod záštitou SPV. Pretekov sa zúčastnilo viac ako 400 športovcov z 30 krajín sveta
v športoch: atletika, stolný tenis, šerm na vozíku a plávanie. V plávaní sa pretekov zúčastnilo
17 štátov z celého sveta. Okrem plavcov z PK
TZPŠ DOLPHINS - Anny Gettlerovej, Jadranky
Marić a Adama Riečičiara sa pretekov zúčastnil

Dosiahnuté výsledky
Karina PETRIKOVIČOVÁ, S13, SB13, SM13 štartovala v piatich disciplínach, v ktorých
by mala štartovať na paralympijských
hrách v Rio de Janeiro 2016, kde bude
za plávanie jediná reprezentantka zo SR.
Svojimi výsledkami potvrdila správnosť prípravy na paralympiádu, keď si v disciplíne
200 m polohové preteky zaplávala osobný
rekord. V ostatných disciplínach sa pohybovala v blízkosti osobných rekordov. V dvoch
disciplínach - 100 m motýlik a 200 m polohové preteky, bola náhradníčkou do OPEN
finále podľa zisku počtu bodov. V disciplíne
100 m znak sa prebojovala do OPEN Ženy
B finále podľa počtu bodov, ale pre bolesti v ramene do neho nakoniec nenastúpila.
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i plavec Viktor Verba z PK CHEMES v Humennom. Doprovod tvorili Ján Gettler, Katarína
Marić PK TZPŠ DOLPHINS a Marián Tomahogh
a Marián Verba z PK CHEMES Humenné. Vedúcou výpravy bola Daniela Barbušová.
Jadranka MARIĆ, S9, SB8, SM9 - štartovala v šiestich disciplínach a vyplávala si tri
bronzové medaily, 6-krát sa prebojovala
do finále. Anna GETTLEROVÁ, S8,SB7,SM8
- štartovala v piatich disciplínach, štyrikrát
sa prebojovala do finále. Adam RIEČIČIAR,
S5, SB4, SM5 - štartoval v piatich disciplínach,
do finále sa prebojoval 5-krát, vybojoval si
jednu bronzovú medailu. Viktor VERBA,
S8, SB7, SM8 - štartoval v šiestich disciplínach, 5-krát sa prebojoval do finále, z toho
sa dvakrát umiestnil na 4. mieste.
Slovenská výprava získala štyri bronzové
medaily, všetci medailisti sú členmi nášho klubu.

XV. PARALYMPIJSKÉ HRY RIO 2016
Karina PETRIKOVIČOVÁ ako jediný zástupca slovenského paraplávania splnila sedem
limitov účasti na PH v Riu 2016, z toho boli
štyri limity „A“ a tri limity „B“. Na základe
týchto výsledkov som ju po dohovore s pretekárkou prihlásila do piatich disciplín - 100 m
motýlik, 200 m polohové preteky, 50 m voľný
spôsob, 100 m voľný spôsob a 100 m znak.
V disciplíne 100 m motýlik boli zlúčené
všetky skupiny postihnutia S11 až S13 a z prihlásených 20 pretekárok mala 16. prihlásený
čas. Zaplávaný čas 1:20,83 predstavuje zaostanie za osobnými rekordom o 0:03,45, čo
predstavuje zaplávaný 18 čas z 20 štartujúcich. Táto disciplína nie je jej hlavná disciplína, zaplávaný čas bola daň prvému štartu
na PH a veľmi veľkému predsavzatiu zaplávať osobný rekord a čiastočne aj daň tomu,
že som ako trénerka bývala mimo paralympijskej dediny, a tým ju všetko rozptyľovalo,
lebo bola odkázaná na seba pri svojom zrakovom postihnutí.
www.inakobdareni.sk

V disciplíne 200 m polohové preteky štartovali plavkyne skupiny postihnutia S13,
z prihlásených 17 pretekárok mala 14. prihlásený čas. Zaplávaným časom 2:47,24 si
vytvorila nový osobný rekord zlepšený
o 0:00,38 sek. V celkovom poradí klesla
o jednu priečku a skončila v tejto disciplíne
nakoniec na 15. mieste.

priečku, čím splnila svoj cieľ, hoci v kútiku duše poškuľovala po medaile.
Nevyšlo Ti to teraz, Karinka, ideme do Tokia.
Napísala: Ing. Daniela Šipošová,
osobná trénerka plavcov
PK TZPŠ DOLPHINS v Bratislave

V disciplíne 50 m voľný spôsob bolo prihlásených 20 pretekárok len skupiny postihnutia S13 a mala 16. prihlásený čas. Aj v tejto
disciplíne si utvorila nový osobný rekord
časom 0:29,92, čo predstavuje zlepšenie
osobného rekordu o 0:00,26 sek. Týmto
časom si udržala pôvodné 16. miesto. V Londýne by sa týmto časom umiestnila na 8.
mieste vo finále. Táto disciplína bola veľmi
náročná, keďže v 76 stotinách sekundy sa
umiestnilo 10 plavkýň a v nasledujúcich 93
stotinách sekundy bolo ďalších 6 pretekárok.
Neskutočne náročná disciplína!
V disciplíne 100 m voľný spôsob boli zlúčené všetky skupiny postihnutia S12 a S13
a z prihlásených 20 pretekárok mala 16. prihlásený čas. Zaplávaný čas 1:06,18 predstavuje nový osobný rekord a zaplávaný čas je
lepší o 0:01,06 sek. V celkovom poradí skončila na 17. mieste z 19. štartujúcich.
Hlavnou disciplínou Kariny Petrikovičovej
bolo 100 m znak. V tejto disciplíne bolo
prihlásených 14 pretekárok skupiny postihnutia S13 a prihlásený čas bol štvrtý najlepší. Táto disciplína bola naša najdôležitejšia.
Cieľom bolo dosiahnuť lepšie umiestnenie
ako v Londýne, kde sme sa umiestnili na 6.
mieste vo finále. V rozplavbe dosiahla čas
1:14,68, čím zaostala za osobným rekordom
0:00,11 sek. a dostala sa týmto časom na 5.
mieste do poobedňajšieho finále. Vo finále
sa časom 1:14,61 umiestnila na 5. mieste
a za osobným rekordom zaostala 4 stotiny
sekundy. Toto je najlepší výsledok zrakovo
postihnutého plavca v histórii SR. Za medailovým umiestnením zaostala o 2,36 sek.
Oproti Londýnu sa polepšila o jednu
december 2016 I Inak obdarení I
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Dentálna hygiena
Zubný kaz
V dnešnom čísle sa budeme venovať zubnému kazu. Vedeli ste, že
zubný kaz je najčastejšie infekčné ochorenie na Slovensku? Postihuje
skoro 90% obyvateľstva. To že máme vysokú kazivosť chrupu detí aj
dospelých všetci vieme, ale že je to infekčné, má prekvapilo maximálne v začiatkoch môjho štúdia.
Za kaz sú zodpovedné baktérie v dutine ústnej Steptococcus mutans (SM) a Lactobacillus (LB), ktoré ale dieťatko pri pôrode v ústach
nemá. Dutina ústna novorodenca je sterilná a tieto baktérie získava
od rodičov a okolia bozkami, oblizovaním lyžičky, cumlíka... Len slina
je transportná tekutina, v ktorej baktérie prežijú.
Tieto baktérie dokážu spracovať cukor, sacharidy a vedľajší produkt
toho kvasenia sú kyseliny. Tieto kyseliny dokážu poškodiť povrch
zubnej skloviny, tzv. demineralizácia (ľudovo nazývané aj nesprávne „odvápňovanie skloviny“ – nesprávne, lebo sa uvoľňujú aj iné
minerály, nie len vápnik ). Prejavuje sa to väčšinou kriedovo bielymi
škvrnami na sklovine. Keď je narušený povrch zubnej skloviny, baktérie majú ideálne podmienky na množenie a pokračovanie procesu
do hĺbky. Preto, keď lekár ošetruje kaz, používa rôzne stupne lokality
a označenie hĺbky kazu.
Stupeň 1 - biela škvrna na sklovine, dá sa ešte proces zastaviť výrobkami na spevnenie skloviny a nemusí sa kaz vytvoriť. Dôležitá je
včasná diagnostika a následné ošetrovanie.
Stupeň 2 - kaz v sklovine – väčšinou ešte nie je bolestivý. V sklovine
nie sú nervové zakončenia a preto častokrát je pacient prekvapený,

poradňa
keď ho lekár objaví. Ak je dobrý stomatológ ošetrí aj menšie kazy,
aby nepokračovali a pacient nechodil do ambulancie, že ho bolí zub.
Tomuto sa snaží prechádzať aj preventívnymi prehliadkami.
Stupeň 3 - kaz v dentíne – vrstva zuba nazývaná aj „zubovina“ pod
zubnou sklovinou, kde už sú nervové zakončenia. V začiatkoch pacient pociťuje omínanie na chlad, kyslé, sladké potraviny a neskôr
bolesivosť pri jedle a pití nápojov. Tieto výplne (plomby sú už väčšie,
drahšie, ošetrenie bolestivejšie...)
Stupeň 4 - kaz pulpy – baktérie už prešli do dreňovej dutiny a spôsobili dráždenie a zápal pulpy. V dreňovej dutine je cievne zásobenie
zuba a tiež nervy. Preto už tento kaz veľmi bolí a bohužiaľ neprestajne,
cez deň aj v noci. Niekedy, keď má pacient veľký strach, nejde včas tento proces ošetriť a zub „odumrie.“ Odborne je devitálny. Potom už zub
nebolí, ale nerv v zube „hnije“, rozkladá sa a môže vytvoriť nález (zápal,
absces, cystu) pod zubom, a to už je väčší problém. Je to zápalové ložisko v tele a organizmus s tým bojuje. Veľakrát sa objavia aj v krvných
hodnotách zápalové faktory a pri tom sa človek cíti zdravý.
Tomuto všetkému sa dá predchádzať správnym čistením zubov,
na všetkých plôškach zubov, lebo baktérie Streprococcus mutans
a Lactobacillus sa nachádzajú v zubnom povlaku. Správnym stravovaním a ak aj náhodou ich už v ústach máte, tak ako 90% iných ľudí,
je len na Vás, či im dáte šancu vytvoriť kaz.
Prajem zdravé úsmevy a zuby bez bolestí.
Andrea Snopková, diplomovaná dentálna hygienička
www.dental-lady.sk

Hovoriace knihy prinášajú deťom radosť, zábavu i poznanie
Radi by sme vám predstavili naše hovoriace knihy. Hovoriaca kniha je
darček, ktorý poteší, didaktická pomôcka, ktorá naučí ako aj hračka,
ktorá zabaví. Sme slovenské vydavateľstvo s najširšou ponukou detských hovoriacich kníh na slovenskom trhu.
Naše IRS hovoriace knihy sa od bežných kníh odlišujú tým, že deťom
prinášajú kombináciu zvukových a zrakových podnetov. S použitím
IRS pera sa knižky stávajú hovoriacimi s množstvom nahovorených
textov, pútavých príbehov, riekaniek, hádaniek, pesničiek, zvukov
z prírody a úloh na spätnú kontrolu.
Práca s hovoriacimi knihami u detí rozvíja sústredenie, matematické,
priestorové a logické myslenie.
IRS hovoriace knihy sa osvedčili pri aktivitách zameraných na:
• podporu správnej výslovnosti, plynulosti a rýchlosti čítania,
• rozširovanie slovnej zásoby,
• porozumenie informácií na základe hovoreného textu,
• podporu pozornosti,
• sluchovú pamäť a diferenciáciu,
• upevňovanie grafickej podoby textu.
IRS hovoriace knihy predstavujú vhodnú pomôcku aj pri vývinových
poruchách učenia. Naše knihy vznikajú na Slovensku, nie sú to prevzaté diela zo zahraničia. Deti sa s nimi dokážu zabávať celé hodiny
a pritom sa učiť bez toho, aby si to uvedomovali.
Viac informácií, inštruktážne videá, ako aj ukážky elektronických verzií jednotlivých kníh nájdete na stránke www.hovoriaceknihy.sk
Zľavu 10 % na všetky hovoriace knihy môžete získať po zadaní
kódu „irs-inakobdarení“ v e-shope www.hovoriaceknihy.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.

december 2016 I Inak obdarení I
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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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17.11.2016 sme podporili spomienkový
koncert v Špecializovanom liečebnom
ústave Marína
v Kováčovej

Foto: Igor Frimmel, Petra Sekáčová, Marek Vaco
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Benefičné podujatie INTEGRÁCIA PRE SENIOROV v Poprade
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Benefičné podujatie INTEGRÁCIA PRE SENIOROV v Poprade

Zdvíhacie zariadenia
Plošina, schodolez, stropný zdvihák?
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Bezplatné: Zameranie a odskúšanie
Poradenstvo
Na mieru pre vás
Pomoc s doplatkom

Pridajte sa k nám!
Zavolajte naše bezplatné číslo
0800 105 707
Získajte Vaše registračné číslo
Využívajte výhody nášho Klubu SPIG
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Schodolez Sherpa N 902 s vozíkom

www.spig.sk • www.inakobdareni.sk

Náš bezplatný mesačník
INAK OBDARENÍ

Dôveryhodná
Firma
2016

skutočné príbehy, terapie, rady a zákony,
pozitívna motivácia, prírodné liečby,
recepty, oznamy, pozvánky, inzercie,
združenia a spoločnosti

Občianske združenie
INAK OBDARENÍ
pomoc s doplatkom na zdvíhacie zariadenia
poradenstvo pri vybavení príspevku
poradenstvo v ostatných oblastiach
starostlivosti o ZŤP
Stropný zdvihák

Schodisková sedačka

Šeková knižka Klubu SPIG
pomoc s doplatkom do 10% z ceny
zdvíhacieho zariadenia,
získate zvýhodnenia a benefity
na nákup zariadení spoločnosti SPIG,
poskytujeme Vám poradenstvo
a pomoc pri vybavení príspevku
na zdvíhacie zariadenie,
Šikmá plošina Stella

Zvislá kabínová plošina bez ohradenia

získavate 10% zľavy na nákup našich
produktov od firmy KSP ITALIA
(zdviháky, skútre, postele...),
získate bezplatný vstup na 12
benefičných podujatí po celom
Slovensku,
máte možnosť zúčastniť sa zlosovaní
o hodnotné ceny

Informačný portál
INAK OBDARENÍ
www.inakobdareni.sk
Zvislá plošina bez ohradenia

Vnútorná šikmá plošina do zákrut

bezplatná linka 0800 105 707

reklamnýpartner

mediálnypartner

partner

30.11.2016 sme podporili
charitatívny koncert
v Rožňave

Foto: Milan Maršalka, Petra Sekáčová, Gabriela Teplická

Autizmus - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom SPOSA BB ¨

Muzikoterapia
Vďaka nadácii SPP, Maťko mohol celé prázdniny a jesenné dni tráviť na muzikoterapii
s terapeutkou Deniskou. Najprv som si myslela, že ledva vydrží hodinku, ale opak bol pravdou. Vydržal vždy dve. Vyberal si nástroje,
ktoré odbúravali jeho stres, s terapeutkou ostal čas prebrať aj rôzne príčiny jeho správania
a možných prístupov. Na začiatku nám rozhovory nedovolil, ale postupným venovaním
sa nástrojom, ktoré mal rád, nechal priestor
i pre nás. Momentálne sa snažím aj cez túto
možnosť nastaviť podmienky do budúcnosti
v spolupráci s terapeutkou na nových prístupoch k dieťaťu, ale aj rodiča k sebe.
Maťko si cez prázdniny sám vo svojej izbe vytvoril priestor na hru na svojich domácich nástrojoch. Naučil sa pískať do píšťalky a do fúkacej harmoniky, čo už je pokrok. Ide mu to
ešte slabo, ale dokáže to. Momentálne sa učí

pracovať s tabletom. Aj pani učiteľka v triede
s ním pracuje, a z dôvodu zlej motoriky prstov
na rukách mu vyrobila aj špeciálnu rukavicu,
z ktorej mu trčí len jeden prst. Oceňujem jej
kreativitu. Doma tiež spolu riešime drobnosti na našom tablete, hráme jednoduché hry,
najradšej má varenie, bublinky a kreslenie, aj
toto je posun. Niekedy ho tablet vôbec nezaujímal. Od začiatku školského roka s Maťkom
chodím na obedy a učím ho zvládať rušivé
momenty, na ktoré reaguje. Často zje všetko
a pomaly sa posúvame.
Vďaka Janke Vigašovej sme v lete chodili
na koníka a na feldenkrais. Spoločný efekt
nepatrný, ale predsa, že sa začal pri jazde
na koníkovi pohybovať v koordinácii s jeho
chôdzou. Každá terapia, ktorá sa dieťaťu
dopraje pri trpezlivom opakovaní, časom
prinesie efekt. Sú chvíle, kedy sú dni ťažké
a smutné, ale sú aj tie, keď sa tešíme z malých, ale veľmi dôležitých posunov.
Mária Helexová

Podporná svojpomocná skupina „Od seba k dieťaťu“
V novembri presnejšie 4.11. sme začali s podpornou skupinou pre rodičov detí s autizmom, dospelých ľudí s autizmom a príbuzných. Stretli sme sa večer v piatok, celé
centrum bolo prázdne a tak nám umožnilo
v pokoji hodinu a pol hovoriť o veciach, ktoré
ostali tam, kde odzneli. Prišla medzi nás nová
mamina, ktorá ešte len hľadá, či to čo na svojom dieťati sleduje, je obávaný autizmus.
Posmelili sme ju, aby sa nebála a nestrácala
nádej. Súčasťou skupiny bola mamina, ktorá
má dieťatko s podobnými problémami, poradila jej, čo má vybaviť, za kým ísť. Dieťa jej

zakrátko nastúpi do bežnej školy a jej obavy
sú zákonite oprávnené. Je nevyhnutné, aby
sa rodičia a ľudia s autizmom stretávali. Informácie sú tu z prvej ruky a výmena osobných skúseností môže všetkých rýchlejšie
posúvať vpred. Najväčším problémom,
s ktorým všetci rodičia bojujú je, že nemajú
komu nechať svoje ratolesti a to sa prenáša
aj na istom napätí, ktoré zatiaľ nedokážeme
v terapeutickej skupine odbúrať. Práve z tejto pozície nás to núti rozmýšľať, ako s touto
informáciou pracovať.
Milí rodičia neváhajte a príďte medzi nás, od-

Niečo končí, nové príde

stihnutím OZ Nožička. Rehabilitácia našich
detí a naučenie ich, že nemusia sedieť len
doma, ale aj niekde inde môžu zažiť niečo
nové. Časopis Inak obdarení s článkami, ktoré motivujú mnohých ľudí ísť ďalej.

Je december posledný mesiac v roku. Odkrajuje posledné dni z koláča, ktorý chutil
niekedy sladko, inokedy horko. Spoločne
s rodičmi zo SPOSA BB a našimi priateľmi sa
nám podarili krásne akcie a nebolo ich málo.
Pribudlo množstvo nových možností, priateľov a príležitostí. Nové možnosti práce a spolupráce cez Komunitné centrum Fončorda,
cez Centrum pre deti s viacnásobným po-

Tvorivé dielničky trošku veselo
Koncom októbra sme s deťmi urobili tvorivé
dielničky. Nazbierali sme popadané pestrofarebné listy, z ktorých sme potom s deťmi
tvorili krásne obrázky.
Keď Miriam pripravovala predlohy a s malou
www.inakobdareni.sk

Mnohí naši dobrí priatelia, ktorí určite vedia,
že sú v mojom srdci, i keď možno komunikácia momentálne viazne. Je veľa vecí, ktoré
ešte zrejú a potrebujú čas. Sú ako cesto, ktoré
musí vykysnúť, len vtedy z neho bude dobrý koláč. Veľa sme sa naučili, hlavne z vlast-

dcérkou zbierala listy zo stromov, všimol si
ich pán, ktorý venčil psa. Malá dcérka sa stále
pýtala maminy, či je ten, či onen list dobrý?
Keďže krajšie listy boli ešte na strome, oberali
radšej z neho. Pán po krátkej chvíli sledovania
nadobudol odvahu a podišiel k nim s otázkou
„Pani, vy tie listy budete jesť?“, myslel si, že ich

hoďte strach, hanbu a predsudky, tie vašim
deťom nepomôžu.
Potešújúcim zážitkom pre mňa bola skúsenosť z predposlednej októbrovej stredy,
kedy po rady prišli rodičia z Lučenca, ktorým
momentálne pomáhajú v Lučeneckom Komunitnom centre vytvoriť možnosti pre ich
rodiny, a sami rodičia sa mobilizujú a chcú
niečo robiť. Práve naša podporná skupina
bola jedným z bodov ich záujmu, tvorivé
dielne a terapie, ktoré sa snažíme s deťmi
robiť. Je čas milí rodičia, aby ste začali hľadať
cesty pre vaše deti.
Mária Helexová

ných chýb. Spolupráca s ľuďmi, ktorí vedia,
čo chcú a vedia, že všetko má svoj čas. Deti,
ktoré rastú a ich rodičia, ktorí rastú s nimi.
Prajem vám všetkým zo srdca krásne a Božím pokojom požehnané vianočné sviatky, v kruhu tých, ktorých milujete a šťastný
vstup do Nového roka 2017, aby bol ľahší ako
ten predchádzajúci.
Mária Helexová

zbiera na nejaký exkluzívny šalát. Je zvláštne,
čo všetko dokáže evokovať v ľuďoch zbieranie listov na obyčajnú tvorivú činnosť. Touto
malou anekdotou som len chcela poukázať,
že v živote s autizmom sú aj chvíle, keď sa
na malú chvíľu dobre pobavíme.
Mária Helexová
december 2016 I Inak obdarení I
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¨ svetielko nádeje

Paličkovali pre Svetielko nádeje
Čipkárky z celého Slovenska, ale aj z Chorvátska a Českej republiky sa v októbri stretli
v Novej Dubnici. Presvedčili sme sa na vlastné oči, že ak sa tieto šikovné ženy do niečoho
pustia s nadšením a otvoreným srdcom, nemôže to dopadnúť inak ako výborne.
Na začiatku bola myšlienka zviditeľniť
prácu a projekty Svetielka nádeje prostredníctvom svetlušky, ktorá je súčasťou loga nášho občianskeho združenia.
Dostali sme tip na Klub paličkovanej čipky v Novej Dubnici, ktorý má kontakty
na kluby po celom Slovensku. Ukázalo sa,
že tento tip bol naozaj vzácny. Čipkárky
v Novej Dubnici práve v tomto roku pripravovali celoslovenské stretnutie, ktoré
sa koná každé dva roka a tak sa rozhodli,
že ich podujatie bude mať tentokrát aj
charitatívny rozmer. Naštartovali iniciatívu Paličkujeme pre Svetielko nádeje,
oslovili čipkárky od Košíc až po Bratislavu a k dobrej myšlienke sa veľmi rýchlo
začali pridávať mnohé z nich. Vytvorili
úžasnú kolekciu svetlušiek a pomohli
nám zviditeľniť sa, pretože o Svetielku
nádeje sa vďaka ich iniciatíve dozvedeli
stovky ľudí na celom Slovensku.
Výsledok práce šikovných čipkárok nám doslova vyrazil dych. Na výstave nás totiž vítali
prekrásne práce. Svetluška z nášho loga dostala umeleckú paličkovanú podobu a veru
ťažko sa nám hľadali slová, ktorými by sme
vedeli náležite oceniť túto krásu.

14
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Na slávnostnom otvorení výstavy sa zúčastnil
aj Peter Marušinec, primátor Novej Dubnice,
ktorý prevzal nad podujatím záštitu. Vedúca
klubu Anna Waldeckerová vo svojom príhovore na úvod povedala: „Zišli sme sa už
po štvrtýkrát, aby sme si počas troch dní vymenili skúsenosti, uzatvorili nové priateľstvá
a obyvateľom mesta i okolia priblížili rozmanitosť slovenských čipiek. Naše stretnutie má
ešte jeden rozmer – podporiť občianske združenie Svetielko nádeje. Čipkárky nemajú len
šikovné ruky, ale hlavne dobré srdce. Na podporu občianskeho združenia vytvorili viac ako
tristo darčekov. Práce vytvorili starí i mladí.
Najstaršie čipkárky majú viac ako 80 rokov
a tie najmladšie z Popradu iba 12 rokov.“

obrovskú podporu. Ďakujeme všetkým čipkárkam od Bratislavy až po Košice, ktoré sme
stretli osobne, ale aj tým, ktoré sa výstavy
nezúčastnili a poslali svoje práce pre naše
občianske združenie. Okrem svetlušiek to
boli aj ďalšie krásne čipkované motívy. Ďakujeme aj za dobrovoľné vstupné, na ktorom
sa počas výstavy vyzbieralo 520,-€. Naše najväčšie poďakovanie patrí Klubu paličkovanej
čipky v Novej Dubnici pod vedením Anny
Waldeckerovej.
Vanda Prandorfyová, Svetielko nádeje

Počas rozhovorov s čipkárkami sme odpovedali na ich otázky, pretože ich zaujímalo
všetko, čo s poslaním a projektmi Svetielka
nádeje súvisí. Veľmi citlivo a s obrovskou
dávkou empatie pristupovali k tvorbe svetlušiek, mnohé ku svojim prácam pridali aj
odkazy chorým deťom. Za všetky vyberáme
odkaz čipkárky z Považskej Bystrice: „Milí kamaráti, mám 84 rokov. Prežila som II. svetovú
vojnu. Prekonala som veľa chorôb a tiež aj rakovinu. Vyliečila som sa. Aj vám želám skoré
vyliečenie. Do ďalších rokov vám želám dobré zdravie a radostný život.“
V Novej Dubnici nám učarila nielen krása čipky, ale aj tí, ktorí sa na výstave prezentovali
svojimi nádhernými prácami. Veľmi nás teší,
že sme v radoch slovenských čipkárok našli
www.inakobdareni.sk

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 Detoxikácia organizmu – Kľúč k zdraviu, vydavateľstva Plat4M Books:

Liečivé byliny na podporu
trávenia a na detoxikáciu
Vhodné sú vo forme čajov alebo extraktov
s priaznivým účinkom na činnosť žalúdka,
pečene, obličiek, čriev a podporujúce ich čistenie. Rastlinné čaje sa pripravujú spravidla
zaparením nadzemných častí rastlín, alebo
ako odvary z koreňov či plodov. Môžeme
urobiť aj kombináciu zápar/odvar: najprv
urobíme odvar z tvrdých rastlinných častí,
potom ním zalejeme sušené nadzemné časti
a necháme pariť asi 10 minút. Rastlinné čaje
sa nielenže často odporúčajú na špecifické ochorenia či očistu organizmu, ale sú aj
osviežujúcimi nápojmi na každodenné užívanie.
Prehľad liečivých bylín na podporu trávenia a na detoxikáciu

Jahoda obyčajná - list – má mierne močopudné, sťahujúce a protizápalové účinky, napomáha látkovej premene, priaznivo pôsobí
pri hnačkách a krvavých hemoroidoch.

Orech vlašský – list – pôsobí pri žalúdočných aj črevných kataroch, podporujúci trávenie, tlmí kŕče, má sedatívne a baktericídne
účinky.

Jarabina vtáčia – plod – má močopudné,
protizápalové a mierne preháňavé účinky, je
zdrojom vitamínu C, používa sa ako črevný
regulans.

Ostružina malinová – list – pôsobí močopudne a mierne podporuje tvorbu a vylučovanie žlče.

Kapsička pastierska – vňať – má močopudné účinky.
Kasia úzkolistá – senný list – má preháňavé účinky, priaznivo pôsobí proti zápche.
Komonica lekárska – vňať – má močopudné účinky, upevňuje krvné a miazgové cievy.
Kondurangova kôra – priaznivo pôsobí
pri akútnom a chronickom zápale žalúdka,
podporuje trávenie a vylučovanie tráviacich
štiav, vhodné je užívanie pri nechutenstve.

Bazalka pravá – pri tráviacich ťažkostiach,
bolestiach a zápaloch žalúdka, plynatosti,
zápche, zápaloch močového mechúra.

Krušina jelšová – kôra – pôsobí preháňajúco pri chronickej zápche, slabej perilstatike
hrubého čreva a pri hemoroidoch, mierne
pôsobí proti črevným parazitom.

Benedikt lekársky – pôsobí močopudne
a podporuje trávenie, tvorbu tráviacich štiav
a žlče, posilňuje tráviace ústroje a pečeň.

Ľan úžitkový – semeno – účinkuje mierne
preháňavo, hlienotvorne, priaznivo pôsobí
pri kataroch močových ciest.

Borievka obyčajná – plod – pôsobí močopudne, ako dezinfeciens močových ciest.
Nesmie sa používať pri poškodených a zapálených obličkách.

Lastovičník väčší – vňať – priaznivo pôsobí
na tvorbu a vylučovanie žlče.

Breza previsnutá – list – má močopudné
a mierne potopudné účinky.
Cesnak medvedí – používa sa na žalúdočné
a črevné dezinfekcie, zamedzuje črevným
parazitom.
Čakanka obyčajná – vňať, kvet – pôsobí
žlčopudne, močopudne, podporuje chuť
do jedla a celý metabolizmus, pomáha pri
zápche.
Čučoriedka obyčajná – priaznivo pôsobí
pri hnačkách.
Dúška materina – podporuje trávenie,
posilňuje žalúdok, priaznivo pôsobí pri žalúdočných ťažkostiach, pri kolikách, nechutenstve.
Fenikel obyčajný – pôsobí proti kŕčom
a plynatosti, podporuje trávenie.
Chmeľ obyčajný – šištice - má močopudné
účinky, priaznivo pôsobí na podporu trávenia, vylučovanie žlče a tráviacich štiav.
Ihlica tŕnitá – koreň – má močopudné
a dezinfekčné účinky, zvyšuje vylučovanie
močoviny, je vhodná pri metabolických poruchách, dne, zlepšuje trávenie.
Jablčník obyčajný – vňať – pôsobí proti
hnačkám, na tvorbu a vylučovanie žlče, zvyšuje funkciu pečene.
www.inakobdareni.sk

Lipa malolistá – kvet – má potopudné
a močopudné účinky.

Palina pravá – vňať – priaznivo pôsobí
na zvýšenie chuti do jedla, na tvorbu žalúdočných štiav a na podporu trávenia.
Pamajorán obyčajný – vňať – priaznivo pôsobí na povzbudenie chuti do jedla, na vylučovanie žlče, proti všetkým druhom kŕčov.
Pestrec mariánsky – plod – priaznivo pôsobí na ochranu pečene, zlepšuje jej činnosť
pri zápaloch i chronických ochoreniach,
mierne tlmí kŕče.
Plavúň obyčajný – vňať – priaznivo pôsobí pri chorobách kože, zápaloch močových
ciest.
Praslička roľná – vňať – má priaznivé močopudné účinky.
Pŕhľava dvojdomá – vňať – priaznivo podporuje celkový metabolizmus organizmu,
činnosť vylučovacích žliaz, perilstatiku čriev,
má aj mierne močopudné účinky.
Púpava lekárska – koreň – priaznivo pôsobí na trávenie, tvorbu a vylučovanie žlče, má
močopudné účinky

Lopúch väčší – koreň – má močopudné
účinky.

Repík lekársky – vňať – má sťahujúce účinky, priaznivo pôsobí na podporu trávenia,
tvorbu a vylučovanie žlče, vhodný je pri kataroch žalúdka, čriev a hnačkách.

Ľubovník bodkovaný – vňať – pôsobí protizápalovo a sťahujúco, žlčopudne, podporuje trávenie.

Rumanček kamilkový – kvet – má priaznivé protizápalové pôsobenie na sliznicu, pôsobí proti nadúvaniu, kŕčom.

Mäta pieporná – vňať – pôsobí na tvorbu
a vylučovanie žlče, podporu trávenia a vetropudne, uvoľňuje kŕče pri poruchách trávenia a tráviaceho traktu a žlčových ciest.

Ruža šípová – plod - má mierne močopudné, potopudné a preháňavé účinky.

Lipkavec marinkový – vňať – má močopudné, dezinfekčné a protizápalové účinky.

Medovka lekárska – vňať – pôsobí vetropudne a podporuje trávenie, vhodná je najmä pri poruchách žalúdočného a črevného
traktu nervového pôvodu.
Medvedica lekárska – list – dezinfikuje močové cesty, priaznivo pôsobí pri sťaženom
močení.
Nátržník husí – vňať – má sťahujúce, protizápalové a protikŕčové účinky, priaznivo pôsobí pri hnačkách, žalúdočných a črevných
kataroch, kolikách.
Nechtík lekársky – kvet – priaznivo pôsobí na tvorbu a vylučovanie žlče, mierne tlmí
kŕče.
Oman pravý – koreň – priaznivo pôsobí
na tvorbu a vylučovanie žlče.

Saturejka záhradná – vňať – pri nechutenstve, zvyšuje tvorbu žalúdočných štiav,
zmierňuje hnačky, plynatosť, koliky, má protimikrobiálne a protiparazitné pôsobenie.
Viac byliniek nájdete v knihe Detoxikácia
organizmu – kľúč k zdraviu a v pripravovanej knihe Detoxikácia organizmu - Ako si
zlepšiť kvalitu života, ktorá vyjde v decembri
2016 vo vydavateľstve Plat4M Bookks.
Príprava záparu
Z listov, kvetov a stoniek rastlín vznikne
po zaparení vodou bylinkový čaj. Zvyčajne
sa pripravuje tak, že jedna vrchovatá čajová
lyžička sušenej rastliny sa pridá do litra vody,
ktorá práve prešla varom (toto zabráni, aby
sa rastlinné oleje počas odparovania rozptýlili). Necháme postáť 10 minút a po precedení vypijeme zvyčajne 3 šálky denne.
december 2016 I Inak obdarení I
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¨ Pozitívne myslenie

Milý Ježiško!
Asi si prekvapený, že píšem. Priznávam, že som sa k tomuto kroku dlho odhodlávala. Dávno
som už vyrástla z detských liet, no povedala som si, že nemám čo stratiť. Veď aj dospelí môžu
mať svoje priania, všakže? Neboj sa, nejdem ťa žiadať o žiadne materiálne veci, dovolenku
snov, či zoskok padákom, nové auto, alebo dom.
Na Vianoce by som si priala vianočný stromček, ktorý nebudem zdobiť sama. Želám si naň
ozdoby, ktoré nebudú možno najväčším hitom tohtoročnej sezónny, ale nech sa v každej
z nich ukrýva krásna spomienka na roky minulé. Pri štedrovečernom stole by som bola
rada s ľuďmi, na ktorých mi veľmi záleží a som s nimi šťastná. V tejto akejsi uponáhľanej
dobe, je to pomaly vzácnosťou.
Pod vianočným stromčekom by som si rada našla snehové vločky, vŕzgajúci sneh
pod nohami, lebo je to čoraz zriedkavejší jav. Ak by to bol problém skús ukecať tetu
Perinbabku, možno teba poslúchne. Ráno by moje srdce potešil krásny obrázok na okne
z inovate. Uznaj kedy inokedy má človek možnosť vidieť tak originálne namaľované sviatočné ráno.
Týmto som svoj zoznam želaní ukončila a dúfam, že ti nimi nespôsobím predsviatočnú bolesť hlavy.
Verím, že toto nie je jediný dospelácky list, ktorý si dostal a vďaka tomu budú tento rok krásne Vianoce, výnimočné a nezabudnuteľné pre
každého z nás.
Ďakujem, že si si našiel čas a prečítal týchto pár neuhladených riadkov. Dúfam, že si moje srdce pod vianočným stromčekom nájde presne
to, po čom túži.
Krásne Vianoce Monika Jalakšová

Monika Jalakšová - Zázračné jazierko (Úryvok z knihy)
Rozprávka Zázračné jazierko je príbeh
s omaľovánkou. Deti na jej zadných stranách
nájdu vymaľovanú predlohu k jednotlivým
obrázkom. Precvičia si jemnú motoriku a objavia v nej aj ponaučenie.
Príbeh je o Zázračnom jazierku, v ktorom
voda lieči a o Vodnom meste pod ním, kde si
všetci pekne žijú, až kým jedného dňa voda
z jazierka nezmizne a na jeho dne zostanú
len pohádzané smeti. Malý Jurko, ktorý trávi

na brehu jazera veľa času, sa skamaráti s vílou
z Vodného mesta. Spolu sa pokúsia zachrániť
vodu z jazera aj s kráľovstvom, ktoré je pod
ním ukryté. Či sa im to podarí a kto im pri tom
pomôže, sa dozviete, keď sa do rozprávky začítate a vydržíte až do samotného konca.
Tlačenú verziu vo forme omaľovánky s rozprávkou si môžete objednať tu:https://elist.
sk/obchod/zazracne-jazierko-predpredaj/

Na Vianoce zdravie pre všetkých
Advent a Vianoce sú najkrajšie sviatky
v roku. Veľa z nás v období adventu upratuje, nakupuje darčeky, pečie medovníčky,
koláče, aby im na Vianoce nič nechýbalo. Je
to naozaj tak? Zamysleli sme sa už niekedy
nad tým, o čom sú tieto sviatky? Naozaj sú
o naháňaní sa? Pre mňa určite nie. Pred tromi rokmi som mala vyupratovaný dom, napečených asi 15 druhov koláčov. Pečenie mi
šlo od ruky, nič neprihorelo, plnky sa vydarili
perfektne, zdobenie bolo úžasné. Jedna radosť pripravovať maškrty. Jedlo pripravené
k štedrej večeri už pred obedom,... Čo som
si mohla viac želať? Veľa gazdiniek by uvítalo mať takú pohodičku. No čo z toho, keď
nabližší človek nesedel pri štedrovečernom
stole doma so svojimi najbližšími, ale trápil
sa v bolestiach na nemocničnom lôžku. Chýbal nám. Skôr ako sme si začali pochutnávať
na dobrotách, šli sme za ním do nemocnice.
Bolo veľmi náročné a bolestivé stáť na chodbe a čakať, kým príde za nami. Ďalšie Via-
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noce už trávil v nebi. Manžel v bolestiach
doma ledva vydržal sedieť pri prestretom
stole. Vysunuté platničky mu nedovoľovali
vychutnať si večeru. O rok na Silvestra ho
viezla záchranka do nemocnice, zlyhávalo
mu srdiečko. Nepriala by som to ani najhoršiemu nepriateľovi. Čo nás čaká tento rok?
Budú Vianoce kľudné, pokojné? Nepotrebujem upratovať, nemusím vypekať koláče,
nechodím po obchodoch a nehľadám na internete darčeky.
Mojím najkrajším darčekom je zdravie pre
mojich najbližších, keď budeme spolu doma
oslavovať narodenie Ježiška. Keď budem vidieť spokojnú Katku sedieť v stoličke alebo
pritúlenú v mojom náručí. Taktiež manžela,
ktorý bude s nami sledovať Mrázika alebo
S tebou ma baví svet. Stretnutie a pohoda
s rodinou a príbuznými v tieto najkrajšie
sviatky sú to najdôležitejšie v živote.

Stromček svieti, ligoce sa,
a naše srdcia v láske smejú sa.
Čo nám viac treba?
Majme radi všetkých a aj seba.
Zdravie si vážme a buďme veselí,
lásku rozdávajme a cíťme sa
potrební.
Nájdime silu a energiu v nás
a všetko ostatné nám ukáže čas.
Nebojme sa vykročiť do neznáma,
veď sa nám prihodí len krása
nečakaná.
Krok za krokom kráčajme a nové
výzvy privítajme.
Možnosti sa zjavia nečakane
a skúsenosti nás posúvajú ďalej.
Iveta Burianeková

Iveta Burianeková
www.inakobdareni.sk
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Simona Strelcová - Máriine narodeniny (Úryvok z knihy Mária a čarovný prsteň)
Na druhý deň v škole Márii triedna pani učiteľka Emília Ropková a jej spolužiaci gratulovali k dvanástym narodeninám. Jej najlepšia
kamarátka jej darovala pestrofarebnú šatku.
Mária bola už piatačka, chodila spolu s Evou
do 5. A. Škola jej išla výborne, nosila domov
skoro samé jednotky. Mala rada aj svoju pani
učiteľku, lebo bola dobrá a trpezlivá pri vysvetľovaní nových učív z matematiky.
Vždy sa usmievala a Mária sa chcela na ňu
podobať. Okrem toho bola krásna. Mala
blond vlasy po plecia, malý nos, pleť jemnú,
plné ružové pery a štíhlu postavu. Mária pozvala na hostinu všetky dievčatá. Zatiaľ čo sa
tešili, Alojz chystal oslavu v dome. Najprv navaril obed pre trinástich ľudí – hovädzí vývar
s pečeňovými knedličkami, pečenú kačicu
plnenú plnkou s dusenou kapustou a domácou knedľou. Potom upiekol rôzne koláče
a hlavne trojposchodovú tortu s jahodovou
plnkou, na vrchu poliatou čokoládovou polevou. Celý dom ozdobil nafukovacími farebnými balónmi. Nad dvere zvonka zavesil
obrovský plagát, na ktorom bolo ružovou
farbou napísané:
„Všetko najlepšie k Tvojim dvanástym narodeninám, Mária!“ Stále mu však chýbal darček pre Máriu. Tak sa vybral do mesta.
Dlho nič nemohol nájsť a už si myslel, že to
vzdá. V poslednej chvíli zazrel na trhu stánok so zlatými a striebornými retiazkami
a prsteňmi. Hneď sa mu zapáčil jeden zlatý
prsteň s anjelom. Bez rozmýšľania ho kúpil.
Lenže netušil, že ten prsteň nie je len taký
obyčajný, ako vyzeral. Ten prsteň mal čarovnú moc, plnil jedno pranie zo srdca. Stratil ho
čarodej Dlhofúz, vypadol mu z vrecka, keď
letel cez dedinu v noci, aby ho ľudia nezazreli. Dlhofúz mal fúzy dlhé až po zem, odetý
bol do dlhého ligotavého plášťa so žltými
hviezdami a na nohách mal hnedé čižmy,
ktoré mu siahali až nad kolená.
Alojz prišiel domov a chvíľku za ním aj Mária. Pozrela sa na stôl a začudovane sa opýtala: „Prečo je na stole trinásť tanierov, veď
som pozvala len jedenásť kamarátok, budeš
s nami obedovať?“
„Nie, zlatko, teta Janka s vami bude obedovať, ja musím ísť k Martinovi,“ odvetil milo.
„Čože?! Ja ju nemám rada, lebo ma núti ísť
spať o ôsmej a umývať si ruky každých päť
minút... Okrem toho mi hovorí, že by som
nemala čítať knihy, ale učiť sa spoločenskému správaniu,“ pokračovala zúfalo Mária.
„Dobre viem, čo si myslí, počul som to najmenej stokrát, ale naozaj už musím ísť. Prepáč. Pá, zlatíčko. Uvidíme sa večer,“ povedal
a odišiel. Mária sa šla preobliecť do krásnych
dlhých večerných šiat smaragdovej farby,

www.inakobdareni.sk

aby teta bola spokojná, dokonca sa očarujúco učesala a opakovala si pravidlá bontónu.
Cŕŕŕn, zazvonil zvonček a Mária šla otvoriť
dvere. Vo dverách stála teta Jana. Bosorka,
ako ju nazývala Mária.
„Dobrý deň, tetuška Januška, ako sa máte?
Tak som sa na vás tešila,“ klamala milo.
„Fíha, už ma neprezývaš teta Jana-bosorka,
čo sa stalo? Ó, aká si pekná, aj účes sa mi
páči,“ prekvapene skonštatovala.
„Viete, teta, ja som sa rozhodla, že sa budem
správať, ako si vy prajete,“ odvetila, potláčajúc smiech, a tetu odviedla do kuchyne, kde
sa mala konať oslava.
„A kedy prídu tvoje priateľky?“ vyzvedala.
„O tretej po obede, oslava skončí o jedenástej večer, dúfam, že vám to nevadí, teta,“ informovala ju Mária.
„No podľa mňa by si mala chodievať spávať
o ôsmej. Ja nesúhlasím!“
kričala celá červená. Pritom tak dupala nohami, že si na pekných a nových červených lodičkách zlomila oba opätky. Spadla na zem.
Nanešťastie si zlomila nielen opätky, ale aj
obe nohy.
„Au, au, to je bolesť! Asi som si dolámala
nohy, rýchlo zavolaj nejakého doktora! Hýb
sa, dievčisko jedno nepodarené, panebože!“
kričala.
„Dobre, dobre, zavolám pána Martina, len
po mne toľko nekričte, len
pokoj. Môžem vari za to ja, že ste si dolámali nohy na tých hlúpych lodičkách? Keby ste
toľko nezúrili, toto by sa nestalo... Idem zavolať doktora.
Nehýbte sa,“ Mária hovorila tak pokojne, že
sa upokojila aj teta. Mária vo večerných šatách bežala k Martinovmu domu. S Alojzom
ju nepočuli, že búcha ani že zvoní na zvonček, lebo sa vynikajúco bavili a smiali sa z plného hrdla. Okno bolo príliš vysoko, takže sa
nedalo vyliezť hore a vojsť cezeň. Rozmýšľala, čo urobí. Zrazu zbadala okoloidúceho policajta a okamžite dostala nápad poprosiť ho,
aby vyvalil dvere! Hoci sa mu to videlo veľmi
čudné, spravil to. Tí dvaja nepočuli ani tento
buchot. Mária bleskovo vbehla do obývačky,
kde obaja sedeli na zelenej pohovke. Ešte aj
teraz sa smiali, ale len dovtedy, kým im nepadol zrak na Máriu.
„Mária, si to ty?“ spýtali sa jednohlasne, neveriac tomu, že to je ona. „Čo tu robíš, veď ti
prídu o hodinu hostia, nie?“ pokračovali.
„No po prvé áno, som to ja. Po druhé, som tu,
pretože si teta zlomila obe nohy, lebo od zlosti dupala až tak, že bolo po opätkoch,“ nervózne vysvetľovala Mária zložitú situáciu.

„Aha, prečo tak zúrila?“ chcel vedieť Alojz.
„Ja som jej povedala, o koľkej je naplánovaný koniec oslavy. Predsa vieš, aká je,“ dodala. Ani sa nenazdala a už Alojz s Martinom
utekali k dverám. Keď ich zbadali vyvalené,
hodili na Máriu nechápavý pohľad.
„Nepozerajte tak na mňa, prosím vás! Čo
som mala robiť, keď ste ma nepočuli?“ vravela podráždene.
„To si sama?“ Alojz s Martinom si vymenili
neveriace pohľady.
„Nie! To policajt, ktorého som o to požiadala,
no už poďte!“ hnala ich. Konečne dorazili domov. Teta Jana ešte stále stonala od bolesti
a ešte viac jačala. Hneď ju odniesli do Martinovej ambulancie, aby jej mohol dať nohy
do sadry. Potom ju odviezli domov.
Oslava sa konečne mohla začať. Nasledoval
chutný obed, torta a darčeky. Najskôr jej gratulovali dievčatá a potom večer aj Alojz, keď
sa okolo desiatej vrátil od tety Jany. Daroval
jej ten prekrásny prsteň, čo objavil na trhu.
Nastokla si ho na prst, radostne zvolala: „Ďakujem, je nádherný!“
„Nemáš za čo, moja,“ usmieval sa na ňu.
Dokonca bola aj tancovačka, no ako sa hovorí, v najlepšom treba prestať. O jedenástej Alojz odprevádzal dievčatá domov. Máriu nechal v domčeku samú. Už chcela ísť
spať, lenže si začala predstavovať, že prsteň
od Alojza je čarovný. A tak ním pokrútila
a súčasne si priala najtajnejšie želanie. Znelo
takto: „Želám si stretnúť sa s rozprávkovými
bytosťami a nikdy sa nevrátiť!“
Pokračovanie nabudúce
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¨ Pozitívne myslenie

Tretie výročie nášho časopisu INAK OBDARENÍ
Už tri roky máme náš časopis. Je úžasné pomáhať týmto spôsobom, je krásny pocit čítať ohlasy a príspevky od ľudí, ktorí každý mesiac
dostanú do rúk nové číslo, kde sa dozvedia rôzne informácie, ale aj povzbudzujúce články v duchu AJ TAK SA TO DÁ.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na tvorbe tohto úžasného časopisu. Časopis je
moje dieťa a to, že je taký aký je, je zásluha všetkých dobrovoľníkov, ktorí každý mesiac posielajú svoje vlastné skúsenosti a nápady.
Veľmi sa teším, že nám dobrovoľníci pribúdajú, a tým pádom je obsah časopisu veľmi pestrý. Nejdem menovať každého zvlášť, aby
som náhodou na niekoho nezabudla. Dvom osobám sa musím poďakovať. Najväčšia vďaka patrí našej grafičke Katke Gibalovej, ktorá
vždy úžasne upraví články a fotky, a tým je časopis pútavejší. Veľké ĎAKUJEME patrí spol. SPIG s.r.o a Monike Ponickej, bez ktorej
by sme v rukách nedržali náš časopis.
Peter
Časopis, ktorý je nielen časopisom... Aj keď
to na prvý pohľad nevyzerá, je určený celej
našej spoločnosti, nielen „Inak obdareným“
a ich rodinám. Vďaka nemu sa môžu ľudia
viac dozvedieť o ľuďoch, ktorých majorita ostrakizuje, vyhýba sa im a považuje ich
za príťaž. Aj vďaka takýmto titulom sa síce
pomaly, ale predsa len darí meniť myslenie
našej spoločnosti, len škoda, že z finančných
dôvodov je podobných časopisov veľmi
málo. Mimochodom, tento časopis by mohol veľmi dobre poslúžiť aj učiteľom estetiky
na školách.
M.J.
Cítim radosť a dobrý pocit, lebo viem že
v ňom nájdem všetko, čo potrebujem. Informácie, ktoré sa zídu teraz alebo neskôr. Povzbudenie a nádej, že všetko ide, len človek
musí chcieť. Posedím si pri osemsmerovke,
básni, či úryvku poviedky. Vyskúšam recept.
Je tam z každého kúsok. O to je to vzácnejšie, že ho tvoria ľudia so srdca, bez nároku
na honorár. Lebo ich baví tvoriť a pomáhať
zároveň. Ďakujem.
Anikó Lorinczová
Mesačník pre zdravotne znevýhodnených
a ich príbuzných s krásnym názvom INAK
OBDARENÍ sa veru nedal na internete prehliadnuť. Mala som ale veľkú dilemu, či si ho
objednať alebo nie...
Môj život „spestruje“ vrodená neurologická
diagnóza už krásnych 37 rokov a som na to
hrdá! Akosi som nemala čas sa zamýšľať nad
tým, že som „chorá“, ani som nerada čítavala
knihy či časopisy o zdravotných problémoch
či doživotných ochoreniach. Bála som sa, že
sa sklamem, a že budem pri čítaní stránok
intenzívne prežívať utrpenie a sťažený život
rodín vychovavajúcich zdravotne postihnuté dieťa.
Nikdy nezabudnem, keď som našla v našej poštovej schránke letné dvojčíslo spred
dvoch rokov. Dostala som ho BEZPLATNE
od úžasnej osobky - maminy Katky s krásnymi očkami, redaktorky Ivety Burianekovej.
Samozrejme som sa jej nikdy nezabudla poďakovať za jej ochotu. Keď sa raz dozvedela,
že ja si ten časopis prečítam od A po Z, neváhala a poslala mi aj skoršie čísla, aby som
si svoju zbierku mohla doplniť. Ja si totiž
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časopis Inak obdarení aj poctivo odkladám.
Na horšie časy...
Lebo momentálne som na tom síce relatívne dobre, ale môj zdravotný stav sa môže
kedykoľvek skomplikovať. V budúcnosti sa
zrejme budem musieť raz skamošiť s francúzskymi barlami. Stále však bojujem!
Časopis je plný užitočných rád, receptov
zdravých jedál a iných zaujímavých pozitívnych príspevkov. Niektoré si prečítam hneď,
k iným si ale musím sadnúť a hlbšie sa nad
nimi zamyslieť. Osemsmerovka je u nás vylúštená maximálne do pol hodiny od prevzatia poštovej zásielky. Básne, rozprávky,
obrázok „Vymaľuj si“ sú určené (nielen) pre
deti.
Je to naozaj všestranný časopis, na ktorý sa
každý mesiac veľmi teším.
Pavlína (Haniel)
Inak obdarená
Keď mi bola položená otázka, čo cítim, keď
zoberiem do rúk časopis Inak obdarení,
na chvíľu som zastavila svet a vnímala samu
seba. Vnímala som tie emócie, pocity, nálady, ktoré vo mne vyvoláva tento časopis.
Zistila som, že bez ohľadu na to, aké kvalitné
články a rady nájdete v tomto časopise, moje

emócie sa vždy tak nejako zaujímavo vrátia
k tej, bez ktorej by časopis nebol. Ivetke Burianekovej. V mojom vnútri neexistuje zvlášť
časopis a zvlášť Ivetka. Je to jeden úzko prepojený celok. A tento celok vo mne vyvoláva
naozaj skvelé pocity.
Vziať do rúk časopis Inak obdarení a čítať ho,
listovať, vnímať jeho energiu cez písmenká,
grafiku, obsah, to všetko vo mne vyvoláva
pocit, že na svete ešte existuje láska. Láska
k sebe, láska k blížnemu svojmu, láska k deťom, láska k tým, ktorí vytŕčajú z radu, láska
k životu ako takému. Priam cítim silu úsmevu, ktorý zdobí Ivetkinu tvár, keď ho pripravuje. Vnímam láskavosť, srdečnosť a obrovskú životnú silu. Občas mi napadne (berte to
prosím s úsmevom), že keď budem „veľká“,
chcem byť ako Ivetka. Silná, životom ošľahaná žena, ktorá zvláda to, čo by možno zložilo
aj stádo slonov, ktorá je príkladom pre všetkých tých, ktorí si myslia, že život nemá zmysel alebo končí pri najmenších problémoch.
Ukazuje, že ak sa chce, všetko sa dá. Jej práca, entuziazmus a neskutočná láskavosť robí
z časopisu to, čo z neho cítim asi najviac. Pocit, že aj ja som INAK OBDARENÁ.... A za toto
ďakujem.
http://anjelskekridla.eu
www.inakobdareni.sk

Pozitívne myslenie ¨
Mária Helexová, SPOSA BB
Inak obdarení – iný rozmer poznania
Pred tromi rokmi som zaznamenala tento
nový zaujímavý formát. Spoznala som pani
Ivetku Burianekovú. No ešte vtedy ma ani
nenapadlo, že tieto dva „formáty“ majú niečo spoločné. Až v apríly v roku 2014 mi prišla
ponuka od Ivetky, úžasnej osôbky, ktorú som
spoznala aj osobne, či nechcem niečo napísať do tohto úžasného a bohatého tlačového média. O pár mesiacov som sa stala jeho
súčasťou. Krásne inšpirácie, účinné a hlavne
reálne odžité rady, ktoré dávajú tí, čo vedia
o hendikepoch najviac. Buď sú oni sami tí
bojovníci, ktorí vyhrali nad osudom a sami
nad sebou alebo najbližší, ktorí sa stali tlmočníkmi sveta, ktorý spoluzdieľajú so svojimi blízkymi, ktorí sú INAK OBDARENÍ. Ďakujem Ivetke Burianekovej, Monike Ponickej
a všetkým, ktorí priniesli túto úžasnú pomoc,
vo forme graficky esteticky upraveného časopisu, ktorý vracia ľuďom nádej a ukazuje
zmysel života. Navyše vyzerá celkom konkurenčne k bežným „trhákom“, ktoré sú bežne
dostupné na pultoch stánkov. Náš časopis
je jedinečný v tom, že nie je bežný. Prajem
vám veľa úspechov v ďalšej prínosnej práci
pre komunitu INAK OBDARENÝCH.
Silvia Žabková
Sú to už dva roky, odkedy sa poznám so
skvelou ženou, Ivetkou Burianekovou.
Okrem priateľstva mi doniesla do života
krásny darček - časopis Inak obdarení. Výnimočné čítanie o výnimočných ľuďoch, ktorí
sami alebo s obetavou starostlivosťou iných,

denne prekonávajú bariéry mnohorakých
zdravotných obmedzení, posúvajú hranice možného a niekedy skutočne aj toho,
čo sa už zdá i nemožné. Chcú žiť, realizovať
sa, byť užitoční, patriť do tohto sveta, veď
aj oni na ňom majú svoje miesto. Fyzické
a psychické slabosti, slzy bolesti, premieňajú
na silu, ktorá ich učí rásť a byť povzbudením
a vzorom i pre iných. Sú odvážni, nevzdávajú
sa, pretože i tak sa dá...
Každý mesiac je pre mňa sviatkom, teším
sa, keď v Inak obdarených listujem, spoznávam skutočné príbehy tých, ktorých osud
nešetrí a predsa denne nachádzajú dôvody
na úsmev. Časopis je krásne ľudský, pootvára
dvere do sveta, ktorému treba porozumieť.
Učí k vnímavosti, tolerancii, rešpektu, pomáha užitočnými informáciami a výzvami
k reálnej pomoci. V mojich rukách nikdy nekončí, putuje ďalej – aby dodal odvahu tam,
kde sa vzdávajú priskoro. Máme ho v komunitnom centre, v ambulancii, nosím ho do rodín. Vďaka časopisu sa stávame priateľmi
a spoznávam úžasných ľudí.
Ďakujem celému redakčnému tímu Inak obdarených, že ste a za prácu, ktorú robíte.
Ukazujete nám, že svet nie je čiernobiely, že
človek pre človeka môže byť tým najkrajším
darom a že lásky a láskavosti medzi nami, nikdy nie je dosť.
Helenka
Pred pár rokmi som poslala zopár básničiek
pre potešenie mojej kamarátke Ivetke. Také
obyčajné, písané na skrátenie mojej dlhej
chvíle. Po čase sa mi ozvala, či by som súhla-

sila s ich zverejnením v časopise. Bola som
príjemne zaskočená, no mala som aj obavy.
Veď ja nie som žiaden umelec! Nakoniec
som súhlasila. Časopis INAK OBDARENÍ bol
v plienkach. Pamätám si, ako som časopis
s mojim prvým príspevkom držala v rukách.
K básničkám postupne pribudli recepty,
články, dobré rady. Radosť z každého čísla
bola neskutočná. Vždy sa teším, keď mi naša
poštárka Gabika doručí veľkú obálku s časopismi. Môžem si ho prečítať aj na internete,
ale držať ho a listovať v ňom sa mi páči viac.
Čo mi časopis INAK OBDARENÍ dal? Je toho
veľa. Spoznala som príbehy ľudí, naučil ma
pozerať na svet inými očami. Spoznala som
tanečníka Radka Kovačíka z Tanca snov či
herečku Zuzku Vačkovú. Každé číslo je obohatením a plné informácií. Časopis je podľa
nielen môjho názoru na vysokej úrovni. Ak
som ho ponúkla novým čitateľom, nechceli
veriť, že ho nepíšu profesionáli. Podľa mňa
mu na kvalite pridáva skutočnosť, že ho tvoria ľudia s veľkým srdcom a hoci žurnalistiku
nikdy neštudovali, vložia do každého riadku
kus svojho srdca. Ľudia, ktorých osud ťažko
skúša, no napriek všetkému bojuju a nevzdávajú to. Svojimi príbehmi, skúsenosťmi
či radami rozdávajú silu a nádej všetkým čitateľom. Náš – Váš časopis oslavuje tri roky.
Počas nich sa stále zdokonaľoval a rástol.
Vďaka patrí celej redakcii, ale aj všetkým prispievateľom. Bez nich by nebol a samozrejme, že aj bez Vás - milí čitatelia. Čo mu teda
želám? Prajem časopisu veľa spokojných
čitateľov, mnoho príbehov zo šťastným koncom a jeho tvorcom pevné zdravie.

Vianočné prianie
Môcť tak mať moc,
zmeniť to, čo svet trápi a ťaží.
Môcť odňať kríž tam, kde je priťažký
a úsmevom pohladiť tých, ktorých priveľmi bolí...
Otvorme dvere, oči, dlane,
premeňme naše srdcia na živé Betlehemy,
v ktorých sa rodí láska,
aby jej bolo dosť na každý deň.
Veď Vianoce nemusia byť len jeden deň v roku…
Na každom z nás záleží a svet môže byť iný!
Požehnaný adventný čas želám,
Silvia Žabková

www.inakobdareni.sk
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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.
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.

V Krahuliach vzniká denný stacionár
Sme nezisková organizácia Spoločenstvo OTCOV DOM a už niekoľko rokov
pomáhame ľuďom s telesným znevýhodnením v bezbariérovom dome
„Otcov dom“ v Krahuliach podporou k samostatnosti a nezávislosti.
Od 1. januára 2017 rozširujeme naše aktivity a zriaďujeme denný stacionár
pre ľudí s mentálnym, telesným a psychickým znevýhodnením vo veku od 18
rokov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas
dňa. Stacionár bude v prevádzke od pondelka do piatku, kde sa klienti počas dňa budú aktívne zapájať v rámci svojich možností do rôznych tvorivých,
športových i oddychových aktivít.
Mgr. Jozef Ďurajka, otcovdom@gmail.com, 0907 400 708
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Chcete sa naučiť kvalifikovane opatrovať?
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb
poskytuje v Bratislave certifikovaný 220-hodinový
jarný alebo jesenný KURZ OPATROVANIA
Kontakt:
info@apssvsr.sk  •  empatia@opatrovaniedoma.sk
tel.: 0948 567 711

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

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.

foto: Ľubomír Hrivnák

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

Bratislava:

Trenčín

Prešov

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

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

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

Potrebujete právnu pomoc
a nemáte na advokáta
Ak ste v zlej finančnej situácii, poberáte napríklad dávku
v hmotnej núdzi alebo máte nízky dôchodok a potrebujete
právnu pomoc či radu, je tu pre Vás Centrum právnej pomoci so sídlom v Žiari nad Hronom.
Kontakt: Centrum právnej pomoci – Kancelária Žiar nad
Hronom
Adresa: Centrum právnej pomoci
Kancelária Žiar nad Hronom
SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom
tel.: 045/ 242 00 21
e-mail: info.zh@centrumpravnejpomoci.sk

www.inakobdareni.sk
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Legenda: BISKUP, BLATO, BRADY, DIERY,
DRÁMA, DRATVA, FABKA, FERITY, HLIVA,
HOVORY, CHARTY, KABÁT, KAPITÁNI, KARLA,
KOBYLKA, KOLEDY, KOTOL, KOTVY, KRITIK,
KRONIKA, KUPOLA, LAVÍNA, LEKÁREŇ,
LIPIDY, LOTOR, MASÉR, OFERA, OPRAVA,
PALEC, PANNY, PARITA, PATENY, PLASTY,
PLOTY, PLUTO, POVLAK, PROSBY, PUMPA,
PÝCHA, RODINA, ROZTOK, RUTIL, SILAN,
SKLOVINA, STOLIČKA, TEPNY, TOVARY,
VINICE, VYDRA, ZLATO, ZVONICE, ŽRALOKY,
ŽULA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 26 nevyškrtaných
písmen.
Autor: Marek Pataky

predstavujeme ¨

Stropný zdvihák ERGOLET LUNA
Stropný zdvihák Ergolet je zariadenie, ktoré je určené na zdvíhanie a premiestňovanie imobilných osôb z postele na vozík,
do vane, sprchy, na toaletu, do bazénov a ďalej na rehabilitáciu a nácviky chôdze pacientov či už v inštitúciách ako sanatóriá,
nemocnice, centrá pre osoby s handicapom alebo aj pre domácu starostlivosť a mobilitu v rámci bytu či domu.

Prechod z miestnosti do miestnosti
Jeden systém Ergolet Luna obslúži viaceré miestnosti vďaka tzv. „prehupu“. Jednoduchý „prehup“ zabezpečí presun osoby
z izby do izby bez toho, aby bolo nutné prepravovanú osobu spustiť na vozík a v ďalšej miestnosti ju opäť zdvihnúť.

Variabilita inštalácie
Systém Ergolet vieme inštalovať do stropu a bočných stien.
Materiál bočných stien môže byť: tehla - dutá, plná
				železobetón
				škvárové tvárnice
				drevo
				
sadrokartón- unikátny system koľajníc “E-track”
				
steny z nepálenej hliny na starších domoch
				kamenné steny

Zariadenie sa dodáva v jednom z nasledovných prevedení
Rovná koľaj alebo „H” – portál.
Všetko nainštalujeme na mieru vo Vašich priestoroch podľa Vašich požiadaviek a potrieb. Jednoducho,efektívne, účinne.

Rozmery a parametre
Max. nosnosť: 200 kg
Dĺžka závesného pásu: 2200 mm
Batérie: 36 V olovené
Rozmery: 320 x 130 mm

Max. nosnosť na požiadanie: 270 kg
Hmotnosť: 6,7 kg
Nabíjanie: 100-240V, 0,5A
Prevedenie: hliník

Podrobnejšie informácie na
www.spig.sk alebo www.inakobdareni.sk
bezplatná tel. linka 0800 105 707

¨ Predstavujeme

OZ Rehamenta Rožňava
Na základe iniciatívy zákonných zástupcov
a rodičov mentálne postihnutých detí a dospelých regiónu Rožňava vzniklo v novembri
2002 naše Občianske združenie REHAMENTA.
Názov našej pracovnej iniciatívy vznikol spojením REHAbilitácia a MENTAlne postihnutý.
Poslaním a cieľom OZ REHAMENTA je chrániť a presadzovať záujmy a práva zdravotne
postihnutých členov OZ pri poskytovaní
kultúrno-spoločenských a športových činností a tiež formou pracovnej terapie a jednoduchých pracovných aktivít. Naši členovia
sa venujú práci s hlinou, tkaniu na 3 tkacích
stavoch, pleteniu košíkov z pedigu, práci
s drevom a rôznej inej kreatívnej činnosti
z rôznych materiálov.
Získané finančné prostriedky z predchádzajúcich zdaňovacích období, ktoré predstavovali na podmienky nášho regiónu veľmi
významnú sumu, sme použili na nákup
nehnuteľnosti REHAMENTIUM a jej prestavbu na pracovné, športové a spoločensko-kultúrne priestory, ktoré využívajú naši
členovia, a zároveň od 1.1.2013 aj prijímatelia sociálnych služieb JASANIMA DSS – o.s.
AMALIA DSS v Rožňave.
Významnou pre nás bola v minulých rokoch

akcia Tesco - Vianočná zbierka, finančné prostriedky z tejto zbierky sme použili na nákup vypaľovacej pece, hrnčiarskeho kruhu
a iných pracovných nástrojov a náradia. V rokoch 2014 - 2015 sa realizovala rekonštrukcia
strechy, vchodového prístreška a oprava južnej strany fasády nášho domčeka.
Do 31.12.2012 naše OZ spoluorganizovalo niektoré akcie s AMALIA DSS Rožňava: Obed pre
bezdomovcov, Na kolesách proti rakovine,
Medzinárodné zimné podujatie so snehom
a na snehu v Slovenskom raji – ZIMNÁ BLUMIÁDA, benefičný koncert CHARITÁNIA, Európsky futbalový týždeň Slovenského hnutia
špeciálnych olympiád – Unifikovaný futbal.
Zúčastnili sme sa na rekondičných pobytoch
na Orave - Jánošíkov dvor (splav po rieke Orava, Terchová, Vrátna dolina), v GinoParadise
- Bešeňová, v hoteli Monfort v Tatranskej Javorine. Navštevujeme spoločne kultúrne predstavenia a rôzne iné spoločenské podujatia.
Začiatkom roku 2016 sme získali slovenský
rekord v najväčšom počte ľudí, ktorí klepli
na banícku klopačku. Súčasťou bol aj koncert skupiny ABBORN, ktorá účastníkom
pripomenula známe piesne skupiny ABBA.
Akcia bola veľmi úspešná.

2. apríla 2016 na rožňavskom Námestí baníkov, sme si pripomenuli Svetový deň povedomia o autizme. Získali sme druhý rekord
v najväčšom počte ľudí s modrým svetlom.
Rožňavská strážna veža bola symbolicky vysvietená, tak ako mnoho významných objektov vo svete v tento deň. V septembri 2016
sme spoluorganizovali III. ročník Medzinárodného turnaja tímov v integrovanej boccii
za účasti 24 tímov (Poľsko, Chorvátsko).
Dlhotrvajúcu spoluprácu a donátorstvo
nášmu OZ sme oceňovali prostredníctvom
podujatia Via Bona Nadácie Pontis, Daru
roka Slovenskej humanitnej rady, ďakovným
certifikátom a upomienkovými darčekmi výtvarných prác našich členov.

Naše úspešné projekty
Kampaň „1milion4disability, Nadácia Orange
– Práca nás spája, Nadácia SPP – Spoločne to
dokážeme, Fond GSK – Pletieme spolu, Nadácia VÚB – Máme šikovné ruky, Fond GSK
– Práca so šúpolím a tkanie, Nadácia Tatra
Banky – Tvorivosť je v každom v nás, Darcovská SMS – Blumino (podpora Zimnej blumiády), Kreatívny kurz pre verejnosť z Rožňavy –
Fond GSK. Zúčastnili sme sa dvoch ročníkov
Pestré mestečko v Košiciach, ktoré zabezpečila Karpatská nadácia. Vďaka nej sme vydali
aj náš informačný bulletin. Prostredníctvom
Detského činu roka sme získali novú chladničku Whirpool. V roku 2017 oslávime 15. výročie nášho založenia rôznymi propagačno-podpornými akciami.

Kontakt
Názov: REHAMENTA
IČO: 35549432 • DIČ: 2021812749
Bankové spojenie:
VÚB Rožňava č.účtu: 1683139558/0200
Sídlo: Šípková 2, 048 01 Rožňava
Právna forma: Občianske združenie
Predseda OZ: Ing. Erika Vanyová
Projektpvý manažér: Mgr. Igor Lada
Tel.: 0908 481 589
www.rehamenta.sk
e-mail: rehamenta@post.sk
FB / rehamenta
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Občianske združenie Ostrov
a Občianske združenie Milan Štefánik
vás pozývajú na 7. ročníkˇ benefičného
ˇ koncertu
pre osoby s mentálnym postihnutím

Piatok 20. január 2017, o 15:00
Športová hala, Levice

AL McKAY’s
EARTH WIND & FIRE
EXPERIENCE
SĽUK
POLEMIC

(USA)

Vstup od 14:00 - ZUMBA s Gabikou

Náučné workšopy: Enkaustika – maľovanie horúcim voskom, pletenie z pedigu, modelovanie z hliny,
Zumba, pletenie náramkov, výroba šperkov z drôtu, pletenie z papiera, ozdobovanie sadrových odliatkov, maľovanie na tvár.
Vstup pre deti a osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím zo zariadení DSS a pre ich doprovod.
Prihlášky a informácie na www.ostrovoz.sk a paplonik@paplonik.com 0905 455 911
Zmena programu je vyhradená. Ďakujeme za pochopenie.
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... dobré meno pre dobrú priadzu ...

fólie vrecia obalové materiály

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

