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informácie
ZPMP v SR

ľudské práva
úspešné projekty
terapie
zo života miestnych ZPMP

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v Slovenskej republike

Podporný kruh
Pečenie a vianočné sviatky k sebe neodmysliteľne patria.
Vedia to aj klienti rehabilitačného strediska Podporný
kruh, ktoré založilo OZ Inklúzia v Bratislave – Dúbravke.
V dopoludňajších hodinách sa piati z nich menia na
pekárov a cukrárov, aby pre svojich zákazníkov pripravili
chutné medovníčky, čerstvé oplátky a trubičky.
Popoludní sa výrobky balia do pekných obalov,
aby ulahodili nielen jazyku, ale i oku.
Veríme, že i vy, milí čitatelia, rozpoznáte na fotkách
úprimnú radosť z užitočnej práce a atmosféru Vianoc.
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Čítame, tvoríme, cvičíme...
v zariadení podporovaného bývania ZPMP v SR

Vian
očný
prího
vor
Všetci, či už sme malí alebo veľkí, sa tešíme na magický čas zvončekov,

V

svietiacich sviečok, trblietajúcich sa stromčekov a darčekových
prekvapení. Zázračné chvíle pokoja, prebleskujúcich pocitov šťastia
a spolupatričnosti neodmysliteľne patria už od detstva k pojmu Vianoc.
Netrpezlivé očakávanie najkrajších kresťanských a rodinných sviatkov
predznamenaných adventným rozjímaním síce dnes narúšajú hlučné
reklamy skomercionalizovaných Vianoc, ktoré sa nám snažia nahovoriť,
ako majú vyzerať naše sviatky, z čoho má prameniť naše šťastie, čo je
skrátka tohto roku práve in, ale duchovný rozmer týchto čarovných dní
stále v nás pretrváva.
Rodiny, ktorých členovia sú často roztrúsení po celom svete,
sa stretávajú pri štedrovečernom alebo svätoštefanskom stole.
Spomínajú na udalosti uplynulého roka, pripomínajú si tých,
ktorí už nemôžu spolu s nimi sedieť za slávnostným stolom
a úprimne si želajú, aby sa o rok znovu takto zišli.
V tomto vianočnom čase si aj ja želám a prajem celej veľkej rodine
Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím na Slovensku,
aby sme sa o rok znovu zišli a mohli si zaspomínať na to,
čo sme urobili pre členov našej rodiny.

A tradičný vinš do nového roka:

Vinšujem vám nový rok, aby ste mali šťastný krok.
Doma lásku, svornosť a všetkého hojnosť.
Eva Števková
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ZPMP v SR prevádzkuje Zariadenie podporovaného bývania v Bratislave – Dúbravke
pre ľudí s mentálnym postihnutím. Klienti tu získavajú a rozvíjajú svoje schopnosti
a sociálne zručnosti potrebné pre samostatný život. Okrem toho sa im poskytujú
poradenské služby zamerané na riešenie bežných problémov i špecializované
poradenstvo. Bytovými asistentkami sú vedení k čo najväčšej samostatnosti,
samozrejme, vzhľadom na ich možnosti a schopnosti. Veľmi pozitívne na život
v zariadení reagujú klienti, ich rodiny a okolie.
Niekoľko hodín denne trávia klienti mimo zariadenia (navštevujú školu, prácu...).
V skorých popoludňajších hodinách sa ale vracajú a väčšinu svojho voľného času
trávia v podporovanom bývaní. Vzhľadom na to, že existuje len veľmi málo
vzdelávacích kurzov či záujmových krúžkov, ktoré by rešpektovali špecifické potreby
ľudí s mentálnym postihnutím, nenavštevujú klienti takmer žiadne. V záujme
prirodzeného rozvoja osobnosti klientov sa preto o efektívne vyplnenie ich voľného
času starajú bytoví asistenti koordinovaní vedúcim bývania. Vychádzame v ústrety
záujmom a potrebám klientov a snažíme sa sústavne rozširovať ponuku voľno-časových aktivít, ktoré sa dajú realizovať v podporovanom bývaní. Stretávame
sa však s nedostatkom materiálových pomôcok potrebných na mnohých aktivity.
Z tohto dôvodu sme sa uchádzali o projekt MPSVR, ktorého cieľom bolo rozšíriť
ponuku voľno-časových aktivít v podporovanom bývaní a zakúpiť potrebné
materiálové pomôcky, ktoré by pomohli uspokojiť požiadavky klientov, ako aj
zabezpečiť ich osobnostné napredovanie. Projekt bol podporený sumou 500 EUR.
Trvá od 1. 5. 2010 do 31. 12. 2010.
Hlavný cieľ projektu napĺňame prostredníctvom vybraných voľno-časových aktivít
1. Svet v mojej knihe
2. Šikovné ruky
3. Cvičím, cvičíš, cvičíme

V aktivite Svet v mojej knihe sa zameriavame na prácu s literárnym textom
– literárnymi dielami alebo na vlastnú tvorbu. Knihy obsahujú všetky konflikty
a problémy človeka v rôznych vekových obdobiach i problémy celého ľudstva, ako aj
množstvo informácií. Pre našich klientov je čítanie kníh a rozprávanie sa o knihách
veľmi zaujímavé a pútavé. Čítajú si samostatne alebo s bytovými asistentmi.
Vhodnou ponukou diela sa snažíme dosiahnuť atmosféru na rozhovory, výmenu
skúseností, vytváranie postojov a osvojovanie si nových hodnôt. Dôležité je aj to,
že sa klienti podieľali na výbere kníh. Samozrejme, dôležité je aj udržiavanie
zručností spojených s čítaním.
V aktivite Šikovné ruky využívame pri rozvoji zručností a schopností klientov
možnosti, ktoré ponúka práca s výtvarným materiálom. Jej prostredníctvom môžu
vyjadriť svoj svet, myšlienky a pocity. Práca s farbami či papierom a tvorba
konečného produktu im ponúka príležitosť zažiť pocit úspechu, posilňuje ich
sebavedomie a motiváciu.
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Aktivita Cvičíš, cvičím, cvičíme je zameraná na rozvoj osobnosti klientov prostredníctvom pohybových aktivít. Cvičenie prispieva k rozvoju pohybových zručností
a telesnej zdatnosti. Nesmieme zabudnúť ani na redukciu hmotnosti či posilnenie
svalstva. To všetko sú faktory, ktoré zvyšujú u klientov atraktivitu tejto aktivity.
Pre udržanie ich motivácie k pohybu sa snažíme, aby cvičili aj v zariadení
podporovaného bývania.
Realizácia projektu prebieha úspešne. Zo spätnej väzby od klientov máme poznatky,
že najviac ich zaujíma práca s knihou, ale realizujú aj ostatné činnosti.

komunikačné i sociálne zručnosti pod odborným vedením Mgr. Art. Ladislava
Neshybu a jeho asistentky Lucie Radovičovej. Podľa slov všetkých zúčastnených,
ako aj ich rodičov, prinášajú pravidelné týždenné nácviky do života hercov radosť
a dobrú náladu. Projekt, ktorým pomáhame rozvíjať dramatické umenie ľudí
s mentálnym postihnutím, je podporený Ministerstvom kultúry SR.

Oslava farieb, tvorivosti a jubilea

Čím žije centrála ZPMP v SR
Od septembra do novembra 2010 sa v počítačovej miestnosti ZPMP realizuje
vzdelávací kurz práce s internetom Kto hľadá, nájde. Už samotný názov kurzu
vystihuje, čomu sa deväť účastníkov pravidelne 1-krát do týždňa venuje. Cieľom je
priblížiť im možnosti vyhľadávania informácií na internete, podporiť ich v zlepšovaní
zručností pri práci s internetovými vyhľadávačmi (Google, Zoznam a pod.), naučiť
ich upraviť či kopírovať text. Výsledky aktívnej práce štyroch lektorov a deviatich
účastníkov môžu všetci záujemcovia vidieť na internetovej stránke
www.sebaobhajovanie.sk, ktorú aj s ich pomocou neustále zveľaďujeme a tvoríme
na základe podnetov jej návštevníkov. Projekt, ktorý nám umožnil kurz otvoriť
a zrealizovať, bol podporený Nadáciou Tatra banky v rámci Zamestnaneckého
programu s názvom Dobré srdce. Za podporu úprimne ďakujeme.
Nový školský rok 2010/2011 priniesol so sebou aj 28 sebaobhajcov, ktorí sa opäť
začali pravidelne stretávať v priestoroch RC ZPMP v SR. Spolu s nimi sa vytvorila aj
skupina aktívnych rodičov, ktorí sa každé dva týždne stretávajú a preberajú svoje
problémy s PhDr. Alenou Repiščákovou. Informácie o práci našich skupín sa
v poslednom čase šíria aj za hranice Slovenska. Koncom októbra sme boli pozvaní
na víkendový seminár na tému Kvalita života lidí s mentálním postižením a role
SPMP ČR jako rodičovské organizace, ktorý zorganizovalo SPMP CR. Spolu
so zástupcom z radov sebaobhajcov sme v hodinovej prezentácii predstavili našu
prácu a zúčastnili sa tiež podnetnej diskusie s účastníkmi. Nadväzujúc na dobre
rozbehnutú spoluprácu s českými kolegami sa koncom novembra zúčastníme
ďalšieho víkendového seminára, tentoraz určeného sebaobhajcom, na tému
Úmluva OSN o právach lidí s postižením. Okrem skupiny sebaobhajcov z Bratislavy
sa ho zúčastnia aj sebaobhajcovia z Vranova nad Topľou a z Domu Charitas
Sv. rodiny v Čenčiciach.
Výstup z víkendovky určite nájdete na našej webovej stránke
www.sebaobhajovanie.sk.
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ZPMP v SR pripravilo v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR na námestí SNP
15. ročník výstavy výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím Výtvarný salón
2010. Slávnostná vernisáž sa uskutočnila dňa 10. septembra 2010 o 15.00 hod.
Záštitu nad podujatím prevzala prvá dáma Silvia Gašparovičová a minister kultúry SR
Daniel Krajcer. Výstava trvala do 26. 9. 2010.
Výtvarný salón ZPMP sa za roky svojej existencie stal významnou prehliadkou
výtvarných schopností a kreativy ľudí s mentálnym postihnutím na celom Slovensku.
Jeho cieľom je oboznámiť širokú verejnosť s ich výtvarným nadaním, s akým
stvárňujú svoj svet. K účasti na salóne sa každoročne prihlasujú desiatky umelcov.
Na tohtoročnej výstave sa predstavilo 334 prác zo 74 domovov sociálnych služieb,
špeciálnych materských, základných a praktických škôl, miestnych ZPMP a práce
jednotlivcov z celého Slovenska. Výstava je výberová, vzhľadom na vysoký počet
prihlásených nie je možné vystaviť všetky práce. O výstavnej kolekcii preto
rozhoduje odborná porota. Tento rok pracovala v zložení: arteterapeutička Jana
Detvajová, akad. mal. Katarína Kuzmová, Mgr. Adriena Pekárová a Mgr. Art. Hany
Kašičková. Porota rozhodla aj o udelení ocenení v kategóriách – maľba, grafika,
keramika, fotografia a stvárnenie témy Cesta okolo sveta. Novinkou bolo udelenie
cien jednotlivých porotkýň, ktoré vybrali každá jednu prácu a ocenili ich jej autora.
Výtvarný salón ZPMP 2010 sa po dlhšom čase konal opäť v Bratislave. Môžeme
konštatovať, listujúc v pamätnej knihe, že bol úspešný. Presvedčil nás o tom, že toto
podujatie má svoju tradíciu i opodstatnenie. Po 15-tykrát sa nám podarilo naplniť
cieľ Výtvarného salóna ZPMP - zapojiť ľudí s mentálnym postihnutím do umeleckej
a tvorivej aktivity a prezentovať výsledky ich práce širokej verejnosti. Už dnes sa
tešíme na ďalší ročník...
Odmeny pre autorov výherných prác sme pripravili
s materiálnou pomocou týchto firiem a jednotlivcov:
Slovart – Print, s.r.o, Slovart – Store, spol. s r.o.,
Advent – Orion, Vydavateľstvo, spol. s r.o., Panta Rhei,
s.r.o., Vinárske združenie Modra, Samon, s.r.o., CZUCZ,
s.r.o., Prvá bratislavská pekárenská, a.s., KŠP, s.r.o.,
AVON Cosmetics, spol. s r.o., a vďaka Slovenskej nadácii
Silvie Gašparovičovej.

Pre všetkých záujemcov, ktorých sebaobajovanie zaujíma a sami by sa chceli stať
asistentom skupiny sebaobhajcov, máme skvelú ponuku! V novom roku otvárame
kurz akreditovaný na Ministerstve školstva – Sebaobhajovanie pre lektorov
sebaobhajovania. V priloženej upútavke nájdete všetky dôležité informácie
o kurze, ako aj inštrukciu, ako sa na kurz prihlásiť. Tešíme sa na vás!

Pripravili: Bc. Miroslava Vávrová,
Mgr. Miroslava Petrovičová

Ani divadelníci zo súboru Pozrite sa! nezaháľajú. Nacvičujú nové predstavenie,
ktoré bude mať tentoraz hudobnú podobu. Jedenásť hercov rozvíja svoj talent,
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Jesenné semináre a okrúhle stoly v projekte Spoločne
proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím

Účastníci seminára prijali pozitívne informácie o úspechoch projektu, keďže
jeho realizátorom sa podarilo začať intenzívnu spoluprácu s inštitúciami
zodpovednými za prípravu opatrovníckej reformy. Práve opatrovnícka reforma je
jedným z významných nástrojov na to, aby sa podarilo dosiahnuť ciele projektu.

Projekt „Spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím“
sa blíži k svojmu záveru, avšak realizátori nepoľavujú vo svojej činnosti.

V priebehu septembra a októbra pokračoval cyklus vzdelávacích seminárov
pre rodičov, opatrovníkov, odborníkov a aktivistov. V Banskej Bystrici 8. 9.,
v Bardejove 4. 10., v Partizánskom 5. 10. a v Žiline 20. 10. sa vzdelávalo
spolu 97 účastníkov, posledný seminár sa uskutoční v novembri v Skalici.
Na seminároch bol opäť hlavnou témou Dohovor OSN o právach osôb so
zdravotným postihnutím a výklad vybraných článkov v súvislosti s ľuďmi
s mentálnym postihnutím a rodinami. Zároveň boli predstavené inovatívne
prístupy v rozhodovaní.

Z

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR zorganizovalo
dňa 23. 9. 2010 v Bratislave v Hoteli Medium na Tomášikovej ul. 34
celoslovenský seminár so zahraničnou účasťou „Spoločne proti
diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím II“. Seminár bol súčasťou
rovnomenného projektu podporeného grantom z Finančného mechanizmu
EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky, ktorého sprostredkovateľom je Nadácia otvorenej spoločnosti.

Projekt má viacero cieľov. Hlavným je podpora rovnakého prístupu
k základným ľudským a občianskym právam a vytvorenie nástroja na
minimalizáciu diskriminácie pri rozhodovaní ľudí s mentálnym postihnutím
(nediskriminácie ľudí s mentálnym postihnutím). Ďalšími cieľmi sú
napr. zvýšenie povedomia ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín
prostredníctvom Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
ako nástroja na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania, rozvíjanie
ich kľúčových kompetencií, posilnenie kapacity rodičov, opatrovníkov,
odborníkov a aktivistov miestnych združení na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím, podpora diskusie o spôsobe zvyšovania účasti občanov
s mentálnym postihnutím na aktívnom živote v spoločnosti a iniciovanie
reformy opatrovníctva.
Seminár sa venoval predovšetkým predstaveniu výstupov projektu a predstaveniu nástrojov, ktoré je možné uplatniť pri podpore začleňovania ľudí
s mentálnym postihnutím do spoločnosti a pri podpore ich nezávislého života.
Účastníci seminára mali možnosť vypočuť si príspevky o podporovanom
rozhodovaní pre ľudí s mentálnym postihnutím, ale aj príklady nezávislého
života ľudí s mentálnym postihnutím vo Veľkej Británii. Mimoriadne
zaujímavým bolo priblíženie procesu ratifikácie Dohovoru OSN o právach osôb
so zdravotným postihnutím vo svete, ktoré predostrel prezident Inclusion
International Klaus Lachwitz.
Na seminári odzneli aj zaujímavé príspevky na tému inkluzívneho vzdelávania
ľudí s mentálnym postihnutím.
Počas programu seminára vznikol aj priestor na krátku retrospektívu, keďže
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR v tomto roku
oslavuje už 30. výročie svojho založenia.
Účastníkmi seminára boli rodičia, odborníci a ľudia s mentálnym postihnutím
(sebaobhajcovia), ktorí sa v rámci projektu dlhodobo vzdelávajú
a nadobúdajú zručnosti a schopnosti obhajovať svoje práva. Seminára sa
zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR a rôznych mimovládnych organizácií v celkovom
počte 110 ľudí.
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Okrúhle stoly: Opatrovnícka reforma
a jej dopad na zmenu Občianskeho zákonníka
ZPMP v SR zorganizovalo dňa 29. 9. 2010 v Bratislave v Hoteli Falkensteiner
tretí okrúhly stôl pre odborníkov, ktorí sa venujú problematike opatrovníctva.
Hlavným predmetom bolo predstavenie návrhu reformy opatrovníctva
v Slovenskej republike a diskusia k predneseným návrhom.
Počas projektu sa podarilo vytvoriť širokú platformu, ktorá spolupracuje
na príprave podkladov k reforme opatrovníctva a podarilo sa aj nadviazať
intenzívnu spoluprácu s Ministerstvom spravodlivosti SR, ktoré je,
v konečnom dôsledku, zodpovedné za jej prípravu, ako aj zástupcov MPSVR
SR. Mimoriadne potešiteľné je, že zástupcovia Ministerstva spravodlivosti SR
majú záujem o spoluprácu a iniciatívy Združenia na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím v SR prijímajú pozitívne.
Zatiaľ posledný okrúhly stôl sa uskutočnil na tom istom mieste dňa 18. 10.
2010. V odbornej diskusii, ktorá začala 29. 9. 2010, pokračovali právnici,
sociálni pracovníci, zástupcovia MS SR, MPSVR SR a mimovládnych organizácií.
Diskutovali o novom znení podporovaného rozhodovania, o niektorých
čiastkových otázkach, ktoré navrhovalo MPSVR SR a MS SR. Účastníci sa na
záver dohodli, že realizátori projektu pripravia pre MS SR novú verziu návrhu
so zapracovanými pripomienkami. Zároveň inovujú návrh na „správcu“
a pripravia i alternatívu určitej formy obmedzenia spôsobilosti na právne
úkony so zapracovaním kontrolných a garančných mechanizmov.
Zástupca MS SR navrhol, že ďalšie rokovania pracovnej skupiny môžu
prebiehať na pôde Ministerstva spravodlivosti SR. Po spracovaní nových
návrhov realizátormi projektu by tieto mali byť zapracované do novej
koncepcie občianskeho zákonníka.
Sme presvedčení, že stretnutia pri okrúhlych stoloch naozaj prinesú
očakávanú a potrebnú zmenu v prístupe spoločnosti k ľuďom s mentálnym
postihnutím a k ich právam a právnemu statusu.

i n f or m ác ie 5 -6 • 2 010
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Filmujem, teda som
Predposlednú októbrovú sobotu sa v bratislavskom klube A4 – nultý priestor konal nultý
ročník filmového festivalu tvorcov s mentálnym postihnutím Filmujem, teda som.

O

Organizátori OZ Bol raz jeden človek a OZ Drahuška a my prekvapili perfektnou
prípravou a viacerými sprievodnými podujatiami. Už pri vchode nás vítal veľký
transparent s názvom festivalu. Mali sme možnosť si prezrieť výstavu Andrejových
fotografií najmä z natáčania TV Rojko, výstavu obrazov úspešnej maliarky Barborky
a keramickej tvorby Tamary. Návštevníci sa mohli odfotiť v makete ako obrovské
pukance. Medzi občerstvením nechýbali ani tie skutočné pukance, ktoré k filmu
akosi patria. Preplnená kinosála praskala vo švíkoch už od začiatku. Napriek
drobným „novorodeneckým“ nedostatkom organizátori zvládli festival profesionálne
– účinkujúci si obliekli tričká s logom festivalu, ako odmenu za dobrovoľné vstupné
diváci dostali odznaky festivalu, ktorý odštartovala klapka a príhovor.
Po ňom už nasledovala prehliadka najlepších krátkych filmov pozitívnej televízie
Rojko. Výborne vyzerala aj animovaná znelka festivalu, ktorú tak ako všetky filmy
celú vytvorili šikovní tvorcovia s mentálnym postihnutím. Prvý film, groteska Kurací
rezeň, mal najväčší úspech a bol nakrútený naozaj profesionálne. Ďalší film Moje
farebné sny rozprával o vernisáži výstavy Barborky Algayrovej v Senci v minulom
roku. Nasledoval blok troch filmíkov, predstavujúcich jednotlivých ľudí: reportéra
TV Rojko Martina, fotografa Andreja, olympijského cyklistu Miška. Ako posledné sme
videli Preteky kačíc – spot na rok 2010 a reportáž z ročníka 2009 – a reportáž z
nácviku folklórneho súboru Harmatanec, ktorý zatancoval na festivale aj naživo.
Po prestávke na občerstvenie vystúpila kapela Skafander.
TV Rojko a festival Filmujem, teda som sú jedinečné v tom, že vo všetkých filmoch
nielen vystupujú herci s mentálnym postihnutím, ale sa na tvorbe podieľajú aj
technicky. Ako reportér sa predstavil Martin Tomčík, kameramanom bol Rado
Bednárik, osvetľovačom Tomáš Hosmaj a fotografom je Dušan Bugár.
My diváci sme sa stali aj filmovanými objektmi, s niektorými filmári natočili na záver
rozhovor.
Tvorcom festivalu prajeme, nech sa z vydareného nultého ročníka stane dlhá tradícia.
A nech naďalej zabávajú ľudí tak, ako sa bavili diváci festivalu Filmujem, teda som.
Ak si chcete pozrieť tvorbu TV Rojko, navštívte internetovú televíziu www.tvrojko.sk

TV Rojko
Cieľom TV Rojko je tvorba a prezentácia videofilmov, na ktorých sa podieľajú ľudia
s mentálnym postihnutím ako reportéri, kameramani, technici a herci – videotvorba
ľudí s mentálnym postihnutím ako netradičný spôsob rozvoja ich osobnosti
a informovania verejnosti. Televízia Rojko je projekt občianskeho združenia
Bol raz jeden človek.
Na rozdiel od svojich rovesníkov majú filmári problémy v mnohých oblastiach
(napr. učenie, pamäť, komunikácia, pozornosť). V dôsledku toho sa i z jednoduchých
situácií občas stávajú situácie pre nich ťažko zvládnuteľné. No i napriek tomu im
nakrúcanie prináša obrovskú radosť a obohatenie po každej stránke.
i nf o r máci e 5- 6•2 010
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Raz ročne organizuje:
! Filmový festival tvorcov s mentálnym postihnutím
FILMUJEM, TEDA SOM
! Letná filmová škola (vzdelávací pobyt pre filmárov
TV Rojko)
! Petangový turnaj
! Tábor robinsonov (integračný pobyt)

OZ Bol raz jeden človek
Občianske združenie Bol raz jeden človek vzniklo v roku
2006 s cieľom podporovať ľudí s mentálnym postihnutím
a ľudí s poruchou autistického spektra v samostatnosti,
integrácii a sebarealizácii a informovať verejnosť o tejto
problematike.
Snahou OZ je ovplyvňovať zmýšľanie ľudí s postihnutím
o sebe samých, t.j. aby sa prestali vnímať ako „pasívny
objekt starostlivosti“ a začali sa aktívne spolupodieľať
na rozširovaní svojich životných možností;
ovplyvňovať zmýšľanie spoločnosti o ľuďoch s postihnutím
ako o neschopných, pasívnych, strach naháňajúcich ľuďoch.
Poslaním aktivít OZ je búranie hraníc medzi ľuďmi
s postihnutím a bez prostredníctvom hľadania a vytvárania rôznych možností sociálnej a pracovnej integrácie
a prostredníctvom zvyšovania informovanosti verejnosti
o tejto problematike. Všetkých akcií sa preto zúčastňujú
okrem detí a mladých ľudí s postihnutím aj ich zdraví
rovesníci.

Ďalšie aktivity:
! účasť na prezentačných akciách a konferenciách túlavý
filmoklub (workshop spojený s premietaním filmov
od tvorcov s mentálnym postihnutím)

Občianske združenie Drahuška a my
je dobrovoľná a otvorená spoločenská organizácia
združujúca občanov so záujmom o problematiku a život
jednotlivcov s autizmom a inými príbuznými postihnutiami. OZ vzniklo za účelom pomoci jednotlivcom
s autizmom a inými príbuznými postihnutiami a ich
rodinám. Pripravuje podmienky a možnosti takto postihnutým osobám pre ich zmysluplný spôsob života, zmysluplné trávenie ich voľného času, práve v komunitnom
zariadení.
• Poslanie občianskeho združenia Drahuška a my je
zamerať sa na zmysluplné žitie a trávenie voľného
času jednotlivcov s autizmom a inými príbuznými
postihnutiami najmä v dospelosti, zvyšovanie ich
kvality života v komunitnom spôsobe života
v prirodzených podmienkach, s priamym
zmysluplným nácvikom ich zručností a návykov.
• Cieľom a výsledkom práce OZ bude vybudovanie
celoživotnej pracovnej, kultúrnej, spoločenskej,
sociálnej a komunitnej formy chráneného bývania
pre jednotlivcov s autizmom a inými príbuznými
postihnutiami v prirodzených podmienkach života.

Pravidelné aktivity:
! Nácvik varenia
! Tvorivosti (tvorivé dielne)
! Futbal – zmiešaných futbalový tím
! Petang – zmiešaný petangový tím
! Folklórny súbor Harmatanec
! Videotvorba (Televízia Rojko)
! Animovaná tvorba (Televízia Rojko)
! Fotografovanie
Nepravidelné aktivity:
! Smiem prosiť (stretnutie pre ľudí s mentálnym
postihnutím s cieľom zoznámiť sa)
! Nie je dobrovoľník ako dobrovoľník (zapájanie ľudí
s postihnutím ako dobrovoľníci do rôznych aktivít –
čistenie lesa, výsadba stromov, natieranie preliezok atď.)
! Jednodňové akcie (výlety, opekačky, pikniky atď.)
! Vodáctvo (organizovanie splavov)
i n f or m ác ie 5 -6 • 2 010
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Jeden deň v bazéne
„Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, riekami a dolinami, bolo raz...“
Ale nie! Tak sa predsa začínajú rozprávky. A my vieme presne kedy, kde,
kto a čo. Takže ešte raz.
5. novembra 2010 na FTVŠ UK usporiadal náš Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých v spolupráci s touto fakultou
a Bratislavským samosprávnym krajom s finančným príspevkom OZ Domov
pre naše dieťa plavecké preteky s názvom 2. ročník regionálnych
plaveckých pretekov a plaveckej pripravenosti ľudí s mentálnym
postihnutím.
Krásne novembrové slniečko, ktoré sa na nás usmievalo z oblohy od rána,
bolo predzvesťou, že tento výnimočný teň bude naozaj všetkým
zúčastneným stáť zato.
Keďže to bol už druhý ročník, zaujímalo nás, ako táto myšlienka uzrela
svetlo sveta. Opýtali sme sa osoby najkompetentnejšej Mgr. Beáty
Pavelekovej, ktorá nám porozprávala príbeh, nazvime ho Príbeh
z plavárne – alebo ako sa to začalo. Nech sa páči, začítajte sa:

A

Akýmsi nevysvetliteľným spôsobom osud zariadil, že som
jedného dňa začala pracovať so zvláštnymi, ale milými
ľuďmi, ktorí sa narodili alebo sa počas vývinu stali
mentálne znevýhodnenými. Po celý život sa snažím robiť
prácu čo najlepšie a mojím cieľom je odovzdať každému do
života čo najviac. Snažím sa, aby aj mentálne znevýhodnení
ľudia mali možnosť športovať a aby v športe čo najviac
vynikli v rámci svojich telesných a mentálnych schopností.
Pred piatimi rokmi som vyslovila myšlienku, alebo skôr
túžbu dopriať našim klientom radosť zo súťaženia vo vode.
Aj ľudia s ťažším mentálnym znevýhodnením majú radosť
z vody, ktorá je o to väčšia, keď sa postupným výcvikom
s vodou skamarátia. Mojím úmyslom bolo pripraviť
plavecký deň zvaný Mokrý deň, kedy by sa mohli vyblázniť
vo vode a zahrať sa súťaže od výmyslu sveta – od brodenia
cez skákanie, prenášanie loptičiek na lyžičke, prehadzovanú, atď. Vybláznil by sa s nimi aj personál a dobrovoľníci.
Tento nápad som predostrela našej pani riaditeľke, ktorá
po krátkej úvahe povedala, že prečo sa iba blázniť, mohli
by sme sa pokúsiť uskutočniť plavecké preteky, kde by
súťažili nielen naši klienti, ale aj klienti z iných zariadení.
Naším prvým krokom bolo vypracovanie a odoslanie
prieskumného dotazníka do zariadení DSS a neziskových
organizácií pre ľudí s mentálnym znevýhodnením v celom
Bratislavskom kraji. V prieskume nás zaujímalo, či oslovené
organizácie majú záujem o takýto druh súťaže. Oslovili sme
PaedDr. Ľubku Benčúrikovú, PhD. a Doc. PaedDr. Yvettu
Macejkovú, PhD. pôsobiace na FTVŠ UK, ktoré nám
i nf o r máci e 5- 6•2 010

neoceniteľne pomohli pri rozhodovaní a poskytnutí
študentov – dobrovoľníkov a rozhodcov.
7. novembra 2008 sa v bazéne FTVŠ UK uskutočnil nultý
ročník akcie pod názvom Dni plaveckej gramotnosti pre ľudí
s mentálnym postihnutím. Plávalo sa voľným štýlom pod
heslom „Plávaj, ako vieš, ale čo najrýchlejšie“. Súťaže sa
zúčastnilo 56 súťažiacich z 13 zariadení. Odmenou pre
nich boli medaily a diplomy.
Posmelení nultým ročníkom sme sa pustili do prípravy
prvého ročníka. Zmenili sme názov na 1. ročník regionálnych plaveckých pretekov a plaveckej pripravenosti ľudí
s mentálnym postihnutím. Konal sa 30. októbra 2009.
Získali sme aj finančný príspevok vďaka schválenému
projektu v grantovom programe nadácie Tatra banky Dobré
srdce. Novinkou bol putovný pohár pre víťazný tím štafety.
Priaznivé ohlasy na predchádzajúce ročníky spôsobili, že
v aj v tomto roku sa 5. novembra uskutočnil 2. ročník
regionálnych plaveckých pretekov a plaveckej pripravenosti
ľudí s mentálnym postihnutím. Prihlásilo sa 84 súťažiacich
zo 17 organizácií. Novinkou bolo vytvorenie kategórií
s prihliadnutím na vek, a to do 20 rokov, do 35 rokov a nad
35 rokov. Tento rok sa zúčastnila aj jedna súťažiaca na
vozíčku, a vyskúšali sme špeciálne hydraulické kreslo.
Len čo skončil druhý ročník, zamýšľam sa nad tretím,
ktorý by mohol mať prvú pozitívnu zmenu v humánnejšom
názve podujatia: 3.ročník plaveckých pretekov a plaveckej
pripravenosti ľudí s mentálnym znevýhodnením. Súhlasíte,
že tento názov je krajší?
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Zaujímavé a povzbudzujúce, však? Z malej myšlienky
jedného vytrvalého človeka, za pomoci iných vyrástol
strom, ktorý prináša ovocie mnohým. Alebo, a tu sa
možno trochu vrátime k rozprávke, kde sa plnia sny: jeden
splnený sen môže naplniť sny iných. O čom snívate vy?
Vráťme sa však od snívania k nášmu dňu D, ktorému
predchádzalo veľa prípravy, trénovania, nervov, boľačiek,
slzičiek. Už od rána sa priestory plavárne zapĺňali
súťažiacimi, dobrovoľníkmi a divákmi, ktorí s nedočkavosťou, napätím či rozcvičovaním sa očakávali, ako to
dopadne.
Po úvodných slovách pani riaditeľky DSSpKM Ing. Edity
Kruzslíkovej, ktorá nás srdečne privítala a všetkým
súťažiacim zapriala čo najviac osobných rekordov
a príjemne strávený deň, sme sa zapozerali do ukážky
synchronizovaného plávania pod vedením PaedDr. Jany
Labudovej, PhD.
Nasledovali rozplavby, počas ktorých sa mohli súťažiaci
rozohriať a rozcvičiť vo vode. S menšou či väčšou istotou
plávali, brodili sa rukami či nohami v bazéne, čľapkali,
„ochutnávali“ vodu. Pohľad na to, ako si v nej užívajú,
v mnohých z nás vyvolal chuť rozbehnúť sa, skočiť
a pridať sa k nim.
Po rozplavbách začalo samotné súťaženie v rôznych
plaveckých disciplínach: brodenie vo vode, preplávanie,
prsia či voľný spôsob na 25, 50, 100 m a štafeta. Keď
zaznela píšťalka spúšťajúca jednotlivé disciplíny, vyzeralo
to ako v úli: súťažiaci sa snažili podať čo najlepší výkon,
kamaráti a diváci povzbudzovali zo všetkých síl pokrikom
či potleskom. O tom, že to pôsobilo burcujúco, svedčia
krásne výkony súťažiacich, keď mnohokrát prekonávali
samých seba.
Za svoju statočnú námahu dostali aj zaslúžené odmeny
– na prvých troch miestach kovové medaily a diplomy,
na ostatných miestach keramické medaily a diplomy za
účasť. Víťazný tím štafety si prevzal aj putovný pohár,
z ktorého sa bude tešiť do nasledujúceho ročníka
plaveckých pretekov. Fanfáry, medaila, diplom,
potrasenie rukou a gratulácia, potlesk a blesk
fotoaparátov spôsobil, že sa cítili všetci výnimoční. Ceny
a uznania, ktoré im ešte dlho budú túto vzácnu chvíľu
pripomínať, si súťažiaci preberali s radosťou a hrdosťou
na obsadené miesto, aj keď nebolo v prvej trojke. Úsmev
na ich tvárach, iskričky a možno slzičky v ich očiach
hovorili za všetko. V tej chvíli mali obdiv určite všetkých
nás, ktorí sme sa iba prizerali a oceňovali ich snahu,
odvahu a zápal nevzdať sa.
Dekorovania víťazov sa zúčastnila milá návšteva,
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poslankyňa NR SR pani Magdaléna Vášáryová a riaditeľka
Odboru sociálnych vecí BSK Mgr. Michaela Šopová.
Posledná gratulácia, posledná fanfára a poďakovanie
pani riaditeľky všetkým zúčastneným ukončili opäť
vydarený druhý ročník plaveckých pretekov.
Boli sme zvedaví na reakcie divákov, ale aj súťažiacich,
tak sme sa niektorých spýtali pár otázok:
• Ako si povzbudzoval/a?
Renátka: „Bola som na balkóne a povzbudzovala som
plavcov. Kričala som: Ivo do toho, Vladko do toho.“
Katka: „Čapkala som.“
Michal: „Tlieskal som.“
• Chcel/a by si na budúcich plaveckých pretekoch
súťažiť aj ty?
Renátka: „Áno, chcela by som, aby som mala
kondičku.
Chcela by som mať silné zdravé ruky.“
Katka: „Nie, viem, že ja by som tak nevedela plávať.“
Michal: „Nie, neviem plávať, bojím sa vody.“
• Aká bola voda?
Michal: „Studená.“
Bibiana: „Takáto – hlboká.“
Ivan: „Voda bola veľmi príjemná.“
Vladko: „Voda v bazéne je čistá, dobrá, teplá.“
• Ako si spokojný/á so svojím výkonom?
Michal: „Som spokojný.“
Bibiana: „Dobre.“
Ivan: „Mám DMO. To ma brzdí pri plávaní.“
Vladko: „Dobre. Plávam rád. Dostal som cenu
a papier.“
Na záver nám zostáva už iba poďakovať všetkým (súťažiacim, organizátorom, pracovníkom a študentom
FTVŠ UK, dobrovoľníkom, divákom), ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o to, že sme spolu mohli prežiť jeden
príjemný deň. Odchádzali sme plní dojmov a pocitov,
a možno niekde v hĺbke nás zostávali slová: „Nikdy sa
nevzdávaj!“.
Mgr. Beata Paveleková, Mgr. Alena Polohová
Autorka fotografií: Jana Orosziová

Úspešn
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...ako byť človekom s veľkým „Č“
PhDr. Jána Škotta najlepšie poznajú jeho klienti z Domova sociálnych služieb na Javorinskej ulici
v Bratislave; stretávali sa tu s ním 25 rokov, keď pôsobil vo funkcii riaditeľa. Motivovali ho k množstvu
nových projektov a podujatí, ktoré vytvorili z Javorinskej jedinečné zariadenie často inšpirujúce aj
iných k podobným krokom. Nasledujúci rozhovor pri príležitosti jeho odchodu do dôchodku dáva
možnosť čitateľom Informácií ZPMP poznať niektoré dôležité medzníky a princípy jeho práce.

Z

Začínali ste v celkom inej oblasti ako elektrotechnik, ale našťastie, objavili ste
špeciálnu pedagogiku, a to vás priviedlo až sem.
Vyštudoval som odbor psychopédia na katedre Špeciálnej pedagogiky Pedagogickej
fakulty UK v Trnave. Ako mladému adeptovi o toto päťročné štúdium mi znelo
psychopédia podobne ako psychológia. Táto problematika ma tak zaujala, že som
zostal aj po skončení štúdia pracovať na tejto katedre sedem rokov. Bola to moja
„teoretická“ príprava. Potom som išiel do praxe dokazovať, ako to treba robiť naozaj.
Nasledujúce roky ste spolupracovali s MUDr. Jozefom Černayom, CSc. pri
organizovaní táborov pre deti s Downovým syndrómom a ich matky v Mlynčekoch.
Bola to vo svojej dobe úžasne pokroková myšlienka, a pre rodičov obrovská pomoc.
Ako si na tieto pobyty spomínate?
Spolupráca s MUDr. Černayom trvala skoro 10 rokov. Vďaka tomu, že dokázal
„vybehať“ peniaze na vtedajšom Ministerstve zdravotníctva, konali sa tieto tábory
pravidelne v dvoj- až trojtýždňových turnusoch. Snažili sme sa poskytnúť komplexnú
starostlivosť, on zabezpečoval lekársku a ja špeciálno-pedagogickú. Viedol som tím
študentov, ktorí robili terapie, nácvik jemnej i hrubej motoriky a organizovali
kultúrno-športovú činnosť. Keďže som mal stále dobré kontakty na katedre, nebol
problém „dodať“ na túto akciu šikovných študentov. Táborov sa zúčastňovali rodičia,
najmä matky s deťmi. Deň sme začínali spoločnou rozcvičkou a pokračovali rôznymi
zaujímavými činnosťami, aby sa rodičia naučili, ako treba robiť s deťmi s Downovým
syndrómom a mohli v tom pokračovať aj doma. Rodičia sa pritom naučili aj veľa vecí
od seba navzájom. V realizačnom tíme nechýbal ani psychológ a logopéd. Študenti
inšpirovaní školou Montessori svojpomocne vyrábali pomôcky na rozvoj jemnej
motoriky. Niektoré z nich slúžia ešte aj dnes tu na Javorinskej. Mám z týchto
pobytov viac videozáznamov, ktoré by som chcel pripraviť na DVD, aby som ich
mohol ukázať aj mladým, začínajúcim sociálnym pedagógom.

Čo vám to dalo?
Vlastne všetko. Bola to pre mňa veľká škola. Mal som možnosť zblízka spoznať
rodičov, ich starosti i radosti, pretože v tomto podnetnom prostredí sa dokázali
uvoľniť a vyrozprávať. Veľmi motivujúca bola pre mňa skutočnosť, že táborov sa
zúčastňovali deti od 4 rokov, ale aj 12-ročné a na nich bolo možné vidieť výrazné
pokroky – ako dozrievajú a ako sa učia novým zručnostiam (mnohé z týchto detí
majú dnes už vyše 30 rokov a sú klientmi DSS na Javorinskej). U dospelých to už tak
nevidno, naopak, tam skôr môžete pozorovať, ako sa naučené stráca a vaša práca
ide „dolu vodou“.

V roku 1985 ste prišli ako riaditeľ do zariadenia na Javorinskej, dobudovali ste ho
a rozšírili, zriadili ste tu denný pobyt pre dospelých s mentálnym postihnutím.
Vtedy to bolo prvé zariadenia tohto druhu na Slovensku. Ako vyzerá domov
na Javorinskej dnes?
Rodičia vybavili, aby túto budovu dostali ľudia s mentálnym postihnutím a ja som ju
pomáhal dostavať a zariadiť. Pôvodne som nastúpil ako riaditeľ Ústavu sociálnej
starostlivosti pre mládež na Lubinskej, ktorý sa neskôr zlúčil s tým novovzniknutým
na Javorinskej. Dnes je tu 56 klientov na dennom pobyte a 9 je na celoročnom
pobyte. Prioritou sú pracovno-terapeutické činnosti, preto klienti pracujú v keramickej dielni, dielni na výrobu ručného papiera či darčekových predmetov. Za posledné
obdobie sa mi podarilo zabezpečiť v rámci projektov finančné prostriedky na
vykurovaný skleník a „Čarovnú záhradu“, ktorej dominantou je vyše 50-metrová
skalka. Mám radosť z toho, že sa mi podarilo nájsť a zapáliť pre vec ďalších spolupracovníkov, ktorí nadšene zveľadili a skrášlili celý areál na Javorinskej. Vždy som
sa snažil, aby prostredie v domove bolo pekné. Ak je prostredie pekné, aj ľudia sú
krajší, lepšie sa im pracuje a komunikuje. Založili sme aj bylinkovú záhradu a do
budúcnosti uvažujeme nad predajom citrusových sadeníc zo skleníka a liečivých
byliniek zo záhrady.
Svoju aktivitu ste rozšírili aj mimo svojho hlavného zamestnania, napr. podieľali
ste sa na zriadení chráneného bývania v Rusovciach a plánujete rozšíriť sieť
podporovaných bývaní. Aké sú vaše doterajšie skúsenosti?
Keď dovolíte ľuďom s mentálnym postihnutím „pričuchnúť“ si k slobode, budete
prekvapení, ako sa dokážu rozvinúť. Rodičia sú príliš zvyknutí na zaužívané
stereotypy a často nemajú potrebný odstup, preto neveria, že je to možné. Ukazuje
sa, že treba robiť medzi nimi intenzívnu osvetu. Niektorí rodičia príliš ochraňujú
svoje deti pred realitou života, ktorú by mali poznať. Moje doterajšie skúsenosti
z Podporovaného bývania Gerulata v Rusovciach (predtým chráneného bývania)
sú pre mňa veľmi inšpirujúce a sú vážnou výzvou do budúcnosti. Tvoria akúsi skratku
pri hľadaní ciest, ako na to. Napríklad, aby sa obyvatelia podporovaného bývania
mohli bez problémov samostatne pohybovať v meste, musia mať pri sebe vždy
preukaz ZŤP, mobil a kľúče od bytu. Takýchto poznatkov za vyše 15 rokov existencie
tohto bývania je veľké množstvo. Som presvedčený, že práve tieto poznatky mi
umožnia zriadiť podporované bývanie v byte pre dve obyvateľky z Rusoviec, ktorým
je bývanie tam už „pritesné“. Skrátka, za čas pobytu v ňom „vyrástli“ tak, že sa
spoločne chceme pokúsiť o ich ešte samostatnejší život.
Zo skúsenosti v zahraničí, najmä v Belgicku viem, že ľudia s mentálnym postihnutím
bývajú v chránených bývaniach (tieto zodpovedajú našim terajším podporovaným
bývaniam), ale aj v takých podporovaných bývaniach, pod ktorými rozumejú bývanie
jednej až dvoch osôb vo vlastnom alebo prenajatom byte. V takom prípade podporu
dostávajú len vtedy, ak o ňu požiadajú zamestnancov agentúry pre podporované
bývanie (napr. ak si nevedia poradiť s nejakým problémom). Tieto agentúry
poskytujú podporu nielen ľuďom so zdravotným postihnutím, ale s akýmkoľvek
znevýhodnením, vrátane prisťahovalcov.
Je na nás, aby sme v čo najkratšom čase prispeli k zriadeniu aj takýchto služieb
(i keď ich nebudeme nazývať podporovaným bývaním).
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Po 25 rokoch práce a budovania sa dnes s Javorinskou lúčite a prenecháte ju svojmu
nástupcovi. Ste s tým vyrovnaný?
Keď som sem nastúpil mal som 34 rokov, teraz mám takmer 60. Predstavoval som si,
že keď odídem, zanechám tu niečo, čo má šancu sa rozvíjať ďalej. Vždy som sa snažil
spolupracovať s ľuďmi vzdelanými vo svojom odbore. Preto som už na začiatku prijal
šesť vysokoškolsky vzdelaných absolventov špeciálnej a liečebnej pedagogiky,
čo v tom období nebolo na Slovensku takou samozrejmosťou. Toho som sa držal až
dodnes, pretože kvalitný program a prácu môžu odviesť len vzdelaní ľudia. Toto je aj
odkazom pre môjho nástupcu. Jednoducho nastal čas „prepriahať“ a túto káru musí
ďalej potiahnuť niekto mladší.
Veľa významných vecí sa vám podarilo, je aj niečo, čo vám nevyšlo?
Je toho dosť. Nepodarilo sa mi napríklad založiť divadlo – už som mal preň aj meno
Javorinské naivné divadlo. V blízkosti DSS na Javorinskej totiž bývajú významní
herci a režiséri, skrátka ľudia z brandže, ktorých som chcel pozvať k tejto spolupráci.
A samozrejme aj študentov herectva. Mohli by tak vzniknúť zaujímavé integrované
vystúpenia, ktoré by iste obohatili účinkujúcich i divákov. Nedá sa nič robiť. Možno
tento môj zámer zrealizuje niekto mladší.
Nepodarilo sa mi zrealizovať projekt Triangel, ktorého súčasťou malo byť podporované bývanie v objekte na Starej Vinárskej. Nachádza sa v blízkosti budov DSS na
Javorinskej a Lubinskej a už dlhší čas je nevyužívaný. Nemrzí ma až tak skutočnosť,
že vysoko postavení ľudia zo štátnej správy nedodržali sľuby, ktoré mi dali, ale to,
že ľudia s mentálnym postihnutím prišli o možnosť bývať v podporovanom bývaní
v peknom prostredí pod Slavínom.
Ozajstné sklamanie z neúspechu som pocítil v roku 2004, keď BSK, ktorého
predsedom bol v tom čase pán Ľubomír Roman, rozhodol o nerealizovaní projektu
„Nadstavba a rekonštrukcia objektu DSS pre deti a dospelých, Javorinská 7a,
Bratislava“. Tento projekt bol Rozvojovou bankou Rady Európy a Vládou SR
schválený v roku 2003. Išlo takmer o 35 miliónov slovenských korún. Pravdu
povediac, do tohto projektu som vložil veľa svojho času i energie. Žiaľ, vtedajšie
vedenie BSK tieto finančné prostriedky použilo na prístavbu iného zariadenia
sociálnych služieb. Pochopiteľne, je mnoho ďalších neúspechov, ale tieto
nevyhnutne sprevádzajú naše úspechy.
Prečo vás motivujú ľudia s mentálnym postihnutím?
Pretože sú to pravdiví ľudia, čisté duše, ich myslenie nie je naivné, ale čisté – toto
človeka ženie, nabíja... Podľa mňa sú tu preto, aby nám ostatným ukázali, aký má
byť človek s veľkým „Č“. V poslednom čase som bol kvôli množstvu povinností medzi
nimi málo, a tak sa teším na moje nové pôsobisko v Rusovciach, kde s nimi budem
tráviť každý deň.
Ďakujem za rozhovor.
Adriena Pekárová
Veľa síl do nasledujúcich rokov, pevné zdravie a dobrú motiváciu k ďalšej práci
želá redakcia Informácií ZPMP.
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PhDr. Ján Škott (1951)
Absolvoval štúdium špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte UK
v Trnave (1972-1977) – odbor psychopédia. Od roku 1977 až do roku
1985 pracoval ako odborný asistent na katedre špeciálnej pedagogiky
PdF UK v Trnave. Výraznou mierou podieľal na rozvoji študentskej
vedeckej odbornej činnosti, bol spoluautorom učebných textov pre
študentov a výkonným tajomníkom odborného časopisu Špeciálna
pedagogika. Takmer 10 rokov spolu s MUDr. Jozefom Černayom, CSc.,
organizoval tábory pre deti s Downovým syndrómom a ich matky
v Dome ČSČK H. Dunanta v Mlynčekoch.
Od roku 1985 do 30. novembra 2010 pôsobil ako riaditeľ Domova
sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, Bratislava,
v súčasnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Výrazne sa podieľal na dokončení a zariadení budovy
DSS na Javorinskej 7a a vzniku denného pobytu pre dospelých ľudí
s mentálnym postihnutím, zrekonštruovaní budovy detašovaného
pracoviska DSS na Lubinskej 5. Jeho zásluhou sa v roku 1992 experimentálne zriadilo v budove na Lubinskej 5 chránené bývanie pre
8 klientov. Po roku fungovania tento projekt kvôli legislatívnej
nepripravenosti nemohol pokračovať.
Patrí k zakladateľom Česko-Slovenského hnutia špeciálnych olympiád,
kde pôsobil vo funkcii viceprezidenta (1990-1992) a Telovýchovnej
jednoty pre ľudí s mentálnym postihnutím Humanitas. Bol spoluzakladateľom Kresťanskej ligy pre pomoc mentálne postihnutým na
Slovensku a od roku 1990 do roku 2006 jej štatutárnym zástupcom.
Toto občianske združenie je zriaďovateľom a prevádzkovateľom
Podporovaného bývania GERULATA v Rusovciach. Bol autorom a odborným garantom mnohých domácich i zahraničných projektov, napr.
Rovnaké pracovné príležitosti pre všetkých v spolupráci s flámskou
vládou a partnerskou belgickou organizáciou Eurokans (1994-1998),
Míľniky pre sociálnu integráciu ľudí s hendikepom(1999-2000) a Práca
pre všetkých (2001-2002) v rámci programu Leonardo da Vinci.
Bol autorom projektu a hlavným organizátorom integrovaných športových hier v stolnom tenise Gerulata Cup Rusovce, jedným zo zakladateľov Folklórneho súboru Javorček pre tanečníkov a muzikantov
s mentálnym postihnutím v roku 1992. Súbor spolupracoval so špičkovými bratislavskými folklórnymi súbormi Bezanka a Lipa. Tento integračný projekt bol v roku roku 2000 vybraný Radou pre poradenstvo
sociálnej práci v spolupráci s British Know How Fondom medzi
20 najkvalitnejších projektov sociálnych služieb na Slovensku.
Ako riaditeľ domova sociálnych služieb sa veľkou mierou zaslúžil
aj o realizáciu ďalších umeleckých projektov, najmä integrovaných
výstav výtvarných a keramických prác Bílá holubjenko poletuj nad
náma, Nitra 2001, Mesto v ktorom žijem, Bratislava 2007-2008,
Hlinená krása, Bratislava-Rusovce 2008, Folklór mojimi očami – Slnko
nad Východnou pri príležitosti Európskeho roku medzikultúrneho dialógu 2008, Bratislava-Rusovce, Východná, Štrbské Pleso, Mojmírovce.
Bol aj spoluorganizátorom výstavy GERULATA – rímsky vojenský tábor
v Rusovciach, 2008. Naposledy bol odborným garantom integrovanej
výstavy výtvarných prác a keramiky Anjeličku, môj strážničku v rímskokatolíckom kostole sv. Márie Magdalény z roku 1662 v Rusovciach pri
príležitosti Roku kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku, ktorú
spestrili básne Milana Rúfusa z knihy s rovnomenným názvom.
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Delfinoterapia
pre deti s mentálnym postihnutím, telesným postihnutím, detskou mozgovou
obrnou alebo autizmom podľa metodiky A. G. Smoljaninova

Z

Zo spôsobov, ktoré nám môže príroda poskytnúť pri hľadaní nových možností rozvíjania
alebo nápravy poškodenia fyzického tela či psychiky, možno vyčleniť také, ktoré obzvlášť
efektívne vplývajú na ľudský organizmus. Skúsenosť ukazuje, že v terapii detí, ale aj
dospelých osôb s poškodeniami pohybovej aj psychickej a komunikačnej oblasti sa
dosahujú významné praktické výsledky vtedy, keď sa podarí spojiť tieto „prírodou
ponúkané“ spôsoby so špecifickými metódami liečenia, liečebnej rehabilitácie,
neuropsychofyzickej korekcie a špeciálnych neuropsychoedukačných intervencií.
V poslednom čase sa čoraz populárnejšími stávajú také súbory terapeutických
intervencií ako hipoterapia, canisterapia, felinoterapia či delfinoterapia. Také zvieratá
ako kôň, pes, mačka či delfín je ťažké predstaviť si v pokoji. Sú to dynamické tvory, ich
pohyby sa vyznačujú ladnosťou a cieľavedomosťou. Tieto zvieratá dokážu pod vedením
človeka využívať svoje osobité vlastnosti.
Delfinoterapiu možno definovať ako špeciálne upravený a kontrolovaný kontakt
človeka s delfínom, ktorého cieľom je nadobudnutie liečebného efektu.
Asi nepovieme nič prekvapujúce, ak začneme všeobecným blahodarným pôsobením
delfína na človeka. Ak porovnáme pozitívne emócie, ktoré vznikajú pri stretnutí dieťaťa
so psom či koňom, tak pri stretnutí s delfínom sú mnohonásobne vyššie. Natíska sa nám
otázka, prečo je to tak. Prečo tieto zvieratá dodnes rovnakou mierou fascinujú deti aj
dospelých? Na podklade čoho sa vytvárajú výrazne pozitívne emócie, ich liečebný efekt
a ktoré morfofyziologické osobitosti delfínov ho vyvolávajú?
Špecifickou danosťou delfínov je ich obrovské bioenergetické pole, resp. extrasenzorika. V súčasnosti už existuje veľa prístrojov, ktoré ho dokážu zachytiť a zobraziť. Toto
bioenergetické pole evidentne pozitívne pôsobí na ľudí v okolí delfína.
Aký je pohľad na svet očami delfína? Jeho zrak ako jeden zo zmyslových orgánov nie je
prvoradým analyzátorom prostredia, v ktorom žije. V priezračnej vode (v morskom
prostredí je zriedkavosťou) vidia na 15-50 metrov. Preto sa podľa vedcov svet delfínov
rovná svetu zvukov. Napriek tomu, že delfíny patria medzi cicavce, ich spôsob vysielania
a prijímania zvukov je absolútne odlišný. Hlas delfína má veľký repertoár tónov s vysokou frekvenciou od 0,25 kHz až po ultrazvuky v rozsahu 80 až 220 kH. Vysielanie
ultrazvukového vlnenia do okolitého prostredia zabezpečuje tzv. echolátor. Tak delfín
skenuje všetko, čo sa nachádza v okolí až do vzdialenosti troch kilometrov. Ultrazvukové
vlnenie nielen vysiela, ale aj späť prijíma jeho odrazy v priestore. Rozoznáva nielen
vzdialenosť od predmetu, jeho tvar, veľkosť, ale dokonca materiál a jeho hustotu. Vie,
či sa vo vode nachádza ryba, spadnutá lopta alebo choré dieťa. Diagnostika ultrazvukom
je už dnes bežnou záležitosťou a boli publikované aj teórie a výskumy jeho terapeutického využitia. Práve pôsobenie delfínieho ultrazvuku sa využíva aj v rámci delfinoterapie.
Anatolij G. Smoljaninov ako popredný medzinárodne uznaný špecialista vo svojich
prácach publikovaných v Nemecku, Česku, Poľsku, USA, Slovensku, Rusku, Ukrajine
približuje a popisuje pôsobenie delfínov a delfinoterapie na organizmus človeka
a osobitne na organizmus dieťaťa s problémami, s poruchami zdravia, s poškodením
pohybovej či psychickej alebo komunikačnej oblasti. Je autorom populárno-náučných
publikácií týkajúcich sa delfinoterapie, napr. Delfinoterapia pre deti (2008, 2009),

i nf o r máci e 5- 6•2 010

16

Z P MP v SR

Terap

ie

čľapkať, niektoré deti neskôr aj plávajú), sústreďuje na seba
jeho pozornosť. Delfín vyvoláva u dieťaťa túžbu a cielenú
snahu pohybovať sa. U dieťaťa sa zintenzívňujú procesy
vnímania, koncentrácie. Jednoznačne sa stimuluje
komunikácia dieťaťa a emocionálna sféra. Dieťa má nové
zážitky spojené s príjemnými pocitmi, emóciami a samo sa
s radosťou chce s delfínom hrať. Okrem toho dieťa získava
celý rad nových poznatkov o tom, ako delfín vyzerá, aká je
jeho koža na dotyk, ako pláva a čo všetko iné vo vode robí
atď. Čiže – v procese delfinoterapie okrem jej liečebného
účinku nesporne dochádza aj k rozmanitej podnetovej
stimulácii dieťaťa a rozvíjajú sa jeho procesy učenia.
V procese delfinoterapie sa tak stimuluje aj rozvíjanie
pohyblivosti dieťaťa, jeho zmyslov, vnímania, sústredenia,
pamäti, pozornosti, myslenia, reči aj sociálnych vzťahov.
Pri delfinotarapii nejde o bezmyšlienkovité hranie sa či
plávanie s delfínom. Tak ako každá metóda aj táto terapia
má svoje etapy a metodiku, ktorú v tomto prípade Smoljaninov na podklade dlhoročných skúseností vypracoval
a vedecky i prakticky overil, a to v delfináriu v Partenite
a v Štátnom oceanáriu v Sevastopole. V súčasnosti
delfinoterapiu realizuje v Levadijskom delfináriu na Jalte.
Okrem svetovo uznávaných špecialistov na chov delfínov
v podmienkach delfinária a trénerov delfínov Andreja
V. Kalganova a Viktora A. Kalganova spolupracuje s univerzitnými odborníkmi z viacerých odborov – univerzitnými
profesormi B. A. Žuridom (odbor morská biológia),
T. P. Viskovatovou (psychológia a patopsychológia),
A. P. Čuprikovom (detská psychiatria) a s autorkou
tohto príspevku (odbor špeciálna pedagogika).

ale aj hipoterapie - Hippoterapie pro děti s DMO (2009), ako
aj vedeckých publikácií zameraných na neurokineziterapiu
pre deti s poškodením CNS (napr. Die Kinesiotherapie bei
infantiler Cerebralparese, Mníchov 2000). Delfinoterapia je
zaradená do komplexu liečebnej rehabilitácie a neuropsychofyzickej korekcie detí s postihnutiami či narušeniami
spolu s inými aktivitami, resp. terapeutickými metódami,
ktoré majú výrazne interdisciplinárny charakter. Takto sa
u detí dosahujú výrazné pozitívne výsledky pôsobením
komplexu metód, ktoré na dieťa vplývajú integrovane.
Ich úlohou je nielen predchádzanie vzniku morfologických
deformít alebo psychosociálnych patológií a následných
porúch, ale aj navodenie psychickej pohody, relaxácie,
ale zároveň aj motivácie a stimulácie.

Terapeutické účinky delfinoterapie:
Z hľadiska vplyvu na deti s DMO, mentálnym či telesným
postihnutím alebo autizmom ide najmä o:
• pozitívne emócie,
• kinestetické vnímanie harmónie pohybov,
• harmonizáciu prejavov správania,
• tlmenie prejavov agresie,
• zlepšovanie pozornosti, koncentrácie, vnímania,
• podporu lepšieho rozvíjania procesov učenia,
• podporu a rozvíjanie komunikačných prejavov,
• pôsobenie na reflexné zóny (už pri prvých stretnutiach
delfín deťom bez akéhokoľvek pokynu trénera jemne
pyskom stláča nôžky, dlane, ťuká im do brady,
do oblasti bránice),
• motiváciu hrou (deti sa hrajú s delfínom,
plávajú s ním, hádžu mu loptu a pod.),
• rozvíjanie pohybových schopností dieťaťa
a priestorovej orientácie,
• podporu budovania kontaktu s rodičmi,
inými deťmi a personálom.

Delfinoterapia ako súčasť
Programu Ruka – Mozog ©
Nový autorský Program RUKA – MOZOG © autorov
A. G. Smoljaninova a A. Vančovej je postavená na báze
interdisciplinárneho prístupu a tímovej kooperácie
a využíva komplex nových, inovačných a pomerne vysoko
efektívnych špecifických neuropsychofyzických a neuropsychoedukačných intervencií, korekcií a terapií. Metodika
integruje rehabilitačné, korekčné, stimulačné, terapeutické,
edukačné a poradenské postupy.

Delfinoterapia má účinok aj na zlepšovanie procesov
vnímania, učenia a komunikácie.
Pri delfinoterapii sa dieťaťu poskytuje veľké množstvo
nových podnetov, ktoré pôsobia stimulujúco na mozog
a CNS. Delfín a sám proces delfinoterapie (zúčastňujú sa
ho aj terapeut, tréner delfína, ako aj rodičia a súrodenci
postihnutého dieťaťa) dodáva dieťaťu podnety naozaj pre
všetky zmysly a tým priamo pôsobí na prácu mozgu a CNS.
Spomeňme na slová Komenského: „Nič nie je v mozgu, čo
neprešlo cez zmysly.“ Delfín sa dieťaťa dotýka, dieťa ho
vidí, počuje jeho zvuky, vníma vlny ultrazvukov, ktoré delfín
vysiela. Delfín predstavuje pre dieťa veľký motivačný prvok
– priťahuje záujem dieťaťa, nenásilne ho vťahuje do rôznych
aktivít (napr. dieťa sa ponorí do vody, začne sa vo vode
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Východiskami Programu RUKA – MOZOG © sú:
•klasická neurofyziológia a teória N. Bernštejna o štádiách
budovania pohybov a vývinu pohybovej sféry,
•poznatky z oblasti humánnej biomechaniky,
•moderné prístupy neuropsychológie a neurofyziológie
so zameraním na raný a predškolský vek,
•moderné prístupy psychofyziológie, psychológie učenia
a aplikovanej psychológie s dôrazom na feedbackové teórie,
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•aplikácia celostného (holistického) prístupu
k ponímaniu fenoménu človeka s postihnutím,
•aktuálna špeciálno-pedagogická teória edukatívnej
rehabilitácie a teória komunikácie,
•interdisciplinárny prístup a tímová kooperácia,
•využívanie komplexu neuropsychofyzických a neuropsychoedukačných intervencií, korekcií a terapií,
•integrovanie rehabilitačných, terapeutických, stimulačných, korekčných, edukačných a poradenských postupov,
•pokus o prinavrátanie anomálneho vývinu postihnutého
dieťaťa (jednotlivca) do rámca daného evolučne platnými
zákonitosťami.
Cieľom programu je korekcia (náprava) postihnutých
oblastí, rozvíjanie motoriky a pohybovej oblasti, psychických
funkcií a reči, harmonizácia a podpora komplexného
rozvíjania detí a mládeže so zdravotným postihnutím.
Program komplexného rozvoja a podpory detí a mládeže
s ťažkým zdravotným postihnutím RUKA – MOZOG ©
akceptuje aktuálne filozofické, etické a právne postoje,
ako aj moderné a výskumom získané odborné poznatky.
Program prispieva formou realizácie moderných, nových
a originálnych vedecky overených intervencií ku komplexnému rozvoju a zlepšovaniu fyzickej, psychickej i sociálnej
dimenzie kvality života detí a mládeže so zdravotným
postihnutím.
Program a metodika RUKA – MOZOG © sa zameriava najmä na:
• neuropsychoedukačné intervencie,
• špeciálne stimulácie motoriky, senzoriky,
komunikácie a psychických funkcií,
• neurodynamickú korekciu reči pri organickom
poškodení CNS,
• terapie a tréning komunikácie u osôb s telesným
a mentálnym postihnutím,
• programy rozvoja komunikačných spôsobilostí osôb
so zmyslovými postihnutiami,
• neuropsychofyzickú korekciu vývinu postihnutého
dieťaťa s využitím špeciálnych trenažérov vyvinutých
priamo na účely adresného pôsobenia na nervové
štruktúry a nervovo-svalový systém osôb
s postihnutiami v psycho-fyzickej a motorickej oblasti,
• neurokineziterapiu,
• neuroterapie na báze biologickej spätnej väzby
(neurofeedback, neurotréning, EEG -biofeedback),
• moderné psychofyziologické intervencie a terapie
na báze prístrojových metód.
Nový autorský originálny program RUKA – MOZOG ©
vypracovaný na korekciu vývinu a komplexnú rehabilitáciu
detí s poškodeniami CNS (napr. mentálne postihnutie,

detská mozgová obrna, telesné postihnutia, poruchy reči
na podklade poškodenia CNS), ale aj s poruchami ako
autizmus, ADHD, poruchy pozornosti či správania sa
realizuje v rámci Európskeho psycho-neuro-edukačného
laboratória EPSYNEL.
Smoljaninov sa odborne delfinoterapii venuje už dvanásty
rok. Počas tejto práce dospel k niekoľkým zaujímavým
výsledkom a postrehom. Hovorí, že „nie je možné nevšimnúť
si, že u detí sa počas stretnutí s delfínmi mení celkový
emocionálny podklad. Deti boli počas dňa veselé, bez
negatívnych zmien nálad a známok únavy. Spĺňali viditeľne
väčšie fyzické nároky (cvičenia v rámci neurokineziterapie),
v noci pokojne spali. Vyskytlo sa aj výrazné pozitívne
napredovanie u detí s poruchami reči, napriek tomu,
že v tomto smere neboli realizované žiadne špecifické
logopedické cvičenia.“
Na základe informácií od rodičov sa u detí s poruchami
zaznamenáva výrazné zvýšenie komunikatívnosti,
prebudenie záujmu o okolie, harmonizácia prejavov
správania, zvýšená spolupráca pri neurokineziterapii, ale aj
bežných každodenných činnostiach. Zlepšuje sa pohybová
oblasť vrátane pohybov (motoriky) rečových orgánov,
reagovanie na podnety a pokyny, orientácia v okolí.
Počas Smoljaninovej praxe delfinoterapiu podľa jeho
metodiky absolvovalo viac ako 380 detí s niektorou zo
spastických či hypotonických foriem detskej mozgovej
obrny, s Downovým syndrómom, s mentálnym postihnutím,
autizmom, nehovoriacich. U 93 % detí bolo spozorované
výrazné zníženie patologických prejavov už na 4. – 5. deň
stretnutí s delfínom.
Delfinoterapia realizovaná A. Smoljaninovom trvá desať
dní. K špecifikám metodiky jeho práce patrí „individuálnoskupinová“ technológia terapie. To znamená, že k delfínom
spolu s deťmi majú prístup aj ich rodičia. Zatiaľ čo je 3-5 detí
vo vode s delfínom a rodičom, ostatné deti s rodičmi sedia
na okraji bazéna a sledujú ich. Prítomnosť rodiča dopĺňa
celkovú psychickú pohodu dieťaťa a znamená preň stabilnú
zónu jeho bezpečia, istotu. Táto metodika poskytuje aj
v prípade negatívnych reakcií dieťaťa (strach, zľaknutie,
napitie sa vody a iné) možnosť rýchlej výmeny detí vo vode,
bez zbytočných stresových situácií. Ak sa dieťa nebojí a je
vo vode pokojné, zotrváva v nej cca 20 – 30 minút.
Informácie a kontakty: www.kinezisklub.sk;
tatiana.morochovicova@gmail.com
Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
Pedagogická fakulta UK v Bratislave
Katedra špeciálnej pedagogiky
e-mail: vancova@fedu.uniba.sk

Použitá literatúra:

- (r. 2007) - Emke sa rozviazal jazyk -používala asi 10 jednoduchých slov pravidelne (ham, aj ja, mama, hej, tato, ne...).
Po auguste tohto roku (2008) už spája krátke vety (kde
ideš? pôjdem aj ja?...) - a opakuje takmer všetko. Jej
psychika sa konečne zázračne naštartovala. Všetko dookola
ju veľmi zaujíma. Aj tieto zmeny potvrdili aj naši ošetrujúci
lekári.“
(Andrea – mama Emky, Slovensko)

•SMOLIANINOV, A.G.; SHARGORODSKIJ, V.S.: Die Kinesiotherapie bei infantiler
Cerebralparese. Havel Spree Verlag, Munchen 2000.
•SMOLIANINOV, A.G.: Innovaciji v oblasti sočetanija technologij lečenija
dviženiem so specifičeskymi metodami psichofizičeskoj korrekciji detej
s diagnozom detskij cerebraľnyj paralič v školnom vozraste. Nacionaľnyj
pedagogičeskij universitet im. M.P.Dragomanova, Kyjev 2006.
•SMOLIANINOV, A.G.: Deľfinoterapija dlja detej. Kinezis klub, Kyjev 2008,
Moskva 2009.
•SMOLIANINOV, A.G.: Hippoterapie pro děti s DMO. Bratislava – Kyjev, KKT 2009.
•VANČOVÁ, A., SMOLIANINOV, A.G.: Program Ruka – Mozog ©
(Komplexná neuropsychoedukačná intervencia, korekcia a rehabilitácia detí
s poškodeniami CNS).
•VANČOVÁ, A.: Edukácia viacnásobne postihnutých. Bratislava, Sapientia 2001.
•VANČOVÁ, A.: Základy pedagogiky mentálne postihnutých. Bratislava,
Sapientia 2005.
•VANČOVÁ, A.: Pedagogika mentálne postihnutých (Vybrané kapitoly).
Bratislava, PdF UK 2008.
•VANČOVÁ, A.: Pedagogika viacnásobne postihnutých. Bratislava,
KKT pre PdF UK 2010.
•VANČOVÁ, A. a kol.: Základy integratívnej (inkluzívnej) špeciálnej pedagogiky.
Bratislava, IRIS 2010.

Vojtek, 15 rokov (DMO)
„Môj syn Vojtek sa narodil s diagnózou detská mozgová
obrna. Keď mal 6 rokov, dostali sme sa k pánovi Smoljaninovi na konzultáciu. Od toho momentu sa periodicky
zúčastňujeme liečenia a rehabilitácie. Vojtek tiež absolvuje
aj domáce programy. Za obdobie 7 rokov vidíme systematické zlepšovanie jeho stavu. Pred stretnutím s Dr. Smoljaninovom Vojtek nedokázal chodiť, kresliť, písať, veľmi
ťažko rozprával. Teraz má 15 rokov, chodí a behá prakticky
ako zdravý človek, je úspešný v škole, venuje sa aj športu.
Za celý ten čas sme využívali komplexnú neurokineziterapiu
a delfinoterapiu Dr. Smoljaninova. Nemám dostatok slov
vďaky pre pána Smoljaninova a jeho spolupracovníkov, ktorí
doslova zachránili život môjmu synovi Vojtekovi. Ďakujem aj
za celú moju rodinu.“
(otec Vojteka, Košalin, Poľsko)

Z ohlasov rodičov o výsledkoch delfinoterapie:
Lacko 4 roky (DMO)
„Lacko sa narodil predčasne v 29. týždni. Keď mal 1 rok,
tak mu diagnostikovali DMO - spastickú kvadruparézu
s diskinézami. K Anatolijovi Smoljaninovi sme prvýkrát
prišli, keď mal Lacko 14 mesiacov. Vtedy nám povedal, že je
to veľmi vážny stav a treba s ním veľmi veľa pracovať. Lacko
bude mať 4 roky a na delfinoterapii sme boli tohto roku
prvýkrát, hoci cvičíme už od februára 2006. Vždy po
konzultácii s p. Smoljaninom sme sa dohodli, že na to ešte
nie je (resp. v r. 2007 ešte nebol) pripravený. Bol príliš
maličký a veľmi chorľavý. Veľmi si vážim p. Smoljaninova
za to, ako jednotlivo pristupuje ku každému dieťaťu, k jeho
schopnostiam a možnostiam zvládnuť danú terapiu.
Nakoniec sme sa dočkali a v auguste 2008 sme absolvovali
delfinoterapiu. Lacko bol úžasný, krásne spolupracoval
a veľmi sa tešil z prítomnosti delfínov. Zatiaľ je asi skoro
hovoriť o výsledkoch, ale už teraz je vnímavejší, začala sa
prejavovať jeho povaha, začal chápať, čo od neho chceme,
pošle pusu, zakýva pápá a lepšie spinká, čo bol doteraz
veľký problém. Oplatilo sa čakať.“
(Lucka – mama Lacka, Slovensko)

Kristian, 14 rokov (DMO)
„Kristian je môj syn s detskou mozgovou obrnou, hyperkinetickou formou, 14 rokov. Na prvom stretnutí s delfínom
ledva udržal plutvu delfína dvoma rukami s pomocou nás,
rodičov. Po 4 stretnutiach sa viditeľne zmenšili hyperkinézy,
syn bez väčších problémov chytil a držal plutvu delfína
jednou rukou bez pomoci. V tom istom čase sa zlepšili aj iné
motorické výkony (kreslenie, pitie).“
(mama Kristiána, Brémy, Nemecko)
Branko (autizmus)
„Môj syn Branko má ťažkú formu autizmu. Nerozpráva,
bol veľmi agresívny, nedokázal samostatne vykonávať
hygienické potreby, potreboval 24 hodín denne starostlivosť a dozor. Už po prvom kurze delfinoterapie sa zlepšili
jeho snahy o rozprávanie a záujem o iných ľudí a deti, ale
hlavne ustúpila agresivita a začal samostatne chodiť na
toaletu. Preto na delfinoterapiu chodíme aj naďalej a stav
sa zlepšuje.“
(mama Branka, Slovensko)

Emka (DMO)
„Než sme začali terapiu u Anatolija, tak Emka bola
uplakané, vystrašené a veľmi nedôverčivé dievčatko.
Prestala plakať pri terapii, nemá strach z nových alebo
cudzích ľudí. Berie si do rúk veci, jedlo, je omnoho vnímavejšia, čo potvrdili aj neurológ a rehabilitačná lekárka.
Začala sa pretáčať zo strany na stranu a z chrbta na bruško.
Delfinoterapia nás posunula ešte o obrovský krok ďalej
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5. ročník olympiády Nášho domu

14. 10. 2010 sa v Športovej hale v Spišskej Novej Vsi už po piatykrát rozhorel
olympijský oheň, ktorý v tento deň združoval športovcov s mentálnym postihnutím
zo Spišskej Novej Vsi a okolia. Toto netradičné športové podujatie organizovalo
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi
s podporou Košického samosprávneho kraja a ostatných sponzorov, ktorým touto
cestou ďakujeme.
Zašportovať a zmerať sily si prišli športovci z DSS Domovina z Hodkoviec, z DSS
sv. Jána z Boha zo Spišského Podhradia, zo Spojenej školy na Fabiniho ul. zo
Spišskej Novej Vsi a z nášho DSS Náš dom zo Spišskej Novej Vsi. Súťažiaci súťažili
v dvoch základných kategóriách, najprv ako jednotlivci – každý sám za seba
a potom ako družstvá, v ktorých bolo cítiť predovšetkým kolektívny duch a jednotu.
Naše pozvanie prijal aj primátor mesta Spišská Nová Ves PhDr. Ján Voľný PhD. a pri
príležitosti životného jubilea našej pani riaditeľky Bc. Ľubice Cehlárovej odovzdal
ďakovný list za aktívnu a obetavú prácu pre občanov mesta – pre ľudí s mentálnym
postihnutím v Spišskej Novej Vsi.
Bol to pre všetkých veľký deň, keďže sme sa mohli opäť po roku stretnúť so svojimi
priateľmi a známymi z ostatných zariadení. Športovci nám znovu dokázali svoju
odvahu, šikovnosť, trpezlivosť a odhodlanie zdolávať prekážky a bariéry, dosahovali
výborné športové výsledky, za ktoré boli najlepší z nich ocenení. My však vieme,
že „kto víťazí nad ľuďmi je mocný, ale kto víťazí sám nad sebou je najmocnejší“.
V duchu tejto myšlienky a s radosťou v srdci sa účastníci olympiády rozišli domov
a my im prajeme veľa úspešne zvládnutých životných zápasov, a veríme že sa takto
budeme môcť na olympiáde Nášho domu stretnúť aj o rok.
Mgr. Katarína Boronová
ZPMP – DSS Náš dom, Spišská Nová Ves
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Po konferencii Spoločne proti diskriminácii
ľudí s mentálnym postihnutím...
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Každý má právo hovoriť za seba – keď som počula tieto slová na prednáške Davida
Torwilla, spomenula som na svoju Agnešku. Vidím ju, keď bola ešte malá. Asi vo
svojich troch rokoch začala hovoriť, ale nie každý jej slovám rozumel. Bola
priateľská, dávala svoju vôľu najavo, no niekedy to bolo zábavné. Veľa sme sa spolu
smiali. Napriek tomu, že sme nevedeli, čo nás čaká, snažili sme sa cítiť dobre a žiť
pre danú chvíľu. Raz, keď sme s priateľmi trávili príjemné chvíle s Agneškou sediac
i nf o r máci e 5- 6•2 010
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na koberci obklopení hračkami, vyzvali ma priatelia,
aby som im prekladala dcérkinu reč, lebo jej chcú aj oni
porozumieť.
Tlmočila som jej reč a postupne jej začali rozumieť aj iní.
Teraz je z nej veľká slečna. Ako 23-ročná ukončila
praktickú školu. Od septembra 2010 je doma, pretože
sa už nechce vrátiť do denného stacionára. Možno by aj
chcela, keby tam bolo pre ňu zaujímavé zamestnanie.
Porozprávať sa môže aj v klube. To je pre ňu zatiaľ
postačujúce.
Zdravotné problémy sú naďalej súčasťou Agneškinho
každodenného života. Stará sa o ňu viacero odborníkov:
Berú ju rovnako ako ostatných pacientov, ktorí nemajú
komunikačné problémy. Dokonca jej vykajú. Nepovažujú
ju za dieťa, ale za partnera. O svojich problémoch hovorí
sama. Čím ďalej tým menej hrám úlohu jej tlmočníčky.
Sama ma presvedčila, že dokáže riešiť svoje úlohy bez
cudzej pomoci. Niekedy predsa len potrebuje
starostlivosť druhej osoby, napríklad nevedela by si
aplikovať očné kvapky. Rodina, priatelia, odborníci ma
naučili ju prijať takú, aká je a podporujú ju dodnes. Pri
rozhodovaní tiež potrebuje pomoc podporujúcej osoby.
Každý človek sa občas ocitne v situácii, keď potrebuje
poradiť – kúpiť auto, uzatvoriť zmluvu s poisťovňou – aj
ja na to potrebujem poradcu. Takými poradcami sme aj
my rodičia pre naše deti s postihnutím. Nikto však nie je
nenahraditeľný. Mali by sme si to uvedomiť, a kým máme
na to silu, mali by sme ich naučiť, čo je treba. Ako? Mali
by sme ich zapojiť ich do života komunity, dať im šancu
žiť život, ktorý žijú obyčajní ľudia. Mali by sme s nimi
chodiť na nákupy, aby to raz dokázali samé, chodiť do
kina, do divadla, aby ich spoznali aj iní.
Ako trávi svoj čas moja Agneša? Má svoje záľuby ako
hocikto iný. Rada pozerá seriály. Dokáže byť sama, ale
predsa len má pri tom radšej spoločnosť, lebo sa môže
o tom porozprávať. Má rada hudobné kapely, rada počúva
hudbu alebo píše texty piesní do počítača. Každý piatok
už roky kupuje isté noviny, jedny babke a ďalšie pre seba.
Má rada aj recepty. Niekedy aj spolu varíme. Vždy mi
povie, na čo má chuť a dokáže na to nakúpiť aj potraviny.
V praktickej škole to bolo bežné, ale kým ma o tom
nepresvedčila pani učiteľka, neverila som tomu. Moja
priateľka mi vravela, že nepomôžeme našim deťom tým,
že im budeme klásť jedlo na tanier, ale tým, že ich
naučíme, ako to majú robiť. Všetko čo platí pre výchovu
zdravých detí, platí aj pre deti s postihnutím. Nerobme
z nich „večné deti“, tým totiž ubližujeme aj sebe.
Obdivujem schopnosť svojej dcérky, ako sleduje termíny

i n f or m ác ie 5 -6 • 2 010

návštev u lekára členov celej našej rodiny, a vopred nás
upozorňuje, aby sme ich nezabudli. Pozná dátumy narodenín a menín svojich priateľov, a vždy vie, akým darom
ich potešiť. Jej vnútorný svet sa prejavuje vo výtvarných
prácach, sú plné rôznych farieb a často ich oceňujú na
výstavách doma aj na celoštátnej úrovni. Ja som nikdy
nevedela maľovať tak, ako to dokáže ona.
Nikdy som jej nenútila obliecť si to, čo si nepriala, má
svoj vkus. Rada s ňou nakupujem aj oblečenie, lebo vyjde
s peniazmi, čo má v dispozícii, a vyberie si to, čo naozaj
potrebuje a čo jej pristane.
Všetky moje postrehy mi pomáhajú porozumieť aj jej
priateľom z klubu ZPMP. Majú sa vzájomne radi napriek
tomu, že niekedy dôjde aj ku konfliktom, nuž nedá sa to
bez nich, ale aspoň získajú skúsenosti, ako riešiť problémy.
Kým kluby dôchodcov sú u nás samozrejmosťou, kluby
pre ľudí s mentálnym postihnutím a ich priateľov sú
zriedkavé. Našťastie, v Dunajskej Strede sa o našom
klube dozvedá čoraz viac občanov, a tak sa tento klub
hádam stane samozrejmosťou aj pre ostatných.
Keď kultúrny súbor Agapé pripravuje program na verejné
vystúpenie, mladí umelci počúvajú len svoju šéfku, pani
učiteľku Anikó Uher z centra voľného času. Je to pekný
príklad pre nás zdravých, že ľudia s MP majú rezervy aj
v intelektuálnych schopnostiach. Chcú sa učiť a vďaka
vhodnej pomoci to zvládnu. Obdivujem ich vytrvalosť,
snahu sa naučiť niečo, čím robia radosť nielen sebe, ale
hlavne niekomu, kto ich miluje, a koho tiež majú radi.
My rodičia sme veľmi vďační pani učiteľke, lebo s nimi
dokáže úžasné veci. Uvažovanie je súčasťou ich každodenného života, ako aj slobodná voľba, čo chcem a čo
nechcem jesť, čo chcem robiť a s kým sa chcem kamarátiť
či kam chcem práve teraz ísť s kamarátkou...
Úspešnosť našej práce je zmerateľná. Čím? Spokojnosťou
našich mladých. Vidia ju aj naši susedia, známi a takmer
každý, kto je s nimi v kontakte. Zbúrať predsudky konzervatívnych ľudí, najmä úradníkov, nedokážeme naraz.
Zmena myslenia ešte chvíľočku potrvá. Vinu na tom má
aj minulý režim, ktorý pre ľudí s postihnutím vybudoval
veľké inštitúty na okraji sídiel, akoby ich bolo treba
izolovať pre infekčné ochorenie. Celý život žili podľa
ústavného režimu bez možnosti rozhodovať sami za seba
v jednoduchých veciach každodenného života. To je to,
čo my rodičia už nechceme pre svojich mladých. Oni nie
sú iní, iba životná situácia je iná a iné sú aj naše
možnosti pomoci. Prečo by sme im nepomohli!
Ágnes Cséfalvay
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V

Klub ZPMP v Dunajskej Strede

Volám sa Roman Mičlo a do klubu pre ľudí s mentálnym postihnutím chodím už
„nejaký“ ten rok ako dobrovoľník. Za to dlhé obdobie, čo vypomáham, by som mohol
pospomínať, aké rôzne činnosti a aktivity sa pre deti a mládež urobili. Jednoducho,
pestré vyplnenie voľného času, určite si každý prišiel na svoje.
Nedalo mi nevšimnúť si radosť na tvárach všetkých zúčastnených, keď sa stretli
a živo debatovali o tom, čo majú nové a čo zaujímavé sa odohralo, odkedy sa
naposledy videli. Majú navzájom dobré vzťahy a sú veľmi šťastní, ak môžu ostatným
ukázať svoju šikovnosť. Výsledkami ich zručnosti sa potom zvyknú vyzdobovať
a zútulňovať spoločné priestory. Príkladom pre vhodnú dekoráciu sú napríklad
maľované dielka – visiace na stenách mi pripomínajú okná do ríše fantázie.
Samozrejme, že sú medzi šikovnými ešte šikovnejší. Hneď to vysvetlím. Pred rokmi
by som nebol povedal, že by sa aj počítače mohli stať zdrojom zábavy, poučenia
a rozširovania rôznych schopností, hlavne mentálnych. Hoci pracujem prevažne
v kancelárii klubu, zvyknem sa venovať mladým nadšencom počítačovej techniky.
Stačí im párkrát poukazovať, čo ako funguje a ich vlastná zvedavosť ich núti zvládať
aj ťažšie úkony, napr. vyhľadať si rôzne informácie, pozerať videoklipy či dokonca
chatovať. Samozrejme, že tým myslím, že zvládajú Internet.
Viem, že by chceli zvládať oveľa viac. Zaujímajú sa o veci, ktoré sú spojené
so skutočným životom, kde to už nie je hra, ale každodenné povinnosti:
byť samostatní, môcť pracovať a vedieť si zarobiť peniaze.
Klub ZPMP sa snaží vytvoriť podmienky, aby sa formou hry mali možnosť pripraviť sa
do života. Bohužiaľ, nestačí byť dostatočne nadšený pre vec, keď plány hatí kopa
iných faktorov, ktoré sa ťažko ovplyvňujú.
Roman Mičlo

ruku drží „nedá sa“ a za druhú „ono nevie“. Vtedy závidíte Donovi Quijotovi. Dobre
padne pomoc priateľa, ktorý vie a chce pomôcť a hlavne chápe, napr. aj pocit
šťastia, ktorý vás obleje, keď nákup v hypermarkete prebehol bez problému alebo
únavu, keď skláňate hlavu na vankúš a deň prešiel bez toho, aby krehká duša vášho
dieťaťa dostala ranu od života.
A duša sa ťažko hojí. Telo poslúcha o niečo lepšie, ale aj jemu treba pomôcť. Veľmi
vďačne a plní očakávania zbalíte veci a vyberiete sa na rekondičný pobyt, kde sa
vaše dieťa snaží zžiť s ľuďmi na pláži, vyhrieva sa a lieči si telo, uvoľňuje kĺby a cíti
sa také rovnako zdravé ako všetci naokolo. Zrazu ste šťastní, aspoň chvíľu... A tá
kára plná obáv, starostí, ale aj bolestnej radosti nie je taká ťažká. A preto píšete:
“Srdečný pozdrav...“
MUDr. Kubániová Mária, člen ZPMP Trnava

Zo života m
iestnych Z
PMP

P

SuperNova 2010

S

Pohľadnica z Talianska
„Srdečný pozdrav z Lido di Jesolo Vám zasiela...“ Toto bol najčastejší text
pohľadnice, ktorú odosielali členovia ZPMP z Trnavy v júli tohto roka zo svojej
týždňovej dovolenky.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Trnave oficiálne existuje od
r. 1993. Je nás okolo 200. Jedni prichádzajú, iní odchádzajú... Spája nás
starostlivosť o naše deti s mentálnym alebo kombinovaným postihnutím. Je to
úväzok na celý život. A tak bojujete za dieťa, za seba a ide to ťažko, keď vás za jednu
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Prvý ročník súťaže talentov pod názvom SuperNova 2010 sme po nultom a skúšobnom ročníku usporiadali v spolupráci so ZPMP Nádej v Poprade. Po dohode s predsedníčkou združenia Mgr. Agnesou Zelenou sme využili aj priestory združenia na
výstavu výrobkov miestnych združení. No najväčšiu pozornosť venovali naše talenty
svojim vystúpeniam v súťažnej časti samotného finále. Vo Veľkom finále SuperNovy
2010 sa predstavili spevom, tancom a prednesom súťažiaci z jednotlivých združení
nášho regiónu, a to z Popradu, Kežmarku (dve skupiny), Prešova, Stropkova
a z Vranova nad Topľou, spolu vystúpilo 40 finalistov v 6 blokoch – a bol to
fantastický zážitok! Zvíťazili všetci! Mne sa najviac páčil skvelý Bohdan Beck
s baletným vystúpením v sprievode piesne „Rozvíjej se poupátko“. Každý
reprezentant dostal krásny diplom, keramickú sošku a sadu na maľovanie, prípadne
plyšovú hračku priamo z rúk predsedníčky poroty PhDr. Terézie Semaňákovej,
PhD. Celú akciu podporili: Ministerstvo kultúry SR, Hotel Tatra, firmy Uniplast
a Dynamic LP, organizačne aj všetci dobrí ľudia zo ZPMP Nádej Poprad a Chránenej
dielne Dúha. Všetkým úprimne ďakujeme!
Mgr. Tomáš Miňo, riaditeľ KPC ZPMP v PK, n. o., Vranov nad Topľou
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Etické aspekty starnutia ľudí s mentálnym
postihnutím z pohľadu lekára
stihnutie
o
p
e
ln
tá
n
e
m
Staroba a

S

Úvod
Starnutie je prirodzenou súčasťou ľudského života,
prináša so sebou mnoho zmien v oblasti fyzickej,
psychickej aj sociálnej. Často sa nazýva aj jeseňou života.
Uvedomenie si a pochopenie zmien prebiehajúcich
u starnúcich ľudí umožňuje hľadať správny špecifický
prístup. U ľudí s mentálnym postihnutím musí byť prístup
ešte špecifickejší, lebo sa sumujú problémy vyplývajúce
z prirodzeného starnutia a mentálneho postihnutia.1
Význam etických problémov v medicíne a zdravotníctve
na začiatku 21. storočia narastá. Súvisí to s rýchlym
až revolučným napredovaním biomedicínskych vied
a prienikom najmodernejších biologických a informačných technológií a prístrojovej techniky nevídaného
výkonu a možností až priamo k lôžku pacienta. S narastajúcou efektívnosťou moderných diagnostických
a liečebných metód, s možnosťou ovplyvňovania
celulárnych, molekulárnych a nakoniec i genetických
mechanizmov chorôb sú neraz spojené nepredstaviteľné
zdravotné a sociálne riziká. Súčasne prichádzajú na rad aj
otázky o oprávnenosti aplikácie týchto nových poznatkov
a postupov u človeka. A tiež otázky o ich dostupnosti
a spravodlivom využití vzhľadom na výrazné sociálne
nerovnosti súčasných ľudských spoločenstiev a objektívne obmedzené zdroje na potrebnú zdravotnú
starostlivosť.2

• Helsinská deklarácia Svetovej asociácie lekárov (WMA,
1964 až 2008)
• Medzinárodný etický kódex sestier
(ICN – International Council of Nurses, 1973)
• Novelizovaná Lisabonská deklarácia
o právach pacienta (WMA, 1994)
• Medzinárodný dohovor o ľudských právach
a biomedicíne (Rada Európy, Oviedo, 1997)
• Európska charta pacientov seniorov (Medzinárodná
gerontologická asociácia, Madrid, 1997)
Slovenské dokumenty:
• Etický kódex zdravotníckeho pracovníka
(Príloha č. 4 Zákona č. 578/2004 Z.z.)
• Deontologický kódex Slovenskej lekárskej komory
(1992, 1993, 1996 a 1998)
Žiadne dokumenty a kódexy nie sú zárukou toho, že
zdravotnícka prax bude ideálna. Oveľa väčšou zárukou
je etická citlivosť, vnímavosť zdravotníka ako osobnosti.
Jednoduché zoznamovanie sa s etickými deklaráciami,
kódexmi či predpismi však v zdravotníckej praxi nestačí.
Chráni síce do istej miery pacienta pred poškodením
a zdravotníkovi vytyčuje hranice jeho pôsobenia,
ale nezaručuje ešte vždy náležité etické postoje.3

Základné etické princípy

Významné dokumenty
biomedicínskej etiky

Etika všetkých zdravotníkov vychádza zo vzťahu medzi
človekom pomáhajúcim a človekom trpiacim, zo vzťahu
medzi človekom, ktorý sa dobrovoľne rozhodol svoje sily
venovať pomoci iným a tými, ktorí túto pomoc potrebujú.

Medzi najdôležitejšie dokumenty v oblasti etiky patria:
Medzinárodné dokumenty:
• Hippokratova prísaha (5. stor. pr. n. l.)
• Ženevská deklarácia (WMA – World Mediacal
Association, 1948, 1994 a 2006)
• Všeobecná deklarácia ľudských práv (OSN, 1948)
• Medzinárodný kódex lekárskej etiky (WMA, 1949, 1983
a 2006)
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Etika je filozofická náuka o mravnosti, ktorá
systematicky študuje morálnu stránku ľudského konania.
Vždy a za každých okolností je treba rešpektovať
základné princípy etiky, ktorými sú princíp autonómie,
princíp non-maleficiencie, princíp beneficiencie
a princíp spravodlivosti.
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Princíp autonómie. Základom akýchkoľvek práv človeka
je princíp rešpektovania ľudskej osoby a jej dôstojnosti.
Každý ľudský život má jedinečnú neopakovateľnú
a neodňateľnú hodnotu a dôstojnosť, ktorá vyplýva
zo samej podstaty „byť človekom“. Ľudská dôstojnosť
odzrkadľuje jeho bytie a nie jeho funkcie, ktoré môžu
byť narušené, slabé, neužitočné ba odstrašujúce, čo
však nijako nemôže znížiť dôstojnosť samotného „bytia
človekom“. Etická zásada dôstojnosti ľudskej osoby
chráni každý ľudský život bez ohľadu na jeho užitočnosť,
kvalitu, krehkosť či slabosť. Vyplýva z faktu byť človekom
– osobou, čo je atribútom každej ľudskej bytosti od
počatia až po smrť. Preto etickej zásade dôstojnosti
ľudskej osoby odporuje každé konanie, ktoré ohrozuje
život, zdravie a bytostnú integritu konkrétneho človeka.4
Princíp beneficiencie (dobročinnosti) vyžaduje, aby
každý zdravotník konal vždy v najlepšom záujme života
a zdravia pacienta. Salus aegroci suprema lex – Zdravie
pacienta je najvyšším zákonom.
Princíp non-maleficiencie (neškodnosti) zdôrazňuje,
že konanie zdravotníka nesmie pacienta poškodiť.
Charakteristickou črtou našej doby je tzv. ambivalencia
alebo rôznorodosť prístupu viacerých odborníkov.
Znamená to, že aplikovanie konkrétnej liečby pacientovi
pomôže a v inej miere ublíži, prípadne tá istá liečba
je jednému na prospech a druhého poškodzuje.5
Princíp spravodlivosti upozorňuje na to, že starostlivosť
o pacienta musí byť realizovaná bez diskriminácie vo
vzťahu k rase, národu, politickému a náboženskému
presvedčeniu, veku, pohlaviu či spoločenskému
postaveniu pacienta.6

Skutočná realita
Položme si otázku – aká je naozaj skutočnosť?
Z etického hľadiska treba dodať, že okrem finančného
a organizačného zabezpečenia starých ľudí a starostlivosti o starých chorých a postihnutých ľudí vystupujú
do popredia aj problémy tzv. ageizmu a fenoménu
negatívneho obrazu staroby v spoločnosti.7
V skutočnosti je realitou objektívne narastajúca potreba
starostlivosti o vekovo starších pacientov, prípadne
o pacientov s chronickými, nevyliečiteľnými alebo
malígnymi chorobami. V mnohých prípadoch dnešná
medicína a zdravotníctvo nemôže poskytnúť vyliečenie
(angl. cure), vždy sa však musí snažiť poskytnúť primeranú odbornú starostlivosť. (angl. cure). Nikdy by sa
nemala u pacienta pokúsiť o rezignáciu, alebo ho v jeho
zhoršujúcej sa chorobe opustiť. Adekvátna symptomatická,
prípadne paliatívna liečba nielen zlepšuje kvalitu života
v poslednom období, ale je aj zásadnou etickou požiadavkou.2 Starým ľuďom by mala pomáhať celá spoločnosť
optimálne zvládnuť problémy spojené so starobou,
chorobou či postihnutím, aby mohli obdarovávať iných
svojou múdrosťou a obohacovať dané ľudské spoločenstvo
svojou prítomnosťou. Nesmieme zabudnúť, že najvýraznejším ukazovateľom kultúrnosti a kvality spoločnosti
nie sú štatistické údaje o spotrebe, ale predovšetkým
vzťah k deťom, k starým a postihnutým ľuďom. Náuka
o starnutí – gerontológia – vychádza z chápania staroby
ako hodnoty, ktorú treba nanovo spoznávať a chrániť. Je
vlastne odpoveďou na ageizmus – odmietavý postoj voči
starým ľuďom, ktorý je typický pre konzumnú spoločnosť.
Termín ageizmus je odvodený od anglického slova age
– vek – a zaviedol ho v r. 1968 R. Butler, riaditeľ
amerického Národného inštitútu pre starnutie.
Ageizmus, podobne ako rasizmus, patrí k tým negatívnym
javom, ktoré ohrozujú základy danej civilizácie a stoja pri
zrode väčšiny súčasných konfliktov, pretože vyjadrujú
neakceptáciu a odmietnutie odlišnosti druhého,
podnecujú agresivitu a nenávisť, dôsledkom čoho je
intolerancia, atomizácia spoločnosti, vyhrotený
generačný boj a bezohľadné použitie akýchkoľvek
prostriedkov na likvidáciu tých, čo sú z rozličných
dôvodov považovaní za protivníkov.4
Roky prosperujúca naša spoločnosť si zatvárala oči pred
ľuďmi chronicky chorými, zdravotne postihnutými
a bezmocnými. Po roku 1989 sme bežnej spoločnosti
postupne odkrývali dvierka do sveta ľudí so zdravotným
postihnutím. V prvom rade sa záujem sústredil na deti
s postihnutím a časť spoločnosti bola ochotná pomôcť

Stratégia zdravotníctva 21. storočia
V nadväznosti na Svetové zasadnutie o starnutí a starobe
vo Viedni (2008) bola koncipovaná základná stratégia,
zjednodušene označovaná ako 4 x D, ktorá hovorí o tom, že
komplexnú starostlivosť o osoby vyššieho veku je potrebné:
• demedicionalizovať – medicína nemôže vyriešiť
problémy celej staroby, jej povinnosťou je postarať
sa o starých chorých ľudí,
• deinštitucionalizovať – starostlivosť uskutočňovať
hlavne v domácom prostredí,
• deprofesionalizovať – umožniť každému, kto chce,
je ochotný a schopný, aby mohol participovať na
starostlivosti o starých ľudí,
• desektorizovať – derezortizovať – to je okrem rezortu
zdravotníctva a sociálnych vecí zapojiť aj iné rezorty,
ktoré môžu pomôcť pri riešení čiastkových problémov.7
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a podporiť jednotlivcov či skupiny cez projekty, nadácie,
benefičné koncerty alebo iným spôsobom. Zmenila sa aj
legislatíva v prospech ľudí so zdravotným postihnutím.
Avšak dospelí a starnúci ľudia s mentálnym postihnutím
menej oslovili svojimi problémami našu verejnosť. Pred
problémami seniorov s mentálnym postihnutím sa stále
zatvárajú oči, srdcia i dvere.
Naše zdravotníctvo nie je nastavené a pripravené, aby
poskytlo služby tejto kategórii občanov. Oni si vyžadujú
pre svoje postihnutie nielen viac zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, ale aj väčšie pochopenie, viac
trpezlivosti a času pri vyšetrení a viac pokory zo strany
zdravotníkov. Problém však nie je len na strane zdravotníkov, ale aj v systéme zdravotníckej starostlivosti.
Za ošetrenie občana s mentálnym postihnutím, občana
ťažko komunikujúceho, dezorientovaného nedostáva
lekár žiadne navýšenie výkonov pre zdravotné poisťovne.
Lekári sa vyhovárajú, že za ten čas by ošetrili troch
– štyroch pacientov.
Tento rok sme boj o zlepšenie zdravotníckej starostlivosti
o ľudí so zdravotným postihnutím cez Radu vlády pre
otázky občanov so zdravotným postihnutím prehrali.
Požiadavky ocenilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, avšak Ministerstvo zdravotníctva SR ich
neakceptovalo.8

Občas sa musím sami seba pýtať, ako tento čas využívame:
• Našli sme si čas, aby sme navštívili starých
a postihnutých ľudí a láskavo sa s nimi porozprávali?
• Chceme sa o nich starať?
• Môžeme sa o nich starať?
• Vieme sa o nich starať?
Nezabúdajme, že vzťah k starobe sa utvára počas celého
života každého z nás. Dnešná spoločnosť považuje za
najvyššie hodnoty výkon, kariéru, úspech, zdravie,
mladosť a krásu a zamieňa si dôstojnosť človeka s jeho
užitočnosťou.9
m. prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc.
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Záver
Neriešenie problémov starnúcich občanov s mentálnym
postihnutím s deficitom starostlivosti je v rozpore
s ľudskými právami, etickými princípmi, európskou
kresťanskou kultúrou, s ekonomickými dôsledkami,
ale aj s politickými presvedčeniami. Je nevyhnutné, aby
spoločnosť prehodnotila súčasné postoje k tým, ktorí
nemajú zabezpečenú dostatočnú zdravotnícku a sociálnu
starostlivosť, kvalitné, dostupné a efektívne sociálne
služby, ktoré zaručia kontinuitu starostlivosti a ktoré
budú zodpovedať právam všetkých ľudí a ich meniacim
sa potrebám. Riešenie týchto problémov je v našej
spoločnosti veľmi naliehavé a k nemu je potrebná
politická vôľa, profesionálna zodpovednosť odborníkov
zo zdravotníckej, sociálnej, vzdelávacej, charitatívnej
a právnej oblasti, finančné a materiálne zdroje, ale
hlavne morálna zodpovednosť a ľudskosť nás všetkých.
Zachovanie ľudskej dôstojnosti je kľúčovým etickým
aspektom pri ošetrovaní starých a mentálne
postihnutých ľudí. Ľudskú dôstojnosť nemožno stratiť
ani v starom veku. Každý deň máme 24 hodín k dispozícii.
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služieb Pohorelská Maša
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Domov sociálnych služieb Pohorelská Maša sa nachádza v malebnom prostredí
Horehronia, neďaleko okresného mesta Brezno. Sídli v historickej budove kaštieľa,
niekdajšieho letného sídla bulharského cára Borisa Coburga. Od 30. rokov minulého
storočia sa kaštieľ využíva na sociálne účely.

V

V roku 1950 tu otvorili ústav pre mentálne postihnutých a domov dôchodcov, ktorý
sa v roku 1962 zmenil na Ústav sociálnej starostlivosti pre ľudí s mentálnym
a somatickým postihnutím. Spočiatku tu boli umiestnené deti vo veku od 3 do 12
rokov, neskôr sa horná veková hranica posunula až na 26 rokov. V roku 1972 sa ústav
rozšíril o budovu v Červenej Skale, kde boli umiestnení imobilní ľudia s postihnutím.
Ústav prešiel mnohými rekonštrukciami a rozšíril sa o novo zakúpené budovy.
V roku 1998 sa premenoval na Domov sociálnych služieb. Neskôr sa rozšíril o budovu
bývalej materskej škôlky, ktorá po rekonštrukcii slúži 17 klientom.
V roku 2006 sme odkúpili rodinný dom v obci Pohorelá, čo umožnilo zriadenie
podporovaného bývania rodinného typu. Bol to prelomový rok v oblasti sociálnych
služieb, keď sa DSS zapojil do transformačného projektu zariadení sociálnych
služieb s cieľom sociálnej a pracovnej integrácie ľudí s postihnutím zmenou kvality
poskytovaných služieb.
Klienti majú často odlišný pohľad na kvalitu poskytovanej služby z pohľadu svojich
potrieb a očakávaní v porovnaní s reálne poskytovanou službou. Preto sme zapojili
klientov do prípravy a realizácie zásadných zmien v systéme a obsahu poskytovaných
služieb. Táto zmena priniesla:
! skvalitnenie sociálnych služieb, zmenu kvality života, v ktorej je stredobodom
pozornosti človek s postihnutím, jeho potreby, požiadavky, záujmy a plány do
budúcnosti, od ktorých závisí aj pracovná činnosť zamestnancov nášho
zariadenia,
! preškolenie všetkých zamestnancov zamerané na rozvoj komunitných sociálnych
služieb, zmenu myslenia, sociálne služby založené na úcte, akceptácii,
subsistencii a osamostatňovaní klienta, pričom mieru samostatnosti určuje sám
klient a kvalita sociálneho prostredia,
! participáciu klientov na kvalite sociálnych služieb,
! zmenu plošného princípu vzdelávania na adresný, zameraný na konkrétneho klienta,
! vytvorenie podporovaného bývania rodinného typu v neďalekej obci Pohorelá pre
sedem ľudí s postihnutím,
! pracovnú integráciu pre 10 klientok v chránenej dielni súkromnej podnikateľky
pri výrobe obalového materiálu na cestoviny,
! nezávislý život – normalizáciu, čo pre ľudí s postihnutím znamená spôsob života
čo najviac podobný spôsobu života bežného človeka.

V súčasnosti je Domov sociálnych služieb Pohorelská Maša zariadenie pre 122 ľudí
s mentálnym postihnutím rôzneho druhu a stupňa postihnutia aj špecifickými
poruchami správania vo veku od 6 do 46 rokov. K domovu patria tri samostatné
budovy (pobočky) a zariadenie podporovaného bývania v neďalekej obci Pohorelá.
i n f or m ác ie 5 -6 • 2 010
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Pobočka Červená Skala je vzdialená od hlavnej budovy
15 kilometrov. Žije tu 16 detí vo veku do 18 rokov, ktorým
sa okrem komplexnej starostlivosti poskytuje aj
výchovno-vzdelávacia; zabezpečujú ju učiteľky zo ŠZŠ
v Polomke. Jeden klient je integrovaný do Špeciálnej
základnej školy v Polomke.
Pobočka Pohorelská Maša je vzdialená od hlavnej
budovy 100 metrov, nazýva sa „tréningový dom“, žije tu
17 klientok (prevažne dospelé ženy v ľahkom a strednom
stupni postihnutia). Zameriavame sa predovšetkým na
ich osobnostný rozvoj, prípravu k samostatnosti,
zodpovednosti, spolupatričnosti, sociálnej integrácii na
vstup do podporovaného bývania. U klientok prevládajú
samostatné pracovné činnosti v pracovno-terapeutických
skupinách, pracovný proces sebaobslužných činností
a prípravy jedál, práca a sebarealizácia v dielňach
(tkáčska, keramická, fotografická).
V hlavnej budove DSS je 82 klientov na štyroch
oddeleniach. Na troch oddeleniach ide o klientov
v hlbokom a ťažkom stupni postihnutia, ktorí sú celkovo
obmedzení v motorickom a neuropsychickom vývine.
Nevytvára sa u nich reč, len zvukové prejavy pudových
a afektívnych reakcií. Títo klienti sú odkázaní
na celoživotnú starostlivosť, pracujeme s nimi
prostredníctvom minimálnych signálov (mimika, gestá,
zvuky, pohyby). Dôraz kladieme na zvýšenie kvality
života práve u týchto klientov a odstránenie stereotypných zaužívaných činností. Títo klienti navštevujú
arte dielňu, realizujeme s nimi muzikoterapeutické
sedenia, bazálnu stimuláciu, individuálne sa sebarealizujú v denných miestnostiach. Štvrté oddelenie DSS je
oddelenie sociálnej rehabilitácie a pracovnej terapie.
Je tu 30 klientov v rôznom stupni postihnutia, u ktorých
prevláda sociálna rehabilitácia, pracovná terapia
v dielňach: tvorivej, pestovateľskej, multifunkčnej,
rozvíjanie pohybovej aktivity v novovzniknutom Fitnes.
Ambulantná forma denného pobytu sa poskytuje
v hlavnej budove DSS od roku 2007 pre ľudí s postihnutím z domáceho prostredia.
Podporované bývanie NÁDEJ v Pohorelej je
novovzniknutým zariadením DSS v rámci
transformačného cyklu, kde od 10. 12. 2008 našlo domov
7 klientok v ľahkom stupni postihnutia. Tieto klientky sa
sociálne, pracovne a spoločensky integrujú do komunity
obce. Sú zamestnané v miestnej chránenej dielni na
výrobu obalového materiálu na cestoviny. Ich spôsob
života sa rapídne zmenil a podobá sa tomu nášmu.
Domov sociálnych služieb je rozpočtovou organizáciou
v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického
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samosprávneho kraja. Napriek tomu, že sme veľkokapacitné zariadenie s troma pobočkami a podporovaným
bývaním, nastúpili sme cestu inovatívnych zmien
v prospech skvalitňovania a poskytovania sociálnych
služieb, pracovnej a sociálnej integrácie pre ľudí
s postihnutím.
Chceme preklenúť bariéru predsudkov voči ľuďom
s postihnutím. Poukázať na zmysel ich života, prácu,
sebarealizáciu podľa ich možností a schopností, záujmy
a potreby. Ničím sa nelíšia od tých našich. Problém pre
človeka s postihnutím nie je v ňom samom, ale v bariérach,
ktoré vytvorila spoločnosť a ktoré boli donedávna
diskriminujúce. V súčasnosti sa veľa hovorí o integrácii,
pracovnom uplatnení ľudí s postihnutím do spoločnosti,
podporovanom zamestnávaní, sebaobhajovaní, sociálnej
rehabilitácii a podobne. Cieľom našej práce v DSS je
zamerať sa na pracovné uplatnenie a sebarealizáciu ľudí
s postihnutím v dielňach domova, ale aj mimo zariadenia. Ich prístup k práci na základe dobrovoľnosti,
spontánnosti, potrieb a individuálnych záujmov.
Prostredníctvom sociálnej rehabilitácie, pracovnej
terapie formovať, prehlbovať, upevňovať pracovné
zručnosti a schopnosti ľudí s postihnutím vyplývajúce
z druhu a stupňa postihnutia, poruchy správania, ktoré
sú u každého človeka s postihnutím iné. Poukázať na
veľký význam pracovnej terapie v zariadeniach sociálnych
služieb, ktorá vo veľkej miere vplýva na kvalitu života
klienta, na jeho osobnostný rozvoj a individuálne
potreby, ovplyvňuje jeho manuálne zručnosti a schopnosti. Práca napĺňa život ľudí s postihnutím zmysluplnou
činnosťou, dáva im pocit užitočnosti, zodpovednosti,
vedie k aktívnemu využívaniu voľného času a v neposlednom rade pôsobí stimulujúco na motoriku a percepciu.
Práca a jej činnosti majú pre ľudí s postihnutím obrovský
význam po stránke fyzickej a psychickej. Ak je práca
primeraná, odčerpáva určité množstvo energie, ktoré by
sa mohlo vybíjať aj negatívnym spôsobom, agresivitou
alebo deštrukciou. Aktivizuje narušené vnímanie ľudí
s postihnutím, rozvíja ich výkony, zvyšuje citlivosť voči
podmienkam, zdokonaľuje diferenciačné schopnosti,
pôsobí na všestranné rozvíjanie osobnosti človeka:
rozvíja myslenie, reč, fantáziu, tvorivosť, prebúdza
životné záujmy. Väčšina ľudí s postihnutím sa naučí
pracovať a pracuje podľa svojich možností a schopností.
V domove máme vytvorených niekoľko dielní, v ktorých
pracujú klientky na základe dobrovoľnosti, spontánnosti,
voľného prístupu, vlastného presvedčenia urobiť niečo
pre seba a pre svoje sebazdokonalenie. Klientky sa môžu
uplatniť v tkáčskej, keramickej, tvorivej, pestovateľskej,
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arte- a fotografickej dielni. Dielne poskytujú klientom
pracovné príležitosti pod vedením a dohľadom inštruktorov sociálnej rehabilitácie, pracovných terapeutov
a sociálnych pracovníkov. Dielňa má pripraviť klientov na
konkrétnu prácu, ktorou nadobúdajú potrebné zručnosti
a pracovné návyky v rámci svojich možností a schopností,
komunikačných a sociálnych zručností, potrieb, požiadaviek a záujmov. Dôraz je kladený na sebarealizáciu
každého klienta. Vyhľadávame situácie, v ktorých by
mohol byť úspešný každý klient, podporujeme jeho
manuálne zručnosti a schopnosti podľa dispozícií,
ktoré sú u každého človeka s postihnutím iné.
Keramická dielňa dáva možnosť ľuďom s postihnutím
prostredníctvom hmatu, modelovania z hliny vyjadriť
svoje myšlienky, nálady a pocity. Hlina je úžasný materiál
z pohľadu terapeutov. Je totiž schopná na seba vziať
– „pochovať“ – pocity hnevu, strachu, smútku, depresie
a zúrivosti. Práca v dielni je pre klientky zaujímavá,
kreatívna, motivuje k pekným dekoratívnym výrobkom.
Tkáčska dielňa ponúka zachovanie ľudových tradícií,
ktoré sa viažu na lokalitu Horehronia: tkanie na krosnách,
vyšívanie rôznymi spôsobmi, pletenie, háčkovanie.
Postupy vyžadujú jemnomotorické výkony, presnosť
pohybov, koordinovanú činnosť obidvoch rúk. Z tohto
hľadiska patria tieto činnosti medzi náročnejšie, nie
každý človek ich ovláda.
Pestovateľská dielňa umožňuje osvojenie si poznatkov
o pôde, obrábaní a hnojení pôdy, o pestovaní, ošetrovaní
ovocia a zeleniny a pod. Všetko, čo sa naučia teoreticky,
využívajú priamo v práci na svojom pozemku alebo
v skleníku. Pracovná terapia začína inštruktážou o bezpečnosti pri práci s použitím náradia: motyky, rýľ,
zabezpečením pracovného odevu a obuvi.
Odpozorovaním, názornou ukážkou pracovnej činnosti,
slovným usmerneným od inštruktorov, neprestajným
cvičením pracovných úkonov, tréningom sa klientky
zdokonaľujú v pracovných zručnostiach. Vypestujeme
zemiaky, mrkvu, petržlen, kaleráb, hrach, jahody,
v skleníku uhorky, paradajky, priesady kvetov. V areáli
domova si klientky vytvorili aj niekoľko kútikov živej
prírody, skaliek, okrasných kvetov, živého plota, ktoré
dotvárajú príjemné prostredie na relax.
Prvoradým cieľom v arte dielni nie je vytvorenie
umeleckého diela, ale prostredníctvom sebavyjadrenia
klienta (kresba, čmáranie, výber farieb) pozitívne
ovplyvňovať jeho správanie a komunikovať s ním.
Cieľ arteterapie v domove charakterizujeme a vystihujú
ho slová: spoznať (poznanie je dôležitý predpoklad
pochopenia sa ľudí navzájom, rešpektovania sa,
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tolerancie), zažiť (zažiť niečo nové prostredníctvom krásy
výtvarného umenia), tvoriť (originálne myšlienky,
predmety podľa vlastnej fantázie a predstavivosti).
Multifunkčná dielňa vychádza v ústrety jednej z mála
požiadaviek klientov, a to je práca na počítači.
Fotografická dielňa umožňuje klientkam zachytávať
zaujímavé momenty svojho života, aktivít v domove,
zmeny v prírode... a tvoriť fotoalbumy.
Fitnes: telesná výchova a pohybové aktivity majú
nezastupiteľné postavenie pri formovaní rozvoja
osobnosti našich klientov, telesnej zdatnosti, obratnosti,
vytrvalosti a fyzickej kondície, stimulujú aktivitu
a v neposlednom rade predchádzajú pohybovej apatii
a obezite.
Muzikoterapia: cieľom je akékoľvek použitie hudby
v prospech klienta, obnovenie, korekcia, udržanie a zlepšenie mentálneho a fyzického zdravia, predchádzanie
negatívnym spôsobom správania, odreagovanie sa
prostredníctvom terapeutických účinkov pôsobiacich
hudobných nástrojov a hier.
Niekedy sa stane, že klienti sú v dôsledku svojho
postihnutia a zlej psychickej nálady len pasívnymi
pozorovateľmi činnosti inštruktora. Potrebujú viac
komunikovať, vyrozprávať sa o tom, čo ich trápi, ako by
si predstavovali svoj život a pod. Veľmi dôležitou časťou
pracovnej terapie, osobnostného rozvoja je otvorená
komunikácia, vybudovanie si pevného a priateľského
vzťahu medzi klientom a zamestnancom založenom
na dôvere, akceptácii a zodpovednosti. Klienti nášho
zariadenia majú možnosť plne participovať a aktívne sa
zapájať do procesu skvalitňovania sociálnych služieb.
V komunite sa vedú živé diskusie o práci v chránenej
dielni, o dielňach, ktoré by mohli ešte pribudnúť,
o akciách počas roka, o letnej dovolenke, zariaďovaní
izieb a nákupoch kozmetiky, o vychádzkach, návštevách
u príbuzných a pod.
Súčasťou procesu skvalitňovania sociálnych služieb
klientom je aj práca prostredníctvom individuálnych
plánov rozvoja osobnosti. Každý klient nášho zariadenia
má vypracovaný svoj individuálny plán, na ktorom plne
participoval s inštruktorom, sociálnym pracovníkom
alebo zdravotníkom. Odrážajú sa v ňom jeho potreby
a záujmy, v čom by chcel byť samostatnejší, zručnejší,
komunikatívnejší, čo najmenej závislý od pomoci inej
osoby, stanovia sa ciele, ale aj spôsob, akým budú
napĺňané. Na základe týchto cieľov si každý klient buduje
svoj status prostredníctvom úlohy, ktorú si stanovil
z vlastnej potreby alebo iniciatívy. Dnes sa v našom zariadení uplatňuje a realizuje adresný princíp vzdelávania,
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t.j. adresne zameraný na konkrétneho klienta, kým v minulosti to bolo plošné
vzdelávanie na základe „našich výchovných osnov“.
Významným úspechom je práca desiatich klientok mimo zariadenia domova,
v chránenej dielni p. Anny Krešákovej v obci Pohorelá pri výrobe obalového
materiálu na cestoviny. Zmysluplná práca, nové poznatky a skúsenosti ich napĺňajú
spokojnosťou a šťastím, že urobili niečo potrebné pre iných. Práca v kolektíve ľudí
z komunity obce i mimo neho prináša klientkam určitý pocit sebauvedomenia si,
vlastnej zodpovednosti, spolupatričnosti k skupine ľudí. Prispieva k integrácii,
sociálnej inklúzii a nezávislému spôsobu života.
Už štvrtý rok v DSS prebieha transformácia zariadenia zameraná na zvýšenie
kvality poskytovaných sociálnych služieb s cieľom sociálnej a pracovnej integrácie
ich obyvateľov. Jedným z jej cieľov bolo umožniť siedmim klientkam, ktoré sú
zamestnané v chránenej dielni, žiť plnohodnotným spôsobom života v podporovanom bývaní mimo hlavnej budovy DSS. Ich sny a nádeje sa naplnili 1. 12. 2008, keď
začali bývať v zrekonštruovanom rodinnom dome v obci Pohorelá. Každá z nich má
svoje súkromie, na izbách bývajú vo dvojici alebo samostatne. Ich spôsob života
nadobudol iný rozmer, rapídne sa zmenil. I keď začiatky boli veľmi ťažké: zvyknúť
si na každodenné raňajšie vstávanie do práce, prípravu raňajok, ustlanie postele,
vyvetranie izby. Potom sa rýchlo umyť, namaľovať a ponáhľať sa do práce. Po práci
ísť do obchodu na nákup, aby bolo čo uvariť na večeru, oprať, ožehliť, upratať izbu,
veľa času na oddych a relax im nezostávalo. Prvé dni boli klientky unavené, dá
sa povedať, že aj nešťastné, lebo toho všetkého bolo na ne akosi priveľa. Odísť
z veľkého kolektívu, kde bolo o všetko postarané (navarili kuchárky, bielizeň sa
oprala a ožehlila v práčovni, izby poupravovala upravovačka) a teraz si toto všetko
robí každá samostatne. A ešte k tomu pribudla robota.
Toto všetko vyžadovalo len určitý čas potrebný na adaptáciu novému rytmu života,
ktorý doteraz vôbec nepoznali alebo ho poznali z nášho voľného rozprávania: o tom,
čo robíme doma, ako funguje domácnosť, ako to všetko popri robote zvládneme
a pod. Pre nich to bolo niečo nové, neznáme, na čo si potrebovali zvyknúť. Po skoro
roku skonštatovali, že by spôsob života v podporovanom bývaní nevymenili za nič na
svete. Týmto klientkam sme otvorili reálnu bránu do života nás všetkých, prekonali
sme bariéru a predsudky o ľuďoch s postihnutím a otvorili sme oči všetkým ľuďom
okolo, že aj človek s postihnutím sa môže zúčastňovať bežného spoločenského
života na rovnakej úrovni ako ostatní.
Na záver chcem poukázať, že aj ľudia s postihnutím sa môžu pracovne uplatniť
či už v rámci zariadenia alebo mimo neho, čo prispieva ich osobnostnému rastu
a sebavedomiu. Súčasné sociálne služby sú plné dynamiky, pohybu a rýchlych zmien,
našou prácou chceme prispieť k tomu, aby ľudia s postihnutím boli dostatočne
pripravení na budúcnosť, za ktorou je veľa otáznikov, neistôt, ale aj otvorených
možností a reálnych šancí, aby ľudia s postihnutím vedeli čo najlepšie žiť svoj
nezávislý život v čase plnom dynamiky a rýchlosti, v čase snov a tvrdej skutočnosti.
Takíto ľudia nie sú len objektom sociálnych služieb, ale aj jeho aktívnymi
spolutvorcami.
Mgr. Prčová Martina
vedúca sociálno-výchovného úseku DSS Pohorelská Maša
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Sandro Milučký: Som spotený od šťastia
Koncepcia: Júlia Kunovská, grafická úprava: Zuzana Chmelová
Vydal B+advertising, Bratislava 2010, ISBN 978-80-970373-0-7

V

V knižke malého formátu so zaujímavou obálkou sa skrýva vyše 150 malých „básničiek“
– vtipných komentárov, sentencií, aforizmov, ľahkých kratučkých dialógov matky
a syna, ktoré odhaľujú niečo z každodenných rituálov v živote chlapca, dnes už
mladého 22-ročného muža s ťažkým postihnutím. Sandro je na vozíku, nemôže
dobre artikulovať a výpočet jeho zdravotných problémov by bol dlhý. To, čo čítame,
však hovorí o jeho vnútornom pocite šťastia, zmysle pre humor, intenzívnom
vnímaní sveta okolo a radosti zo slov, ktoré sú jednoduché, ale dokážu tak veľa
vyjadriť. Spisovateľ Pavel Vilikovský v predslove o príbehu, ktorý kniha rozpráva,
hovorí: „Ukazuje nám, aké dôležité je vidieť v každom, čo ako navonok odlišnom
človeku cennú ľudskú bytosť, objaviť a pomôcť rozvíjať jeho skryté schopnosti.
Ukazuje, že každý človek aj napriek nepriaznivým okolnostiam v sebe nosí túžbu
po poznaní a po kráse – chce, aby vo svete, ktorý spoznáva a pomenúva, vládla
harmónia, aby sa rýmoval.“ Šancu spoznať Sandrov svet umožnila „zberateľská“
aktivita jeho mamy Júlie Kunovskej – keď mal 11 rokov, začala si všímať jeho reakcie
na dané situácie a zapisovať si jeho komentáre. Dodnes si jeho prvú Knihu veršov,
ktorá z toho vznikla, spoločne čítajú vo chvíľach, keď si treba dodať odvahy
i radosti. Súčasná kniha však už presiahla privátne hranice a dostáva sa do rúk
širokému okruhu čitateľov – tých, čo poznajú odlišné svety „iných“ ľudí aj tých
ostatných. Všetkých sa však určite rovnako dotkne Sandrova spontánnosť,
optimizmus a nadhľad nad strasťou danej chvíle. Za všetky jedna jeho báseň, ktorá
mi pripomína moje obľúbené japonské haiku: Odkiaľ som? Odtiaľ – potiaľ, bohužiaľ.

Sandro Milučký

Som spotený od šťastia
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Mgr. Adriena Pekárová

– Vychádzajúc z kuchyne –

Ten vozík je taký veľký,
že nevojde ani do telky!

– Ten, ktorý necestoval vlakom –

Rád mám koláč s makom,
keď cestujem vlakom.

– A nečíta –

J: Prepáč, vyrušila som ťa v čítaní.
Čo vlastne čítaš?

S: O chodení.
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Nezá
vislý
život

Diskusné fórum

V Bratislave sa 30. septembra 2010 uskutočnilo diskusné fórum ENIL (Európska sieť
pre nezávislý život, European Network for Independent Living – ďalej len ENIL)
a Asociácie pre teóriu a kultúru zdravotného postihnutia YHD (Association for Theory
and Culture of Handicap - YHD) v spolupráci s Centrom samostatného života, n. o.
Zúčastnilo sa ho 16 zástupcov zo siedmich mimovládnych organizácií na Slovensku,
ktoré sa zaujímajú o filozofiu nezávislého života a osobnú asistenciu. Pozvanie prijalo
aj ZPMP v SR. Cieľom stretnutia bolo zvýšenie povedomia o Európskej sieti pre
nezávislý život, podpora jeho aktivít v rámci regiónu, ako aj hľadanie možností ako
ENIL, Centrá nezávislého života a iné subjekty z rozličných krajín môžu spolupracovať
v oblasti týkajúcej sa nezávislého života. Na stretnutí boli účastníkom prednesené aj
požiadavky akcie Freedom Drive Demands. Stretnutia sa zúčastnila riaditeľka ENIL
Jamie Bolling zo Švédska a koordinátor pre východný región Danči Maraž zo Slovinska.
Stretnutie viedla pani Ľudmila Gričová, riaditeľka CSŽ, n. o.

P

Poslanie ENIL má svoje korene v hnutí nezávislého života, ktoré začalo v sedemdesiatych rokoch v USA na vysokej škole bojovať za to, aby mohli hendikepovaní ľudia
študovať. Myšlienka hnutia nezávislého života sa neskôr dostala aj do Európy, kde
sa začala presadzovať myšlienka deinštitucionalizácie, teda vytvorenie podmienok,
aby ľudia so zdravotným postihnutím nemuseli byť zatvorení v ústavoch. To ostáva
podstatou nezávislého života aj v súčasnosti. Nezávislý život je o posilnení postavenia osôb so zdravotným postihnutím, aby boli schopné prevziať kontrolu nad svojimi
životmi, aby sa zapojili do všetkých dôležitých rozhodnutí, ktoré sa ich týkajú.
V apríli 1989 sa viac ako 80 osôb so zdravotným postihnutím z takmer dvoch
desiatok krajín zúčastnilo konferencie o osobnej asistencii v Európskom parlamente
v Štrasburgu. Počas tejto udalosti bola založená Európska sieť pre nezávislý život.
V roku 2009 uplynulo 20 rokov od jej založenia. ENIL je dnes prítomná v celej Európe
prostredníctvom svojich členov od Španielska po Fínsko, od Írska po Bulharsko. ENIL
je tiež zastúpená v EDF (Európske fórum zdravotne postihnutých) a ECCL – European
Coalition for Community Living (Európska koalícia pre komunitný život, ktorej členom
je i ZPMP v SR).
Jamie Bolling a Danči Maraž informovali o akcii Freedom Drive Demands zo septembra
2009 v Štrasburgu. Jej súčasťou bola konferencia o Nezávislom živote a osobnej
asistencii, kde jasne zaznela požiadavka, že osobná asistencia sa musí stať ľudským
právom a je potrebné do zákonov štátov implementovať článok 19 Dohovoru OSN
o právach osôb so zdravotným postihnutím. Počas Freedom Drive Demands bolo
sformulovaných osem požiadaviek, ktoré boli odovzdané predsedovi Európskeho
parlamentu Jerzymu Buzekovi.
Požiadavky:
1. Vyzývame Európske spoločenstvo, aby zaistilo, že nezávislý život bude kľúčový
prvok v politike EÚ týkajúcej sa zdravotne postihnutých ľudí (ZP), tak ako je to
vyjadrené v stratégii EÚ týkajúcej sa zdravotne postihnutých ľudí, Akčného plánu
pre ZP a článku 19 v Dohovore OSN.
2. Povzbudzujeme Európske spoločenstvo, aby pokračovalo v pomoci zameranej na
rozvoj komunitných služieb, aby sa dosiahla deinštitucionalizácia v celej Európe.
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3. Požadujeme implementáciu našich ľudských práv do
služieb osobnej asistencie, ktorá elementárne zaručuje
radosť z nezávislého života.
4. Požadujeme možnosť rovnocenne využívať právo
na slobodný pohyb s prenosnosťou služieb osobnej
asistencie.
5. Požadujeme vyčleniť 5 % rozvojových dotácií EÚ na
rozvoj programov nezávislého života v rozvojových
krajinách.
6. Vyzývame Európske spoločenstvo k plnej ratifikácii
Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným
postihnutím, podpísaniu a ratifikácii jeho protokolov
a implementáciu jeho článkov do legislatívy a politiky
EÚ. Nutnosťou je vyvíjať tlak na inštitúcie
a predstaviteľov členských štátov, aby implementovali
dohovor do legislatívy čo najskôr ako je len možné.
7. Požadujeme špeciálnu direktívu ohľadne ZP, aby sa
dodržovali a chránili v plnosti práva a nároky ľudí
s postihnutím v celej Európe.
8. Ľudia so ZP a naše organizácie musia byť rozhodne
zapojené vo všetkých úrovniach politiky – plánovania,
výroby a implementácie.

Ak sa niekto chce stať členom ENIL-u, môže sa prihlásiť
a vyplniť formulár na:
http://www.enil.eu/elib/app/webroot/files/SEC.Members
hipFormIndiv.March2010.pdf
Osoba alebo združenie, ktoré chce byť členom ENIL-u, by
mala/malo obhajovať, prijať filozofiu a dodržiavať zásady
nezávislého života a osobnej asistencie. V ďalšom bode
programu diskutovali účastníci na tému Európskej zmluvy
o zdravotnom postihnutí a o možnej spolupráci v budúcnosti. Na budúci rok 11. - 14. septembra 2011 sa bude
opäť konať stretnutie v Štrasburgu. Už teraz sa záujemcovia zo Slovenska môžu pripravovať a tejto akcie sa
osobne aj zúčastniť. Kontaktnou osobou s ENIL-om
bude za Centrum samostatného života Pavol Škojec.

Nezávis
lý život
Kontakt:
European Network on Independent Living
Európska sieť pre nezávislý život
Gran Vía Marqués del Turia no 49 - 7o, 12 a
46005 Valencia, Španielsko
http://www.enil.eu/enil/index.php
Zdroj: www.csz.sk, zápis: Ľ. Gričová (krátené), foto: J. Grič
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Objednávka INFORMÁCIÍ ZPMP na rok 2011
Milí čitatelia,
aj v roku 2011 sa môžete tešiť na svoj obľúbený časopis Informácie, ako aj časopis To sme my. Cena celoročného
predplatného je 10 €. V cene je započítané i poštovné a balné. Ak máte záujem o predplatné časopisu, vyplňte
prosím túto objednávku a zašlite nám ju na adresu: Republiková centrála ZPMP v SR, Švabinského 7, 851 01 Bratislava.
Ďakujeme!
Záväzne si objednávam časopis Informácie ZPMP na rok 2011
Meno, priezvisko :

ZPMP v SR ponúka akreditovaný vzdelávací kurz

Sebaobhajovanie pre lektorov sebaobhajovania
Cieľ kurzu:
Odborne, teoreticky i prakticky, pripraviť účastníkov na rolu lektora
kurzu sebaobhajovania. Po teoretickej stránke si účastník osvojí
základné pojmy, získa prehľad v problematike, dostane základné
informácie o možnostiach podpory ľudí s mentálnym postihnutím,
o ľahko-čitateľnom štýle komunikácie, o sebaobhajovaní a jeho histórii
z celosvetového i slovenského hľadiska. Zároveň si osvojí praktické
zručnosti – na záver kurzu bude schopný pripraviť ľahko-čitateľný text,
pracovné listy na rôzne témy, podporiť sebaobhajcov pri identifikácii
ich individuálnych i skupinových cieľov, pozná dostatočné množstvo
tvorivých hier a aktivít, vie riešiť prípadné konflikty v skupine, je
oboznámený so všetkými náležitosťami kurzu sebaobhajovania.
Cieľová skupina:
Študenti, odborníci, dobrovoľníci, ktorí pracujú s ľuďmi s mentálnym
postihnutím. Požadovaným vstupným vzdelaním je maturitnou skúškou
ukončené stredoškolské vzdelanie. Uprednostnení sú študenti vysokých
škôl humanitného zamerania (sociálna práca, sociálna pedagogika,
špeciálna pedagogika) a odborníci, ktorí sa profesionálne alebo na
dobrovoľnej báze venujú ľuďom s mentálnym postihnutím.
Obsahová náplň:
V priebehu kurzu sa účastníkom predstavia viacerí lektori, ako aj
samotní sebaobhajcovia či ich rodinní príslušníci, s cieľom čo možno
najlepšie priblížiť sebaobhajovanie a náležitosti spojené s vedením
takýchto kurzov. Kurz bude prebiehať formou využitia rôznych metód
výučby, techník, nácvikov modelových situácii. Môžete sa tešiť
napríklad na tieto...
Témy:
• Mýty a realita v živote ľudí s mentálnym postihnutím
• Kódex podpory ľudí s mentálnym postihnutím
• Podpora vs. starostlivosť v živote ľudí s mentálnym postihnutím
• História sebaobhajovanie na Slovensku i vo svete
• Som sebaobhajca – čo to znamená?
• Čo je to ľahko-čitateľný text a ako ho vytvoriť

• Ako vyzerá stretnutie sebaobhajcov?
• Možné problémy a riešenie rizikových situácií
Praktické nácviky:
• Príprava pracovných listov v ľahko-čitateľnom texte
• Účasť na stretnutí sebaobhajcov v role pozorovateľa
• Aktívna účasť a realizácia stretnutia sebaobhajcov
• Vytvorenia vlastného časového a tematického konceptu
práce so skupinou sebaobhajcov
Podmienky absolvovania kurzu:
1. Záverečný písomný test
2. Príprava a prezentácia časového a tematického
konceptu práce so skupinou sebaobhajcov
Dĺžka kurzu: 32 hodín. Kurz je rozdelený na 2 x 2 dni (8 hodín/deň)
Cena kurzu: 100 €, pre študentov ponúkame zľavu 50%
V cene kurzu je zahrnuté: prenájom školiacich priestorov, materiál pre
účastníkov, odborné brožúry (2 ks), odmeny lektorom, občerstvenie
pre účastníkov.
Počet účastníkov: 8 – 10, minimálny počet pre otvorenie kurzu je 5.
Termín: 27. – 28. 1. 2010, 24. – 25. 2. 2010
Miesto konania kurzu:
Republiková centrála ZPMP v SR, Švabinského 7, Bratislava
Odborný garant: Mgr. Iveta Mišová
Lektori: Bc. Miroslava Vávrová, Mgr. Iveta Mišová, Mgr. Marián Horanič
V prípade vášho záujmu o kurz vyplňte prosím prihlášku a zašlite
ju na našu korešpondenčnú adresu: ZPMP v SR, Švabinského 7,
851 01 Bratislava alebo e-mailom na: mirka@zpmpvsr.sk.
Zaslaním prihlášky vyjadrujete vážny záujem o kurz a my vám v kurze
rezervujeme miesto. Informácie o platbe Vám pošleme ihneď po
obdržaní Vašej prihlášky.
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Prihláška na akreditovaný kurz Sebaobhajovanie pre lektorov sebaobhajovania
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého bydliska / kontaktná adresa:
Kontakt (telefonický, e-mail):

Adresa (telefónne číslo):

Časopis mi posielajte na adresu (iba ak sa líši):

Zamestnanie/Škola:
V krátkosti, prosím, opíšte svoju skúsenosť s ľuďmi s mentálnym postihnutím:

Objednávam si viac výtlačkov (napíšte počet) . . . . . . . . . . ks. Dátum a podpis objednávateľa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Predplatné 10 € zaplatím:

prevodom na účet

poukážkou typu U na pošte

Číslo účtu: 1450534012/0200 VÚB Bratislava-mesto, Variabilný symbol: 60411

Dátum: ..........................................

Podpis: ..........................................

Z

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR zo srdca ďakuje všetkým
dobrým ľuďom, vďaka ktorým sme aj v roku 2010 mohli zorganizovať množstvo krásnych
aktivít. Ďakujeme našim dobrovoľníkom, ale tiež organizáciám, ktoré materiálne
a finančne prispeli na realizáciu našich projektov a aktivít. Konkrétne to boli: MPSVR SR,
MK SR, MS SR, MŠ SR, Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislavský samosprávny kraj,
Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Tatra banky,
Mestská časť Bratislava - Petržalka, Mestská časť Bratislava - Staré mesto, Mestská časť
Bratislava - Dúbravka, Nadácia SPP, Nadácia Dalkia, Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej.
Ďakujeme rodine Bednárovcov a aj všetkým priaznivcom, ktorí nám v roku 2010 venovali
2 % zo svojho príjmu.

Za výbornú spoluprácu ďakujeme Mgr. Ade Pekárovej, Mgr. Zuzane Kollárikovej,
Mgr. Mariánovi Horaničovi, Mgr. Art. Ladislavovi Neshybovi, Lucii Radovičovej, Zuzane
Homolovej, Ivanovi Hamplovi, Mgr. Ivanovi Vyskočilovi, Mgr. Vladimírovi Frančekovi,
Bc. Lucii Hudákovej, Bc. Lucii Takáčovej, Bc. Veronike Pavelovej, Mgr. Dorote Gronskej,
Alexandre Habajovej, Andrei Huczmanovej, Gabriele Kormanovej, Jane Funkovej,
Mgr. Martine Jarolínovej, Alexandre Ferovovej, Bc. Lenke Ligašovej, Bc. Ivane Veteškovej,
Mgr. Zuzane Urbanovej.
Úprimne ďakujeme za spoluprácu členom predsedníctva ZPMP v SR: Mgr. Stefi Novákovej,
JUDr. Zuzane Stavrovskej, Mgr. Ľubici Vyberalovej, Richardovi Drahovskému, Mgr. Ladislavovi Krajčovičovi, Mgr. Patrícii Garajovej-Jarjabkovej, Mgr. Anges Zelenej,
PhDr. Alene Repiščákovej, PhDr. Eve Števkovej; členom revíznej komisie ZPMP v SR:
Márii Csontosovej, Ing. Dušanovi Fabianovi, Viktórii Nawalanyovej; predsedom
miestnych združení ZPMP a riaditeľom neziskových organizácií združených v ZPMP v SR,
Krajským poradenským centrám ZPMP, sebaobhajcom, všetkým dobrovoľníkom, rodičom,
externým spolupracovníkom a zamestnancom Republikovej centrály, Spojenej škole
na Švabinského, Cirkevnému konzervatóriu v Petržalke; firmám: UMO, s.r.o., Zuzana
Chmelová, Edita Zuzana Urbanová, Marketing and Business Group, s.r.o., Chata Žiar
v Rajeckej Lesnej, Hotel Médium, Hotel Falkensteiner, Awax – Ing. Edo Kruzslik,
Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Full Service, s.r.o., L.K. Permanent, A.B.I.E.S., s.r.o.,
Bigmedia, KŠP, s.r.o, Divadlo Aréna a Národné osvetové centrum.
Taktiež ďakujeme všetkým medzinárodným i národným partnerským, mimovládnym
a neziskovým organizáciám a inštitúciám, ktoré spolu s nami v roku 2010 pomáhali
skvalitňovať život občanov s mentálnym postihnutím a ich rodín: Inclusion Europe,
Inclusion International, Mental Disability Advocacy Center (MDAC), SPMP ČR, Lebenshilfe Nemecko, NROZP v SR, Slovenskej humanitnej rade, Agentúre podporovaného
zamestnávania Bratislava, Tanečnému klubu Danube, Združeniu Občan, demokracia
a zodpovednosť, Sociofóru, Lige za duševné zdravie, Otvorme dvere, otvorme srdcia,
Rade pre poradenstvo v sociálnej práci, Asociácii supervízorov a sociálnych poradcov,
Spoločnosti Downovho syndrómu, Spoločnému sekretariátu Rady vlády pre seniorov
a Rady vlády pre osoby so zdravotným postihnutím, poslancom NR SR, domovom
sociálnych služieb, špeciálnym základným školám.
Opakovane ďakujeme všetkým jednotlivcom a firmám, ktorí nám pomohli zrealizovať
kampaň za dôstojný život ľudí s mentálnym postihnutím (menovite v čísle Informácie
3-4/2010). V neposlednom rade ďakujeme všetkým prispievateľom časopisov Informácie
ZPMP v SR a To sme my.
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