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Sociálna rehabilitácia

P r i d a j t e  s a  k  n á m !  
alebo Tréningový seminár pre rodičov,

opatrovníkov, asistentov a ľudí s postihnutím

Dospelí ľudia s mentálnym postihnutím majú na svojej ceste za
nezávislosťou pred sebou veľa prekážok, ktoré musia prekonať.
Situácií, keď by sa mali a mohli sami rozhodnúť o svojom
živote, nie je málo. Napriek tomu je to hádam jedna 
z najvýraznejších prekážok, pri  ktorej mnohokrát zlyhávajú.
Väčšinu svojho života prežívajú ľudia s mentálnym postihnutím
v opatere blízkych osôb, nemotivovaní k aktivite, samostat -
nosti či zvažovaniu schémy „rozhodnutie = následok“. Práve tu
je vhodné spomenúť sebaobhajovanie, ktoré ľudí s mentálnym
postihnutím podporuje v tom, aby sa učili sami rozhodovať,
hovoriť sami za seba, prezentovať svoje potreby a svoje túžby.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
podporuje stretávanie sa skupín sebaobhajcov už päť rokov. 
Za tento čas sa v mnohých oblastiach a u mnohých ľudí ukázali
pokroky. Aj z tohto dôvodu považujeme sebaobhajovanie 
za kvalitnú a hodnotnú metódu podpory ľudí s mentálnym
postihnutím. 
Tréningový seminár pre rodičov, opatrovníkov, asistentov 
a ľudí s postihnutím sme preto zamerali predovšetkým na
prezentovanie sebaobhajovania ako dostupnej, modernej
metódy podpory. Tím školiteľov v zložení: Mgr. Mária
Chorváthová, Richard Drahovský, Ing. Ľubomír Kriho 

a Miroslava Vávrová hovoril o sebaobhajovaní z troch rôznych
pohľadov. V prvej časti seminára bol priestor vyhradený pre
pána Kriha, ktorý zastupoval a reprezentoval skupinu rodičov
sebaobhajcov z Bratislavy. Komunikácia s účastníkmi v jeho
podaní spočívala hlavne v hodnotení vlastných osobných
skúseností. Richard Drahovský, predseda Združenia sebaobhaj -
cov Slovenska, predniesol v druhej časti seminára svoj
príspevok. Zameral sa na praktické tipy, ako sebaobhajovanie
presadiť a viesť. Na neho nadviazali príspevky Mgr. Márie
Chorváthovej a Miroslavy Vávrovej, ktoré ako skúsené líderky
skupiny sebaobhajcov prezentovali účastníkom všetky detaily
procesu a vznikania novej skupiny sebaobhajcov.
Na záver seminára vznikol priestor na otázky účastníkov, ktorí
preukázali záujem o téme diskutovať a aktívne rozmýšľali 
o vzniku skupiny v Štúrove. Držíme im palce, aby sa im to
podarilo. 
Záverom by som chcela poďakovať Štúrovčanom za srdečné
prijatie a tiež maďarskému občianskemu združeniu Fénysugár –
v jeho priestoroch sa seminár uskutočnil –, ktoré dlhodobo
podporuje činnosť ZPMP Štúrovo. 

Mirka Vávrová

Moja dcérka Darinka navštevuje už druhý rok klubové
stretnutia sebaobhajcov a ja – rovnako dlho, hoci po určitej
počiatočnej rezervovanosti – navštevujem stretnutia rodičov
sebaobhajcov. Môžem povedať, že pre nás oboch sú tieto
pravidelné utorkové „sedenia“ veľmi príjemné.
Preto som prijal pozvanie Mirky ísť do Štúrova na stretnutie 
s ľuďmi, ktorí majú deti s mentálnym postihnutím alebo pri
práci prichádzajú s nimi do kontaktu. Išiel som do Štúrova 
s Mirkou, Majou a Rišom ako zástupca rodičov. Keďže na
podob nom stretnutí som ešte nebol, nemal som predstavu, 
ako bude prebiehať. Bol pripravený úprimne a prirodzene
porozprávať o svojich dobrých pocitoch zo sebaobhajovania 
v Bratislave. Po príchode nás milo privítala p. Szucsová, ktorá
vedie ZPMP v Štúrove. Stretnutie prebiehalo podľa môjho
dojmu veľmi prirodzene, v príjemnej atmosfére, ktorú veľmi
skúsene a prirodzene navodili Majka Chorváthová s Mirkou.
Dobrý dojem som mal už z úvodu, keď sme sedenie usporiadali
do kruhu, každý sa predstavil a vysvetlil význam kresbičky na
svojom lístku, na ktorom sme mali svoje krstné meno a niečo,
čo nás charakterizuje. Bolo to pre mňa niečo nové a myslím, že
to navodilo za krátku chvíľku tú správnu atmosféru, aby ľudia,

ktorí sa videli prvý raz, hovorili otvorene o sebe a svojich
problémoch. Určitý malý problém s dorozumením, ktorý mohol
nastať, odstránila p. Szucsová, ktorá bola pripravená pomôcť 
s prekladom do maďarčiny.
Dopoludňajší program stretnutia prebiehal v príjemnej
atmosfére, čo bolo, myslím, vďaka prirodzenému nenútenému
a charizmatickému posúvaniu diskusie Majkou a Mirkou. 
Cenné boli i osobné skúsenosti so sebaobhajovaním
prezentované Rišom. Rozhovorili sa i naši hostitelia a musel
som uznať, že podmienky na vzdelávanie, pracovné uplatnenie
a ďalšie rozvíjanie osobnosti ľudí s mentálnym postihnutím sú
v Štúrove a okolí horšie ako v Bratislave. Rodičia sa snažia
hľadať východisko, napr. matka dvoch synov s autizmom hľadá
v dedine možnosť, aby chlapci mali kontakt s rovesníkmi 
a stretávali sa pravidelne na stretnutí podobnom
sebaobhajovaniu.
Môj celkový dojem zo stretnutia bol veľmi dobrý a mal som fajn
pocit, že snáď i moja prítomnosť nebola zbytočná. 

Ing. Ľubomír Kriho

Bol pekný slnečný deň, báli sme sa, aby už koncom októbra
nebolo daždivo, lebo naše vozičkárky by nemohli prísť. Počasie
nám ale prialo. Prišli hostia z Komárna aj Nových Zámkov a bez
problémov dorazili aj očakávaní hostia z Bratislavy. Na úvod
sme sa predstavili – sedeli sme v polkruhu a každý niečo o sebe
povedal. Išlo to ľahko a bez problémov sa všetci rozhovorili.
Lektorky Mirka Vávrová a Majka Chorváthová vysvetlili, čo
sebaobhajovanie znamená, ako viesť naše deti k samostat -
nosti, aby verili v seba samých. Svoje zážitky zo stretnutí
sebaobhajovania nám povedal Rišo. Povzbudil tiež naše
dievčatá, aby sa aj oni častejšie stretávali a vyjadrovali svoje
názory, robili vlastné rozhodnutia. Aby vedeli povedať, čo si
myslia a čo cítia. Do rozhovoru sa zapojil aj rodič pán Kriho.
Vysvetlil nám, aké pokroky robí jeho dcéra, ktorá navštevuje
skupinu sebaobhajcov. Porozprával nám o vlastných
skúsenostiach, vysvetlil nám dôležitosť a podstatu

sebaobhajovania zo strany rodiča. Po diskusiách sme sa
občerstvili pri káve a sendvičoch, kde pokračovala voľná
debata. V druhej časti seminára bolo vysvetlené, ako písať,
tvoriť ľahko-čitateľné texty. V tretej časti programu nám
lektori podrobne porozprávali o novozaloženom Združení
sebaobhajcov Slovenska a ponúkli nám možnosť stať sa ich
členom. Povzbudili nás, aby sme aj my v Štúrove založili
skupinu sebaobhajcov. Prednáška bola veľmi zaujímavá,
zaujalo to nielen nás rodičov , ale hlavne naše deti ,ktoré sú už
vlastne dospelé. Práve preto oceňujeme podstatu tohto
seminára, lebo naše deti sú vo veku, keď už musia vedieť
hovoriť sami za seba. Musia poznať svoje práva a povinnosti,
musia sa vedieť sami rozhodovať.
Ďakujem tímu z Bratislavy, ktorý nás navštívil a pripravil pre
nás poučný a príjemný vzdelávací deň.

Terézia Szucsová, ZPMP Štúrovo

Prvé úspešné stretnutie
Do našej organizácie ZPMP v Štúrove dňa 25. 10. 2008 zavítali
hostia z Bratislavy. Spoločne sme zorganizovali Tréningový
seminár pre rodičov, opatrovníkov, asistentov a ľudí 
s postihnutím. Celodenný seminár bol perfektne pripravený.
Najprv sme sa zoznámili. Potom nás Mirka Vávrová a Rišo
Drahovský oboznámili s tým, ako zakladať skupinu sebaob -
hajcov. Zapojil sa aj rodič, ktorý nám porozprával, aké pokroky
vidí u svojej dcéry navštevujúcej skupinu sebaobhajcov. Dostali
sme aj pomocné materiály.

Naši rodičia si so svojimi deťmi vypočuli prednášky a potom
spoločne diskutovali o našich problémoch. Dohodli sme sa na
tom, že aj naša organizácia sa pokúsi založiť si skupinu
sebaobhajcov – veď naše deti by veľmi potrebovali v tom smere
pomoc.
Veríme, že naše prvé stretnutie bolo úspešné a naša spoločná
práca bude pokračovať napriek tomu, že sme ďaleko od
hlavného mesta. Ďakujeme za návštevu, za užitočné, praktické
a dobré rady.

Kornélia Hajtmanová, členka ZPMP Štúrovo

Šírenie „sebaobhajovacej osvety“ nás veľmi baví a považujeme
to za dôležité z viacerých hľadísk. Jedným z nich, a hádam tým
najdôležitejším je, že čím viac nás bude, tým ľahšie sa nám
bude pracovať s verejnou mienkou a meniť spoločnosť k tomu,
aby začala aj ľudí s mentálnym postihnutím brať ako rovno -
cenných partnerov. V súčasnosti pracujeme okrem iného aj na
tom, aby sa činnosť Združenia sebaobhajcov Slovenska
rozbehla tým správnym smerom – smerom k ľuďom. O seba -
obha jovaní hovoríme možno na niekoho vkus priveľa. A predsa
sa nám to stále zdá málo. A tak sme sa rozhodli, milí naši
čitatelia, že vám prinesieme sebaobhajcovský „špeciál“.
Poprosili sme lídrov bratislavských skupín sebaobhajcov, aby sa
nám predstavili a prezentovali svoj názor na sebaobhajovanie.
Myslím, že toto čítanie môže byť aj pre vás ďalšou inšpiráciou,
alebo vás môže motivovať k tomu, aby ste nad sebaobhajova -
ním začali premýšľať a ktovie, možno sa už o pár týždňov
zvítame u vás, na združení alebo v zariadení a začneme
spoločne budovať novú skupinku. 

„Ahojte!
Volám sa Lucia. Na svoju prvú skúsenosť s ľuďmi s mentálnym
postihnutím sa pamätám veľmi dobre. Po maturite som sa
rozhodla, že si chcem vyskúšať niečo praktické v oblasti práce 
s ľuďmi, niečo, čo by som v budúcnosti mohla využiť aj pri

mojom ďalšom štúdiu. ZPMP mi ponúklo možnosť zúčastniť sa
na pobyte, ktorý sa mal konať v lete v Piatrovej. Veľmi som 
sa tešila, zároveň som si to však nevedela predstaviť, pretože
som predtým nikdy v kontakte s človekom s mentálnym
postihnutím nebola. Pre mňa bol najväčší šok, keď som prišla
na hlavnú stanicu, kde sme sa mali stretnúť a ja som si mala
tykať s ľuďmi, ktorí boli dospelí a oveľa starší ako ja. Tiež bol
pre mňa spočiatku problém nájsť spôsob reči a štýl, ktorým 
sa budem vyjadrovať. Bolo to ťažké, pretože všetci
sebaobhajcovia sú dospelí ľudia a preto mi bolo hlúpe sa s nimi
rozprávať ako s malými deťmi, zároveň som ale chcela, aby sme
si navzájom rozumeli. Skúška ohňom pre mňa bola cesta
vlakom, pretože som v kupé bola jediná asistentka, ostatní boli
naši sebaobhajcovia – pamätám si presne na Robka Vladára,
ktorému som mala byť asistentka, Mišku Jariabkovú a tiež si
presne pamätám, keď nastúpil do vlaku Rišo Drahovský a ja
som si až do večerného predstavovania sa myslela, že je to
asistent. Popravde, keď sme večer všetci sedeli v kruhu a mali
sa predstaviť, sedela som a pozerala na ostatných: „Je to
asistent alebo sebaobhajca...?“ Nedalo sa to rozlíšiť na prvý
pohľad. Počas asi prvých dvoch dní som si našla spôsob, ako
komunikovať s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Zistila som, 
že to, čoho som sa najviac bála, sa líši od človeka k človeku a je
úplne jedno, či má mentálne postihnutie, alebo nemá. Vždy 
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je to tak. Spoznáme nového človeka a nevieme, ako bude
reagovať, aký má štýl vyjadrovania. Postupne to zisťujeme 
a nájdeme spoločnú reč, spoločné témy, spoločný spôsob, akým
komunikujeme, smejeme sa, tešíme... Nie je to len o prispôso -
bení sa, je to vzájomné. Toto zistenie mi veľmi pomohlo –
znamenalo to pre mňa, že najlepší spôsob, ako sa rozprávať 
s ľuďmi s mentálnym postihnutím alebo s hociktorým iným
človekom, či už má postihnutie, alebo nie, je správať sa
prirodzene a bezprostredne, s úctou a rešpektom a tiež s
pochopením a so záujmom. Keď spoznáme nového človeka 
a chceme, aby bol naším priateľom, ak sa o neho zaujímame
ako o človeka, snažíme sa porozumieť tomu, čo hovorí a naladiť
sa na rovnakú vlnu. Ten týždeň v Piatrovej patril medzi tie
najkrajšie dni v mojom živote. Bol totiž o spolupatričnosti, 
o vzájomnom zdieľaní, o priateľstve a o prijímaní človeka
takého, aký je. Ja som sa tam cítila veľmi dobre, pretože čo
som zo seba dala, mi sebaobhajcovia vracali tak úprimne, ako
to často nedokážeme ani my – „normálni ľudia“.
Teraz, keď môžem pracovať spolu so sebaobhajcami na tom,
aby čo najsamostatnejšie vedeli fungovať v spoločnosti, aby
vedeli o svojich právach, ktoré majú, veľmi ma to motivuje,
pretože v tom vidím zmysel. Mám pocit, že ak sa naša
spoločnosť raz dopracuje k postoju, že každý človek je

plnohodnotným členom našej spoločnosti, obohatí to aj nás
všetkých, ktorí v to veríme a usilujeme sa o to. Spoločnosť je
pre človeka bytostne potrebná, nemôže bez nej žiť, a preto by
sme sa všetci mali snažiť byť prijímajúcimi a tolerantnejšími 
a vážiť si každého jedného človeka, pretože každý jeden z nás
je potrebnou časťou, ktorá vytvára spoločnosť. Ak chceme
hovoriť o spoločnosti a o všetkom, čo s ňou súvisí, nemali by
sme z nej nikoho vylúčiť, či dať mu menšie práva alebo možnosti.
Práve stretnutia majú sebaobhajcov naučiť, že aj keď sú
znevýhodnení svojím postihnutím, spoločnosť by im mala
ponúkať možnosti na plnohodnotný život, prácu. Takisto ako
všetkým ostatným ľuďom nemajú byť odoprené vysvetlenia, či
poradenie, ak je to potrebné pre ich lepšie porozumenie a tým
aj lepšie začlenenie do spoločnosti. Viem, že toto je veľmi
ťažké a tiež viem, že sa to nedá zmeniť alebo zlepšiť len
názorom jedného človeka. Viem ale tiež, že nie som jediná 
a viem, že táto túžba po rovnosti medzi ľuďmi je ukrytá v nás
všetkých. Strach, ktorý v nás ľuďoch existuje, nás len obme -
dzu je a zväzuje, ale akonáhle ho raz človek prekoná, zistí, že
nie je čoho sa báť, porozumie veľa veciam a jeho život ho bude
viac napĺňať.“

Lucia Hudáková

Predstavíš sa nám?
Rád. Volám sa Ivan Vyskočil a študujem štvrtý ročník
psychológie v Bratislave. Bývam v Petržalke blízko centrály
ZPMP. Skúsil som všelijaké hobby, ale nič mi nevydržalo aktívne
dlhšie, než dva roky. Momentálne sa venujem príležitostne
keramike, a potom psychológii, i keď tej mám dosť aj v škole 
a sebaobhajovaniu druhým rokom. Vo voľnom čase pracujem
ako študent v jednej realitke. 

Pamätáš si ešte svoju prvú skúsenosť s ľuďmi s mentálnym
postihnutím?
Keď zabudnem na  náhodné stretnutia a jednu internetovú
diskusiu na blog.sme.sk, tak to bolo na pobyte v Bystrej 2007.
Presnejšie keď sa celá banda účastníkov vyrútila z vlaku na
stanici v Brezne, kde som čakal. Prvý kontakt bol rozhovor:
„Nemáš mi rozmeniť drobné na kávu do automatu?“ „Mám,
páči.“ „Mohol by si mi pomôcť?“

Kedy si prvýkrát počul o sebaobhajovaní?
Asi na školení pred Bystrou 2007, ale pamätám si lepšie, keď
som dostal ponuku aby som skúsil sebaobhajovanie sám robiť
po pobyte. Lepšie som pochopil o čo ide až na školení lídrov.

Ako si sa dopracoval k líderstvu skupiny sebaobhajcov?
Zuzka K. mi navrhla, aby som to skúsil. Išli sme na školenie do
Zlatníka pri Košiciach, kde boli mamičky so svojimi dospelými
ratolesťami. Bolo to dosť silné, pretože som o tejto proble -
matike nevedel v podstate nič, a mamičky rozprávali vcelku
otvorene o svojich životoch so svojimi deťmi. Myslím, že až

vďaka tomu zážitku som sa začal nad zmyslom sebaobhajo -
vania viac zamýšľať.

Čo bolo pre teba najťažšie? 
Rozprávať jednoducho (smiech). Zistil som, že keď rozprávam
jednoduchšie, tak každý má z toho osoh, nie len ľudia s postih -
nu tím. Paradoxne, aby človek povedal niečo jednoducho 
a pritom k veci, musí presne vedieť, čo vlastne chce povedať,
poznať danú problematiku. Snažím sa byť pri tom tvorivý, nie je
to však ľahké.

Čo bolo naopak najväčšou motiváciou?
Naopak? Pre mňa to bola vynikajúca motivácia, učiť sa rozprávať
(a myslieť) zrozumiteľne a jasne. Myslím, že v našej kultúre
každý musí najprv vyriešiť najprv to, ako ľudí s postihnutím sám
vníma v hlave a aké, často podivné, názory sa mu s tým spájajú.
Bez osobnej skúsenosti by som to u seba asi nikdy nevyriešil. 

Aké pocity prežívaš teraz na svojich stretnutiach?
Teším sa, keď počujem, že nastal nejaký pokrok. To sa často
dozviem iba z druhej ruky z toho, čo povedali rodičia, že sa
deje doma. Stále mám trošku problém so zjednodušovaním
komplikovaných schém, ktoré sa mi vynárajú, napríklad pri
rozprávaní o asertivite či empatii. Človek by nepovedal, aké
ťažké je definovať tieto slová pre ľudí, ktorí ich nepoznajú.
Jednoducho, a pritom tak, aby si vedeli konkrétne predstaviť 
o čo ide a zužitkovať to pre seba. Vlastne niekedy si musím sám
ujasňovať, o čom to je, čo ale beriem pozitívne. Mám dojem, že
sa sebaobhajovaniu tiež učím.

Uvedomil si si počas svojej práce niečo, čo by si chcel
povedať celému svetu?
Chcel by som povedať rodičom, aby nerobili za svoje deti to, čo
dokážu sami, aby ich motivovali učiť sa nové. To platí pre
rodiča, nech už má akékoľvek dieťa. Viem, že je ťažké nájsť si
toľko času a trpezlivosti navyše, ale láska niekedy zabíja. 
Nechajte ich, nech majú svoje práva, robia vlastné rozhodnutia
a nech nesú svoju zodpovednosť. Možno tak paradoxne budete
mať viac času a energie aj na seba, a tak pomôžete najviac sebe
aj „deťom“.

V čom je podľa teba prínos sebaobhajovania?
O prínose pre mňa som už tuším povedal dosť (smiech).
Zmyslom je povzbudiť k vlastnej aktivite, zdravému presadeniu
sa, a uvedomelému (a spokojnejšiemu) bytiu v „normálnom“
svete, schopnosť vypýtať si pomoc tam, kde na to nemám 
a podobne. Obhájiť samého seba. Robím to krátko, aby som
sám zaregistroval nejaký veľký efekt v tomto, i keď pár
povzbudivých prípadov by som našiel. 
Avšak existuje prínos, ktorý je badateľný ihneď a pochopiteľný
snáď pre každého. Je to spoločenský styk s ľuďmi, ktorí sú
navyše „na jednej lodi“, ktorý je pre každého človeka potrebný.
Prínos je jasný, obzvlášť ak si uvedomíme, že postihnutie
spôsobuje, že človek má menej, žiadny, či dokonca nežiaduci
spoločenský styk. To človeka nemôže nepoznačiť. Ďalej sa tam
môže sebaobhajca dozvedieť veci, ktoré mu buď nikto
nepovedal, alebo im jednoducho nerozumel. Je to teda čas
nielen príjemne, ale aj zmysluplne strávený. To všetci
sebaobhajcovia cítia. 
Môže sa dozvedieť, že veci sú aj inak, než bolo preňho
samozrejmosťou. To môže spôsobiť, že sa začnú na svet pozerať
aktívnejšie a aktívnejšie fungovať, samostatne rozmýšľať,

lepšie sa orientovať, jednoducho osobnostne zrieť, rásť.
Spoznajú názory ostatných. Niekomu (hlavne ľuďom čo ich
majú na starosť) to môže byť nepohodlné. Ale keď sa budú
vedieť vhodne presadiť a ukázať, že aj oni sú ľudia, že majú
svoje, často zbytočne nenaplnené, potreby, bude to mať
najväčší efekt na spoločnosť a jej pomalú zmenu.

Opíš nám vaše stretnutie.
Poprichádzame, posadáme si do kruhu, alebo aspoň do
zemiaku. Porozprávame si, ako sa máme, rozdáme si pracovné
listy a diskutujeme o téme, ktorú akurát máme v pláne prebrať.
Vysvetľujeme si nejasné pojmy, uvádzame príklady. Keď sa
napr. niekto zdôverí s problémom či sa vyskytne konflikt,
snažíme sa ho konštruktívne riešiť. Snažíme sa používať rôzne
cvičenia, hry či pomôcky, aby sme z toho nespravili prednášku,
i keď tu máme čo doťahovať (aj doťahujeme).
Najvyužívanejšou pomôckou je flip-chart, kde obvykle
zaznamenávame brain stormingy skupiny či lepíme rôzne
výroky. Od septembra sme už napríklad skladali puzzle a robili
tematické koláže. Veľmi obľúbenou časťou je prestávka 
s občerstvením niekde uprostred. Vždy sa dohodneme, kto ho
donesie nabudúce. Na konci upraceme stoličky, upraceme po
sebe riad aj ho umyjeme a utrieme, potom sa ide domov a teší
na ďalšie stretnutie. Momentálne máme aj hosťujúcu pani
Stavrovskú, právničku, ktorá nám vysvetľuje, čo znamená
Dohovor o ľudských právach a čo z neho pre nás vyplýva.

Je niečo, čo by si chcel odkázať čitateľom?
Veľa trpezlivosti, otvorenosti a energie prajem.

Odpovede Ivana Vyskočila na otázky Mirky Vávrovej

Ahoj. Som Vlado Franček. Na moju prvú skúsenosť s ľuďmi 
s mentálnym postihnutím nikdy nezabudnem. Bolo to asi pred
šiestimi rokmi. ZPMP organizovalo letný pobyt v Bystrej a Aďa
Žilková ma tam zavolala. Ako asistenta. Prvé dni boli dosť
ťažké, ale celkovo bol ten pobyt fantastický. Už na tomto
pobyte robila Aďa sebaobhajovanie. Vtedy mi to ešte nič
nehovorilo, ale v ďalších rokoch ma Aďa a Janka Brnová
postupne zapojili do rôznych projektov ohľadom
sebaobhajovania. Na tomto letnom pobyte som sa dopočul, že
je potrebný ešte jeden líder pre skupinu sebaobhajcov. Tak som
to skúsil, aby sa moje skúsenosti aspoň nejako využili. Ťažko
povedať, čo bolo najťažšie. Ťažký bol aj prvý kontakt s ľuďmi 
s postihnutím. Oni boli na nás „normálnych“ zvyknutí, ja na
nich nie. Ťažké je aj rozmýšľať o ich problémoch, vžiť sa do ich
situácie, do situácie ich rodín. Spočiatku bol mojou motiváciou
Števo Ráček. Bol som jeho asistentom asi na troch alebo
štyroch pobytoch. Tešil som sa naňho. Neskôr už motivácia
nebola potrebná, začalo ma to baviť. Ťažko popísať všetky

pocity. Asi najčastejším pocitom je ale bezradnosť. Často
neviem, čo mám robiť, ako mám zareagovať. Či zvyšovať hlas,
alebo zachovať pokoj, či nechať, nech sa hádky riešia samé,
alebo do nich vstupovať. Ale keďže sú to dospelí
sebaobhajcovia, aj tak nakoniec zistím, že sú schopní poradiť si
sami. Dostal som otázku, či som zistil niečo počas svojej práce,
čo by som chcel odkázať celému svetu. Jasné, že zistil! Ťažké je
len prvé stretnutie s ľuďmi s postihnutím, a to len preto, lebo
sme nemali možnosť sa stretávať. Každý by sa mal stretávať 
s ľuďmi s postihnutím, a všetky nepríjemné pocity z náhodných
stretnutí by zmizli. Najviac sa mi páči celková myšlienka zapojiť
ľudí s postihnutím späť do verejného života. Nenechávať ich
stále niekde na okraji alebo v ústave. Sú to ľudia a patria medzi
nás. A odkaz čitateľom? No asi len to, čo sa vlastne učíme na
sebaobhajovaní: Váš život je vo vašich rukách. Môžete veľa
zmeniť. Našou snahou je pomôcť vám naučiť sa ako...

Vlado Franček
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Včasná starostl ivosťNROZP

O návrhu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP
a návrhu zákona o sociálnych službách ako aj o súčasnej praxi 
v oblasti sociálnej pomoci prítomných informovala riaditeľka
odboru integrácie osôb so zdravotným postihnutím 
a sociálnych služieb MPSVaR Mgr. Lýdia Brichtová. Uviedla
niekoľko aktuálnych zmien, ktoré sa dostali do návrhov nových
zákonov. Prvýkrát v SR sa od júla 2009 budú priebežne
valorizovať všetky peňažné príspevky na kompenzáciu
sociálnych dôsledkov u ľudí s ŤZP. Ako novinka bude zavedený
peňažný príspevok na hygienu. Zavádza sa kategorizácia
pomôcok, ktoré budú v prílohe zaradené do zoznamu.
Ako ďalšie uviedla, že sa zvyšuje peňažný príspevok na osobnú
asistenciu, a to zo sumy 55,- Sk za hodinu na sumu 75,- Sk.
Osobnú asistenciu budú môcť vykonávať aj osoby po 65. roku
života, a to v prípadoch ich aktívneho života.
V súvislosti s preposudzovaním zdravotného stavu občana,
ktorý poberá peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych
dôsledkov, sa tento občan nebude preposudzovať, pokiaľ sa
nezmení jeho zdravotný stav.
Parkovacie preukazy pri príspevku na individuálnu prepravu
budú vydávať jednotlivé úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.
K otázke týkajúcej sa nižšej kvality výkonu niektorých
posudkových lekárov riaditeľka vysvetlila, že v súčasnosti je
nedostatok posudkových lekárov, ktorí majú atestáciu na
posudkovú činnosť. V budúcnosti bude veľmi potrebné tento
problém riešiť v záujme objektívneho posúdenia zdravotného
stavu všetkých sociálnych klientov.
Z pripraveného zákona o sociálnych službách, ktorého
kompetencie budú spadať pod samosprávne kraje a obce,
vyplýva, že každý subjekt poskytujúci sociálne služby, bude mať
kvalitne vypracované štandardy a individuálne plány rozvoja
sociálnych klientov. Bude určený počet klientov na jedného
sociálneho pracovníka s cieľom zvýšiť kvalitu práce s klientom.
Taktiež bude zavedená supervízia s cieľom kontroly úspešnosti
poskytovaných služieb klientom.
Klient, ktorý bude umiestnený v zariadeniach sociálnych
služieb, bude platiť len za bývanie, stravu. Nebude platiť za
poskytovanie sociálnych služieb, na opatrovateľa dostane
klient príspevok od štátu.
Samosprávne kraje a obce budú mať zo zákona povinnosť
vypracovať komunitné plány rozvoja sociálnych služieb vo
svojom regióne na základe podrobného demografického

zmapovania terénu. Taktiež budú mať povinnosť vypracovať
štandardy úrovne poskytovania sociálnych služieb a individuál -
ne plány rozvoja klientov.
Na otázku, či bude zo zákona vyplývať sociálnym pracovníkom
aj vyhľadávacia terénna práca, riaditeľka uviedla, že bude
povinnosťou každej obce a samosprávneho kraja klientovi,
ktorý sa bude nachádzať v akútnej krízovej situácii, poskytnúť
pomoc a podporu.
Pracovníčka Sociálnej poisťovne uviedla, že do konca augusta
2008 bolo v Sociálnej poisťovni preskúmaných 65 000 prípadov
ľudí poberajúcich invalidné dôchodky a zostáva  posúdiť ešte
15 000 prípadov a určiť výšku ich invalidných dôchodkov.
Pracovníčka ďalej uviedla, že od 1. 1. 2010 sa pri skúmaní
nároku na invalidný dôchodok zmenia podmienky vzniku
nároku na invalidný dôchodok, a to tak, že sa bude sledovať
celá doba poistenia poistenca, nie posledných 10 rokov, ako je
to v súčasnosti.
Pri posudzovaní zdravotného stavu poistencov sa v mnohých
prípadoch stáva, že posudok od posudkového lekára nie vždy
zodpovedá skutočnému zdravotnému stavu pacienta. 
V budúcnosti by sa mala zlepšiť komunikácia medzi
posudkovým lekárom a pacientom tak, že lekár pacientovi 
na požiadanie vysvetlí odôvodnenie a závery posudku. Takto 
sa zlepší včasná informovanosť poistencov. Poistenec bude
môcť požiadať Sociálnu poisťovňu o materiál týkajúci sa
posudzovania svojho zdravotného stavu v prípadoch, keď
nebude spokojný s rozhodnutím poisťovne.
Zo zákona o službách zamestnanosti pracovníčka Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny uviedla, že zmeny v zákone
nastali od 1. 5. 2008 s cieľom podporiť zamestnanosť občanov
so zdravotným postihnutím pri tvorení nových pracovných
miest. Príprava občana so zdravotným postihnutím na prácu
bude trvať najviac 6 mesiacov. Jej cieľom bude získať pracovné
zručností a návyky. Pracovní asistenti budú aktívne pomáhať
pri zaškoľovaní občana so zdravotným postihnutím.
Zákon o službách zamestnanosti by mal prejsť kompletnou
zmenou v priebehu dvoch rokov.

Spracovala Mgr. Silvia Kubanková

S e m i n á r  o  a k t u á l n e j
s o c i á l n e j  l e g i s l a t í v e

Odborný seminár v rámci výstavy Non-Handicap pripravila a zorganizovala NROZP 8. 10. 2008
v Expo clube na výstavisku Incheba. Účastníkmi boli pracovníci úradov práce, sociálnych vecí

a rodiny, DSS, neziskových organizácií pomáhajúcich ľuďom so zdravotným postihnutím. 
K jednotlivým prezentovaným témam sa vyjadrovali kompetentní odborníci a experti z MPSVR,

Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave a Sociálnej poisťovne.

Tí m o v á  s p o l u p r á c a  
v komplexnej starostlivosti o dieťa s postihnutím raného veku

V dňoch 14. a 15. októbra 2008 sa konala prvá medzinárodná špeciálno-pedagogická konferencia pod záštitou
manželky prezidenta Slovenskej republiky pani Silvie Gašparovičovej. Uskutočnila sa v spolupráci Ministerstva

školstva Slovenskej republiky, Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a Štátneho pedagogického ústavu 
v spolupráci s občianskym združením Handy v priestoroch SÚZA v Bratislave.

Konferencia prezentovala výsledky projektu VEGA č. 1/3655/06
– Identifikácia, analýza a návrh modelu kľúčových špeciálno-
pedagogických intervencií pre znevýhodnené deti raného 
a predškolského veku a pre ich užšie sociálne prostredie.
Cieľom tejto konferencie bolo posunúť odborné intervencie 
a služby v oblasti raného poradenstva pre deti s postihnutím 
a narušením raného veku na Slovensku a zjednotiť ich s kon -
cep ciami a aktivitami krajín s vyspelou úrovňou komplexnej
starostlivosti v ranom veku. Na konferenciu boli pozvaní
odborníci z rôznych rezortov, ktorých sa problematika týka, 
a to nielen domáci, ale aj z Českej republiky, Nemecka, Ukrajiny
a Kazachstanu.
Slovenskí odborníci prezentovali pokroky a výsledky, ktoré sa
na Slovensku v posledných rokoch dosiahli v problematike
ranej intervencie. Konštatovali, že jej úroveň je u nás málo
rozvinutá a vyjadrili potrebu jej zvyšovania a rozvíjania aj 
v spolupráci so zahraničnými odborníkmi. Raná intervencia by
mala byť legislatívne ukotvená a podporovaná štátom, 
aby bola prístupná pre každé dieťa, ktoré ju potrebuje.
Mgr. Mária Štefková zo Štátneho pedagogického ústavu 
v Bratislave vo svojom príspevku hovorila o vývoji politiky 
v oblasti ranej starostlivosti o zdravotne postihnuté deti 
na Slovensku v rezorte školstva a oboznamovala prítomných 
s výsledkami prieskumu v oblasti ranej starostlivosti 
v zariadeniach špeciálno-pedagogického poradenstva.
Ďalšou zaujímavou prednáškou bola prednáška profesorky
Vančovej z pedagogickej fakulty UK v Bratislave z katedry
špeciálnej pedagogiky, ktorá prezentovala výsledky
trojročného výskumu, realizovaného v rámci projektu VEGA.
Výsledky výskumu sú pretransformované do návrhu modelu
inštitúcie (centra) ranej starostlivosti pre deti s postihnutiami
a obmedzeniami vo vývine. Toto centrum funguje v Tatrách 
v spolupráci s ukrajinskými odborníkmi a jeho cieľom je
podpora a pomoc deťom raného a predškolského veku so
zdravotným postihnutím, ich rodinám a osobám, ktoré s nimi
spolupracujú.
Mgr. Terezie Hradilková a PaedDr. Jana Vachulová zo Střediska
raní péče prezentovali výsledky a pokroky v ranej intervencii,
ktoré sa dosiahli v Českej republike. Zdôrazňovali, že základom
pre pozitívne výsledky v ranej intervencii, je prístup
orientovaný na rodinu. V Českej republike existuje celoštátna
profesionálna asociácia pracovníkov v ranej intervencii. 
Od 1. 1. 2007 je v účinnosti zákon č. 108 o sociálnych službách,
ktorý pojednáva o ranej starostlivosti pre zdravotne postih -

nuté deti. Významným pokrokom je aj to, že od školského roku
2009/2010 sa otvára akreditovaný kurz ranej starostlivosti 
v Českej republike.
Na ranú intervenciu u sluchovo postihnutých detí sa zamerala
profesorka Annette Leonhardtová z Nemecka. Zdôraznila
dôležitosť intervencie od narodenia dieťaťa prirodzeným
spôsobom a v prirodzenom prostredí, zdôraznila hlavne prácu 
s rodinou.  Profesorka Leonhardtová prezentovala aj výsledky
výskumu, ktorý bol zameraný na zistenie stupňa spokojnosti
rodičov so službami centier ranej starostlivosti v Nemecku.
Ukázalo sa, že rodičia sú so službami týchto centier vysoko
spokojní.
Podobný prieskum sa realizoval aj na Slovensku, kde sa zisťoval
rozdiel medzi mierou spokojnosti zákonných zástupcov
klientov špeciálnych poradenských zariadení – rodičov 
a zamestnancov. Výsledky tohto prieskumu prezentoval 
PhDr. Ondrej Németh zo Štátneho pedagogického ústavu 
v Bratislave. Ukázalo sa, že rodičia detí, ktoré využívajú služby
týchto zariadení, sú v oveľa vyššej miere spokojní so službami,
ktoré ich deťom ponúkajú spomínané zariadenia, ako samotní
zamestnanci týchto zariadení, ktorí kladú veľký dôraz na od -
bor nosť a profesionalitu.
Veľmi zaujímavá bola prednáška Dr. Anatolia G. Smolianinova 
z Národnej pedagogickej univerzity v Ukrajine, ktorý hovoril 
o metóde neurokinezioterapie, ktorú vypracoval v spolupráci 
s ďalšími významnými odborníkmi. Doktor Smolianinov pracuje
hlavne s deťmi s diagnózou detskej mozgovej obrny v kombi -
nácii s mentálnym postihnutím, kde dosahuje vynikajúce
výsledky. Referoval aj o vynikajúcich výsledkoch hypoterapie 
a delfinoterapie u ťažko a viacnásobne postihnutých detí. On
sám zriadil delfinárium na Kryme, jedinečné svojho druhu.
Na konferencii prednášalo mnoho vynikajúcich domácich aj
zahraničných odborníkov, ktorí prinieslo mnoho zaujímavých
poznatkov pre odbornú aj laickú verejnosť. Záverečné
komuniké, ktoré vypracoval Dr. Ondrej Matuška, organizátori
odovzdajú aj pani Gašparovičovej. Dekan Pedagogickej fakulty
UK profesor Oto Majzlan vyslovil prísľub, že budúci rok sa
uskutoční druhá medzinárodná špeciálno-pedagogická
konferencia.

Bc. Andrea Huczmanová
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V dnešnej dobe si človek len ťažko vydobyje nejaký ten priestor na oddych a relax. 
V práci sa pravidelne prepíname a robíme nadčasy. Naraz nám už v utorok dochádza -
jú celotýždňové zásoby energie. Keď sa cítim presilená a syndróm vyhorenia tuší, že
onedlho nadíde jeho chvíľa, je pre mňa inšpirujúce vidieť, ako sa druhým ľuďom 
v ich práci darí. Je to pre mňa motivácia k opätovnému naštartovaniu sa. Raz, keď
som vysilená blúdila internetom, klikla som na webovú stránku domsvitania.sk. Už
som toto slovné spojenie párkrát začula a premohla ma zvedavosť a túžba dozvedieť
sa viac. Aké bolo moje prekvapenie, keď som zbadala pozvánku na návštevu tohto
zariadenia. Deň otvorených dverí – to si nemôžem nechať ujsť. Neváhala som ani
sekundu. Vari poznáte jednoduchšiu cestu za poznaním ako zážitok na vlastnej koži?

22. októbra som ani zďaleka nebola jediná, ktorú Dom Svitania, n.o. zlákal. Už keď
som v Malackách nastupovala do autobusu, smer Jakubov, pridalo sa ku mne viacero
starých známych. Tých 15 minút cesty sme prežili v radostnom očakávaní
neznámeho. Krásne vyzdobený a upravený rodinný dom otváral svoje brány hneď
vedľa autobusovej zastávky. Medzi novými tvárami, ktoré nás s úsmevom vítali, som
spoznala pani Stefi Novákovú, riaditeľku neštátneho zariadenia Dom Svitania, n.o.
Keďže hostí bola plná predsieň, ujali sa nás dvaja milí sprievodcovia – Kamilka 
a Ľubko. Previedli nás celým zariadením a pohotovo a vtipne komentovali, ako si tu
žijú, čo všetko robia, ako to robia... Ale poďme poporiadku. Naše kroky najprv viedli
do kuchynky spojenej s jedálňou. Pani kuchárky usilovne pripravovali dobroty,
ktorými nás neskôr ponúkli. Ľubko a Kamilka nás potom previedli chránenými
dielňami. V Dome Svitania, n.o., fungujú tri chránené dielne: montáž a balenie,
krajčírstvo a kníhviazačstvo. Tu sa vyrábajú povestné výrobky z Jakubova, o ktorých
kráse som sa mala teraz šancu na vlastné oči presvedčiť. Len čo sme vstúpili do prvej
dielne, už som v taške hľadala peňaženku. Počas prehliadky sme si totiž mohli
nakúpiť vystavené dielka. Ja ako antitalent na ručné práce som spolu s ostatnými
návštevníkmi ochkala a achkala nad krajčírskymi výrobkami. Neodolala som
kuchárskej rukavici a košíčku s vianočnými motívmi. Ale to bol len začiatok. Ďalšia
zastávka bola pri krásnych jakubovských pohľadniciach. Kamilka s Ľubkom nám
prezradili, že o pohľadnice je veľký záujem aj z firiem v okolí, ktoré ich posielajú
svojim zákazníkom či zamestnancom. Nuž, aj takto môže vyzerať dobrý skutok 
v praxi. Šikovní kníhviazači, ktorých sme pristihli pri práci, nám ochotne vysvetlili,
načo slúžia jednotlivé prístroje. Zamyslená nad tým, akí zruční sú títo ľudia, som 
sa zrazu ocitla na čerstvom vzduchu. Záhradkou viedla cesta k dielni „montáž 
a balenie“, kde sa pracuje na celoročnom kontrakte s nábytkárskou firmou. Pre túto
firmu skladajú nábytkové kovanie. Samozrejme, že som nakukla aj sem. Aké bolo
moje prekvapenie, keď som vo vnútri zbadala svojich kamarátov z letného pobytu
ZPMP a sebaobhajcu Dušana. Od sprievodcov som sa dozvedela, že aj oni patria
medzi 16 riadnych zamestnancov. V dobrej nálade sme sa pobrali naspäť do vnútra.
Musím poďakovať sprievodcom, že na nás neustále dávali pozor (Ľubko dokonca
počkal, keď som platila za výrobky, a osobne ma odprevadil k ostatným). V tej
hromade návštevníkov by som sa inak zatúlala veľmi ľahko. Keď sme si už mysleli, že

Prešlo niekoľko mesiacov a máme sa za čím obzrieť. Pustili sme sa do nových vecí. 
Už druhý rok realizujeme vzdelávacie kurzy pre ľudí s mentálnym postihnutím.
Rozprávame sa o dospelosti, učíme sa pracovať s počítačom a pripravujeme náš
časopis O NÁS (aby ste nás lepšie spoznali). Tieto kurzy realizujeme vďaka podpore 
z fondu Hodina deťom. 
Vďaka podpore Nadácie VÚB sme realizovali kurz Navar si sám. Návštevníci kurzu sa
učili nielen stolovať, ale hlavne pripravovať jednoduché aj trochu zložitejšie jedlá.
Úspech mali bryndzové halušky, rezne so zemiakmi, ale aj voňavá bábovka, ktorú
vyskúšali aj naši priatelia z Nemecka pán Labudde s manželkou. 
Čo nás ale teší, je, že sme na záver projektu pripravili kuchársku knihu v ľahko-
čitateľnom texte pre ľudí s mentálnym postihnutím. 
Najväčšiu radosť máme z nových priestorov. V spolupráci s mestom Zvolen sme
získali rodinný dom. Hlavy máme plné myšlienok a nápadov, čo by sme tam chceli
mať. Najskôr si ho musíme upraviť, a potom sa už smelo pustíme do vytvorenia
chránenej dielne a tréningového chráneného bývania. Tieto služby v meste Zvolen 
a okolí vôbec nie sú. 
Čaká nás náročná práca, ale veríme, že to bude stáť za to a o rok sa s vami podelíme
o radosťou z toho, čo sa nám podarilo. 
Držte nám palce.

Mgr. Jana Šimšáleková, predsedníčka ZPMP vo Zvolene

prehliadke je koniec, a spokojne sme sa občerstvovali chlebíčkami a džúsom, čakalo
na nás ešte jedno prekvapenie. Zrazu sa na stene rozsvietil dataprojektor a spolu so
zaujímavým výkladom autorov sme mohli sledovať počítačovú prezentáciu o aktivi -
tách, ktoré Dom Svitania, n.o. podnikol v lete. 

Odchádzalo sa mi veľmi dobre, hádam ešte lepšie, ako prichádzalo. Cítim povinnosť
vysvetliť to, lebo popravde to vyznieva trochu zvláštne. Je to však jednodu -

ché. Cestou do Jakubova som mala trochu strach a stres, ako Dom
Svitania, n.o. nájdem, aké to tam bude, čo ľudia, ktorí tam

pracujú...? Cestou domov som si už ale naplno vychutnávala
pocit naplnených očakávaní, spokojnosti a radosti. Najmä z

toho, že na svete je ešte stále toľko miest a ľudí, ktorí nám
môžu byť pozitívnou inšpiráciou do našej ďalšej práce a
života. A niektoré vôbec nie sú ďaleko. Len pár
kilometrov za Bratislavou som objavila životabudič –
Dom Svitania, n.o., kde naozaj svitá na lepšie časy a
podmienky pre ľudí 
s mentálnym postihnutím.
Myslím, že v mene všetkých návštevníkov Dňa

otvorených dverí môžem ukončiť svoju spoveď jedným
veľkým – Ďakujeme!

Mirka Vávrová

Dom Svitania, n.o. – skvelý liek 
na nedostatok inšpirácie

Zo života ZPM
P

Vykročme tou správnou nohou
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Spoločne sme dosiahli niekoľko zaujímavých výsledkov.
Stručne spomeniem niektoré z nich. Začínali sme s veľkým
entuziazmom a plní chuti niečo zmeniť. V roku 2005 sme
zreali zovali spoločné semináre v rôznych mestách Prešov -
ského a Košického kraja. Na seminároch sme mapovali
potreby a robili analýzy. Na základe nich sme vyšpecifikovali
činnosť, ktorá by sa mala realizovať v Krajských poraden-
ských centrách ZPMP v Prešove a v Košiciach, ktoré sme
následne založili ako samostatné neziskové organizácie.
Podľa tohto modelu sme následne zriadili aj Krajské pora-
denské centrum v Trnave. Centrá majú regionálny charakter
a okrem poradenskej činnosti je ich náplňou aj obhajoba
práv a záujmov ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín na
úrovni kraja, môžu realizovať vzdelávacie aktivity a mali by
spolupracovať s miestnymi združeniami v kraji a zastupovať
ich záujmy pri rokovaniach s VÚC.
Meniace sa podmienky, nejasné pravidlá na začiatku pro-
jektu zo strany Riadiaceho orgánu IS EQUAL spôsobili, že
začali meškať platby – refundácie nákladov, ktoré partneri
vkladali do realizácie. Všetky aktivity sme museli najprv rea-
lizovať, zafinancovať a potom sme sa mohli uchádzať
o preplatenie. Meškanie platieb začalo spôsobovať platobnú
neschopnosť partnerov a tým i stres a problémy, ktoré sme
museli priebežne riešiť. A aj napriek tomu, že sa nám rôz-
nymi rokovaniami nakoniec podarilo dosiahnuť, že sme sa
mohli uchádzať aj o zálohové platby, nepomohlo to úplne
k tomu, aby mali partneri projektu dostatok financií na rea-
lizáciu aktivít a spôsobilo to ich zadlženosť. Projekt sme dva-
krát predĺžili, jeho ukončenie bolo 30. júna 2008 a ešte aj
dnes, v novembri 2008, nemáme preplatené výdavky za roky
2007 a 2008 vo výške cca 913 000,- Sk. Napriek uvedeným
problémom a finančným ťažkostiam sme naplánované ciele
projektu dosiahli.
Veľmi úspešnou aktivitou bolo vzdelávanie ľudí s mentálnym
postihnutím a zamestnancov DSS Hestia. Vypracovali sme
vzdelávací program Komunikačné a profesijné zručnosti, 
v kurzoch tohto programu, ktorý sme paralelne realizovali
v Pracovno-socializačnom centre Impulz ZPMP v Petržalke,
v Republikovej centrále ZPMP v SR a v ZPMP v Prešove, sa

postupne vyškolilo 60 účastníkov s mentálnym postihnutím.
Na vzdelávací program sme dostali akreditáciu Ministerstva
školstva SR a v školení pokračujeme i po skončení projektu.
Tento vzdelávací 26-hodinový program je určený dospelým
ľuďom s mentálnym postihnutím. Program zahŕňa rôzne
informácie a nácvik zručností potrebných nielen pri zamest-
návaní sa, ale aj pri každodennom fungovaní na pracovisku.
Kurz bol rozdelený na tri oblasti: Sebapoznanie a nácvik
komunikačných zručností, Zamestnanie, Riešenie konfliktov
a reálnych situácií na pracovisku.
ZPMP v SR ponúka možnosť vyškoliť lektorov, ktorí by mohli
vzdelávať v rôznych združeniach. V prípade záujmu treba
kontaktovať Mgr. Ivetu Mišovú (0905 709557).

Vzdelávací program pre zamestnancov DSS bol vypracovaný
na základe potrieb DSS Hestia Pezinok. Do programu sa
zapojilo 16 zamestnancov, kurz bol zameraný na vzdelávanie
v právnej oblasti a v oblasti komunikačných zručností
potrebných pre prácu s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Za
prínos považovali nové poznatky predovšetkým v prístupe ku
klientom, v zmene pohľadu zamestnanca na prácu ostatných
kolegov, ako aj stmelenie kolektívu.
Ďalšou aktivitou bolo zriadenie internetovej poradne, a to
konkrétne poskytovanie sociálneho, právneho a špeciálno-
pedagogického poradenstva. Na poradňu sa obrátilo vyše
100 občanov s rôznymi otázkami, návštevnosť poradne bola
niekoľko tisíc vstupov. Po skončení projektu sa v Republiko- 
vej centrále poskytuje poradenstvo aj naďalej.
Okrem poradne boli zriadené informačné databázy
Košického, Prešovského a Bratislavského kraja. 
Významnou časťou projektu bola nadnárodná spolupráca.
Okrem rozvoja spoločných pracovných skúseností bol vytvo-
rený profil špecifického odborného pracovníka – sprostred-
kovateľa v procesoch sociálnej a pracovnej integrácie. Ďal-
ším výstupom bol prenosný model „sociálnej farmy“ s využi-
tím skúseností zo Španielska a Talianska. Spoločným
výstupom bolo i sprístupnenie dobrej praxe s používaním
metodiky pri budovaní centier integrovaných služieb
v jednotlivých projektoch a vytvorenie nástrojov

a metodológie na boj proti predsudkom a diskriminácii.
Katalóg nástrojov a metodológie na boj proti predsudkom
a diskriminácii je k dispozícii pre verejnosť v Republikovej 
centrále ZPMP v SR.
Počas realizácie projektu sme vydali viacero publikácií, kon-
krétne brožúry Niekoľko inovatívnych nástrojov na podporu
zamestnanosti občanov s mentálnym postihnutím, Potreby
občanov s mentálnym postihnutím a ich rodín v Prešovskom
a Košickom samosprávnom kraji, Profil regionálneho
poradcu, Zborník z konferencie Práca ako kľúčový faktor
k inklúzii, manuál Ako zriadiť krajské poradenské centrum.
Vytvorili sme dva vzdelávacie programy: pre zamestnancov
DSS a distribuovali sme ho vo forme odbornej publikácie,
program je akreditovaný pre ľudí s mentálnym postihnutím
a vydali sme dva manuály (pre lektorov, pre účastníkov vzde-
lávania). Vydali sme štyri druhy informačných letákov. Na
záver sme vydali CD nosič s odbornými materiálmi
a publikáciami v slovenskom aj anglickom jazyku, ktorý bol
distribuovaný do všetkých miestnych združení na pomoc
ľuďom s mentálnym postihnutím.
4. novembra 2008 sa uskutočnila záverečná konferencia
Iniciatívy Spoločenstva EQUAL v Bratislave, na ktorej sa
uskutočnilo  zhodnotenie a posolstvo projektov v Národnej
tematickej siete (NTS) pre zamest nanosť, sociálnu ekono-
miku, adaptabilitu, rovnosť príležitostí mužov a žien, boj
proti diskriminácii, rasizmu, xenofóbii.

Náš projekt bol v NTS pre sociálnu ekonomiku. Zo záverov
tejto siete vyberáme tieto informácie:
Koncept sociálnej ekonomiky je v slovenskej spoločnosti ešte
stále nejasný. Zatiaľ sa nevytvorila inštitúcia alebo agentúra
pre sociálnu ekonomiku, ktorá by cielene presadzovala tieto
formy riešenia zamestnanosti niektorých znevýhodnených
skupín.
Absolventi sociálnej práce (s vysokoškolským vzdelaním) nie
sú dostatočne pripravovaní na svoju budúcu profesiu
v podmienkach komunitnej sociálnej práce. Riešením môže
byť povinné absolvovanie overeného kurzu Sociálny pracov-
ník obce v rámci svojej prípravy.
Osobný kontakt a podpora ľudí s mentálnym postihnutím
prostredníctvom pracovných asistentov/koučov sa javí ako
systémový nástroj zapojenia cieľovej skupiny na trh práce.
Pozíciu pracovného asistenta už rozoznáva aj slovenská legisla-
tíva v Zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (§59),
čo vytvára priestor na širšie využitie rôznymi záujemcami.
Mať profesionálneho sociálneho pracovníka či pracovníčku
v každej obci, ktorí by boli špeciálne pripravovaní na pod-
mienky komunitnej práce, by bolo ideálnym riešením.
Možnosťou je využiť kapacitu sociálneho pracovníka plnením
ďalších úloh pre obyvateľov obce (realizácia koncepcie sta-
rostlivosti o mládež, starostlivosť o starších ľudí a pod.)
alebo vytvoriť nezávislé centrá sociálnych pracovníkov spo-

lupracujúcich s malými obcami v rozsahu ich aktuálnych
potrieb. Problematiku rieši vládny Program komunitnej
sociálnej práce v obciach, ktorý sa realizuje prostredníctvom
lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie.
Zavedeniu sociálnych podnikov na úrovni samosprávy značne
uľahčilo prijatie novely zákona 5/2004 Z. z. o službách
v zamestnanosti, kde sa podarilo zakomponovať koncept
sociálneho podniku, ktorý doteraz absentoval, a tak prvé ini-
ciatívy v tejto oblasti nemali oporu v legislatíve. Pri zlepšení
zamestnávania osôb s postihnutím je nutné zamerať sa na
odstránenie „dávkovej pasce“, pri ktorej poberaním jedného
príspevku pri zamestnaní, stráca zdravotne postihnutá osoba
nárok na iné dávky a tento systém pôsobí demotivujúco.
Nedostatok dôvery v solidárne správanie a konanie je dedič-
stvom predchádzajúceho režimu aj všeobecnej kultúry našej
spoločnosti, ktorá ešte stále nedocenila hodnotu práce
mimovládnych organizácií poskytujúcich vysoko efektívne
a flexibilné služby ako rovnocennú alternatívu k aktivitám
štátu v oblasti sociálnych služieb.

Výzvy do budúcnosti
Aj pri najlepšej pracovnej a sociálnej politike budú v každej
spoločnosti existovať skupiny obyvateľov, ktorých šance na
úspešné sa zapojenie na trh práce budú obmedzené. A hoci
opatrenia na zamestnanie takýchto skupín sú náročné
z hľadiska ľudských či finančných zdrojov, je to jediná cesta
k zabezpečeniu ich sebestačnosti, udržania dobrej kvality
života, aktívnejšej participácie na živote v komunite, kde
žijú. Rôzne opatrenia, ktoré navrhli a odskúšali v praxi pred-
kladatelia projektov IS EQUAL v Slovenskej republike
potvrdili, že tak ako znevýhodnené skupiny obyvateľov sa od
seba odlišujú rôznymi očakávaniami, potrebami, požiadav-
kami (podobne ako aj prostredia, z ktorých pochádzajú), tak
aj opatrenia nemôžu byť univerzálne. Nasledujúci text voľne
rozvíja návrhy a myšlienky, ktorých korene siahajú do práve
končiacich sa projektov IS EQUAL a odrážajú skúsenosti,
názory (často aj úprimné želania) a odporúčania ľudí
z teórie a praxe na všetkých úrovniach.

Vzdelávanie a školstvo
Trh práce je jedna z najdynamickejších oblastí spoločnosti
a jeho rozvoj je len čiastočne predvídateľný. Z tohto dôvodu
je aj veľmi ťažké predvídať zručnosti a kvalifikácie, ktoré
budú potrebné pre záujemcov o prácu v často ani nie vzdia-
lenom časovom horizonte. Dlhodobo je školstvo (najmä
odborné) slabým partnerom a spojencom pri zabezpečovaní
potrieb trhu práce. Absolventi rôznych typov škôl opúšťajú
brány škôl nepripravení na aktuálne potreby a požiadavky
rôznych zamestnávateľov. Problémom odborného vzdeláva-
nia je niekedy slabá kompatibilita so zvyškom vzdelávacieho
systému a s praxou. Zmena v tejto oblasti by prispela

Program ESF IS EQUAL končí
Už od roku 2005 sme čitateľov pravidelne informovali o aktivitách projektu Niekoľko inovatívnych nástrojov

na podporu zamestnanosti občanov s mentálnym postihnutím, ktorý sme realizovali s finančnou
podporou ESF IS EQUAL. Projekt realizovalo ZPMP v SR v spolupráci so ZPMP Košice, Petržalka, Prešov

a DSS Hestia Pezinok a zahraničnými partnermi zo Španielska a Talianska. Počas troch rokov sa
uskutočnilo 30 monitorovacích stretnutí, tri konferencie s medzinárodnou účasťou, 12 odborných

seminárov regionálneho aj celoslovenského charakteru a päť diseminačných seminárov. Do projektu bolo
okrem projektového tímu zapojených niekoľko stoviek rodičov, ľudí s mentálnym postihnutím, odborníkov.
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k tomu, že vo vzdelávaní a odbornej príprave sa udržia aj
študenti, ktorí by za súčasných podmienok z tohto procesu
vypadli.
Mnoho prekážok pri hľadaní si zamestnania a uplatnenia sa
v rôznych odboroch je spôsobené najrozličnejšími predsud-
kami a stereotypmi. Aj tu môže pozitívnu úlohu zohrať
výchova k tolerancii, boj proti diskriminácii či búranie ste-
reotypov prostredníctvom systematickej práce počas formál-
neho vyučovania, samozrejme, v spolupráci s rodinou
a spoločnosťou ako takou. V dnešnom školskom systéme je
citeľná absencia modernej koncepcie multikultúrnej
výchovy, ktorá by sa týmto oblastiam venovala prierezovo 
vo všetkých predmetoch.
Celoživotné vzdelávanie ako nová filozofia a prístup k prí-
prave človeka na rýchle a neočakávané zmeny na trhu práce
je odpoveďou na otázku, ako sa ako členská krajina
Európskej únie môžeme podieľať na budovaní spoločnosti
postavenej na vedomostiach. Celoživotné vzdelávanie pod-
poruje kreativitu a inovácie a umožňuje plnú ekonomickú 
a sociálnu účasť obyvateľov. Na Slovensku sa pripravuje pri-
jatie zákona o celoživotnom vzdelávaní, ktorý definuje
vzťahy medzi formálnym, neformálnym a informálnym vzde-
lávaním a vytvára legislatívny rámec na potvrdenie kompe-
tencií získaných aj mimo formálneho vzdelávacieho systému.
Špeciálna pozornosť a prístup sú dôležité aj v príprave obča-
nov so zdravotným postihnutím pre potreby trhu práce
a aktívne zamestnávanie. Mnohé školy nemajú vytvorené
podmienky pre takýchto študentov, čím sa ich prístup
k niektorým profesiám zužuje. Komunikácia špeciálnych škôl
alebo výchovných poradcov na školách, kde zdravotne
postihnutí študujú s potenciálnymi zamestnávateľmi
(aj s účasťou úradov práce a „sprostredkovateľov“, ako sú
občianske združenia pracujúce pre alebo s týmito skupinami)
je ďalším kúskom mozaiky riešenia pri umiestňovaní tejto
skupiny na trh práce.

Médiá, verejná mienka a trh práce
O vplyve médií na verejnú mienku nikto nepochybuje.
Každodenne sme svedkami, ako je verejnosť informovaná
o rôznych „kauzách“ a prípadoch a ako sa o týchto témach
všeobecne diskutuje. Médiá majú významný vplyv aj na trh
práce, aj keď by súvislosť na prvý pohľad nemusela byť
zjavná. Pozitívny obraz a príklady osudov ľudí pochádzajú-
cich z marginalizovaných skupín v slovenských médiách
môžu iniciovať aj pozitívnu zmenu v spoločnosti ako takej.
Stále chýbajú pozitívne príklady a vzory najmä spomedzi
znevýhodnených skupín na trhu práce: príslušníci rómskeho
etnika, imigrantov, starších ľudí, zdravotne postihnutých,
cudzincov žijúcich na Slovensku, ľudí prepustených z výkonu
trestu a pod.

KAŽDÝ MÔŽE POMÔCŤ ALEBO ZMENY V AGENDÁCH RÔZNYCH
INŠTITÚCIÍ

Úrady práce
Takmer všetci ľudia z praxe, ktorí boli zapojení do projektov
IS EQUAL, sa zhodli na tom, že úrady práce sú viac než vyťa-
žené už aktuálnou agendou. Projekty overili nutnosť osob-
ného prístupu, uplatňovanie riešení na mieru klientom. 
Žiadať od pracovníkov a pracovníčok ďalšie služby už nie je
reálne. Východiskom je teda presun agendy (alebo jej časti)
a niektorých ďalších služieb v súvislosti so znevýhodnenými 
cieľovými skupinami na iné organizácie – najčastejšie mimo-
vládne organizácie. Projekty potvrdili efektivitu sprostredko-
vateľských centier alebo komunitných centier s agendou aj
v oblasti trhu práce, zamestnávania, prípravu na prácu
a pod. Funkčnosť celého systému je podmienená výmenou
informácií a aktívnou spoluprácou medzi výkonnou zložkou
(úrady práce) a podpornými štruktúrami s osobným 
prístupom (mimovládne organizácie, centrá kariérneho
poradenstva a iné podobné formy podpory).
Systém evidencie žiadateľov o prácu nie je dostatočne špeci-
fikovaný, a tak často úradníci nevedia priradiť vhodnú prácu
pre toho ktorého klienta alebo klientku. Podrobnejšia kodi-
fikácia (systém evidencie, označenia) žiadateľov
o zamestnanie by mohla byť účinným prostriedkom aj pri
spolupráci s podpornými organizáciami (centrami, komunit-
nými strediskami, agentúrami podporovaného zamestnáva-
nia a pod.).
Je dôležité prepracovať stratégiu umiestňovania dlhodobo
nezamestnaných s nízkou kvalifikáciou na trh práce na
regionálnej báze. ÚPSVaR väčšinou ponúka pracovné miesta,
kde sa vyžaduje výučný list a prax v danom obore. ÚPSVaR
poskytuje veľa možností na pracovnom trhu pre nezamest-
naných, ale ponuky, ktoré poskytuje, nie sú pre dlhodobo
evidovaných nezamestnaných s nízkou alebo žiadnou kvalifi-
káciou dostupné. Dôraz sa kladie na vzdelanie a odbornosť
v danej profesii. Klienti vo väčšej miere nespĺňajú takéto
podmienky, preto je malá šanca, že využijú ponuky cez
ÚPSVaR. Vytvorenie novej stratégie, v rámci ktorej by bola
využívaná spolupráca medzi ÚPSVaR a mimo vládnymi organi-
záciami alebo inými centrami s osobným prístupom ku klien-
tovi, by boli optimálnym krokom vpred v oblasti umiestňova-
nia dlhodobo nezamestnaných bez kvalifikácie na trh práce.

Samosprávy
Aj keď otázka nezamestnanosti a jej riešenie je
v kompetencii štátu, dôsledky dlhodobého nezamestnania
niektorých skupín obyvateľstva ako nárast chudoby, ekono-
mická a spoločenská izolácia, negatívne javy ako alkoholiz-
mus, drogy, nárast kriminality – to všetko má dopad aj na
komunitu, kde takéto skupiny žijú. Preto samosprávy už

nebudú môcť odkladať svoje aktívnejšie zapojenie do rieše-
nia problematiky trhu práce, sociálnych služieb, služieb
v zamestnanosti a pod. Mnohé samosprávy už majú vlastné
komunitné centrá, kde je ideálny priestor aj na poskytovanie
služieb pri vyhľadávaní a sprostredkovaní zamestnávania, na
informačné a vzdelávacie aktivity a pod. Ako vyplýva
z projektov, práve na miestnej úrovni je možné dostať sa
bližšie ku klientom a riešiť ich komplikovanú situáciu.
Samosprávam sa otvára možnosť riešiť nezamestnanosť čias-
točne aj vytváraním a rozširovaním sociálnych podnikov
v obciach. Sociálne podniky naštartované počas projektov
pokračujú a úspešne fungujú. Know-how je overené už aj
v slovenských podmienkach, perspektívy sa rôznia od obce
k obci, ale po prijatí novely zákona o službách v zamest -
nanosti už existujú aj priaznivé legislatívne podmienky,
ktoré sa postupne doplnia aj o finančné mechanizmy 
podpory sociálnych podnikov.

Mimovládne organizácie
Sila, možnosti a schopnosti tretieho sektora sa už overili aj
v praxi. Napriek ich záujmu pomôcť riešiť otázky nezamest -
nanosti ich potenciál nie je zďaleka využitý. Spolupráca
mimovládnych organizácií a samosprávy sa javí ako kľúčová,
keďže mimovládne organizácie majú kapacitu na rozvoj
opatrení a projektov, ktoré vhodne dopĺňajú aktivity 
samosprávnych orgánov alebo iných inštitúcií.
V súvislosti s plnením vládneho programu by mali byť 
mimovládne organizácie začlenené do procesu prípravy
a realizácie opatrení, práve s ohľadom na ich bohaté 
skúsenosti.

Zamestnávatelia
Zamestnávatelia sú ďalšími kľúčovými hráčmi pri riešení 
otázok súvisiacich s trhom práce. Hlavnou výzvou v oblasti
práce so zamestnávateľmi je búranie predsudkov a zavede -
nie prosociálne orientovanej politiky zamestnávania.
Odbúranie diskriminačných praktík je potrebné podporiť nie-
len represiami a legislatívou, ale tiež cieľavedomou zmenou
myslenia a hodnôt personálnej politiky. Prístupnou formou
podpory zamestnávateľov môže byť udelenie „značky“, ktorá
by upozorňovala na zamestnávateľov, ktorý majú proso-
ciálny prístup k zamestnávaniu a podporujú riešenia problé-
mov s integráciou rôznych cieľových skupín na trh práce.
Toto opatrenie môže byť doplnkom k už existujúcej ankete
„Zamestnávateľ ústretový k rodine“.

Iné inštitúcie
Pri existujúcich inštitúciách, ako sú domovy sociálnych 
služieb alebo agentúry podporovaného zamestnávania, je
potrebné zmeniť mnohokrát byrokratický prístup a aplikovať
osobnú podporu alebo tiež využiť priamo cieľovú skupinu

ako motivujúci faktor pre ostatných. Zvlášť pri domovoch
sociálnych služieb je vhodné využívať nový systém plánov
osobného rozvoja klientov a systematicky pracovať na ich
samostatnom bývaní a zamestnaní, čo nebolo doteraz bež-
nou praxou.
Podľa názorov realizátorov projektov je dôležité posilniť
a rozšíriť úlohu posudkových lekárov, ktorí v súčasnosti
nevykonávajú odporúčanie v súvislosti s umiestnením zdra-
votne postihnutých ľudí na trh práce. Systém, ktorý navrhla
a overila spoločnosť HELP Jozef Hreha Prešov, pozostáva
nielen z časti zhodnotenia stupňa zdravotného postihnutia –
ochorenia, ale aj z vypracovania tzv. bodového scenára,
ktorý zahŕňa aj ďalšiu diagnostiku klienta (jeho/jej schop-
nosť sa vzdelávať, schopnosť byť vystavený rôznym vplyvom
pracovného zaťaženia so zámerom profesijného umiestnenia).

Legislatíva
Niektoré mechanizmy alebo pojmy sú už v legislatíve pod-
chytené. Ide napríklad o uznanie teleworku ako alternatívnej
formy organizácie práce či definíciu sociálneho podniku.
Ďalšou fázou do budúcnosti by mohlo byť vytvorenie agen-
túry alebo inštitúcie pre sociálnu ekonomiku, ktorá by mala
podporovať a motivovať obce k vytváraniu sociálnych podni-
kov s využitím skúseností zo Slovenska aj zahraničia.
Status osobného asistenta osoby zo zdravotným postihnutím
je potrebné zaradiť do katalógu pracovných činností, aby bol
zachovaný istý štandard a mohlo prebiehať efektívnejšie
vzdelávanie a príprava na výkon tohto statusu.
Pre úspešné a systémové fungovanie komunitných centier,
ktoré by poskytovali osobný prístup ku klientom
a implementovali iniciatívy v oblasti integrácie na trh práce
je potrebná legislatívna opora. Dnes neexistuje jednotný
pojem a definícia činnosti takýchto centier.
Systém dávok nevyvoláva potrebu pracovať, čím dochádza 
k stagnácii rozvoja pracovného trhu. V súčasnosti totiž pri
poberaní jedného príspevku pri zamestnaní stráca osoba
nárok na iné dávky. Odstránenie tzv. dávkovej pasce by
umožnilo väčšiu motiváciu osôb so zdravotným postihnutím
ako aj dlhodobo nezamestnaných zamestnať sa.

Spracovala Mgr. Iveta Mišová
V článku sú použité informácie z materiálu Sumárne zistenia a odporúčania pre
jednotlivé tematické oblasti na základe skúseností z realizácie projektov IS
EQUAL, 2008.
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ECHO ZPMP je občianske združenie v Bratislave, ktoré podporuje rodiny občanov s mentál-
nym postihnutím pri ich integrácii do spoločnosti, a to hlavne pomocou stretnutí pri rôznych
aktivitách v spolupráci s centrálou ZPMP v SR v Bratislave. Ich cieľom je vytvoriť čo najlepšie
podmienky pre budúci samostatný život dospelých ľudí s mentálnym postihnutím, a práve
preto sa ECHO zameralo na vytvorenie aspoň jedného voľno-časového podujatia za mesiac.
Tým sa práve stali pravidelné mesačné klubové stretnutia. Medzi ďalšie aktivity patrili –
ukončenie tanečného seminára s venčekom, dve divadelné stretnutia, ktoré sa konali vo
februári a v novembri, návšteva botanickej záhrady, Deň krivých zrkadiel, športové leto,
rekondično-rehabilitačný pobyt v Turčianskych Tepliciach, víkend zdravia v Harmónii a na
záver roka vianočné posedenie v Dúbravke vo Fontáne.
OZ Svitanie v roku 2007 začalo prvý rok existencie dvoch neziskových organizácií, ktoré boli
založené na konci roku 2006. Téma chránené bývanie, ktorá so sebou priniesla aktivity ako
zúčastnenie sa odborných prednášok a návšteva CHB Betánia v Senci, otvorila rok 2007 v OZ
Svitanie. Združenie sa taktiež v tomto roku pridalo k viacerým mestám na Slovensku pri 
príležitosti Dňa krivých zrkadiel a nemenej významnou akciou bola výstava keramiky pod
názvom Tvoríme spolu, ktorá sa konala v Mestskom centre kultúry. Vystavované boli výrobky
talentovaných klientov neziskovej organizácie Vstúpte, ktoré vyrábali v spolupráci s výtvar-
níčkou a keramikárkou p. L. Čtverákovou. Počas celého roka združenie spolupracovalo predo-
všetkým s neziskovými organizáciami – Dom Svitania, n. o., a Vstúpte, n. o., a ich činnosť
mala priaznivé odozvy na Mestskom úrade, Mestskom kultúrnom centre a taktiež v malackých
médiách.
ZPMP vo Zvolene sa za minulý rok môže popýšiť realizáciou nového projektu – Chcem sa učiť
každý deň – pod vedením nového štatutárneho zástupcu, ktorým sa stala Mgr. Šimšáleková.
Obsahom práce klientov bolo naučiť sa pracovať s počítačom – využívať internet a taktiež
vydávať časopis, ktorý sa stal zaujímavým aj pre širokú verejnosť!
Stacionár Nový život si v minulom roku okrem svojich početných aktivít musel poradiť aj 
s tým, ako vyplniť program svojim klientkam, ktoré neboli vybrané na rekreáciu v Bystrej.
Preto sa rozhodli spestriť ich individuálne dovolenky s rodičmi akciami ako večerné plávanie,
ktoré umožnilo efektívnejší tréning v plávaní a potápaní a taktiež aktivitou, ktorou bola
beseda pri príležitosti sviatku Cyrila a Metoda, ktorú klienti ukončili zhodnotením, „...že tú
gramatiku spravili veľmi ťažkú!“. S čím nemožno, samozrejme, nesúhlasiť. ☺
ZPMP Nádej v Poprade za pomoc pri uskutočňovaných projektoch a aktivitách v minulom roku
vďačí predovšetkým VÚC Prešov a taktiež všetkým sponzorom, darcom a dobrovoľníkom, ktorí
venovali nie len svoj voľný čas, ale aj kúsok seba k rozvoju združenia a denného stacionára –
domova sociálnych služieb. Z projektov realizovaných organizáciou by som spomenula
hlavne Aktívne trávenie voľného času, ktorého hlavným zámerom bolo pomocou pracovných
návykov priviesť ľudí s mentálnym postihnutím k vytrvalosti a zodpovednosti, a tým im
umožniť nadobudnutie pocitu plnohodnotného človeka v spoločnosti. Ich aktivita bola zame-
raná na pracovnú terapiu, v rámci ktorej sa mohli venovať výrobe darčekových predmetov –
pohľadníc, škatuliek, kníh, obrázkov a taktiež tkaniu na krosnách a výrobe sviečok. Zdravie
svojich klientov združenie podporilo pomocou súťaží v stolnom tenise.

ZPMP v Štúrove sa minulý rok zúčastnilo na výstave výtvarných prác Dobrý deň Nitra, ktorú
obohatili o vlastné tvorby svojej klientky Andrejky Riedlovej. Medzi ich bohaté aktivity, ktorých
bolo minulý rok nespočetne veľa, ešte spomeniem účasť klientov na konferencii, ktorá sa
konala v Bratislave na tému Práca ako kľúčový faktor k inklúzii II, medzinárodné stretnutie
organizované združením, ktoré sa konalo v Kováčovej a na ktorom sa zúčastnili ľudia zo
Slovenska aj z Maďarska a taktiež množstvo výletov, rekondičný pobyt či iné zábavné podujatia.

Vo Vrbovom sa ZPMP v minulom roku venovalo predovšetkým poradenskej činnosti, pomocou
ktorej poskytovali podporu nielen ľuďom s mentálnym postihnutím, ale aj ich rodinám.
Podpora bola zameraná na zvyšovanie kvality ich života – pri sociálnej integrácii do spolo-
čenských aktivít, pri riešení hmotnej a sociálnej núdze, pri presadzovaní a napĺňaní práv 
a záujmov ľudí s mentálnym postihnutím. O svojich aktivitách združenie informovalo aj pro-
stredníctvom médií – článkami v časopise Vrbovský Hlas, Informácie a Piešťanský Týždeň 
prispela Monika Šulovská. Pri prezentácii Dňa krivých zrkadiel boli prizvaní aj Televízia
Karpaty a Trnavské noviny.

Trnavské združenie v roku 2007 absolvovalo so svojimi 45 klientmi rehabilitačno-integračný
pobyt v Bulharsku na Zlatých Pieskoch, a to letecky! Nadšenie všetkých zabezpečilo predo-
všetkým kúpanie v mori a mnoho iných aktivít, ktoré k správnej dovolenke na juhu patria. 
No nepochybne mala slaná morská vodička veľký vplyv aj na imunitný systém dovolenkárov,
ktorý sa na niekoľko mesiacov výrazne zlepšil. Veľkou akciou minulého roka bol taktiež
Benefičný koncert, ktorý sa uskutočnil 1. 12. 2007. Príprava naň bola dlhá a náročná, ale
výsledok stál za to. Na koncerte vystúpili Adela Banášová ako moderátorka programu, 
Slavo Kmeť, Allan Mikušek, 3ses3, Otto Weiter a Klára Kolomazníková zo skupiny Holki.
Okrem tradičného hosťa primátora Štefana Bošnáka sa zúčastnil koncertu aj podpredseda
vlády SR Dušan Čaplovič – za čo im patrí vďaka.

Ako pracovali niektoré naše
združenia na Slovensku v roku 2007
Do nášho združenia každým rokom prúdia správy o činnosti zariadení z celého Slovenska. Touto cestou by sme
chceli vyzdvihnúť ich prácu a zároveň poskytnúť možnosť ostatným inšpirovať sa ich nápadmi. Všetky sú veľmi
zaujímavé, a preto je ťažké v pár riadkoch spomenúť úspechy a aktivity, ktoré prispievajú k nášmu spoločnému

záujmu – zlepšiť podmienky pre život ľuďom s mentálnym postihnutím.

Naše a
ktiv

ity
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ZPMP Nové Zámky je zriaďovateľom Domova sociálnych služieb Úsmev, ktorý poskytuje denný
aj týždenný pobyt pre ľudí s mentálnym postihnutím a súčasťou ktorého sú aj iné špecializo-
vané pracoviská. Jedným z projektov realizovaných v minulom roku týmto zariadením je
Provident financial, ktorý si dal za cieľ zmeniť prístup širokej verejnosti k  ľuďom s mentál-
nym postihnutím a pomocou interaktívneho celodenného programu tak vytvoriť priestor pre
nadviazanie komunikácie a zvýšiť myšlienku rovnosti aj napriek špecifickým potrebám týchto
ľudí. Program sa uskutočnil na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch a časovo bol rozvrhnutý
tak, že v dopoludňajších hodinách bol poskytnutý priestor pre základné školy a v popolud-
ňajších hodinách pre širokú verejnosť.

V Martine bol minulý rok činorodý a pestrý na rôzne akcie a aktivity. Nemôžem nespomenúť
rekondično-integračný pobyt v Jasenskej doline, na ktorom sa zúčastnilo 34 členov 
a branno-športové hry, ktoré sa konali na chate U capa v Jedľovinách. No nielen fyzickými
aktivitami sa činili klienti a členovia, taktiež mali v minulom roku priestor vyhradený na 
rozvíjanie kultúry za pomoci výtvarného vyjadrenia pod názvom Umenia v nás. S 12. roční-
kom výstavy v Martine bola široká verejnosť oboznámená aj televíziou vo forme poznámky,
ktorá bola nasnímaná do vysielania. Prezentovať svoje práce mohli klienti DSS Méta Sever,
DSS Lipovec, DSS Domček Vrútky a mnoho ďalších talentovaných vystavovateľov.

V ZPMP Plešivec sa počas minulého roku klienti vyznamenali najmä manuálnymi zručnosťami,
a to predovšetkým v oblasti varenia a vypekania rôznych sladkých dobrôtok. Tieto činnosti
pripadli na tie chladnejšie mesiace v roku, kedy sa členovia stretli pri kávičke a spoločne uva-
renej čokoláde a pripravených koláčikoch. Veľmi dôvtipne sa po spoločnom mlsaní odobrali
vyrobiť snehuliakov, a to za účelom držiaka na čokoládu! Wow Taktiež sa na kulinárske akti-
vity zamerali v decembri, ktoré samozrejme súviseli s prípravou na Vianoce. Radosť s prichys-
taných darčekov tak mohla sprevádzať aj vôňa kapustnice a briošiek, ktoré v ten deň pretká-
vali priestory združenia.

Ozvalo sa nám aj miestne združenie ZPMP Komárno. Okrem iného sa klienti zapojili aj do
veľmi zaujímavého programu s názvom Odysea mysle. Odysea mysle predstavuje najväčšiu
celosvetovú súťaž detí a mládeže v tvorivom riešení úloh. Poslaním súťaže je posilniť rozvoj
tvorivého myslenia a zručnosti tvorivého riešenia úloh. Odysea mysle učí, že tvoriví ľudia
nemusia myslieť rovnako, ale často idú rôznymi cestami. Neexistuje len jediná správna odpo-
veď. Do súťaže Odysea mysle sa môže prihlásiť akékoľvek 5 až 7 členné družstvo detí a mlá-
deže od 5 do 25 rokov, ktoré má svojho vedúceho alebo trénera (osoba nad 18 rokov), ktorý
dozerá a pripravuje svoj tím počas roka na súťaž. Celá súťaž pozostáva z dvoch hlavných
častí: Dlhodobý problém a Spontánny problém. „Naše deti riešili súťažný dlhodobý problém
už asi 3 – 4-krát ako jediná skupina ZŤP. V marci 2007 bola ešte jedna skupina ZŤP, a preto
boli zaradení do hodnotenia spolu s populáciou bez postihnutia. Získali krásne druhé miesto
v celkovom hodnotení,“ chvália sa pyšní Komárňania. A majú sa prečo. Veď podporovať rozvoj
kreativity u detí, či už s postihnutím, alebo bez, je skvelou prípravou do ich ďalších životov.

Nebolo by ťažké zaplniť hoci celé číslo vašimi nápadmi a správami z činnosti. Aktivity a pro-
gramy, do ktorých sa zapájate, sú rôzne, častokrát úžasne nápadité a inšpiratívne. Ceníme si
a obdivujeme ľudí, ktorí stoja za mnohými úspešnými projektmi a akciami. Možno ste sa 
v článku nenašli a mrzí vás to. Vedzte však, že aj vaša snaha si u nás našla svoje čestné
miesto. Každá správa z činnosti združenia bola prečítaná, no pre dnešok sa nám minuli
riadky. Možnože to však o nejaký čas budete vy, z koho činnosti budeme čerpať motiváciu 
a koho aktivity predstavíme čitateľom. Aj preto vás prosíme, aby ste naďalej spoločne s nami
tvorili náš-váš časopis. Spoločnými silami toho určite dosiahneme viac!

Lucia Hudáková a Mirka Vávrová Euro

Naše aktivity

„Od 1. januára 2009 budeme mať v Slovenskej republike novú
menu – euro. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny sú pripravené pomáhať občanom
a poskytovať im všetky informácie, aby si čo najskôr zvykli na
nové peniaze aj na sociálne dávky v eurách.“
Takýto úvod nájdeme na informačných letákoch, vydaných
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, pri príležitosti
prechodu na euro. Letáky sú zdrojom informácií pre širokú
verejnosť, ktorá sa zaujíma o svoje peniaze, dávky či dôchodok.
Chcete sa aj vy dozvedieť najdôležitejšie novinky, ktorým sa
nevyhneme pri prechode na euro? Z letákov sme pre vás vybrali:

Euro a peňažné príspevky na
kompenzáciu, peňažný príspevok
za opatrovanie
Od 1. januára 2009 sa peňažné príspevky začnú vyplácať 
v eurách. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny automaticky
urobia prepočet (podľa konverzného kurzu). Výsledná suma 
sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor, v prospech občana.

Peňažné príspevky na kompenzáciu – jednorázové
Peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky

Max. 260 000 Sk/ 8 630,42 €
Druhý mechanický vozík Max. 16 000 Sk/ 531,10  €
Druhý elektrický vozík Max. 110 000 Sk/ 3 651,33  €

PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA KÚPU OSOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA (OMV)
OMV s manuálnou prevodovkou Max. 200 000 Sk/ 6 638,78 €
OMV s automatickou prevodovkou Max. 250 000 Sk/ 8 298,48 €

PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA ÚPRAVU BYTU, DOMU ALEBO GARÁŽE
Na úpravu bytu, domu Max. 200 000 Sk/ 6 638 €
Na úpravu garáže Max. 50 000 Sk/ 1 659,70 €

Peňažné príspevky na kompenzáciu - mesačné
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu 55 Sk/ 1,83 € na hodinu
Peňažný príspevok na prepravu Max. 2 750 Sk/ 91,28 €

PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK ZA OPATROVANIE
Opatrovanie jedného občana s ŤZP 6 000 Sk/ 199,16 €
Opatrovanie dvoch alebo viacerých občanov s ŤZP

8 000 Sk/ 265,55 €
Ak občan s ŤZP navštevuje zariadenie sociálnych služieb,
základnú, strednú školu alebo školské zariadenia typu
predškolské zariadenia, školský klub, centrum voľného času 
v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne 5 300 Sk/ 175,93 €
Pri opatrovaní dvoch a viacerých občanov s ŤZP navštevujúcich
uvedené zariadenia v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne

7 500 Sk/ 248,95 €

Euro a dôchodky
Dôchodcovské dávky
� starobný dôchodok
� predčasný starobný dôchodok
� invalidný dôchodok
� vdovský dôchodok
� vdovecký dôchodok
� sirotský dôchodok
� sociálny dôchodok
� dôchodok manželky a zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť
budú od 31. decembra 2008 vyplácané iba v eurách. Zavedením
eura sa zmení suma aj mena dôchodku, jeho výška ostane
rovnaká!

Euro a kroky rezortu práce,
sociálnych vecí a rodiny
Čo sa zmenilo a upravilo v legislatíve?
Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí SR č. 251/2008
Z.z. sa podrobne upravili pravidlá duálneho zobrazovania cien
a prepočtov a zaokrúhľovania pri prechode zo slovenskej meny
na euro. Zaokrúhľovanie súm po prepočte z koruny na euro je 
v rezorte nastavené podľa zásady nepoškodiť občana, nespôso -
biť mu žiadne ujmy a žiadne zbytočné povinnosti. O prepočí -
tanie sociálnych dávok a dôchodkov preto netreba požiadať,
bude vykonané automaticky.

Ako verejnosť získa potrebné informácie?
� Každý poberateľ dôchodku už dostal všetky informácie 

o svojom dôchodku v liste zo Sociálnej poisťovne.
� Informácie o zavedení eura sú na internetových stránkach:
� www.employment.gov.sk � www.socpoist.sk �
www.upsvar.sk � www.nbs.sk

� Bezplatná telefonická linka pre verejnosť, ktorá má otázky 
o zavedení eura: 0800 103 104

� Rezort tiež pripravil sériu informačných materiálov pre
verejnosť. Úzko spolupracuje s Národnou radou občanov so
zdravotným postihnutím SR a mimovládnymi organizáciami,
ktoré presadzujú záujmy občanov s určitým postihnutím.
Bola napríklad vydaná brožúra o zavedení eura v Braillovom
písme, vydané DVD o zavedení meny pre nepočujúcich 
v posunkovej reči, brožúra o eure pre ľudí s mentálnym
postihnutím v ľahko-čitateľnom štýle.

Euro a rezort  práce,
sociálnych vecí  a  rodiny
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Počuli  ste  už 
o Centre právnej  pomoci?

Pokračovanie z Informácií číslo 4/2008. 

CPP má v informáciách pre klientov jasne stanovené, v ktorých veciach vám centrum poskytuje
právnu pomoc a v ktorých právnu pomoc neposkytuje.
Do prvej skupiny, teda kde CPP poskytuje právnu pomoc, vám pracovníci poradia v nasledovných
záležitostiach:
V občianskoprávnych veciach: ochrana osobnosti, právne úkony – zastupovanie, vecné práva –
napr. vlastnícke právo, zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie, dedenie – zo závetu, 
zo zákona, vysporiadanie dedičstva, záväzkové právo – rôzne zmluvné typy použiteľné pre širokú
oblasť práva (napr. nájomná, poistná zmluva, vypožičanie, zmluva o dielo a iné).
V rodinnoprávnych veciach: manželstvo – rozvod, určenie neplatnosti, vyživovacia 
povinnosť – medzi manželmi, rodičmi a deťmi, ostatnými príbuznými, náhradná starostlivosť,
určenie otcovstva
V pracovnoprávnych veciach: pracovno-právny vzťah – medzi zamestnancom 
a zamestnávateľom, zodpovednosť za škodu vzniknutú v pracovno-právnych vzťahoch, 
neplatnosť skončenia pracovno-právneho pomeru
V cezhraničných sporoch aj v obchodno-právnych veciach: hlavne o majetkovom 
postavení podnikateľov a ich obchodných vzťahoch v cezhraničných sporoch.

CPP má aj vymedzené, v ktorých veciach vám neposkytnú právnu pomoc, 
a teda sa musíte obrátiť na inú, kompetentnejšiu inštitúciu, a to v prípadoch:
Právo sociálneho zabezpečenia: rozhodovanie o štátnych sociálnych dávkach, príspevkoch 
a dôchodkov v konaní pred úradmi, priznávanie nároku na tieto dávky, zvýšenie dôchodku
Trestné právo: posudzovanie trestných činov, podávanie trestných oznámení, zastupovanie 
v trestnom konaní
Správne právo: štátne občianstvo, agenda cudzincov, utečencov, zmena mena a priezviska, 
trvalý pobyt, vybavovanie občianskych preukazov, pasov
Správne súdnictvo: preskúmanie zákonnosti rozhodnutí vydaných správnym orgánom.

Ak Vám CPP priznalo poskytnutie právnej pomoci, mate možnosť využiť komplexné právne služby,
ktoré zahŕňajú najmä:
Právne poradenstvo – Pomoc pri mimosúdnych konaniach (riešenie sporov prostredníctvom mediácie)
Spisovanie podaní na súdy (CPP spíše návrhy, žaloby a pod.)
Zastupovanie advokátom alebo právnikom centra v konaní pred súdom: Vykonávanie úkonov
súvisiacich s vyššie uvedeným a úplné alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených.

Ďalšie právne služby, ktoré CPP poskytuje, sú:
Predbežné poskytnutie právnej pomoci – a to v prípadoch, keď hrozí nebezpečenstvo 
zmeškania lehoty (napr. lehoty na podanie odvolania)
Predbežná konzultácia – je to dobrovoľná konzultácia s právnikom centra, ktorú môžete využiť bez
podania žiadosti o poskytnutie právnej pomoci alebo pred jej podaním. Predbežná konzultácia sa
poskytuje v trvaní jednej hodiny a za jej poskytnutie sa podľa zákona platí poplatok 
vo výške 150 Sk.(4,98 EUR).
Mediácia – je to alternatívny spôsob riešenia sporov, kde cieľom je dohoda.
Centrá právnej pomoci majú svoju štruktúru a svoje podmienky, ktoré je nutné si dopredu 
preštudovať, aby ste si veľmi dobre premysleli, aké informácie, resp. rady na začiatku potrebujete,
alebo presne pomenovať a pripraviť sa na riešenie problému, s ktorým vám môže CPP pomôcť.
CPP taktiež ponúka informačné brožúry o službách poskytovaných Centrom právnej pomoci 
v slovenskom, maďarskom a rómskom jazyku.

Informácie boli prevzaté z www.legalaid.sk

Právna p
oradňa

Centrum právnej pomoci - Kancelária Bratislava
Námestie Slobody 12 | P.O. BOX 125 | 810 00 Bratislava 1

Tel: 02 / 444 630 40, 02 / 444 530 80 | Fax: 02 / 444 53 431

E-mail: info@legalaid.sk 

konzultačné dni: Pondelok: 8:00 - 15:00, Streda: 8:00 - 15:00 

podateľna: Pondelok - Štvrtok: 8:00 - 16:00

okresy, ktoré patria do pôsobnosti CPP: Bratislava I, Bratislava II,

Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, Pezinok, Senec,

Senica, Skalica, Myjava, Galanta, Dunajská Streda, Šaľa, Nitra, 

Nové Zámky, Komárno;

Kancelária Centra právnej pomoci v Hlohovci
M.R.Štefánika 1 | P.O. BOX 115 | 920 01 Hlohovec

Tel: 033 / 734 23 12, 033 / 734 23 14 | Fax: 033 / 734 23 09

E-mail: info@legalaid.sk

konzultačné dni: Pondelok: 8:00 - 15:00, Streda: 8:00 - 15:00

podateľna: Pondelok - Štvrtok: 8:00 - 16:00

okresy, ktoré patria do pôsobnosti CPP: Hlohovec, Trnava, Piešťany,

Topoľčany, Nové Mesto nad Váhom;

Kancelária Centra právnej pomoci 
v Banskej Bystrici
Kukučínova ul. 24 | P.O. BOX 113| 974 01  Banská Bystrica

Tel: 048 / 414 29 21, 048 / 414 29 22 | Fax: 048 / 414 32 77

E-mail: info@legalaid.sk

konzultačné dni: Pondelok: 8:00 - 15:00, Streda: 8:00 - 15:00

podateľna: Pondelok - Štvrtok: 8:00 - 16:00

okresy, ktoré patria do pôsobnosti CPP: Banská Bystrica, Brezno,

Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Zvolen, Krupina, 

Veľký Krtíš, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Revúca,

Partizánske, Prievidza, Levice, Zlaté Moravce;

Kancelária Centra právnej pomoci v Tvrdošíne
Školská 165/2 | 027 44  Tvrdošín | Tel: 044 / 55 26 192

Fax: 044 / 55 26 197 | E-mail: info@legalaid.sk

konzultačné dni: Pondelok: 8:00 - 15:00, Streda: 8:00 - 15:00 

podateľna: Pondelok - Štvrtok: 8:00 - 16:00

okresy, ktoré patria do pôsobnosti CPP: Tvrdošín, Dolný Kubín,

Námestovo

Centrum právnej pomoci - Konzultačné pracovisko
Sobrance
Kupeľská 66 | 073 01 Sobrance | E-mail: info@legalaid.sk

konzultačné dni: Pondelok: 14:00 - 18:00, Streda: 14:00 - 18:00

Kancelária Centra právnej pomoci 
v Liptovskom Mikuláši
Námestie mieru 1 | P.O. BOX 216 | 031 01  Liptovský Mikuláš

Tel: 044 / 55 26 192 | Fax: 044 / 55 26 197 | E-mail: info@legalaid.sk

konzultačné dni: Pondelok: 8:00 - 15:00, Streda: 8:00 - 15:00 

podateľna: Pondelok - Štvrtok: 8:00 - 16:00

okresy, ktoré patria do pôsobnosti CPP: Liptovský Mikuláš,

Ružomberok, Poprad, Kežmarok

Kancelária Centra právnej pomoci v Košiciach
Moyzesova 18 | P.O. BOX A-11 | 040 41  Košice | Tel: 055 / 72 909 45,

055 / 72 909 46 | Fax: 055 / 72 909 47 | E-mail: info@legalaid.sk

konzultačné dni: Pondelok: 8:00 - 15:00, Streda: 8:00 - 15:00 

podateľna: Pondelok - Štvrtok: 8:00 - 16:00

okresy, ktoré patria do pôsobnosti CPP: Košice I, Košice II, Košice III,

Košice IV, Košice okolie, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves, Trebišov,

Michalovce, Sobrance

Kancelária Centra právnej pomoci v Prešove
Hlavná 67 | 080 01 Prešov | Tel: 051 / 749 54 44

Fax: 051 / 458 32 07 | E-mail: info@legalaid.sk

konzultačné dni: Pondelok: 8:00 - 15:00, Streda: 8:00 - 15:00 

podateľna: Pondelok - Štvrtok: 8:00 - 16:00

okresy, ktoré patria do pôsobnosti CPP: Prešov, Stará Ľubovňa,

Levoča, Sabinov, Bardejov, Svidník, Stropkov

Kancelária Centra právnej pomoci v Humennom
Mierová 4 | P.O.BOX 32 | 066 01 Humenné | Tel: 057 / 788 01 63, 

057 / 788 01 64 | Fax: 057 / 788 01 65 | E-mail: info@legalaid.sk

konzultačné dni: Pondelok: 8:00 - 15:00, Streda: 8:00 - 15:00 

podateľna: Pondelok - Štvrtok: 8:00 - 16:00

okresy, ktoré patria do pôsobnosti CPP: Humenné, Medzilaborce, Snina,

Vranov nad Topľou

Kancelária Centra právnej pomoci v Žiline
Národná 34 | P.O. BOX B10 | 011 00  Žilina | Tel: 041 / 700 25 75, 

041 / 700 25 76 | Fax: 041 / 700 21 52 | E-mail: info@legalaid.sk

konzultačné dni: Pondelok: 8:00 - 15:00, Streda: 8:00 - 15:00 

podateľna: Pondelok - Štvrtok: 8:00 - 16:00

okresy, ktoré patria do pôsobnosti CPP: Žilina, Trenčín, 

Bánovce nad Bebravou, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča,

Čadca, Kysucké Nové Mesto, Turčianske Teplice, Martin;
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Knižnica

Sociálne s lužby

Naia sa môže narodiť 

Kniha rozpráva príbeh rodičov, ktorí sa musia vyrovnávať so
skutočnosťou, že ich prvé a dlho očakávané dieťa sa má narodiť 
s vážnym zdravotným postihnutím. Manželia Greg a Tierney sa
dozvedia, že ich dieťa má Downov syndróm a vážnu srdcovú chorobu.
Autor popisuje rozhodovanie nastávajúcich rodičov, či po zistení týchto
okolností dieťa prijmú, alebo si zvolia umelé prerušenie tehotenstva.
Ich rozhodnutie prijať svoje zdravotne postihnuté dieťa ich v ďalšom
priebehu tehotenstva stavia pred mnohé problémy. Po pôrode
dievčatka začína náročný boj lekárov o záchranu jeho života. 
Autor podrobne líči každodenné starosti, ale i mnohé radosti rodičov
Naii po celý prvý rok jej života. V poslednej kapitole sa stretávame 
s Naiou už trojročnou. Jej rodičia ju veľmi ľúbia a už dávno
nepochybujú o správnosti svojho dôležitého rozhodnutia, 
aby sa Naia narodila.
Kniha určite  zaujme všetkých rodičov, ale hlavne tých, ktorí sami 
majú dieťa s postihnutím. Zaujímavá môže byť i pre zdravotníkov,
psychológov, špeciálnych pedagógov a pracovníkov ďalších
pomáhajúcich profesií.

Mitchell Zuckoff je americký novinár, reportér denníka The Boston
Globe. Za sériu reportáží, z ktorých vznikla táto kniha, získal rad
profesijných ocenení. 

Sociálna psychológia
Jozef Výrost, Ivan Slamenčík (Eds.)

416 strán
ISBN 8024714288
Vydala: Grada Publishing, a. s., 2008
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
www.grada.cz

Druhé, rozšírené vydanie úspešnej publikácie Sociálna psychológia
prináša informácie o základoch, vývoji a najnovších objavoch v odbore.
Autori zrozumiteľnou a prijateľnou formou vymedzujú predmet
sociálnej psychológie, pojednávajú okrem iného o sociálnom správaní,
sociálnej inteligencii, komunikácii a sociálnych skupinách. Kniha je
určená nielen študentom psychológie, sociológie, andragogiky a
ostatných humanitných odborov či odbornej verejnosti z radov
psychológov a súvisiacich profesií, ale i laickým čitateľom, ktorí túžia
lepšie porozumieť tajom rýchlo sa rozvíjajúceho odboru.

Vznikli sme roku 1991 ako Ústav sociálnej starostlivosti pre deti 
a mládež s mentálnym postihnutím do 18 rokov s denným pobytom.
V tejto podobe sme nepôsobili dlho. Dotkli sa nás rôzne reorganizač -
né zmeny v štátnej správe, vplyvom ktorých sme sa vyformovali do
súčasnej podoby. Stali sme sa Domovom sociálnych služieb pre
dospelých na Stromovej ulici v Trnave, ktorý je satelitným zariadením
DSS v Zavare. Sme ako jedna veľká rodina. Pätnásť mladých
dospelákov: žien i mužov. Chodíme denne na „Stromovú“, tak voláme
miesto, kde sa stretávame, učíme sa, cvičíme, no najmä pracujeme.
Na našej Stromovej sme šťastní a spokojní. Tam je náš „druhý
domov“, domov, ktorý mal výročie. Slávili sme ho dvojnásobne spolu
s naším mestom: Trnava oslavovala 770. výročie udelenia výsad
slobodného kráľovského mesta a my 10. výročie založenia!

A teraz niečo o nás...
Počas tých desiatich rokov sa udialo u nás veľa. Snažíme sa spestriť si
náš bežný denný kolobeh množstvom rôznych aktivít. Radi cestujeme
po Slovensku, ale i do zahraničia. Naše potulky smerovali do
Rakúska, Poľska, Česka. Navždy spomienkové pre nás zostanú
týždenné relaxačné výlety do prírody: do Vrátnej doliny, 
na Homôlku, do Repišťa, na Výtek, do Čičmian či Môťovej.
Aktívne žijeme v zariadení i mimo neho. Výrobky našej vlastnej práce
poznajú nielen rodičia, ale i širšia trnavská verejnosť. Ľudia nás
vnímajú i vďaka dobrým športovým, divadelným a najmä tanečným
výkonom. Spomenieme niektoré z nich: Challenge day, mestské
športové súťaže, Dni zdravia, Dni matiek, Vianočné besiedky.
Nezabudnuteľné sú pravidelné stretnutia v našom zariadení 
s trnavským country spevákom Allanom Mikušekom a Slávom
Kmeťom. Návštevy knižnice, divadla, múzeí sa stali samozrejmosťou.
Obľúbená neprestala byť plaváreň na Slovenskej technickej univer -
zite, ale i rehabilitácie v Zavare. Potešiť a rozosmiať nás chodí 
Dr. Klaun. Toto všetko si nedokážeme predstaviť bez spolupráce 
s našimi stálymi partnermi: Mestom Trnava, Pedagogickou a
sociálnou akadémiou bl. Laury, Kalokagatiou – centrom voľného
času či Domom svätého Kríža. Výraznú pomoc a podporu pociťujeme 
i od o. z. Strom, ktoré si naši rodičia založili v roku 2004.
V skutočnosti je toho oveľa viac. Ak máte záujem a chuť urobiť si
niekedy výlet do Trnavy, zastavte sa na Stromovej. Ste u nás vítaní!

Pekné pozdravy všetkým čitateľom a kamarátom vám posiela

DSS v Trnave na Stromovej ulici

P r e d s t a v u j ú  s a  v á m
Tr n a v č a n i a  z o  S t r o m o v e j . . .
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Otázka:
Máme 29-ročného invalidného syna, ktorý má schizofré -
niu. Zatiaľ žije s nami, avšak lekárka odporúčala, aby sme
mu pre budúcnosť našli nejaký ústav alebo zariadenie,
keby sme my nemohli byť už s ním. Možno by bolo vhod -
né uzavreté bývanie alebo nejaký ústav, kde by mohol žiť,
ale nemal by asi na nejaké drahé zariadenie, to by sme
mu ani my nemohli zaplatiť. Má nejakú možnosť v Zápa -
do slovenskom kraji?

Odpoveď:
Pre vášho syna, ktorý má schizofréniu, by bolo v budúc -
nosti najideálnejšie, keby mohol žiť v zariadení
chráneného bývania pre klientov s problémami duševného
zdravia. V súčasnosti na Slovensku funguje takéto
zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou iba 
v Michalovciach, ktoré spadá pod mimovládnu organizáciu
Integra, ktorá združuje ľudí s duševnou chorobou,
odborníkov a verejnosť. Podmienky k prípadnému prijatiu
vášho syna vám vysvetlia písomne alebo telefonicky.
Adresa: Integra, o.z., Pri mlyne 1430, P.O. Box 11, 071 01
Michalovce. DSS s psychiatrickou starostlivosťou spadajú
do pôsob nosti vyšších územných celkov. Vzhľadom na vaše
trvalé bydlisko odporúčame obrátiť sa na Bratislavský
samosprávny kraj, oddelenie sociálnych služieb,
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25, tel. 02/48264111.
Taktiež obvodný psychiater, u ktorého sa váš syn lieči 
a ktorý najlepšie pozná jeho psychický stav, vám môže
odporučiť vhodné zariadenie, kde by mohol váš syn žiť.
Poradenstvo a informácie vám môžu poskytnúť i v Lige 
za duševné zdravie, Ševčenkova 21, P.O. Box 101, 851 01
Bratislava, e-mail: dusevnez@dusevnez.sk, ďalej Asociácia
pacientskych organizácií Premeny: premeny@azet.sk

Otázka:
Mám dcéru s Downovým syndrómom. Vo februári 2009
bude mať 6 rokov, teda mi bude končiť rodičovský
príspevok. Nakoľko som samoživiteľka rodiny, mám ešte
9-ročnú zdravú dcéru, zároveň aj pracujem. O dcérku sa
mi stará moja matka, ktorá je na dôchodku. Chcem sa
spýtať, či moja matka alebo aj ja ako zamestnaná
môžeme poberať opatrovateľský príspevok? Aká je,
prosím vás, jeho výška a môže dcéra tak na 2-3 hod.

denne navštevovať pre ňu vhodné zariadenie?
Môže robiť osobného asistenta osoba, ktorá žije s osobou
ZŤP v spoločnej domácnosti, no nie je medzi nimi
príbuzenský vzťah a nie sú manželia, pričom osobný
asistent je trvale zamestnaný?

Odpoveď:
Podmienky vykonávania osobnej asistencie rieši § 58
zákona č. 195/1998 o sociálnej pomoci Z.z. v znení
neskorších predpisov.
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu nemožno
poskytovať, ak osobnú asistenciu občanovi s ťažkým
zdravotným postihnutím vykonáva manžel, manželka,
rodičia alebo občan, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhod -
nutia príslušného orgánu, alebo fyzická osoba, ktorú súd
ustanovil za opatrovníka (41a) občana s ťažkým
zdravotným postihnutím, deti, starí rodičia, vnuci,
súrodenci, nevesta, zať, ak ďalej nie je ustanovené inak.
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno
poskytnúť, ak osobnú asistenciu občanovi s ťažkým
zdravotným postihnutím vykonávajú fyzické osoby
uvedené v odseku 2, s výnimkou rodičov dieťaťa od
šiesteho roku veku do dosiahnutia jeho plnoletosti, alebo
občana, ktorý prevzal takéto dieťa do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe
rozhodnutia príslušného orgánu alebo fyzickej osoby,
ktorú súd ustanovil za opatrovníka občana s ťažkým
zdravotným postihnutím, za podmienky, že tieto osoby
vykonávajú činnosti podľa prílohy c. 5 písm. a) až f), n),
r), ac), a to
a) v rozsahu 50 % určeného rozsahu osobnej asistencie

najviac 4 hodiny denne, ak je občan s ťažkým
zdravotným postihnutím zamestnaný alebo navštevuje
základnú školu, špeciálnu školu, strednú školu alebo
vysokú školu,

b) v rozsahu najviac 3 hodiny denne, ak je rozsah
osobnej asistencie určený najmenej 14 hodín denne 
a občan s ťažkým zdravotným postihnutím
nenavštevuje základnú školu, špeciálnu školu, strednú
školu alebo vysokú školu a nie je zamestnaný.

Osobný asistent môže byť trvale zamestnaný, avšak,
samozrejme, nemôže vykonávať osobnú asistenciu 
v čase, keď je v zamestnaní.

Otázka:
Naše občianske združenie prevádzkuje v zmysle § 20 ods.
3 písm. a) bodu 1., 3. a písm. b) bodu 1., 2., 3., 4., 5., 7.,

zák. o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z.z. v znení
neskorších predpisov od roku 2001 domov sociálnych
služieb pre dospelých – denný stacionár. V súčasnosti
poskytujeme registrovanú sociálnu službu trinástim
klientom, ktorí sú starší ako 18 rokov.
Pri poslednej kontrole úrovne poskytovania sociálnych
služieb nám zamestnanci samosprávneho kraja odboru
sociálnej pomoci vytkli, že činnosť výchovy v DSS pre
dospelých s dennou starostlivosťou máme zabezpečiť
zamestnancami s pedagogickou spôsobilosťou v zmysle
časti XII. vyhlášky MŠ SR č.41/1996 Z.z. o odbornej 
a pedagogickej spôsobilosti pedagogických
zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Terajšie vychovávateľky majú ukončené vzdelanie:
� Pedagogická fakulta Vysokej školy pedagogickej, odbor

učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov
(pedagogika – vychovávateľstvo),

� Fakulta humanitných a prírodných vied, odbor
bakalárske štúdium vychovávateľstvo.

Je toto ich vzdelanie (a niekoľkoročná prax) v našom
zariadení skutočne nedostačujúce?

Odpoveď:
Vzdelanie vychovávateľa v DSS upravuje Vyhláška MŠ SR
č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti
pedagogických zamestnancov, zmenená a doplnená:
� vyhláškou č. 14/1998 Z. z.
� vyhláškou č. 379/2000 Z. z.
� vyhláškou č. 200/20002 Z. z.
� vyhláškou č. 374/2005 Z. z.
Príloha XII. Vychovávatelia v zariadeniach sociálnych
služieb a v zariadeniach sociálno-právnej ochrany detí 
a sociálnej kurately stanovuje požadované vzdelanie aj
pre vychovávateľov v DSS. V prílohe XII. je odkaz na
prílohu XI. Vychovávatelia špeciálnych škôl a špeciálnych
výchovných zariadení, školské kluby pri špeciálnych
školách, internátne špeciálne školy. To znamená, že
vychovávateľ DSS musí spĺňať také isté kvalifikačné
požiadavky ako vychovávatelia uvedení v prílohe XI.
Vašim vychovávateľkám sa uznáva:
Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa prílohy XI.
Bod 2: študijný odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích

predmetov rozšírený o štúdium špeciálnej
pedagogiky.

Bod 4: študijný odbor vychovávateľstvo rozšírený 
o štúdium špeciálnej pedagogiky.

Obidve vychovávateľky nespĺňajú druhú časť uznaného

vzdelania – rozšírené o štúdium špeciálnej pedagogiky.
Musia si ho doplniť podľa § 2 ods. 5 citovanej vyhlášky:
„(5) Na účely výchovno-vzdelávacej činnosti
pedagogických zamestnancov v špeciálnych školách 
a v špeciálnych výchovných zariadeniach je potrebné, aby
pedagogický zamestnanec s odbornou a pedagogickou
spôsobilosťou do štyroch rokov od vzniku prvého
pracovného pomeru v týchto školách a zariadeniach začal
rozširujúce štúdium a najneskôr v siedmom roku 
od vzniku pracovného pomeru ho úspešne skončil.“
Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky možno získať
na Pedagogickej fakulte UK Bratislava (robia ho aj iné VŠ,
resp. metodické centrá). Od nástupu do zamestnania do
získania rozširujúceho vzdelania, najdlhšie do siedmich
rokov, sú títo vychovávatelia považovaní za kvalifikova -
ných zamestnancov.

Otázka:
Prosím o radu. Mám priateľa, ktorý je rozvedený. Súd pri
rozvode zveril 17-ročného syna do jeho starostlivosti 
a dcéru, ktorá je od narodenia postihnutá, do starostli -
vosti matke. Dcéra bude mať tento rok 18 rokov a priateľ
nevie, či jeho bývalá manželka vybaví pre dcéru invalidný
dôchodok, lebo odmieta komunikovať. Poraďte prosím, 
či má platiť výživné len do dovŕšenia jej plnoletosti.

Odpoveď:
Výživné na dieťa v zmysle zákona o rodine je rodič
povinný platiť do dovŕšenia 18. roku života svojho
dieťaťa v prípade, že sa pripravuje na budúce povolanie.
V prípade, že sa dospelý mladý človek sústavne po
dovŕšení 18. roku života ďalej pripravuje denným
štúdiom na budúce povolanie, tak rodič je povinný platiť
výživné, a to najneskôr do veku 25. roku života.
Keďže váš priateľ nekomunikuje s matkou ich spoločných
detí, odporúčame mu, aby sa písomnou formou
skontaktoval s matkou a žiadal o informáciu, či spoločná
dcéra si podávala žiadosť na Ústredie sociálnej poisťovne
o priznanie dávky invalidného dôchodku, prípadne, či
nepokračuje vo vzdelávaní napr. v praktickej škole, kde je
možné si doplniť vzdelanie. V prípade, že dcéra bude
poberať zo Sociálnej poisťovne dávky invalidného
dôchodku, nie ste povinný platiť žiadne výživné k rukám
matky, pretože dovŕšila 18 rokov. V zmysle zákona 
o rodine žiadať o výživné od rodiča po dovŕšení 18. roku
veku svojho života je povinné dospelé dieťa, ktoré si
podá na príslušný súd podľa trvalého bydliska návrh na
výživné od rodiča, ale to len v prípade, že sa pripravuje
na povolanie, ako sme to už spomenuli.

Sociálna poradňa ZPMP
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Objednávka INFORMÁCIÍ ZPMP na rok 2009
Všetkým, ktorí mali doteraz problém, ako si zabezpečiť pravidelné čítanie Informácií, ponúkame možnosť priamej
objednávky v Republikovej centrále ZPMP v SR, Švabinského 7, 851 01 Bratislava. Informácie ZPMP v SR vyjdú v roku
2009 5-krát, cena jedného výtlačku je 35,- Sk (1,16 €), cena dvojčísla 70,- Sk (2,32 €), celoročné predplatné 210,- Sk (6,97 €).

Záväzná objednávka časopisu Informácie ZPMP

Mám záujem o staršie čísla z roku 2008:

Záväzne si objednávam časopis Informácie ZPMP na rok 2009
Meno, priezvisko:

Adresa (telefónne číslo): 

Predplatné 210,- Sk (6,97 €) poukážem zloženkou typu U na účet VÚB Bratislava - mesto, 
číslo účtu: 1450534-012/0200, variabilný symbol: 60407

Časopis mi zasielajte na adresu:

Dátum a podpis objednávateľa:

Konverzný kurz: 30,1260 SK\€

Poisťovňa KOOPERATIVA, a. s., Vienna Insurance Group, zachováva na rok 2009 svojim
klientom ceny na úrovni roku 2008, a to pri poskytnutí zvýšeného poistného krytia 75 315 000 SKK
/ 2 500 000 EUR za škody na zdraví a 21 088 200 SKK / 700 000 EUR za škody spôsobené na
majetku.

Uzatvorením povinného zmluvného poistenia v poisťovni KOOPERATIVA majú klienti možnosť získať
na rok 2009 širokú škálu zliav: 3 % za ročný spôsob platby, bonus až do výšky 60 % za bezškodový
priebeh, pričom prvú škodu klientovi odpúšťame. Zvýhodnené podmienky majú už štandardne naši
verní klienti a klienti, ktorí majú v našej spoločnosti uzatvorené aj ďalšie druhy poistenia.
Aj na ďalšie obdobie poskytujeme v rámci PZP zadarmo úrazové krytie posádky motorového vozidla
a krytie voči živelným rizikám (dážď, víchrica, záplava, povodeň, krupobitie, pád stromov...),
pričom poistných udalostí z týchto dôvodov čoraz viac pribúda a klienti vysoko oceňujú tieto
automatické súčasti pripoistenia.
Naďalej zachovávame zvýhodnené ceny poistenia pre dôchodcov a zdravotne ťažko postihnutým
občanom až do výšky 50 %.
Pri tvorbe ceny zohráva úlohu aj zmena legislatívy; napr. na rok 2009 sa zvyšujú limity plnenia za
škody na zdraví. Našou snahou je, aby tieto vplyvy nemali takmer žiadny dopad na výslednú cenu
poistenia.

Bližšie informácie: Bezplatná linka Call centra: 0800 120 000
www.kooperativa.sk

Ceny PZP v poisťovni KOOPERATIVA na rok 2009
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ZPMP v SR

Združenie  na  pomoc  ľuďom s mentá lnym 
pos t ihnut ím v Slovenskej  republ ike

Pridajte sa k nám!
Equal
Euro
Právna poradňa



The Centre for Legal Assistance
The basic slogan of the Centre for Legal Assistance (CPP) is „I need legal assistance, 
but I don’t have money to pay for it”. This slogan also gives an answer to the question 
about the CPP’s target group.
The Centre for Legal Assistance is a national budget organization aimed at better 
accessibility to justice for people in poverty, i.e. for the persons who cannot afford 
to pay for the existing legal services.
The CPP has nine branch offices working in various territorial units of the SR. The offices are
located in the following towns: Bratislava, Hlohovec, Banská Bystrica, Žilina, Tvrdošín, Liptovský
Mikuláš, Košice, Prešov, Humenné, and at the Counselling Centre in Sobrance.

The Conference – Team Cooperation in Complex
Care for Child with Disability at an Early Age
On October 14th and 15th 2008, the first international special pedagogy conference, endorsed 
by Mrs. Silvia Gašparovičová, the wife of the President of Slovakia, took place in cooperation 
of the Ministry of Education of the Slovak Republic, the Pedagogic Faculty of the Comenius
University in Bratislava, and the National Pedagogic Institute with the civic association HANDY.
The aim of this Conference was to improve professional interventions and services in the field 
of early counselling for children with disability at an early age in Slovakia, and also to adapt the
services to the conceptions and activities in the countries with high-level of complex care in early
childhood, in particular to the Czech Republic and Germany, where excellent results have been
achieved and early care for disabled children is anchored in legislation, and also to such countries
like Ukraine where the experts in this field have achieved extraordinary results.

Our Associations
In recent months the ZPMP in Zvolen has done a lot of work. We have started some new things.
For the second year already, we have been providing education courses for people with
intellectual disabilities. We speak about adult life, we learn to work with computers and we
prepare our magazine under the title ABOUT US (for you to learn more about us). The courses can
take place thanks to support from the fund One Hour for Children (Hodina deťom). 
Thanks to financial support from the VÚB Foundation, we have organized the course Cook for
Yourself. The attendants have learnt not only to lay the table, but also to cook simple and even 
a little sophisticated meals. Successful meals included dumplings with sheep cheese, schnitzel
with potatoes, and a particularly delicious marble cake that has been tasted also by our German
friends, Mr. and Mrs. Labudde. 

Equal
The ESF IS EQUAL programme is reaching its end. Since 2005, we have regularly published in our
magazine the news about various project activities. Thanks to financial support from the ESF IS
EQUAL, we have developed several innovative tools to support employment of persons with
intellectual disability. The project has been implemented by the ZPMP in SR in collaboration with
the ZPMPs Košice, Petržalka, Prešov, the DSS Hestia Pezinok and with our international partners
from Spain and Italy. During the last 3 years, there have been 30 monitoring meetings, 
3 conferences with international attendance, 12 special regional and national seminars, 
and 5 dissemination seminars. Besides the project team, several hundreds parents, 
persons with intellectual disability, and professionals have participated in the project.
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Eva Srnková je mladá žena so zdravotným postihnutím. Pracuje 
v Pracovno-socializačnom centre Impulz ZPMP v Petržalke. 
Medzi ostatnými vyniká svojím básnickým talentom. 
S podporou Mestskej časti Petržalka a PSC Impulz ZPMP 
v Petržalke sa podarilo jej tvorbu publikovať.

Kniha Evy Srnkovej Ranená duša 
sa slávnostne krstila 10. októbra 2008.
Ponúkame vám teraz na inšpiráciu či oddych 
výber z Evinej tvorby.

Krídla
Nelámte nám krídla,
sme zrodení pre svoj let.
Nelámte nám krídla, 
veď nikto z nás nechce pristáť hneď.
Nelámte nám krídla,
bez nich studený je svet.
A preto znova prosím Vás,
nelámte nám krídla,
veď každý z náš túži občas preletieť.

Koľkokrát
Koľkokrát 
človek v srdci kryje čo nevidel svet.
Koľkokrát
rana srdce ryje a slzy nevidieť.
Koľkokrát 
slzy neroníme, hoc v srdci spí nám žiaľ.
A s láskou sprevádzame toho,
ktorý nám šťastie vzal.

Smútok
Deň sa mi začína smutne,
preto ťa musím vidieť nutne.
Hneď ako ťa uvidím,
celá sa okamžite rozžiarim.
Na dvore ťa pozorujem,
lásku k tebe vyžarujem.
Už dlho ťa milujem, 
očami ťa pozorujem.
Bojím sa, že mi v očiach zazrieš moju nekonečnú
lásku k tebe.


