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Máme práva i povinnosti, chceme
ich napĺňať – podporíte nás?
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR) zorganizovalo
3. 12. 2008 v hoteli Kyjev v Bratislave pri príležitosti Dňa občanov so zdravotným postihnutím celoslovenskú
konferenciu Máme práva i povinnosti, chceme ich napĺňať – podporíte nás? Záštitu nad konferenciou prevzal
PhDr. László Nagy, predseda výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien NR SR, ktorý konferenciu
otvoril. Medzi vzácnymi hosťami sme privítali MUDr. Jolanu Javorkovú, riaditeľku Sekretariátu Rady vlády pre
seniorov a Rady vlády pre osoby so zdravotným postihnutím, tajomníčku sekretariátu PhDr. Máriu Morávkovú,
doc. PhDr. Kvetku Repkovú, CSc., riaditeľku Inštitútu pre výskum práce a rodiny s kolegyňou
PhDr. Vierou Minarovýchovou, MUDr. Jozefínu Dudáškovú, poradkyňu ministerky práce, sociálnych vecí
a rodiny SR Viery Tomanovej, Mgr. Zuzanu Kolačanovú z Národnej banky Slovenska.
Na konferencii sa zišlo 124 účastníkov z celého Slovenska. Konferenciu finančne podporilo
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Národná banka Slovenska.

re h a b i l i t á
Sociálna

N

Na konferencii sa hovorilo o tom, že ľudia s mentálnym
postihnutím sa chcú aktívne zúčastňovať na živote
spoločnosti. Majú rovnaké potreby, potrebujú však viac
podpory. Problémom je, že mladí ľudia s mentálnym
postihnutím v dospelom veku nemajú možnosti svoje
získané vedomosti a zručnosti ďalej rozvíjať, nemôžu
sa učiť novým zručnostiam a postupom času prirodzene
zabúdajú aj to, čo sa už naučili. To spôsobuje, že sa
následne nevedia primerane uplatniť a potenciál, ktorý
v sebe majú, zostáva skrytý a nevyužitý. Celosvetová prax
ukázala, že ľudia s mentálnym postihnutím, ktorí mali
možnosť zúčastniť sa programov zameraných na rozvoj

Inkluzívny program sociálneho rozvoja ľudí s mentálnym postihnutím

Ú

3. diseminácia programu do regiónov Slovenska
a prezentácia výsledkov programu,
4. pozitívne ovplyvňovanie postojov verejnosti s cieľom
búrať predsudky a bariéry, ktoré bránia inklúzii.
Sociálna rehabilitácia je zameraná na rozvoj komunikačných zručností, základných a rozvinutých sociálnych zručností, zručností rozhodovania sa, zručností spojených
s riešením problému a plánovaním. Súčasťou je vzdelávanie v oblasti zvyšovania informovanosti. Veľmi dôležitým
aspektom je i zvyšovanie právneho vedomia.
Samotný tréning zručností je dlhotrvajúci, štruktúrovaný
proces, ktorý prebieha počas pravidelných stretnutí 1x týždenne. Zručnosti sa trénujú prostredníctvom rozmanitých
modelových situácií, diskusiami, hraním rolových hier,
poskytovaním spätnej väzby či iných interakčných aktivít.
Vytvorené zručnosti je potrebné pravidelne spevňovať
a následne využívať v každodennom živote. Prenos natré-

Program funguje na štyroch úrovniach, ktoré spolu úzko
súvisia a sú vzájomne prepojené:
1. sociálna rehabilitácia ľudí s mentálnym postihnutím,
2. práca s rodinou a podpornými osobami,
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Účelom je vedenie a podpora človeka s mentálnym
postihnutím rodičmi a podpornými osobami v nadobúdaní a aplikovaní vedomostí a zručností do jeho každodenného života.
Program zahŕňa pozitívne prezentovania výsledkov projektu na verejnosti, pričom účastníci projektu prezentujú,
čo dokážu. Pozitívne prezentovanie sa a vystupovanie
ľudí s mentálnym postihnutím rúca bariéry a odbúrava
zakorenené predsudky. Práve to vedie k ich inklúzii do
spoločnosti.
Mgr. Iveta Mišová, ZPMP v SR

cia

takýchto zručností, sú autonómnejší a aktívnejší
a spoločnosť ich vníma oveľa pozitívnejšie.
Na konferencii bol prezentovaný inkluzívny program
sociálneho rozvoja ľudí s mentálnym postihnutím, ktorý
ZPMP v SR realizuje od marca 2008, diskutovalo sa
o Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím,
o poradenskej práci. Veľmi zaujímavé a inšpirujúce boli
vystúpenia dospelých ľudí s mentálnym postihnutím,
v ktorých sa vystriedali témy sebaobhajovanie,
vzdelávanie, zamestnávanie. Na stránkach časopisu
prinášame niektoré z príspevkov.

Účelom projektu, ktorý od marca 2008 realizuje ZPMP
v SR, je realizácia inkluzívneho programu sociálneho rozvoja ľudí s mentálnym postihnutím. Projekt sa zameriava
na získavanie a rozvoj vedomostí, zručností a návykov,
potrebných na prekonávanie dôsledkov vlastného
postihnutia a na zvyšovanie ich samostatnosti.
Cieľom projektu je zvyšovanie kvality života a rozvíjanie
kľúčových kompetencií ľudí s mentálnym postihnutím,
posilnenie kapacity podporných osôb (rodičov, opatrovníkov, odborníkov a pod.) a podporovanie diskusie o spôsobe zvyšovania účasti občanov s mentálnym
postihnutím na živote v spoločnosti.

novaných zručností je u človeka s mentálnym postihnutím krízovým momentom a vyžaduje si dlhodobú systematickú spoluprácu nielen s ním, ale i s jeho sociálnym
prostredím. Preto je potrebné trénovať a vzdelávať
i rodinu či zariadenie, v ktorom človek s mentálnym
postihnutím žije.
Súčasťou IPSR je i diseminácia poznatkov a skúseností
z realizácie programu v Bratislave do regiónov. Tréning
a vzdelávanie sociálneho okolia a podporných osôb ľudí
s mentálnym postihnutím prebieha na štyroch seminároch v Štúrove, Gelnici, Banskej Bystrici a Jakubove.

Špecializované poradenstvo pre rodičov detí s mentálnym postihnutím

Š

Špecializované poradenstvo pre rodičov detí s mentálnym
postihnutím úzko súvisí s ich sociálnou rehabilitáciou
a vzdelávaním, ktoré realizuje ZPMP v SR. Toto špecializované poradenstvo pre rodičov prebieha kontinuálne
s tréningami ľudí s mentálnym postihnutím.

slatíve v súvislosti so zdravotným postihnutím, aby
poznali najnovšie zmeny zákonov a legislatívy.
Klub aktívnych rodičov (tak sme si ho nazvali) sa začal
pravidelne stretávať na jeseň 2007, a to každý druhý týždeň v čase, keď sa ich dospelé dcéry a synovia stretávali
vo svojich skupinách. Počas našich spoločných stretnutí
sme sa venovali rôznym dôležitým oblastiam v živote.
Diskutovali sme o pretrvávajúcej diskriminácii voči ľuďom
so zdravotným postihnutím zo strany spoločnosti, v tejto
súvislosti o pretrvávajúcich mýtoch, o tom, akí sú ľudia
s mentálnym postihnutím, čo to vlastne je mentálne
postihnutie a ako sa prejavuje v bežnom živote. Rodičia
si dopĺňali informácie o všetkých typoch životných zručností a o spôsobe, ako sa získavajú. Pre rodičov bola
veľmi zaujímavou téma venovaná sebapoznávaniu,
poznávaniu a popísaniu vlastných reakcií na rôzne
životné situácie. Rodičia privítali tému o dôležitosti
vytvárania sociálnych sietí pre občana, ktorý potrebuje
pomoc a podporu. Tam, kde chýba alebo je nedostatočne
vytvorená sociálna sieť, nie je možné poskytovať adekvátnu pomoc. Rodičia získali vedomosti o vhodných, ale

Uvedomujeme si, že životné podmienky pre ľudí s postihnutím je potrebné stále skvalitňovať a zlepšovať zo
strany našej verejnosti tak, ako sa to už udialo v mnohých krajinách. Preto je veľmi dôležité, aby verejnosť
bola informovaná o tom, čo to je mentálne postihnutie.
V bežnom živote verejnosť ešte stále nie je dostatočne
informovaná o problémoch, s ktorými sa títo ľudia stretávajú, a preto k nim mnohokrát zaujíma nesprávny postoj.
Ľudia so zdravotným postihnutím majú mať podobné
príležitosti, aké sa poskytujú ostatným ľuďom.
V našom združení sme v roku 2007 zabezpečovali špecializované poradenstvo pre rodičov s cieľom poskytnúť im
nové informácie, ktoré im môžu pomôcť pri riešení problémov súvisiacich s postihnutím ich dieťaťa. Súčasne
sme sa priebežne venovali aktuálnym informáciám o legi-
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i nevhodných formách komunikácie, o tom, ako sa vyhnúť
chybám pri komunikácii či o asertívnom správaní.
Informovali sme ich o súčasnej situácii a možnostiach
poskytovania sociálnych služieb pre ľudí s postihnutím.
Z vlastných skúseností uviedli, ktoré sociálne služby stále
chýbajú pre ich deti, ako to brzdí ich rozvoj, ako ich to
obmedzuje pri realizácii potrieb a záujmov. V bežnom
živote sa stále stretávajú s málo rozvinutou sociálnou
solidárnosťou voči ľuďom s postihnutím. Spoločné stretávanie rodičia hodnotili veľmi pozitívne aj preto, že si nielen dopĺňali nové poznatky, ale práca v skupine ich posilňovala a obohacovala, rodičia si mohli vymieňať názory,
podeliť sa o svoje skúsenosti, ako prekonávajú prekážky,
ako zvládajú zvýšené nároky na osobnú a pracovnú záťaž
pri zabezpečovaní starostlivosti o deti s postihnutím.

a v živote sú mnohokrát porušované ich práva. Je otázne,
či obmedzenie alebo zbavenie spôsobilosti na právne
úkony človeka s mentálnym postihnutím znamená pre
neho v praktickom živote obmedzenie alebo ochranu
pred zneužívaním? Rodičia živo debatovali pri téme
životné podmienky pre ľudí s MP v našej spoločnosti. Pre
rodičov detí s postihnutím je samozrejmosťou zvýšená
starostlivosť a ochranársky postoj voči dieťaťu. Svoje
dieťa síce poznajú sami najlepšie a vedia, čo práve potrebuje, ale už menej vedia, čo potrebuje, aby bolo samostatnejšie a mohlo byť v živote spokojné aj v budúcnosti,
v čase, keď už nebudú schopní sa oň postarať.
Uvedomujú si, že otázke čo ďalej, keď táto situácia
nastane, je potrebné sa venovať už teraz. Mnohí si nevedia predstaviť, že by ich dieťa s postihnutím už ako
dospelý človek muselo svoj ďalší život žiť vo veľkom DSS.
Niektorí z rodičov síce prejavili záujem získať nové informácie o iných formách bývania pre postihnuté deti, avšak
reálne nemajú záujem túto sociálnu službu využiť pre
vlastné dieťa. Na druhej strane si možno ani neuvedomujú, že možno práve ich dieťa s postihnutím by sa raz
chcelo osamostatniť, presadiť si vlastný názor. Je jasné,
že svoju veľkú úlohu tu zohráva obava, že to ich dieťa bez
nich nezvládne. Ale životná skúsenosť hovorí – keď človek niečo nové nevyskúša a neprežije, nevie, ako to
v skutočnosti funguje. Na ďalšom spoločnom stretnutí
sme sa venovali téme života s postihnutým dieťaťom,
aké sú vzťahy medzi rodičmi a deťmi, aké výchovné štýly
a prostriedky rodičia používajú, rozdielne úlohy matky
a otca v rodine s postihnutým dieťaťom.
Naďalej priebežne sledujeme zmeny v sociálnom systéme,
ktoré pomáhajú ľuďom s postihnutím v živote nutne prekonávať problémy, s ktorými sa stretávajú. Uvidíme, ako
sa od budúceho roku v praxi osvedčí nový zákon o sociálnych službách, ktorý bude v platnosti od januára 2009, či
nebude potrebné niektoré paragrafy novelizovať a viac
v praxi prispôsobiť potrebám ľudí s postihnutím. Ani pri
týchto stretnutiach sme nezabudli na témy na uvoľnenie
a odreagovanie sa. Ako príklad môžeme uviesť témy, ako
sme ich voľne nazvali:
Zaujímajte sa o človeka takého, aký je, Môj zmysel života,
Čo mi napovie fotografia blízkeho človeka, Moje záľuby
a záujmy, Čo mi hovorí pekná pohľadnica, S humorom sa
ľahšie žije, Moja najmilšia spomienka a iné.

Na uvoľnenie a odreagovanie sa od bežných denných
starostí sme sa v skupine v rámci relaxu venovali vlastnej
psychohygiene. Rodičia mali možnosť uvedomiť si pri
týchto témach vlastné prežívanie, a to veselo i vážne,
dať priestor vlastnej fantázii, hovoriť otvorene o svojich
pocitoch, emóciách pri zážitkoch a skúsenostiach.
Dozvedeli sa nové informácie, ako riešiť konflikty, ktoré
sú súčasťou nášho života, čo je to stres, kedy je v živote
potrebný a kedy človeku škodí, ako ho zvládať.
Pre rodičov boli zaujímavé témy, ako radosti všedného
dňa, môj farebný svet, svet odložených vecí. Vyskúšali si
vlastnú kapacitu pamäťových schopností, debatovali sme
o vplyve ročných období na človeka, čo znamenajú city
v našom živote, čo je zmyslom nášho života. Rodičia mali
možnosť vrátiť sa v myšlienkach do detstva a vybaviť si
najmilšie spomienky, podeliť sa s nimi v skupine. Ako sa
sami vyjadrili, práve tieto témy, ktoré sa ich bezprostredne dotýkali, boli pre nich veľmi pútavé a súčasne
obohacujúce, pretože sa dokázali pri svojich starostiach
na chvíľu zastaviť a zabudnúť na každodenné povinnosti
a venovať sa na chvíľu sebe.
Špecializované poradenstvo pre rodičov pokračovalo
kontinuálne aj v roku 2008 ako súčasť sociálnej rehabilitácie. Vytvorili sa nové skupiny rodičov, ktorí prejavili
záujem o spoločné stretnutia. Na prvom spoločnom stretnutí boli rodičia oboznámení s témami na celý rok. Podľa
vlastného záujmu si prioritne vybrali témy, ktoré sú pre
nich najzaujímavejšie. Predovšetkým ich zaujímala problematika týkajúca sa opatrovníctva v súvislosti s pozbavením spôsobilosti na právne úkony. V tejto súvislosti
sme hovorili o tom, že náš štát nezabezpečuje sociálnoprávnu ochranu ľuďom s mentálnym postihnutím

Moje postrehy a pocity zo spoločných
stretnutí s rodičmi:
Myšlienku začleňovania ľudí s mentálnym postihnutím,
ale aj ľudí s inými postihnutiami do bežného života pova-
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žujem v dnešnom čase anonymných ľudských vzťahov za
veľmi prospešnú a potrebnú. Uvedomujem si, že ľudia
s postihnutím nenesú za svoj hendikep žiadnu vinu, tak
ako ani ich rodičia a nemali by byť v žiadnom prípade za
to trestaní izoláciou a diskrimináciou zo strany verejnosti. Myslím si, že patria do života tak ako ostatní ľudia,
je potrebné ich akceptovať aj s ich postihnutím a podporovať ich pri presadzovaní myšlienok iného náhľadu ľudí
bez postihnutia. Ľudia s mentálnym postihnutím prežívajú svet inak ako iní ľudia, avšak stále sú málo akceptovaní a v mnohých prípadoch bývajú porušované ich
základné ľudské práva.
Spoločné stretnutia s rodičmi sú pre mňa obohacujúce
predovšetkým preto, že si uvedomujem fakt, ako sa rodičia dokázali postaviť osudu, a tak ako iní rodičia detí bez
postihnutia potrebujú tiež získať životnú istotu pre svoje
dieťa, ktorá je oslabená mnohokrát zlou vôľou okolia. Tak
ako rodičia, ktorí nemajú deti s postihnutím, aj títo rodičia hľadajú najvhodnejšiu perspektívu do budúcnosti pre

svoje dieťa. Je pre nich prirodzené, že neočakávajú od
svojho okolia súcit, ale normálny prístup.
Na spoločné stretnutia sa vždy teším, pretože pri nich
získavam nové podnety a inšpiráciu na ďalšie témy.
Mgr. Silvia Kubanková, ZPMP v SR

Sociálna

Téma: Sebaobhajovanie

cia

Mňa vozí tatino na všetky krúžky. Veľa vecí pre mňa
urobí. Chodím na sebaobhajovanie od 22. 9. 2004. Už
štyri roky. Mne to pomáha sa vzdelávať. Rád chodím na
tento krúžok, lebo sa dozviem viac. Mám veľa kamarátov
aj kamarátok, ktoré chodia na krúžok sebaobhajovania.
Máme to každý utorok, stredu a vo štvrtok. Tento krúžok
nám trvá hodinu a pol.
V utorok nás učia Mirka a Ivo na sebaobhajovaní.
V polovičke stretnutia máme občerstvenie.
A keď končíme tento krúžok, tak si dávame pozvánky na
budúce stretnutie. Mňa to baví chodiť na tie krúžky. Veľa
mi to dáva do života. Chcel by som sa viac dozvedieť
o rodine, o láske a práci.
Teraz by som ešte rád povedal, čo by som sa rád naučil.
Radšej by som chodil sám domov. Rád by som si našiel
robotu na štyri hodiny. Viem si spočítať peniaze. Keď
budú eurá a centy, tak budeme rátať, čo koľko stojí
v obchode.
Raz do roka máme Deň krivých zrkadiel a to máme vždy
12. 6. V Deň krivých zrkadiel vždy hovoríme o sebaobhajovaní. Na Deň krivých zrkadiel sa nás pýta Paťa Garajová
otázky o sebaobhajovaní. A na všetky otázky odpovieme,
čo sa nás pýtajú. Vždy budem chodiť na krúžky. Už sa
teším, čo sa dozviem nové.
Róbert Vladár, sebaobhajca

Sebaobhajovanie mojimi očami
Čo to znamená pre mňa?
1. Rešpektovanie iných
2. Počúvanie iných
3. Vyjadrenie vlastného názoru
4. Komunikácia
5. Učenie sa nových vecí
6. Vzdelávanie sa
Sebaobhajovanie je hlavne o tom, že si v prvom rade
človekom! Je to o tom, že hovoríš sám/sama za seba.
Hovoríš s iným, čo si myslíš. Hovoríš o tom, čo cítiš a čo
potrebuješ.
Sebaobhajovanie je o kladení otázok, o tom, že je treba
ozvať sa, aj keď nie si požiadaný, aby si vyjadril svoj
názor. Sebaobhajovanie je o tom, že si sám/sama sebou.
Sebaobhajovaním sa stávaš silnejším, múdrejším,
nezávislejším.
Richard Drahovský,
predseda Združenia sebaobhajcov Slovenska

Čo je to sebaobhajovanie?
Volám sa Róbert Vladár. Mám 33 rokov. Bývam
v Bratislave. Rád sa stretávam s ľuďmi a rád chodím do
spoločnosti. Chodím rád aj na krúžky a budem rád chodiť.
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Téma: Ja pracujem, aj moji kamaráti by chceli
Moja mama pracovala vo veľkej pekárskej firme skoro
dvadsať rokov a povedala, že by ma tam za žiadnu cenu
nenechala pracovať, a to z viacerých dôvodov. Mala totiž
možnosť presvedčiť sa o tom, ako to v skutočnosti funguje a videla, ako sa kolektív chová k takému človeku. Je
tam veľa mechanizovanej práce, hrozí množstvo úrazov
a práca je veľmi ťažká a nárazová. Mal som možnosť si to
tiež vyskúšať, keď ma niekedy zobrala na sviatky a ja som
jej pomáhal.
Prestávky na jedlo a oddych sú až vtedy, keď sa práca
ukončí. Pri práci v noci je to ešte horšie. Povedala, že by
nezniesla, aby ma tam niekto ponižoval a častoval vulgárnymi nadávkami. Preto si i ja myslím, že či je dobré,
aby nás zamestnával každý podnik, či by nebolo lepšie
radšej otvoriť viac chránených dielní, formou súkromného podnikania, ktorých majiteľ by tiež mohol byť
človek s postihnutím a zamestnával by zasa iba ľudí
s postihnutím. Firmy, ktoré by nemali pre nás podmienky
na zamestnanie, by tak mohli namiesto pokuty prispievať
na tieto chránené dielne finančnou čiastkou, ktorá by sa
použila podľa potreby. Predsa v takej chránenej dielni vie
pochopiť jeden druhého, lebo všetci sú na tom rovnako,
majú čas na prestávku, na desiatu či oddych. A tiež viem,
že výrobky starých remesiel sa turistom, hlavne cudzincom páčia a radi ich kupujú.

Zamestnávanie ľudí s ťažkým
zdravotným postihnutím
Je zákonom dané, že každý podnik či firma musí pod
hrozbou finančných postihov zamestnať ťažko zdravotne
postihnutého človeka. Ak ho zamestná, má výhodu, môže
si to odpočítať z dane. Mnohé z firiem však radšej zaplatia pokutu, ako by nás zamestnali. Pýtam sa, prečo?
Z pohľadu človeka s ťažkým zdravotným postihnutím je
lákavé zohnať zamestnanie, možno i z pohľadu niektorého rodiča, ale:
1. Ako si vybrať správne zamestnanie?
2. Ktoré sú tie vhodné pracovné miesta?
3. Kde hľadať tieto firmy?
4. Čo vás tam čaká, aká práca, aký kolektív?
5. Čo za to dostanem? Budem spokojný?
Takéto a možno i veľa iných otázok si položí nejeden
z nás pri hľadaní práce. Môj názor je, že by mala byť
nejaká stránka na internete, ktorá by nám na tieto
otázky odpovedala.
No na jednu vec vám neodpovie nikto, a to je, ako vás
prijme kolektív a ako sa k vám ako postihnutému človeku
zachová.
Lebo veľa ľudí má ten pocit, že za vás budú musieť robiť,
ak vy nebudete vládať, a keďže každý má toho dosť za
seba, nie je ochotný podať pomocnú ruku inému
(česť výnimkám!).

Vlado: Je pre teba práca dôležitá?
Heňa: Vďaka práci sa cítim užitočná a mám vyššie sebavedomie.
Vlado: Ako si si našla túto prácu?
Heňa: Túto prácu nám vybavil pán riaditeľ.
Vlado: Baví ťa táto práca?
Heňa: Áno, táto práca. Rada upratujem.
Vlado: Ale chcela by si robiť aj niečo iné?
Heňa: Áno, chcela by som pracovať ako sanitárka alebo
pomocná sestra. Chcela by som sa starať o deti.
Vlado: Prečo?
Heňa: Mám rada deti.
Vlado: Skúšala si si už nájsť takúto prácu?
Heňa: Nie. Na takúto prax potrebujem vzdelanie, maturitu, prax. Bez týchto veci si takúto prácu nezoženiem.
Vlado: Takže sama si si ešte prácu nehľadala?
Heňa: Nie, mám strach, že mi nebudú dôverovať.
Vlado: Čo by si nám všetkým na konferencii odkázala?
Heňa: Aby sa nebáli a verili si. Aj my vieme pracovať a je
to pre nás dôležité.

Pre mňa práca znamená veľa. Veľmi rád tam chodím a
som spokojný.
Myslíš si, že pracovať je dôležité?
Ja si myslím, že áno.
Prečo je to podľa teba dôležité?
Zarobiť si nejaké peniažky. A spoznávam nových ľudí. Keď
som do práce prišiel prvýkrát, všetko bolo nové.
Nebál si sa?
Nie.
Zhovárali sa Mirka Vávrová a Jožko Matuška
Vlado: Ahoj, môžeš sa nám predstaviť?
Heňa: Volám sa Henrieta Matulová, bývam v chránenom
bývaní v Rusovciach.
Vlado: Na sebaobhajovaní si vravela, že pracuješ. Ako
pracuješ?
Heňa: Pracujem ako upratovačka vo firme Caldron – počítačovej firme. Pracujem od šiestej do ôsmej ráno.
Vlado: Si rada, že pracuješ?
Heňa: Áno. Rada upratujem. Môžem si zarobiť na živobytie, som samostatná.

Zhovárali sa Vlado Franček a Henrieta Matulová.

Richard Drahovský

Sociálna

re h a b i l i t á
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Interview

Ja a moje (budúce) zamestnanie

Kde pracuješ?
Pracujem v veterinárnej poliklinike. Táto klinika je na
Popradskej 32 v Podunajských Biskupiciach.
Ako chodíš do práce?
Na bicykli, mám to len kúsok od domu.
Ako často chodíš do práce?
Každý deň.
Koľko hodín pracuješ?
Ako kedy. Niekedy do 14.00, niekedy som tam aj do 16.00.
Čo v práci robíš?
V práci kosím trávu, odhrabávam sneh. Hrabem lístie,
sadím stromčeky. Niekedy venčím nejakého psa. Vnútri
umývam röntgen, operačný stolík. Keď príde tovar, tak

ho vykladám. Pomáham sestričke, keď ošetruje psov.
Si so svojou prácou spokojný?
Áno. Veľmi spokojný. Mám veľmi rád psov.
Čo sa ti v práci najviac páči?
Zvieratká. Venčenie psov. Aj kolektív sa mi páči. Dobre
spolu vychádzame.
Čo sa ti v práci najmenej páči?
Nič také nemám.
Ako si sa dostal ku svojej práci?
Najprv som robil s Mirkom v útulku zvierat v Dúbravke.
Potom som sa zoznámil s pánom doktorom Hudecom. Ten
mi ponúkol prácu na klinike.
Čo pre teba práca znamená?
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Na prax chodíme do domova dôchodcov Emerencia každý druhý utorok. Ja osobne
tam chodím rada, pretože tam pomáhame starým ľuďom. Ešte sa mi nestalo, že by
sa mi tam niekto vysmieval. Berú ma takú, aká som. V Emerencii sa mi páči, lebo je
to čisté zdravotnícke zariadenie. Každú druhú stredu chodíme na Hrdličkovu. Je to
škola pre slabozrakých ľudí alebo ľudí s rečovým alebo sluchovým postihnutím. Tam
pomáhame pri bazéne s deťmi.
Keď som študovala za záhradníčku, tak sme chodili do Hypernovy.
Tam sme dokladali zeleninu a ovocie. Práve toto sa mi na našom učilišti páči – že
nám pán riaditeľ mohol vybaviť, aby sme v druhom a treťom ročníku mohli chodiť
mimo učilišťa. Aspoň vieme, čo nás v živote čaká a kde sa môžeme zamestnať.
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Darinka Krihová

Vážené dámy a páni!
Volám sa Martin Mišo. Pracujem v chránenej dielni Impulz ZPMP v Petržalke.
Vychodil som Špeciálnu základnú školu na Hálkovej ulici v Bratislave. Potom som sa
vzdelával v Praktickej škole na Švabinského.
Moju prácu mi pomohli nájsť v Agentúre podporovaného zamestnávania na Kolárskej ul.
Pracujem od roku 2003. Pracujem v stolárskej dielni. Vyrábame drevené výrobky.
Sú to stojany na fľaše, rapkáče, podložky pod hrnce, kolíky, police, búdky pre vtákov.
Ráno prídem do práce o 8. hodine. Potom sa zapíšem a prezlečiem.
Pracujem 6 hodín denne. V dielni šmirgľujem drevo. Niekedy aj brúsim.
Spolu s kolegami upratujeme.
Máme aj iné dielne. Vyrábajú sa v nich sviečky, pohľadnice, vianočné ozdoby, svietniky a iné výrobky. Máme aj francúzsku zákazku. Lepíme katalógy. Niekedy chodíme
výrobky predávať na trhy. Do práce chodím veľmi rád.
Zarábam peniaze a môžem si našetriť. Môžem ísť na dovolenku. Môžem si kúpiť
jedlo, oblečenie. Bol by som rád, keby sme mali dobré zákazky. Najlepšie by bolo,
keby všetci moji kamaráti mohli pracovať!
Martin Mišo

abilitá
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Pracujeme v Jakubove
Dobrý deň, volám sa Dušan Novák.
Som zamestnancom Domu Svitania v Jakubove. Teraz
pracujem v Ikei, tu máme vysunuté pracovisko Domu
Svitania.
Pracujem vo veľkej montážnej hale, pracuje tu aj veľa
iných ľudí. Skladáme nábytkové kovania. Nie je to ťažká
práca. Sme rozdelení do viacerých dielní podľa zamerania, pracovníci každej dielne majú tričká inej farby.
V Ikei máme stále veľa roboty, prihliadajú však na naše
schopnosti. Prácu máme dosť stereotypnú a v našej hale
je veľa hluku, ale my sa rozprávame a počúvame hudbu.
Spolu so mnou pracujú v Ikei ešte štyria kolegovia
z Domu Svitania. Raz za čas jeden z nás odíde do Domu
Svitania a sem príde nový kolega, aby sa všetci naučili
pracovať aj mimo Domu Svitania. Máme byť čo najviac
samostatní. Sme dobrá partia, mám tu veľa kamarátov.
Chodiť do zamestnania si vyžaduje samostatnosť a zodpovednosť. Do práce musím načas ráno vstať, ísť na autobus, všetko stihnúť a dobre pracovať. Som rád, že mám
prácu a že si sám zarábam.
Dušan Novák

cia

Som za seba sám zodpovedný
– prvé skúsenosti s prácou v domove seniorov
Rodičia ma od detstva viedli k samostatnosti. Nebolo to
so mnou vždy ľahké, lebo môj nadpočetný chromozóm
21 si niekedy z nás robil žarty. Napríklad som bol dosť
tvrdohlavý, v ranom veku nebojácny a potom neskôr
úzkostlivý. Správnym usmernením a budovaním pevnej
vôle som sa postupne zlepšoval. Podarilo sa mi ukončiť
špeciálnu školu, potom špeciálne učilište pre telesne
postihnutú mládež - odbor poľnohospodárska výroba záhradník.
Vzápätí po ukončení školy som nastúpil do Integry –
ústavu pre viacnásobne postihnuté deti, kde som pracoval
7 rokov v kombinovanej funkcii – záhradník, pomocník
v kuchyni, opatrovateľ a kŕmič detí a nakoniec upratovač.
Od decembra 2006 som nastúpil do Domova seniorov
Archa, kde som pracoval rok ako pomocný opatrovateľ
starých ľudí s diagnózou demencia a Alzheimerova choroba. Práca nebola ľahká, ale páčilo sa mi byť užitočný.
Niektoré babičky a deduškovia s ťažkou demenciou mi
dali zabrať a býval som veľmi unavený. Aj preto sa pani
riaditeľka rozhodla zmeniť moju náplň práce. Teraz pracujem v kuchyni, mojimi povinnosťami je umývanie riadu

– bieleho aj čierneho (hrnce), pomocné práce v kuchyni,
roznos stravy, ukladanie a triedenie špinavého riadu,
práca v potravinovom sklade a pečiatkovanie obedových
lístkov pre zamestnancov. Mám veľmi dobrý kolektív
v kuchyni. Všetky kolegyne sú veľmi milé a ústretové.
Mám ich rád.
Môj pracovný čas je od 8.00 do 14.30. Málokedy som
v práci len do 14.30, zväčša nadrábam, lebo si chcem
svoju prácu dokončiť. Som samostatne pracujúci, nemám
v práci ani asistenta. Za prácu dostávam plat, každý
mesiac dostanem výplatnú pásku a doma potom preberáme s tatom jednotlivé položky. Peniaze mi chodia na
účet. A čo s nimi? Teraz si sporím na nový nábytok do
mojej izby. Zatiaľ mám len taký starý zdedený po otcovi.
Niekedy mame pomáham prednášať študentom sociálnej
práce o ľuďoch s mentálnym postihnutím. Dobre sa pobavia a zasmejú a dúfam, že si zmenia úsudok o nás
– ľuďoch s Downovým syndrómom. Som na svete rád,
hovoria o mne, že som šťastný a veľmi milujúci človek.
Juraj Šuster
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vankúše molitanom a niekedy pomáham aj v dielni
montáže a balenia. Výrobky, ktoré som sama urobila,
si môžete kúpiť aj tu v našom stánku Domu Svitania.
V krajčírskej dielni sa mi páči a je tam sranda, lebo máme
dobrú majstrovú.
V robote sa mám s kým porozprávať, je tu dobrý kolektív
a každý týždeň sa stretávame s Aničkou v rehabilitačnom
stredisku. Učíme sa pracovať s počítačom a tlačiarňou,
napaľovať CD, písať text, robiť prezentácie. Tiež chodievame na výlety aj na dovolenky s riaditeľkou. Práca ma
baví, preto si beriem vystrihovanie na pohľadnice aj domov.
Janka Hurbanová
Dobrý deň! Volám sa Robert Bureš a pracujem v Dome
Svitania v Jakubove v dielni montáže a balenia. V tejto
dielni skladáme nábytkové kovanie. Každý týždeň nám
vozia z Ikei zo skladu materiál na skladanie. V dielni sme
dobrá partia, často sa smejeme, pri práci počúvame
hudbu, tak nám práca rýchlejšie ubehne.
Práca u nás je prispôsobená každému. Prihliadajú aj na
to, akú diagnózu máme a podľa toho nás prideľujú tam,
kde nás to baví alebo kde nám to najlepšie ide.
Práca, ktorú vykonávam v dielni montáže a balenia býva
stereotypná, ale my si ju vieme okoreniť spevom a dobrou
náladou, preto nám ide od ruky a preto sem rád chodím.

Dobrý deň! Volám sa Kamilka Sestrienková a chodím do
chránenej dielne v Dome Svitania v Jakubove. Túto prácu
som si našla na internete. Bola som sa pozrieť, ako to tu
vyzerá. Za necelý mesiac mi volali, že ma zoberú. Keď
som prišla prvý deň, pani majsterka ma privítala. Keďže
som bola nová, išla som do dielne montáže a balenia.
Išlo mi to, postupne som sa zapracovala. Pani majsterka
sa ma opýtala, či chcem skúsiť lepiť pohľadnice. Išla som.
Boli so mnou spokojní a tak som zostala pracovať v kráľovstve pohľadníc. Práca ma baví, ak niečo neviem, opýtam
sa pani majsterky.
Pohľadnice, ktoré som sama urobila, si môžete kúpiť aj tu
v našom stánku Domu Svitania.
Do práce chodím rada, máme dobrý kolektív, srandujeme,
počúvame hudbu.
Teším sa, keď máme komunikáciu, cvičenie, nemčinu
alebo keď sa učíme pracovať na počítači.
Táto práca sa mi páči viac v porovnaní s inou prácou.
V inej robote sa necvičí, ale u nás hej, veľmi sa mi to páči
a som tu spokojná.
Kamilka Sestrienková

Robert Bureš
Dobrý deň! Volám sa Vlado Košík a pracujem v Dome
Svitania v knihárskej dielni. Som vyučený stolár, ale pracujem ako kníhviazač. Túto odbornú prácu som sa naučil
od kolegu, ktorý bol vyučený kníhviazač.
V našej dielni viažeme zbierky zákonov, časopisy, modlitebné knihy, opravujeme staré knihy. Vyrábame malé
a veľké rámiky na fotografie, malé a veľké škatuľky.
Výrobky, ktoré som sám urobil, si môžete kúpiť aj tu
v našom stánku Domu Svitania.
V Dome Svitania sme mali 22. 10. 2008 Deň otvorených
dverí, robil som sprievodcu, rozprával som hosťom, ako to
u nás funguje, čo robíme, čo vyrábame. Prišlo veľmi veľa
ľudí, chválili našu prácu i moje sprevádzanie. Deň otvorených dverí sa ako každý rok vydaril, spoznal som veľa ľudí.
Do Domu Svitania chodím rád aj kvôli takýmto akciám aj
kvôli práci, ktorá ma baví.
Vlado Košík

Dobrý deň! Volám sa Janka Hurbanová a pracujem
v Dome Svitania v Jakubove v krajčírskej dielni. Šijem tu
rukavice, ozdoby na stromček, vankúše, papuče, plním
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M: Ako ste sa dostali k umeleckej tvorbe?

Vi a n o č n ý š p e r k

R: K výtvarnému umeniu som mala vždy vzťah, veď som ho aj začala študovať na
Pedagogickej fakulte, odbor výtvarná výchova – ale osud to chcel inak. Školu som
nedokončila pre rodinné záležitosti – vydala som sa a po roku sa mi narodila dcérka
Janka, prvá z troch detí. V 1953 bola reorganizácia školstva, takže som už potom
nešla na školu – a prišla na svet dcérka Remika, ktorá neskôr prebrala moju štafetu
a dokončila to za mňa – vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Lodži
v Poľsku. S odstupom štyroch rokov nás s manželom konečne potešil svojím
príchodom aj vytúžený syn Vladko, ktorého dve dcérky sa teraz tiež uberajú smerom
k výtvarnému umeniu. Ale tvorbe som zostala verná. Postupom času prišli ponuky
na spoluprácu s televíziou a Národným divadlom, kde som vytvorila kolekciu šperkov
pre hru W. Shakespeara – Othello a pre televíznu inscenáciu Život je sen od
Calderona de la Barcu. Vystavovala som tiež na svetových výstavách v Osake,
Montreale, Mníchove, Moskve atď. Pri práci na šperkoch mi robí radosť nielen
samotná tvorba, ale v duchu vidím veľakrát i radosť budúcich obdarovaných.

Pani Remigiu Biskupskú vnímam ako nevyčerpateľnú studničku pokladov, nápadov,
inšpirácií, šperkov, ľudského tepla, prirodzenosti a ženskosti. Ponúkla som sa,
že do nášho časopisu urobím s ňou rozhovor o darčekoch, rodine, detstve,
o všeličom. Výsledok je pred vami. Ona sama ako usmievavý strieborný šperk.

Magda (M): Nebolo jednoduché nájsť si čas na rozhovor s vami, lebo pred Vianocami
ste veľmi zaneprázdnená. Napokon sme sa dohodli na stretnutí po vernisáži výstavy
rezbára Stana Pekára. Spoznala som vás podľa fotografie v jednom staršom
časopise.
pani Remigia (R): Naozaj? Z toho vyplýva, že som sa až tak veľmi nezmenila!
Viete, už 40 rokov robím šperky, takže vďaka nim ma mnohí poznajú.
Bolo to dosť publikované u nás aj v zahraničí.
M: Prezraďte nám, prečo ste si vybrali práve takú činnosť, ktorá súvisí
s obdarovávaním a darčekmi, ktoré sú súčasťou Vianoc?
R: V tomto období, vlastne už od októbra, venujem takmer všetko svoj voľný čas
medovníčkom. Sú také predvianočné a veľmi vhodné aj na obdarovanie. Každý rok
napečiem a vyzdobím vyše 30 plechov a obdarúvam nimi rodinu, blízkych i známych
– a všetci doteraz sa im vždy potešili. Mám také tradično-netradičné originálne
formičky, ktoré mi vyrobil môj šikovný syn Vladko. Tradičné preto, lebo vychádzajú
z medovnikárskych receptov i figúrok – anjel, čert, dieťa, Mikuláš, jelenček, vtáčik,
rybka, ale napr. aj rozprávkový deduško – avšak spracovanie kresby a výzdoba
každého z nich je originálna, tak preto sú zároveň aj netradičné.
Čo sa týka šperkov a šperkárstva, tak celá táto oblasť umeleckej tvorby je naozaj ako
stvorená na obdarovávanie. Počas tých 40 rokov, odkedy „točím“ drôtiky, ma vždy
najviac potešilo, keď prišiel mladý človek a vybral šperk alebo celú kolekciu ako
svadobný dar pre svoju nastávajúcu. To vždy povýšilo hodnotu šperkov ako takých,
ale zároveň aj umocnilo moju inšpiráciu, nadšenie a radosť z tvorby.
Šperky z drôtu sú nielen svojbytnými umeleckými dielkami, ale sú zároveň aj
dôkazom vynachádzavosti a šikovnosti nášho národa, ktorý sa dokázal uživiť aj
v zlých podmienkach. Drotárstvo máme ako dedičstvo našich otcov, ktoré by sme si
mali zachovať. Aj keď dnes už netreba opletať keramiku, aby držala, alebo drôtovať
diery v hrncoch, napriek tomu som veľmi rada, že ešte existujú nadšenci a krúžky,
ale aj celé školy, ktoré udržujú a rozvíjajú túto tradíciu, pretavujúc ju do nových
podôb v súčasnosti. Keď som pred 40 rokmi „vytočila“ svoj prvý náramok z drôtu
a pridala k nemu niekoľko jednoduchých náhrdelníkov, inšpirovaných šperkmi od
starých Slovanov, a usporiadala prvú výstavu, ktorá sa stretla s veľkým ohlasom
– vtedy sa mi ešte ani nesnívalo, že týmto vlastne povyšujem remeselnícky drôtik
do kategórie umenia a „kopem“ základy drôteného šperkárstva ako samostatnej
umeleckej kategórie výtvarného umenia. Som veľmi rada, že mám v tomto mnohých
nasledovníkov a aj svojich usilovných a nadaných „učeníkov“ v krúžku, ktorý už roky
vediem.

4
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M: Ľudia sú obdarovávaní vašimi výtvormi, ktorých už máte na konte nemalé
množstvo. Ozaj, pamätáte si svoje šperky? Nie je vám ľúto, že vás taký drahocenný
výtvor opúšťa?

Port

rét

R: Verte mi, že naozaj každý šperk mám rada a viem presne, ako vznikal, veď každý
má svoje meno. A keď mi príde na um nejaký šperk, ktorý som si zamilovala, tak mi
je aj ľúto, že ho už viac neuvidím, najmä keď putuje do cudziny.
Prvú kozmonautku Valentínu Tereškovovu, keď prišla na Slovensko, obdarovala vláda
mojím veľkým šperkom Ľubomíra. Bol to náhrdelník a náramok inšpirovaný
staroslovanskými vzormi. Neskôr som robila pre afganskú kráľovnú Humairu, keď tu
bola na návšteve s manželom. Šperk bol reprezentačný, volal sa Púpavienka, mal
tvar ako púpava, keď sa po odkvitnutí rozfúkava. Na svetovú výstavu do Osaky som
robila 20 náhrdelníkov a náramkov. A ešte jednu korunku s kvetom sakury – to je po
japonsky čerešňový kvet – pre vtedajšiu princeznú Mičiko, ktorá je teraz cisárovnou
a má svoju dcérku v takom veku, ako bola ona, keď bola obdarovaná. Takže čas beží
– a veď za mnou a 40 rokmi mojej činnosti by bolo možné vidieť toľko drôtu, že by sa
ním dala opásať zemeguľa...
Teraz sa venujem okrem tvorivej činnosti aj školiteľskej – odovzdávam svoje
skúsenosti i postupy, ktoré som kedysi sama prácne objavila, svojim nasledovníkom.
Vediem krúžok výučby umeleckého šperku z drôtu v Evanjelizačnom dome Quo Vadis.
Moji žiaci sú nadšení a šikovní a robia krásne šperky s použitím polodrahokamov
a rôznych techník. Pred Vianocami ich vediem k tomu, aby si narobili vlastné
výtvory, ktorými potom potešia nielen mňa, ale aj svojich blízkych. Tento týždeň
budeme mať program so zdobením medovníkov. Už predtým som im rozdala recepty,
teraz donesú hotové medovníčky. Vyrobíme náplň z cukru a vajíčok, naučím
ich urobiť si kornútiky z igelitových obalov na mlieko, a budeme zdobiť.
Pri tom zažívame tiež veľa radosti a dobrej nálady, najmä keď prídu aj niektorí muži,
ktorým to tiež dobre ide.

4
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M: Ako si spomínate na detstvo? Čo vám urobilo najväčšiu radosť vo vianočnom
období.

Mám 17-ročnú ŤZP dcéru s ťažkou mentálnou retardáciou, DMO
– spastická kvadruparéza. Až ako 11-ročná začala navštevovať
ŠZŠ – momentálne je v 7. ročníku. Podľa nového školského
zákona vraj musí v tomto školskom roku ukončiť ŠZŠ. Cítim
krivdu, nakoľko v minulosti bola povinná školská dochádzka
10 rokov (čiže keď začali deti chodiť do školy v 10 rokoch,
skončili ŠZŠ v 20 rokoch), v súčasnosti už vraj nemusí
absolvovať 10 rokov v ŠZŠ, ale môže to absolvovať inde, no čo
ak je to ťažký stav a inde nás nezoberú! Môžem trvať na tom,
že chcem s dcérou ostať tých 10 rokov v ŠZŠ, i keď už bude mať
viac ako 18 rokov? Ďakujem už vopred za odpoveď.
S pozdravom JS

R: Za mojej mladosti boli Vianoce úplne iné. Vyrastala som v Ružomberku, náš
rodinný dom bol za mestom pri Kalvárii. Bolo nás šesť detí, päť dievčat a jeden
chlapec, takže naše Vianoce boli veľmi rodinné a so zachovaním všetkých
tradičných vianočných zvykov. Pravda, vtedy ešte neboli televízory, ktoré dnes
ničia rodinnú atmosféru, takže my sme to prežívali so spevom, spoločnou
oficiálnou večerou. Po večeri sme sa vybrali po susedoch celá rodina spievať
koledy a vinšovať sviatky. Mala som vtedy malú 2-oktávovú harmoniku, s ktorou
som sprevádzala vianočné piesne. Šli sme v snehu a závejoch, všade sme zahrali
a zaspievali, potom nás obdarovali vianočným pečivom, ochutnali sme, a šli sme
ďalej. Bolo to také srdečné, krásne, milé a na všetko bolo dosť času. Aj potom,
keď som už bola vydatá a s malými deťmi, na sviatky sme vždy išli do
Ružomberka. Stromček stál od zeme po povalu, ozdobený a vysvietený,
a my sme sa z neho celá rodina tešili. Tá naša vtedajšia atmosféra bola krásna.
Na Štefana sa u nás stretávala celá rodina, ktorá bola vtedy 30-členná. Keďže
sme bývali v rodinnom dome, mali sme sa kde stretnúť, aby sme to všetko
spoločne prežívali.

4
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§ 99 ods. 9) Praktická škola môže vzdelávať aj iné fyzické osoby
s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím
v kombinácii s iným postihnutím, ktoré dovŕšili vek 18 rokov
a neabsolvovali výchovu a vzdelávanie v odbornom učilišti
alebo praktickej škole.
Vyššie uvedené paragrafy sú o dobrovoľnosti riaditeľa školy
a hovoria iba o vzdelávaní a nie dokončení povinnej školskej
dochádzky v tomto type školy.
Nie sme však oprávnení na výklad zákona, túto povinnosť má
iba jeho tvorca - Ministerstvo školstva SR.

O

M: Vy predsa nemusíte kupovať, vy vytvárate darčeky vlastnými rukami.

i nf or mác i e 6 •2008

Jediné riešenie pre vašu dcéru je pokračovať vo vzdelávaní
v praktickej škole:
§ 22 ods. 3) Žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím môže
riaditeľ školy umožniť vzdelávanie v základnej škole až do
konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 18. rok veku.

V súčasnosti platný školský zákon č. 248/2008 Z. z. rieši
povinnú školskú dochádzku trochu iným spôsobom ako zákon
predchádzajúci:
Zákon pozná odloženie školskej dochádzky už len o 1 rok.
Počas neho dieťa môže navštevovať materskú školu alebo nultý
ročník. A ten sa už potom započítava do 10-ročnej povinnej
školskej dochádzky. Ak by dieťa nastúpilo o rok neskôr do školy
(ak dieťa ani po odložení začiatku povinnej školskej dochádzky
alebo po dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej
dochádzky nedosiahlo školskú spôsobilosť, najneskôr však
1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo
ôsmy rok veku, bude zaradené do prvého ročníka alebo so
súhlasom zákonného zástupcu do nultého ročníka základnej
školy), „stihne“ absolvovať 10-ročnú dochádzku, t. j. do 18
rokov.

R: Časy sa zmenili, aj medziľudské vzťahy sú už iné, ženie nás mimoriadne
tempo doby. Už nie je možné vysedávať spoločne s rodinou po večeroch
a počúvať rozprávky starých mám, alebo spoločne v zimných mesiacoch párať
perie na periny dievkam do výbavy. Aj teraz sa však snažíme vianočný čas prežiť
čo najviac s našou veľkou rodinou. Na Štedrý deň hneď poobede sa stretávame
všetci pri hroboch našich najdrahších – manžela, mamičky, sestry – so
spomienkou na nich. Na spiatočnej ceste si vymieňame navzájom vianočné
darčeky, ktoré si každý prinesie domov pod stromček. Slávnostne večeriame
v rodinnom kruhu a radujeme sa zo vzájomnej blízkosti, a neskôr aj
z rozbaľovania darčekov. Rýchle nám ubiehajú minúty do polnoci, keď ideme na
polnočnú omšu do kostola Kapucínov. Už rozmýšľam, čo napečiem, čo komu
kúpim a teším sa na to.

Rozprávala sa Magdaléna Papánková. Pri rozhovore asistoval Slavomír Klein,
ktorý obsluhoval diktafón a je aj autorom fotografií.

Bohužiaľ, nový školský zákon nepočítal v prechodných
ustanoveniach na žiakov, ktorí dokončujú povinnú školskú
dochádzku podľa predchádzajúceho zákona. Riaditeľ školy
môže postupovať iba v rámci zákona. Ak by vám aj vyšiel
v ústrety a umožnil jej dokončiť povinnú školskú dochádzku
na základnej škole, nedostane na žiačku finančný príspevok
z Ministerstva školstva SR.

Odpoveď:

M: Ako sa chystáte prežívať tohtoročné Vianoce?

R: Áno, ale nie iba to, chcem tých svojich tiež prekvapiť niečím novým a iným.
Teraz mi deti obstarali dovoz obedov do domu, takže nemusím variť. Prosia ma
však, aby som maľovala. Už nie šperky, ale maľovať. Mala by som dokončiť svoje
niekdajšie skice obrazov z maliarskych ciest po Liptove a Orave. Voľakedy som
veľmi rada maľovala dedinky a hory. Najradšej som robila s pastelom, s ktorým
sa dajú docieliť nádherné jemné a snivé tóny farieb i kompozície. Tieto obrazy
som mala aj na jubilejnej výstave celoživotnej tvorby šperkov a obrazov v Múzeu
mesta Bratislavy k svojej osemdesiatke.

Sociálna poradňa

Otázka

Port

rét

O Gizke Billíkovej sme už v našom časopise písali niekoľkokrát. Gizka je
mladá, 26-ročná dáma, ktorej to, že má Downov syndróm, vôbec neubralo
na talente, práve naopak. Venuje sa gymnastike, zo špeciálnych
olympijských hier si priniesla 5 strieborných medailí. Často vystupuje aj so
svojou 16-ročnou sestrou Máriou a napr. na hrách a gymnastickom festivale
v Atlante získali spolu 12 zlatých medailí.
Sestry Billíkové našli v sebe odvahu a prihlásili sa do súťaže Slovensko má
talent, ktorú vysiela televízia Markíza. Prišli, zacvičili a... zvíťazili. Prešli cez
regionálne kolá, dostali sa do semifinále a až do finále. Je to vynikajúci
úspech a my im v mene redakčnej rady gratulujeme! Vo finále skončili na
10. mieste z celého Slovenska! Gratulujeme, pre nás ste víťazkami. Dievčatá,
držte sa, máme vás radi!
Oceňujeme vašu mamičku, ktorá svojím zanietením a entuziazmom dokázala
prekonať mnohé prekážky a vďaka nej ste dnes slávne nielen vy, ale celá
Arabeska v Nitre a deti, ktoré ju navštevujú.
Iveta Mišová
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Návšteva v Hestii

Hestia v Mladej Boleslavi

Vianoce bez tradičných rituálov by neboli Vianoce – má ich každá rodina,
v každej domácnosti sa inak chystajú darčeky, pečú medovníky
a pripravuje štedrovečerné menu. Zvyky a obyčaje robia z miesta, kde
žijeme, blízky kruh – tam sme doma, tam sú blízki ľudia a je tam dobre.

So

T

l
ciá

ne

ž
slu

by

Začiatkom októbra sa klienti DSS Hestia vybrali do Mladej Boleslavi na šiesty
ročník prehliadky záujmovej umeleckej činnosti ľudí s mentálnym postihnutím
s názvom „Slunce svítí všem“. Každé dva roky sa tu zídu mladí ľudia s mentálnym
postihnutím, aby predviedli divákom svoj jedinečný talent a nadanie.

K

Keďže ako všetci mladí ľudia, sa i naši umelci radi zabávajú, organizátori
podujatia pre nich pripravili bohatý sprievodný program. Navštívili sme
letisko, kde sme mali možnosť pozrieť si zblízka historické lietadlá
a vetrone, či vypočuť si vystúpenie dudáckej kapely 1st Czech Pipes
and Drums.
Večer sme sa zabavili na diskotéke v kultúrnom dome, kde na
nás čakalo ďalšie prekvapenie v podobe koncertu Michala Davida.
Na druhý deň pred dopoludňajším vystúpením v divadle sme začali
pociťovať i malú trému, pretože konkurencia bola naozaj veľká
a hľadisko preplnené divákmi.
Celým programom divákov sprevádzali Jan Potměšil a Dana Švejdarová.
Na javisku sa mladí ľudia predviedli so svojimi tanečnými, divadelnými
i hudobnými vystúpeniami, do ktorých vložili celé svoje srdce.
Naši klienti sa predstavili s tanečným vystúpením V rytme hudby.
Snaženie všetkých súborov hodnotila odborná porota, v ktorej boli
Vlastimil Harapes, Eva Reiterová a Michaela Šrámková. O tom, že sme
obstáli v silnej konkurencii ostatných súborov, svedčí ocenenie poroty
za najlepší tanečný výkon pre nášho Paľka Gilana a účinkovanie
na Galavečeri.
Pred dlhou cestou domov sme sa zastavili v Mníchovom Hradišti,
kde nás čakalo posledné vystúpenie. Na spiatočnej ceste sme spoločne
premýšľali, čím prekvapíme našich kamarátov o dva roky, kedy bude
opäť slnko svietiť všetkým.

Takýmto miestom je aj stacionár Hestia v Pezinku pre svojich klientov.
Ako inak – aj tu si ctia vianočné tradície a vedia sa z nich tešiť. Navštívila
som ich začiatkom decembra. Sedem klientov pracovnej skupiny spoločne
dokončovalo posledné vianočné pozdravy pre svojich priateľov a zdobilo
medovníčky. Atmosféru v jedálni prifarbili vianočné piesne a tak práca hoci
zodpovedná, bola aj zábavná. Milan, Lucka, Janka a Danka vystrihávali
vianočné motívy na pozdravy a Peter a Paľo zdobili bielou polevou srdiečka
a hviezdičky. Medovníčky neboli upečené v Hestii ako po iné roky, ich kuchyňa
by kolektívne pečenie asi nezvládla. Ale už sa tešia na novú kuchynku, ktorá
je pred dokončením a bude slúžiť len pre klientov, možno v nej ešte stihnú
pred Vianocami upiecť nejaké keksíky. Činnosti v rámci pracovnej terapie sú
však oveľa pestrejšie, ako je len pečenie. Radi pomáhajú vo „veľkej“ kuchyni.
Čistiť zeleninu a zemiaky by dokázali aj každý deň, v lete sa starajú o záhradu
a prilepšujú jedálny lístok dopestovanou zeleninou, po celý rok zbierajú
tetrapaky, čistia ich a pripravujú na recykláciu. Ku každodenným
povinnostiam patrí, samozrejme, aj upratovanie vlastných izieb, ale najmä
starostlivosť o bielizeň
– v zariadení s dvadsiatimi klientmi (10 na dennom a 10 na týždennom
pobyte) je to naozaj potrebná a dôležitá práca – zozbierať, roztriediť, vyprať,
vysušiť, ožehliť menšie kusy ako uteráky, utierky, podbradníky... Pre túto
činnosť je vyhradená práčovňa, ktorá susedí s priestormi na pracovnú terapiu
a už spomínanou kuchynkou. K plánom na rozšírenie činností klientov patrí
aj uvažovanie o práci
s drevom či stavba záhradného domčeka, ale leto je ešte ďaleko...
Ešte treba pripraviť každoročné predvianočné stretnutie s rodičmi a priateľmi
– nejde len spoločenské posedenie a debatovanie pri chrumkaní zákuskov
a kávičke – na programe je vždy nejaká užitočná činnosť s vianočnou témou
– spoločné dekorovanie svietnikov alebo výroba ozdôb na stromček. To je ten
najlepší spôsob, ako si uctiť tento čas – spoločne vytvoriť niečo pekné.
A Vianoce môžu naozaj prísť...
Srdečne pozdravujem klientov všetkých zariadení, kde sa spoločne tešia
z vianočnej nálady a dokážu ju rozdávať...
Ada Pekárová
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Andrea Juranová, DSS Hestia, Pezinok

Knižnica

B

Brožúrka, ktorú ponúkame čitateľom, je napísaná v ľahko zrozumiteľnom štýle.
V jej obsahu sa nachádzajú dôležité informácie o novej mene euro, o jej histórii,
aké sú bankovky, mince, ako sa budú vymieňať koruny, či zmena meny zasiahne
platy, dávky a dôchodky, ako to bude s cenami, ale aj upozornenie na možnosť
zneužitia a na čo si treba dať pozor.
Brožúrku vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci so
Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR v roku 2008.
Zostavila ju Mgr. Zuzana Kolláriková. Brožúrka bude distribuovaná predsedom
miestnych ZPMP na Slovensku, k dispozícii bude aj na Republikovej centrále ZPMP
v SR (02/63814987, 68, zpmpvsr@zpmpvsr.sk).

4
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Nadácia pre deti Slovenska oslavuje

J

Je to už 10 rokov od chvíle, keď sa skupina nadšencov rozhodla vytvoriť program,
ktorý nazvala jednoducho a predsa tak zmysluplne Hodina deťom.
Hodina deťom patrí v rámci charitatívnych projektov k top-projektom na Slovensku
so zachovaním si hlbšieho zmyslu, kedy charita nie je len nálepkou, dôvodom pre dobré PR.
Vďaka tomu sa môže pýšiť bezprecedentným zoznamom spolupracovníkov, tvorcov, darcov,
interpretov, hercov, osobností a pracovným nasadením po celý rok.
Dňa 3. 12. 2008 sa konal v reprezentačných priestoroch NR SR na Župnom námestí
v Bratislave slávnostný večer 10 rokov Hodiny deťom spojený s poďakovaním
a ocenením dlhoročných spolupracovníkov projektu.
Mgr. Iveta Mišová mala tú česť zúčastniť sa za Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v SR tohto slávnostného okamihu a odovzdať jednu z cien za dlhoročnú
spoluprácu a pomoc riaditeľovi STV pánovi Štefanovi Nižňanskému.
ZPMP v SR za uplynulé obdobie zrealizovalo niekoľko projektov s finančnou podporou NDS
z Hodiny deťom. Boli to projekty zamerané na rozvoj osobnosti, zvýšenie kvality života
a integráciu detí i mladých ľudí s mentálnym postihnutím. Podporené boli mnohé miestne
a regionálne združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, ktoré realizovali
množstvo zmysluplných projektov.
Za toto všetko patrí Nadácii pre deti Slovenska a Hodine deťom veľké ĎAKUJEME!
Pripájame sa ku gratulantom a prajeme im ďalšie úspešné roky, veľa
dobrých a štedrých ľudí, sponzorov, ktorí prispejú ku krajšiemu
životu našich slniečok – našich detí.

Práca nás spája

P

Práca spájala nás, členov občianskeho združenia Rehamenta, ktorého
hlavným cieľom je zlepšovať kvalitu života ľudí s mentálnym postihnutím, a nás, žiakov 4. ročníkov ZŠ na ulici Pionierov a na ulici Sama
Tomášika v Rožňave. A nebola to práca hocijaká. Teta Táňa nás
naučila hravou formou základné techniky práce s hlinou. Hlinu sme
modelovali, vtláčali, vykrajovali, rôznymi pomôckami dotvárali. Teta Renáta nám naše
výrobky vypálila a naučila nás, ako ich ešte skrášliť glazúrou. Ale najzaujímavejšie bolo,
keď naše ruky spoločne s jej šikovnými rukami na hrnčiarskom kruhu z hrudky hliny
vytvorili krásne misky, vázy, džbániky.
Teta Erika nás naučila tkať na tkacom stave nádherné koberce, ale najprv sme si museli
pripraviť handrovinu, ktorú sme triedili a navíjali. Spoločne sme si vytvorili priateľskú
tvorivú pracovnú atmosféru, navzájom sme si pomáhali, veľa sme sa smiali,
tešili sme sa z práce a nakoniec z hotových výrobkov.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Vykročme si v ústrety Konta Orange, n.f.
Práca sa pre nás stala akoby mostom, ktorý spojil dve odlišné skupiny, spočiatku predelené
neopodstatnenými predsudkami. S každým stretnutím sme boli vďační Kontu Orange,
že nám poskytlo príležitosť pre odbúravanie týchto bariér.
Dúfame, že nové priateľstvá, ktoré sme nadviazali, budú pevné a že sa nám v blízkej
budúcnosti podarí rozbehnúť nový projekt, ktorý podporí našu spoluprácu a ešte viac
upevní naše priateľstvo.
Mgr. Martina Grančáková
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Hľadanie pozitívnych inšpirácií
Návšteva zariadení Lebenshilfe v Bördelande v Nemecku
V dňoch 16. 11. – 20. 11. 2008 sa zúčastnila skupina zložená z členov predsedníctva ZPMP v SR, odborníkov,
sebaobhajcov a zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja na pracovnej stáži v Lebenshilfe v Nemecku.
Stáž sa konala na pozvanie pána Diettra Labuddeho, riaditeľa Lebenshilfe Bördeland, gemeinnützige
Gesellschaft mbH. Jej cieľom bola vzájomná výmena informácií a skúseností a dohodnutie vzájomnej spolupráce
na ďalšie roky. O tom, aké dojmy a skúsenosti si priniesli účastníci domov, sa dočítate v reportáži.

Zo zahra
nič

Dá sa to aj v malom regióne...

B

Budem úprimná. Moje očakávania z návštevy Lebenshilfe neboli veľké. Oblasť
Bördeland sa nachádza neďaleko mesta Magdeburg, v bývalej Nemeckej
demokratickej republike. V nedávnej minulosti socialistické štáty vychádzali
z rovnakého princípu aj v oblasti starostlivosti o ľudí so zdravotným postihnutím.
Nejaké informácie o ich práci som mala, aj s pánom Labuddem som sa niekoľkokrát
stretla na Slovensku. V r. 1994 som mala možnosť vďaka ZPMP v SR navštíviť inú časť
Nemecka, spolkovú republiku Porýnie-Vestfálsko. Rôzne typy chráneného bývania,
moderná špeciálna základná škola, chránená dielňa pre 600 zamestnancov so
zdravotným postihnutím z okruhu 60 km od Kolína, ktorých denne dovážali do práce
prepravnou službou. Pre mňa dovtedy nepredstaviteľné účelové vybavenie
a pomôcky. Ale myslela som si: bohatá krajina, dobrá sociálna starostlivosť.
Ale čo mohli stihnúť zmeniť v tejto oblasti za necelé dve desaťročia na území
bývalého východného Nemecka? Vychádzala som zo skúseností na Slovensku.
Skutočnosť bola pre mňa šokujúca. Aj keď určité „varovanie“ som zažila pred dvoma
rokmi. V novembri 2006 sme boli s klientmi z Domova sociálnych služieb Hestia
v Pezinku na divadelnom festivale ľudí s mentálnym postihnutím v meste
Marktretwitz 25 km od mesta Aš. Mestečko s 18,5 tisíc obyvateľmi i región je bez
veľkých priemyselných závodov. Lebenshilfe bolo zriaďovateľom chránenej dielne,
ktorá slúži pre celý okres. V prízemnom objekte sa nachádzalo 16 chránených dielní
pre 170 zamestnancov s postihnutím. Vo vedľa stojacej novopostavenej budove bol
denný stacionár pre 15 dospelých ľudí s kombinovaným postihnutím, ktorí nie sú
schopní práce v chránených dielňach. Videla som, že aj v malom regióne sa to dá.
Tak to bolo aj v regióne Bördeland. Prevažne poľnohospodárska oblasť s vyššou
nezamestnanosťou. Lebenshilfe Bördeland je tu jedným z piatich – šiestich
poskytovateľov sociálnych služieb (okrem nich sú to katolícka cirkev, evanjelická
cirkev, židovská komunita, červený kríž, sociálna demokracia). Financovanie služieb
je viaczdrojové – samospráva, štát, poisťovňa cez tzv. opatrovateľský príspevok.
Zaujímavosťou je spoločný postup pri vyjednávaní príspevku, ktorý je potom rovnaký
pre každého poskytovateľa. To, u ktorého si záujemca vyberie službu, závisí od toho,
ako sa firma prezentuje, aké má meno.
Občianske združenie Lebenshilfe Bördeland si na poskytovanie služieb založilo
spoločnosť s ručením obmedzením – Lebenshilfe Bördeland gGmbH. Stihli sme si
pozrieť chránenú dielňu pre cca 370 ľudí so zdravotným postihnutím, denný
stacionár pre dospelých ľudí s ťažkým kombinovaným postihnutím, tri typy
chráneného bývania, integrovanú materskú škôlku, včasnú starostlivosť, domov
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pre matky/rodičov s deťmi. Všetky zariadenia sú buď novopostavené alebo po
rekonštrukcii, s výbornými podmienkami na prácu. Až tam som pochopila slová pána
Labuddeho, ktorý s manželkou navštívil na jar tohto roku naše zariadenie v Pezinku.
Vtedy povedal, že ich zamestnanci by mali vidieť, v akých podmienkach a s akým
materiálnym vybavením sa pracuje na Slovensku. Napriek tomu pracujú s nadšením
a odbornosťou za Nemcami nezaostávajú.
Môžeme sa pýtať, prečo to tak nejde na Slovensku? Rozdiel je predovšetkým v
legislatíve. Poskytovanie sociálnych služieb sa prenieslo ako originálna kompetencia
na obce a vyššie územné celky, ktoré sú aj ich jedinými pravidelnými financovateľmi.
Nedostávajú príspevok na občana zo štátu, ako napríklad školstvo na žiaka, ale si ich
vyčleňujú z podielových daní. A vždy je niečo dôležitejšie ako sociálne služby –
cesty, kanalizácia, doprava, osvetlenie... S financiami z projektov sa nedá počítať
pravidelne, iba na čas trvania projektu. Takmer vždy vyžadujú, aby výsledkom
skončeného projektu bolo niečo nové, priekopnícke, nemožno ich použiť na
každodennú prevádzku alebo len v obmedzenom množstve. Chýba ich následné
financovanie. A tak sa u nás pod viaczdrojovým financovaním asi rozumie len „čím
viac sponzorov, tým viac zdrojov“.
Na záver, čo bolo pre mňa tiež veľkým prekvapením, je určitá rezerva voľných miest
pri každom type služieb, resp. ich zabezpečenie v prípade potreby. Akýto kontrast
s našimi poradovníkmi čakateľov!
Ľ. Vyberalová, DSS Hestia Pezinok

nevykoná hygienu pre nesebaobslužného občana. Oblasť Bőderland je oblasťou
s vysokou mierou nezamestnanosti a zamestnanci sú vďační za pracovnú príležitosť.
Pri plnení povinností sú zaradení podľa profesií do systému celoživotného
vzdelávania, personál v jednotlivých službách prechádza zo zariadenia do zariadenia
po určitom čase, poskytovateľ cez zamestnancov garantuje kvalitu poskytovania
sociálnych služieb, ktorých kvalitné dodržiavanie od zamestnancov požaduje.
Čo bolo veľmi zaujímavé, to bola kvalita riadenia – všetky inštitúcie na území cca
40 km sú riadené jedným riadiacim manažmentom. V konkrétnych službách už bol
vždy len vedúci pracovník zariadenia, ktorý bol zároveň na určitý úväzok aj
výkonným pracovníkom.
Financovanie sociálnej oblasti je viaczdrojové:
a) Financovanie je z úrovne štátu presúvané na regionálne agentúry sociálnych
služieb, ktoré prefinancovávajú služby po vyrokovaní na odkázaných občanov.
b) Služby sú financované aj z verejného poistenia pre prípad potreby opatrovania.
c) Jednotlivé služby sú dotované aj regionálnou samosprávou, ktorá financuje
z vlastných príjmov, tak ako na Slovensku.
Rozdiel je v tom, že občan za službu napr. v dennom stacionári neplatí žiadnu
úhradu, v zariadení CHB platí len za vybrané komodity. Rozdiel je aj v tom, že na
Slovensku po 18. roku veku dostáva občan s postihnutím invalidný dôchodok aj keď
neodpracoval povinnú časť v pracovnom procese. V Nemecku to je možné najskôr po
odpracovaní 20 rokov. Dôchodok je ale nižší ako v prípade odchodu do dôchodku po
dovŕšení 60 rokov, čo je štátom stanovená hranica. Občan ale po 18. roku veku
dostáva od štátu mesačný príspevok – základné sociálne zabezpečenie vo výške 345 €
na ošatenie a stravu, keď nemá majetok a výškou ohraničený príjem, ďalej dostáva
príspevok na kúrenie a nájomné. Spolu cca 500 €. Tým, ktorí majú príjem
v chránenej dielni, sa kráti príjem 345 € o výšku príjmu v dielni, plus nájomné
a kúrenie.
Miluša Budayová

Tvorba sociálnej siete a jej financovanie

P

Počas štyroch dní sme navštívili zariadenia chráneného bývania (Z CHB) pre občanov
s intenzívnou podporou, s menej intenzívnou podporou a ambulantnou podporou,
chránené dielne, denný stacionár pre občanov s ťažkým mentálnym postihnutím,
zariadenie pre ženy s mentálnym postihnutím s deťmi, terapeutické centrum pre
občanov s psychiatrickou diagnózou (ako súčasť Z CHB), integrovanú škôlku
a diagnostické centrum pre ranú starostlivosť.
Pobytové zariadenia boli postavené v rámci obytných štvrtí ako rodinné domy,
prípadne dvojdomy, najviac s kapacitou 20 občanov. Sociálne služby – prepravná,
pobytová a chránená dielňa – boli dokonale skĺbené a ich kvalita vysoká. Taktiež boli
veľmi účelne a na základe individuálnej požiadavky skĺbené aj aktivity na voľný čas.
Terapeutický tím, či už na ranú starostlivosť alebo pre občanov s psychiatrickou
diagnózou bol „šitý na mieru“ občana v sociálnej službe.
Vzhľadom na uvedenú účelnosť som sa zaujímala o počet občanov v pobytových
a denných službách a počet personálu (personálny kľúč). O štyroch občanov s
ťažkým mentálnym postihnutých sa stará jeden odborný zamestnanec. V Z CHB je
pomer počtu personálu a občanov oveľa nižší. Pre tri domy (Z CHB) so 40 občanmi
fungoval tím 14 zamestnancov na nepretržitý pracovný čas. V zariadení pre ťažko
zdravotne postihnutých mali na 20 občanov šesť odborných zamestnancov.
Rozdiel medzi našimi a nemeckými odbornými zamestnancami je v tom, že nemeckí
zamestnanci nemajú úzko vyhranenú činnosť (náplň práce je širšia aj pre
pedagogického, ale aj zdravotníckeho zamestnanca). Nemôže sa stať, že pedagóg
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Rovnaké šance

P

Pobyt v Nemecku vo mne zanechal nezabudnuteľný zážitok. Obdivujem úžasnú
organizáciu poskytovania sociálnych služieb, absolútnu profesionalitu ľudí, ktorí
tieto služby vykonávajú s ohľadom na individuálne potreby konkrétneho klienta
alebo ich rodinného príslušníka. Obrovský dôraz sa kladie na každý detail, ktorý
uľahčuje prácu a život klientov i personálu. Obrovské nadšenie, ochota pomáhať,
srdečnosť, ľudskosť a v prvom rade poskytnutie rovnakej šance pre každého
jednotlivca motivuje každého z nás hľadať v sebe rezervy.
Ing. Daniela Kočišová, Komárno
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Opúšťame pomaly krajinu veterných elektrární a vynikajúcich sociálnych služieb pre
ľudí s postihnutím – Nemecko. Ešte dva trvalo udržateľné zdroje energie na ukážku
na česko-nemeckom pohraničí, a sme zas na území „minulého storočia“. Taký rozdiel
cítim medzi našou úrovňou v oboch hore uvedených oblastiach a úrovňou západných
susedov, východných Nemcov. Sme plní dojmov, informácií, inšpirácií a predsavzatí.
Rýchlo si to urovnávam v hlave a na papier, aby som neskĺzla aspoň ešte aspoň
chvíľu úplne na dno. Jedinou poľahčujúcou okolnosťou pre nás je to, že Stassfurt je
mesto so zvláštnym osudom. Pre viaceré nepriaznivé historické okolnosti je z veľkej
časti vyľudnené. V minulých storočiach hospodársky prekvitalo vďaka bohatým
náleziskám soli pod zemou. Po príliš nenásytných ťažbách začalo v minulom storočí
klesať a domy sa začali rúcať. Z rovných ulíc sa postupne stávali šikmé a ťažba soli
sa musela obmedziť.

Pri návšteve útulného bytíku v komplexe chráneného bývania v malom mestečku
Egeln nás upozornila pani Setzer, jeho vedúca, že obyvateľom je záhradník Günther.
Je to zhodou okolností môj známy. Stretli sme sa na dvojtýždňovom letnom pobyte
v Bystrej. Pani Setzer zdôraznila, že s našou prehliadkou bytu v jeho neprítomnosti
ochotne súhlasil. Tým, že som vedela, o koho ide, mala pre mňa celá návšteva oveľa
hlbší význam, než keby to bolo skryté za anonymitou bežného zariadenia
štandardného domova. Videla som pred sebou konkrétneho človeka s jeho usmiatou
tvárou a pozitívnym životným zameraním. Prezradím o ňom, že vo svojom voľnom
čase rád varí a najmä pečie najrôznejšie jednoduché zákusky a koláče. V byte bol
všade vzorný poriadok a náhoda chcela, že sme sa o pár hodín stretli v Stassfurte na
obede. Günther v zelenom pracovnom odeve záhradníka aj spolu s Alexom, boli
s kolegami v malej dodávke. Ich hlavnou náplňou práce je kosenie trávnikov,
strihanie stromov, kríkov a čistenie zelených priestranstiev. Vymenili sme si pár
srdečných slov a spomenuli na leto.

Po páde Berlínskeho múru išli priemyselné podniky do krachu. Nastal hromadný
úbytok práceschopného obyvateľstva. Zopár schopných, ktorí ostali, sa však chopili
iniciatívy. Medzi nimi aj náš hostiteľ z Lebenshilfe Nemecko pán Labudde. Pôvodne
technicky zameraný muž sa ocitol so svojím bohatým potenciálom hlboko v oblasti,
ktorej sa muži oblúkom vyhýbajú. Práca s ľuďmi s postihnutím. Mal výhodu – celé
know-how získal od svojich kolegov z tzv. starých spolkových krajín. Len si tam vraj
dosadili svoje veličiny a všetko išlo ďalej ako po masle. V oblasti ľudských zdrojov
najväčšou výhodou bola spoločná reč a mentalita. Nemecká presnosť a disciplína má
spoločný genetický základ bez ohľadu na umelo vytvárané hranice.

Ďalšou novinkou bolo terapeutické centrum pre psychiatrických pacientov
v mestečku Hecklingen. Lebenshilfe tu získalo budovu bývalej základnej školy.
Okrem toho, že si ju svojím charakteristickým spôsobom pekne upravili a
zrekonštruovali, nadviazali aj priateľské kontakty so susednou, ešte fungujúcou
základnou školou. Pravidelne usporadúvajú spoločné podujatia, koncerty, výstavy,
posedenia. Pracujú tu ergoterapeutky, arteterapeuti, psychologička
a vychovávatelia.

A predsa sa točia...

O

V práci s ľuďmi s postihnutím je zmysel pre poriadok, predvídanie nepriaznivých
udalostí a detailné plánovanie veľkou výhodou. Všetko to však začína hlavnou
myšlienkou ich filozofie, ktorej sa od začiatku držia – človek ako individualita je
v centre záujmu. Flexibilita a vytrvalosť vo vyjednávaní so všetkými
zainteresovanými – štátom, obcou, neziskovým sektorom. Legislatívne opatrenia sa
neustále prispôsobujú potrebám človeka. V žiadnom prípade nie naopak. Všetky
peniaze a finančné zdroje sú aj trikrát ošetrené a poistené, aby umožnili človeku
s postihnutím dôstojný život po všetkých stránkach. Bývanie, vzdelávanie, práca,
partnerský život, možnosť priviesť na svet dieťa a podpora pri výchove detí
v rodinách, kde je členom človek s mentálnym postihnutím. Aj u nich sa ešte pred
pár rokmi automaticky deti takýchto rodičov odovzdávali do pestúnskej
starostlivosti. Zrekonštruovaný dom v tichej uličke blízko centra mesta nás opäť
uviedol do nemého údivu a úžasu. Priznám sa, keď som túto okolnosť obdivovala
a ocenila pred dvomi rokmi, to som ešte ani vo sne netušila, že prvá lastovička sa
v krátkom čase rozrastie o ďalšie dva domy a jeden byt s rovnakým zameraním.
Vo svojej naivnej predstave som očakávala, že ukážkový dom s 24-hodinovou
asistenciou pre mamičky s mentálnym postihnutím a ich deti, prípadne partnerov,
bude naveky slúžiť ako jediný. Všimla som si teraz ešte viacero zaujímavých
okolností. Ponuky rodinám aj na zmysluplné trávenie voľného času. Nenásilný
prístup a rešpekt – keď chcú, môžu prijať ponuku na spoločné programy, keď nie,
venujú sa svojmu súkromiu. Aj v rôznych úrovniach chránených bytov, kde je
postupnosť závislosti od asistencie rozlišovaná podľa stupňa samostatnosti
a sebestačnosti, sa rešpektuje princíp súkromia.
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Nevynechali sme chránené dielne, zámočnícku, stolársku,
zmodernizovanú a zväčšenú práčovňu (stará je už medzičasom vo
Vranove nad Topľou), upratovací servis, prípravu na vedenie
domácnosti, denný stacionár pre ľudí s veľmi ťažkým
a viacnásobným postihnutím, úsek včasnej diagnostiky a terapie,
kvetinárstvo
a materskú školu. V materskej škole došlo za dva roky k niektorým
zaujímavým zmenám, ktoré ma upútali a možno stoja za zmienku.
Deti vo veku do troch rokov tu majú svoj režim spánku a jedenia.
Nebudia a nekŕmia ich na povel, ako je to bežne zvykom u nás.
Nácvik na hygienické zručnosti sa deje po dohovore s rodičmi. Až
keď dieťa na rozumovej úrovni chápe, o čo ide, a samo prejavuje o
danú činnosť záujem.
Ako poslednú perličku na záver vám prezradím, čo ma v súvislosti
so zdražovaním našich základných potravín oslovilo v Tarthune. Pec
na pečenie chleba. Naši predvídaví priatelia mysleli aj na toto. Pre
nich zdražovanie nebude žiadnou hrozbou. Keď sa raz v budúcnosti
rozhodnú, že chcú byť sebestační, zdá sa, že im nič nebude stáť v
ceste. Držme im spolu palce a sebe si zaželajme aspoň zlomok
splnených želaní, ktoré sme si zo sebou priniesli.
Magda Papánková
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Profesionalita a ľudskosť

S

Som študentkou sociálnej pedagogiky. Ponuka cestovať na pracovnú návštevu
ma veľmi prekvapila. Ešte aj teraz v duchu ďakujem za toto pozvanie, pretože
mi nielenže otvorilo oči, čo sa týka kvality poskytovanie sociálnych služieb
na Slovensku v porovnaní so zahraničím, ale ma aj inšpirovalo k novým plánom
a životnej ceste.
Som študentka, a tak moje znalosti sú viac teoretické ako praktické, hoci sa snažím
svoje obzory rozširovať, kde sa len dá. Aj preto si uvedomujem, že asi neprinesiem
plne objektívne informácie pre čitateľov. Nechcem však ani „híkať“ nad tým, aké to
tam bolo všetko úžasné či „lamentovať“, že Slovensko tak pokrivkáva za svojimi
západnými susedmi. Hodnotím túto cestu svojimi očami, ako vlastne každý, kto ju
so mnou absolvoval. Bude to však možno viac dojmové, ako pragmatické
hodnotenie. Toľko na úvod.
Združenie Lebenshilfe a hlavne jeho členovia ma v prvom rade ohúrili svojou
profesionalitou – a to nielen ľudským prístupom k takej citlivej problematike, akou
je práca s ľuďmi so zdravotným postihnutím, ale aj svojimi manažérskymi a doslova
podnikateľskými zručnosťami. Nikdy predtým som si neuvedomila, že aj tieto
schopnosti sú podstatnou zložkou úspechu akejkoľvek práce – a teda nielen firiem,
ale aj občianskych združení, domovov sociálnych služieb a pod.
Počas piatich dní sme mali možnosť vzhliadnuť viaceré zariadenia. Líšili sa
klientelou aj zameraním, no predsa mali všetky niečo spoločné. Kvalitné materiálne
vybavenie terapeutických miestností, široký záber ponúkaných aktivít a činností,
nehovoriac o kompletnej modernizácii a rekonštrukcii. Bolo príjemné prechádzať
sa týmito zariadeniami nielen pre ich estetickosť, ale aj funkčnosť a originalitu
nápadov. Mnohé nápady boli možno skutočne len drobnosťami, no práve drobnosti
sú mnohokrát tvorcami nezabudnuteľnej atmosféry. Presne tak ako nádherné
kvetinové aranžmány vlastnej produkcie, tabuľky a nástenky s menami a dátumom
narodením klientov či dostatok osobného priestoru pre každého. V pamäti sa mi
(dúfam) ešte dlho udržia obrázky z chráneného bývania, ktoré nielenže bolo
perfektne premyslené z hľadiska podpory klientov (tri stupne chráneného bývania
v závislosti od miery podpory, ktorú klient vyžaduje), ale ponúkalo klientom reálnu
možnosť „zabývať sa“ a disponovať svojím vlastným intímnym priestorom.
Rovnako nezabudnuteľná sa mi javí návšteva stassfurtskej zoologickej záhrady
a susediacej kaviarne. Pod taktovkou Lebenshilfe tu pracujú ľudia s mentálnym
postihnutím. Čašníci boli usmievaví, slušní – a čo považujem za najdôležitejšie,
ovládali svoje remeslo perfektne. Dokonca si dovolím tvrdiť, že lepšie ako niektorí
ich kolegovia v našom hlavnom meste... Bola som milo prekvapená aj návštevou
u primátora mesta Stassfurt pána Kocha, ktorý na mňa veľmi sympaticky pôsobil
a hlavne – sympatická bola aj filozofia, ktorú prezentoval. Ak by som mala jeho
slová pretlmočiť do pár viet, zaujala ma myšlienka vzájomnej spolupráce a pomoci
mesta a neziskových organizácií. Zoologická záhrada, ako sám primátor priznal,
by pod vedením mesta začala skôr či neskôr chátrať. Takto ju ponúkli združeniu,
ktoré malo úprimný záujem s tým niečo spraviť a nielenže záhradu zachránili pred
spustnutím, ale ponúkli prácu ďalším ľuďom. Čo je v regióne, ako je Bördeland,
určite nemalá zásluha.
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Dalo by sa skutočne písať a písať. A boli by to chvály. No rada by som si trochu
chválu ušetrila aj pre ľudí, ktorí sa u nás, na Slovensku, úprimne usilujú o lepšie
podmienky pre ľudí so zdravotným postihnutím. Celý ten čas, čo som v Nemecku
strávila v rôznych zariadeniach, som sa pohrávala s myšlienkou, že možno aj ja raz
dokážem takéto úžasné veci. A vôbec som nemala na mysli materiálne možnosti
a krásne zrekonštruované budovy. Myslela som na to, že možno aj ja raz dokážem
zasvätiť život pomoci druhým. Presne tak, ako to urobili ľudia, s ktorými som
Nemecko navštívila.
Mirka Vávrová

Partnerstvo samosprávy a mimovládnych
organizácií

Č

Čo ma najviac zaujalo – priestor, ktorý regionálna a miestna samospráva poskytla
mimovládnym organizáciám pri zabezpečovaní potrieb ľudí so zdravotným
postihnutím.
Na naše pomery nezvyčajná dôvera v schopnosť organizácií zabezpečiť kvalitný
a dôstojný život ľudí odkázaných na pomoc iných, a to až do takej miery, že na nich
bezplatne prevedú aj svoje nehnuteľnosti (budovy i s pozemkami), aby v nich mohli
pokračovať v tom, čo by inak musela zabezpečovať obec alebo kraj. Zo vzájomného
vzťahu samosprávy a mimovládnych organizácií priam vyžaroval partnerský prístup
bez štipky podozrenia, že by druhá strana mohla ponúknutý priestor zneužiť.
Z ekonomického hľadiska sú ich vzťahy tiež veľmi korektné – pokiaľ mimovládna
organizácia vie poskytnúť občanom potrebné služby za rovnakých podmienok alebo
lacnejšie (samozrejme pri dodržaní požadovanej kvality), bez váhania im posunie
spravovanie danej oblasti i s príslušným majetkom. Na poskytovanie služieb však
naďalej prispieva v rozsahu, ktorý zabezpečuje nielen trvalú udržateľnosť, ale
i rozširovanie ich rozsahu, ak im to poskytovateľ zdôvodní. Štátna správa – úrad
pre mládež a sociálny úrad spolupracujú taktiež na partnerskom princípe. Skrátka,
aj keď garantmi zabezpečenia potrebnej podpory pre ľudí odkázaných na pomoc
spoločnosti je štát alebo samospráva na úrovni kraja či obce, tieto vôbec
nevystupujú z pozície nadradenosti a necítia potrebu ovládať zákonmi zverenú
oblasť spoločnosti. Naopak, ochotne vytvárajú iným organizáciám priestor
a garancie, aby za nich pracovali v teréne, zachovávajú si len dohľad. Žiadna
podozrievavosť, nedôvera, že iba pod ich priamym vedením by zákonom im uložené
povinnosti mohli byť primerane zabezpečené.
Výsledok? Spokojní ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím, akí by u nás trávili čas
prinajlepšom pod dohľadom vychovávateľov v DSS, pracujú v chránených dielňach,
sú zamestnaní! Žijú vo svojich rodinách alebo v chránených bývaniach! Komplexná
starostlivosť o človeka s postihnutím od narodenia až po starobu.
Kedy sa zbaví štát, resp. samospráva, aj u nás pocitu, že len pod vedením vlastných
úradníkov sa dá spoľahlivo poskytovať starostlivosť tým, čo sú na to odkázaní? Kedy
príde dôvera, ktorá prekoná potrebu vlastniť majetok, aj k nám na Slovensko? Koľko
generácií ešte?
Ladislav Krajčovič
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Urobme radosť sebe a iným
Pod takýmto názvom sa niesol 10. október pre Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
v Petržalke, Pracovno-socializačné centrum Impulz zo Žehrianskej ulice. Tento deň si totiž určil za
sviatočný. Klienti a zamestnanci chceli prezentovať svoju celoročnú prácu a ukázať, že aj ľudia
s postihnutím sa dokážu začleniť do spoločnosti, len im treba dať priestor, možnosti na realizáciu
a nezabudnúť aj na finančnú podporu. Záštitu nad podujatím prevzal petržalský starosta Milan Ftáčnik,
spolu s vedúcou oddelenia sociálnych vecí Alenou Halčákovou a pracovníčkou oddelenia Martou
Mikulkovou prišli otvoriť výstavu prác a výrobkov spojenú s ich predajom do Domu kultúry Lúky, kde
sa podujatie konalo. Výstava však bola len úvodom do ďalšieho programu slávnostného dňa.
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Pozitívne inšpirácie

B

Bola som už na mnohých exkurziách a návštevách v rôznych typoch zariadení pre
ľudí s postihnutím, v Nemecku, Holandsku, Rakúsku ...
Napriek tomu, že som už „trénovaná“ a nezostávam stáť v nemom úžase nad tým,
ako to je u nich zariadené, ako všetko funguje a má logiku... Napriek tomu, že aj na
Slovensku sme sa predsa len o kúsok posunuli vpred v starostlivosti a v podpore pre
ľudí s postihnutím... Napriek tomuto všetkému ešte vždy, keď som v zahraničí, sa
nevyhnem porovnávaniu v úplne osobných a konkrétnych situáciách, aj keď by som
radšej nemala... PREČO?
PRETOŽE... neubránim sa ľútosti nad tým, že aj moja predčasne narodená dcéra mala
dostať viac podpory a odbornej starostlivosti,
...aj rodičia v zahraničí boli voľakedy v tej situácii, kde sme my dnes, a my sa chceme
dostať tam, kde sú oni dnes, a tak musíme kvôli tomu niečo urobiť,
...tak nám nezostáva nič iné, milí rodičia, než brať život pozitívne a bojovať a budovať
pre naše dospelé deti vhodné podmienky na budúci život mimo vlastnej rodiny,
...tak poďme do toho a prajem nám všetkým veľa takých pozitívnych inšpirácií,
ako sme mali na exkurzii v Stassfurte.
Ďakujem riaditeľke Ivete Mišovej a kolektívu RC za organizáciu akcie
a pánovi Labuddemu za pozvanie.
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V podvečer sa začal kultúrny program, v ktorom vystúpili ľudia
s mentálnym postihnutím – Martin Grúň hral na klavíri, Lenka
Koprdová recitovala, Michaela Jarjabková a Martin Mišo, ktorí
chodia do TK Danube, zatancovali spoločenské tance s tanečnými
majstrami Luciou Vestenickou a Deánom Pavonyim. Urobili tak
radosť sebe aj ostatným. Naši klienti sa tešili, že sa im
vystúpenie vydarilo. V druhej časti programu vystúpili ľudia,
ktorí bez nároku na honorár prišli urobiť radosť našim klientom,
rodičom, zamestnancom, jednoducho všetkým prítomným.
V programe vystúpili s populárnymi piesňami študentky hudobnodramatického odboru Cirkevného konzervatória v Petržalke
– Beáta Meszárošová, Katarína Kováczová (spev) a ich pedagóg
František Báleš (klavírny sprievod). Z tejto školy v programe
vystúpila s hrou na klavír aj pedagogička Lilina Puťorová. Časť
programu bola venovaná opernému spevu, kde vystúpili Lucia
Duchoňová, Martin Mikuš, Miriam Garajová a na klavír ich sprevádzal Maroš
Klátik (poslucháči VŠMU, Janáčkovej akadémie, resp. absolventi týchto škôl).
Milovníci folklóru si tiež prišli na svoje, keď si mohli pozrieť výkony bývalých
tanečníkov SĽUK-u – Elišku Guldánovú, Andreja Sabu v goralskom tanci a v tanci
z Východnej. Miesto v programe dostala aj kresťanská vokálna skupina Nádej.
Na záver sa krstila básnická zbierka našej klientky Evy Srnkovej – Ranená duša,
z ktorej odzneli aj ukážky v podaní Lýdie Vedejovej. Básnickú zbierku do života
li
uviedli Kamil Bednár – sociálny pracovník, Slavo Kráľ – jej ilustrátor, Miriam
a
Garajová bola „sudičkou“ básnickej zbierky. Celý program konferovala a rodinnú
ít
č
atmosféru vytvárala Patrícia Garajová – Jarjabková, za čo jej patrí úprimná vďaka.
re
Po skončení programu bola malá recepcia, na ktorej ešte vystúpili štyria
P
bubeníci zo samba orchestra Batucada. Všetkým účinkujúcim patrí veľké,
úprimné ďakujem za ich ochotu a láskavý prístup k našim klientom.
Touto cestou by sme chceli poďakovať Mestskej časti Bratislava – Petržalka
a jej starostovi Milanovi Ftáčnikovi za osobnú účasť a hlavne morálnu a finančnú
podporu, vďaka čomu sa mohla táto krásna akcia realizovať. Vďaka patrí aj
Kultúrnym zariadeniam v Petržalke – DK Lúky, jeho riaditeľovi Adriánovi Pulmanovi
a ostatným pracovníkom tohto zariadenia za pomoc pri príprave podujatia
a poskytnutí priestorov. A napokon patrí veľké ďakujeme Strednému odbornému
učilišťu GASMO za prípravu a obsluhu počas recepcie.
Lýdia Vedejová
Článok bol uverejnený v Petržalských novinách 14. 11. 2008
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na právne postavenie a financovanie organizácií osôb so zdravotným postihnutím
v Slovinsku a ich účasť na procese ratifikácie a implementácie dohovoru. Blok
vystúpení zahraničných hostí uzavrel Jan Hutař, riaditeľ legislatívneho odboru
Národnej rady osôb so zdravotným postihnutím v Českej republike. Vystúpenie
zameral na hlavné ciele českého predsedníctva EÚ v oblasti problematiky osôb
so zdravotným postihnutím.

Deň osôb so zdravotným
postihnutím
V rámci Dňa osôb so zdravotným postihnutím sa pod záštitou Pavla Pašku, predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky, uskutočnil dňa 25. 11. 2008 v priestoroch NR SR v Bratislave seminár, ktorého
témou bol Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím – význam a stav prípravy jeho
ratifikácie a implementácie, účasť organizácií osôb so zdravotným postihnutím na tomto procese.

NRO

ZP

S

Seminár otvoril predseda NR SR Pavol Paška, ako hostiteľ privítal zahraničných
i domácich hostí, poslancov, predstaviteľov štátnych inštitúcií a mimovládnych
organizácií. Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová vo svojom
vystúpení informovala o procese a stave prípravy ratifikácie dohovoru. V súčasnosti
prebieha na úrovni jednotlivých ministerstiev analýza súladu legislatívnych noriem
s dohovorom, výsledkom práce bude vykonanie návrhu opatrení na implementáciu
dohovoru. Gestorským ministerstvom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
SR. Bola založená pracovná skupina, v ktorej budú mať zastúpenie aj občania so
zdravotným postihnutím. Vláda SR bude spolupracovať s členskými krajinami
Európskej únie. Podľa slov ministerky proces ratifikácie dohovoru potrebuje určitý
optimálny čas.
Predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím vo svojom príspevku
vyjadril význam dohovoru ako jedinečného dokumentu pre občanov so zdravotným
postihnutím. Akousi predlohou pre jeho prijatie boli Štandardné pravidlá na
vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím vydané OSN
v roku 2003, ktoré však boli iba zvyklostným právom. Teraz po prijatí dohovoru môžu
slúžiť ako metodika na uplatnenie dohovoru. NROZP v SR pripravuje akčný program
na urýchlenie ratifikačného procesu. Prvé zasadnutie konferencie štátov, ktoré
ratifikovali Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, sa konalo v New
Yorku 31. októbra a 3. novembra 2008. Konferencia zvolila 12 členov výboru pre
práva osôb so zdravotným postihnutím, z ktorých traja sú z Európy, z nich jedna
osoba so zdravotným postihnutím.
Ďalej nasledovali vystúpenia zahraničných hostí, pani Erzsebet Szőllősi za EDF –
Európske fórum zdravotného postihnutia, ktorá informovala o procese príprav novej
smernice o nediskriminácii osôb so zdravotným postihnutím, ktorú pripravuje EÚ
a zároveň informovala o procese implementácie dohovoru v Maďarsku, nakoľko
Maďarsko už dohovor ratifikovalo. Nasledovalo vystúpenie Phillippe Mieta, experta
pre európske záležitosti Francúzskej rady osôb so zdravotným postihnutím.
Rozprával o spolupráci francúzskych organizácií osôb so zdravotným postihnutím
na príprave ratifikácie a implementácie dohovoru. Spoluprácu medzi francúzskym
parlamentom, občanmi so zdravotným postihnutím a rodičmi označil za veľmi
dobrú. Ďalším hosťom bol Boris Šustaršič, prezident Nacionalni svet invalidskih
organizacij Slovenije, ako aj člen predsedníctva EDF. Vo svojom príspevku sa zameral
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K účastníkom konferencie sa prihovorili Jozef Halecký, predseda výboru pre sociálne
veci a bývanie NR SR a László Nagy, predseda výboru pre ľudské práva, národnosti
a postavenie žien NR SR. V popoludňajšom bloku nasledovali vystúpenia
jednotlivých zástupcov za rôzne druhy zdravotných postihnutí. Za ZPMP v SR
vystúpila Zuzana Stavrovská, ktorá svoj príspevok zamerala na čl. 12 dohovoru,
v ktorom sa hovorí o rovnosti pred zákonom.
Národná rada vydá príspevky vo forme CD, preto sa nebudeme zaoberať podrobným
obsahom jednotlivých vystúpení. Kontakt: www.nrozp.sk

ZPM P v SR

Účastníci seminára prijali nasledovné závery:

Ú

Účastníci seminára sa stotožňujú so stanoviskom predsedníctva NROZP v SR zo dňa 24. 11. 2008 k novoprijatým
zákonom o sociálnych službách a zákonom o príspevkoch
na kompenzáciu sociálnych dôsledkov zdravotného
postihnutia a prijali nasledovné stanovisko:

Žiadame Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v SR
a Vládu SR o neodkladnú novelizáciu uvedených zákonov,
ktorá odstráni vyššie popísané nedostatky.
Účastníci seminára žiadajú Vládu SR a NR SR o ratifikáciu
Európskej sociálnej charty vrátane článku 15.3., vzhľadom
na to, že opatrenia obsiahnuté v tomto článku sú už
priebežne na Slovensku realizované.

Prijatie zákona o sociálnych službách vítame. Proces
prijímania zákona bol v súlade so štandardnými
postupmi, žiaľ v druhom čítaní boli schválené
pozmeňujúce návrhy, ktoré obmedzujú práva slobodnej
voľby žiadateľa pre výber poskytovateľa sociálnej služby.
Proces rozhodovania o poskytnutí sociálnej služby,
mieste a času začatia jej výkonu považujeme za zdĺhavý,
neefektívny a diskriminačný vo vzťahu k žiadateľovi.
Zákon znevýhodňuje neverejných poskytovateľov oproti
poskytovateľom verejným.

Účastníci seminára žiadajú urýchliť proces ratifikácie
Dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím.
Vzhľadom na priaznivé výsledky analýzy existujúcej
legislatívy, zároveň žiadajú o vytvorenie podmienok
na efektívnu účasť organizácií OZP na monitoringu
a implementácii Dohovoru.
Po skončení seminára prijal predseda parlamentu
zástupcov Národnej rady občanov so zdravotným
postihnutím pána Branislava Mamojku, predsedu, pani
Ivetu Mišovú, podpredsedníčku, pani Moniku Vrábľovú,
podpredsedníčku, pána Ľubomíra Ferka, člena
predsedníctva, pána Milana Měchuru, člena predsedníctva, pani Annu Rehákovú, riaditeľku NROZP v SR.
Dohodli sa na ďalšej vzájomnej spolupráci v prospech
občanov so zdravotným postihnutím.

Napriek viacerým pozitívnym zmenám je pre nás
sklamaním prijatie zákona o peňažných príspevkoch
na kompenzáciu zdravotného postihnutia, z dôvodu
ponechania trojnásobku sumy životného minima ako
limitu pre vyplácanie plnej výšky peňažného príspevku
na osobnú asistenciu. Táto skutočnosť pôsobí
demotivačne na osoby so zdravotným postihnutím
vykonávať zárobkovú činnosť a tlačí ich do pasivity.
Osobná asistencia je kľúčom pre osobu so zdravotným
postihnutím k udržaniu si zamestnania.
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Mgr. Iveta Mišová
Bratislava, november 2008

P o ďa k o v a n i e
Ďakujeme za výbornú spoluprácu všetkým partnerským, mimovládnym
a neziskovým organizáciám a inštitúciám, ktoré spolu s nami v roku
2008 pomáhali skvalitňovať život občanov s mentálnym postihnutím
a ich rodín:
Združeniu sebaobhajcov Slovenska, Národnej rade občanov so
zdravotným postihnutím v SR, Slovenskej humanitnej rade, Asociácii
organizácií občanov so zdravotným postihnutím v SR, OZ Inklúzia,
Agentúre podporovaného zamestnávania na Heydukovej ulici
v Bratislave, Agentúre špecializovaných služieb pre autistov a iné
zdravotné postihnutia na Kostlivého ulici v Bratislave, Tanečnému
klubu Danube, Rade pre poradenstvo v sociálnej práci, Asociácii
supervízorov a sociálnych pracovníkov, Spoločnosti Downovho
syndrómu, Rade vlády pre problematiku občanov so zdravotným
postihnutím, Sekretariátu Rady vlády pre seniorov a Rady vlády
pre osoby so zdravotným postihnutím, poslancom NR SR, domovom
sociálnych služieb, špeciálnym základným školám, neziskovej
organizácii Prima.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR zo srdca
ďakuje všetkým dobrým ľuďom, všetkým dobrovoľníkom, vďaka
ktorým sme mohli zrealizovať množstvo krásnych aktivít a
organizáciám, ktoré materiálne a finančne prispeli na realizáciu
projektov a aktivít, konkrétne: MPSVR SR, MK SR, ESF IS EQUAL,
Bratislavský samosprávny kraj, Národná banka Slovenska, Nadácia pre
deti Slovenska, Mestská časť Bratislava – Staré mesto, Mestská časť
Bratislava Dúbravka, ČSOB, sponzorom i jednotlivcom. Ďakujeme
všetkým priaznivcom, ktorí nám venovali 2 % dane z príjmu.
Za výbornú spoluprácu ďakujeme PaedDr. Miluši Budayovej,
Mgr. Marici Šikovej, Mgr. Marianne Záhradníčkovej, Mgr. Zuzane
Kollárikovej, Mgr. Magde Papánkovej, Mgr. Mariánovi Horaničovi,
Mgr. Art. Ladislavovi Neshybovi, Agnese Perscheovej,
Jiřímu Ambrozekovi, Kristíne Kramaricsovej, Andrei Huczmanovej,
Lucii Takáčovej, Lucii Radovičovej, Mgr. Márii Chorváthovej,
Vladovi Novákovi, Miroslavovi Mišovi, Richardovi Drahovskému,
Anne Rehákovej, Mgr. Michaele Hirčkovej, Ing. Jozefovi Švorcovi
s manželkou, Miroslavovi Mišovi jr., Mgr. Soni Holúbkovej,
RNDr. Márii Šimkovej, PhDr. Jozefovi Stahlovi, Ivanovi Pavlíčkovi,
Mgr. Zuzane Kolačanovej, Mgr. Petrovi Gregoričkovi.

Ďakujeme PhDr. Lászlóovi Nagyovi, predsedovi výboru pre ľudské
práva, národnosti a postavenie žien NR SR za prevzatie záštity nad
celoslovenskou konferenciou Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v SR s názvom Máme práva i povinnosti, chceme ich
napĺňať – podporíte nás?

Úprimne ďakujeme za spoluprácu členom Predsedníctva ZPMP v SR:
Mgr. Ladislavovi Krajčovičovi, Mgr. Ľubici Vyberalovej, JUDr. Zuzane
Stavrovskej, PhDr. Alene Repiščákovej, PhDr. Terézii Semaňákovej,
Mgr. Stefi Novákovej, Mgr. Eve Števkovej, Mgr. Agi Zelenej,
Dušanovi Novákovi, revíznej komisii: Ing. Daniele Kočišovej,
Viktórii Nawalányovej, predsedom miestnych ZPMP a riaditeľom
neziskových organizácií združených v ZPMP v SR, sebaobhajcom,
všetkým dobrovoľníkom, rodičom, externým spolupracovníkom
a zamestnancom Republikovej centrály, Odbornému učilišťu
a Praktickej škole na Švabinského 7 v Bratislave a firmám UMO, s.r.o.,
Berian, s.r.o., Zuzane Chmelovej, Edite Zuzane Urbanovej, firmám
Jamex, s.r.o., Eterna press, s.r.o., Dolis, s.r.o., Context, s.r.o., Hotelu
Biela Medvedica, Askon - Papánková, Hotelu Kyjev – pani Dőmeovej,
Awax – Ing. Edo Kruzslík, Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Full Servis,
s.r.o., L.K. Permanent.

Ďalej ďakujeme hosťom a účinkujúcim, menovite:
Detský orchester pri ZUŠ Jesenského Bratislava
Mgr. Zuzana Kolačanová, MUDr. Jolana Javorková,
PhDr. Mária Morávková, Mgr. Iveta Mišová, Mgr. Silvia Kubánková,
Miroslava Vávrová, Richard Drahovský, Róbert Vladár, Tibor Kurucz,
Štefan Matiašovský, Alena Kubicová, Kamila Gašparíková, Michaela
Jariabková, Ivana Kotuláková, Martin Tomčík, Henrieta Matulová,
Darina Krihová, Martin Mišo, Juraj Šuster, Jozef Matuška,
Dušan Novák, Vladimír Košík, Jana Hurbanová, Kamila Sestrienková,
Róbert Bureš, JUDr. Zuzana Stavrovská, Mgr. Stefi Nováková.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave konferencie,
menovite:
Valérii Farbovej, Mgr. Vladimírovi Frančekovi, Mgr. Patrícii Garajovej –
Jarjabkovej, Lucii Hudákovej, Mgr. Silvii Kubánkovej, Mgr. Ivete
Mišovej, Martine Švorcovej, Miroslave Vávrovej, Ivanovi Vyskočilovi.
Srdečná vďaka!

Ďakujeme všetkým prispievateľom časopisov INFORMÁCIE a TO SME MY!
Ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí nám pomohli zrealizovať
DEŇ KRIVÝCH ZRKADIEL, VÝTVARNÝ SALÓN, REKONDIČNO-INTEGRAČNÉ
POBYTY.

Oznamujeme všetkým priateľom a známym, že naša dlhoročná
členka, hospodárka, vedúca klubu a milujúca babička, ktorá
svoju vnučku Moniku vychovávala od jej štyroch rokov, Juliana
Masárová, zvaná Božka, náhle zomrela dňa 6. 11. 2008 na
zlyhanie srdca. Napriek vysokému veku a dlhoročným ťažkým
chorobám bola Božka stále optimistická a starostlivá, preto nás
jej neočakávaná smrť veľmi zaskočila. Zostali sme jej v našom
združení veľa dlžní, a preto je náš smútok väčší.
Monika už nemá nikoho.
Boženka, odpočívaj v pokoji.

S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme, že dňa 6. 12. 2008 po
ťažkej chorobe navždy dotĺklo srdce pani Mgr. Drahušky
Molnárovej. Pani Molnárová bola dlhoročnou členkou redakčnej
rady časopisu Informácie. Do tvorby časopisu okrem svojich
nápadov často zapájala deti z Praktickej školy na Švabinského ul.
v Bratislave, kde bola zároveň učiteľkou.
Pani Molnárová nám bude chýbať.
Česť jej pamiatke!
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Pokojný vianočný čas, zdravie,
šťastie a láska nech vás neopúšťajú!

6
2008

informácie
ZPMP v SR
Cena: 35,– Sk (1,16 €)

Dobrý rok 2009 želá všetkým
čitateľom Informácií ZPMP
redakcia

Konferencia
Sociálna poradňa
Návšteva v Nemecku
Z d r u ž e n i e n a p o m o c ľu ďo m s m e n t á l n y m
postihnutím v Slovenskej republike

Vianočná torta
KORPUS:
7 vajec
7 lyžíc kryštálového cukru
7 lyžíc polohrubej múky
1 čajová lyžička prášku do pečiva
Môžeme kúpiť aj hotový korpus.

Summary

KRÉM:
500 ml smotany na šľahanie
20 dkg čokolády na varenie
POLEVA:
5 dkg čokolády na varenie
4 dkg margarínu Cera

KORPUS: Vajíčka rozdelíme na žĺtky a bielky. Bielky
s cukrom vyšľaháme na tuhý sneh, ktorý pridáme do misy
so žĺtkami, premiešame a postupne pridáme preosiatu
múku s práškom do pečiva. Opatrne
premiešame. Cesto vylejeme do okrúhlej formy,
ktorej dno je vyložené papierom na pečenie.
Pečieme vo vyhriatej rúre (130 °C) cca 40 – 45 minút.
Či je torta upečená, skúšame tak, že do stredu zapichneme
špajdľu, ak je po vytiahnutí suchá, torta je upečená,
ak je na nej nalepené cesto, ešte tortu necháme dopiecť.
Po upečení a vychladnutí korpus nožom obkrojíme po
bokoch formy a odstránime papier. Rozkrojíme korpus
priečne na tri časti.

OZDOBY:
drobné cukríky
želé alebo marcipánové figúrky
s vianočným motívom (dedo Mráz,
snehuliak...)

KRÉM: Šľahačku prevaríme s čokoládou deň vopred,
necháme v chladničke vychladnúť. Na druhý deň
vyšľaháme na tuhý krém. Prekrojené pláty torty natrieme
krémom. Trochu krému si necháme aj na boky a hornú
plochu torty (tenkú vrstvu). Bočnú stranu torty pomocou
noža posypeme kokosovou múčkou.
POLEVA: čokoládu a margarín roztopíme vo vodnom
kúpeli (voda nesmie vrieť) a pierkami natrieme
na tortu. Zdobíme drobnými cukríkmi a vianočnými
figúrkami.

We have rights and duties, we would like to fulfill
them, and will you support us?

2

ZPMP association in Slovakia organized on 3/12/2008 in the Hotel Kyjev in Bratislava at the
occasion of the Day of Citizens with Physical Disability an all-Slovak conference with the theme
- We have rights and duties, we would like to fulfill them, and will you support us? At the
conference it was spoken about activity of people with mental disability and their participation
in the life of the society. They have identical needs, they only need more support.

Searching of positive inspiration – visit of
Lebenshilfe institutions in Bördeland in Germany

17

In the days 16/11 – 20/11/2008 the group of members of the directorial body of ZPMP Slovakia,
specialists, self-defendants and representatives of Greater Bratislava regional government took
part on a work excursion in Lebenshilfe in Germany. The excursion was organized upon invitation
of Mr. Dieter Labudde, Director of Lebenshilfe Bördeland NGO. Its goal was a bilateral exchange of
information, experience and agreement on mutual cooperation for future years. What impressions
and experiences the participants brought from the excursion can be read in the following report.

Day of people with physical disability
In the frame of the Day of people with physical disability a conference was held on the 25/11/2008
in the rooms of Slovak National Council in Bratislava, under the patronage of Pavol Paška, chairman
of Slovak National Council in Bratislava. The topic was UNO Agreement on Rights of people with
physical disability - meaning and status of the preparations of its ratification and implementation,
participation of the organizations of people with physical disabilities on its process.
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Objednávka INFORMÁCIÍ ZPMP na rok 2009
Vianočná kapustnica
1 kg kyslej kapusty
2 nožičky klobásy (domácej paprikovej)
40 dkg údeného bravčového mäsa
3 dkg sušených hríbov
3 strúčiky cesnaku
soľ alebo polievkové korenie
2 lyžičky mletej rasce
surový postrúhaný zemiak
čierne korenie, bobkový list
kyslá smotana

Precedenú kapustu zalejeme vodou, pridáme čierne korenie, rascu a bobkový list. Varíme, kým kapusta trošku
nezmäkne, pridáme predtým namočené hríby, údené mäso
a klobásku. Varíme asi hodinu. Keď je kapustnica už takmer hotová, pridáme cesnak, zahustíme postrúhaným
zemiakom a dochutíme. Môžeme podávať s chlebom a
dozdobiť lyžicou smotany.
Dobrú chuť!

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 vrátane poštovného 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: 140534012/0200, variabilný symbol: 60409
Časopis mi zasielajte na adresu:
Dátum a podpis objednávateľa:

Konverzný kurz: 30,1260 SK\€

