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aRabelin zázRačný pRsteň V popRade
správy

zpMp v Sr v spolupráci so zpMp Nádej poprad vyhlásili 16. ročník
súťažnej prehliadky výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím
výtvarný salón zpMp 2011. z množstva zaslaných prác odborná
porota vybrala tie najlepšie.
ocenené, ale i mnohé ďalšie práce budú 5. septembra 2011
slávnostne predstavené na vernisáži a následne vystavené až do
25. septembra 2011 v Tatranskej galérii v poprade
(hviezdoslavova 12, 058 01 poprad).
Téma 16. ročníka výtvarného salóna bola Arabelin zázračný prsteň.
Čo bolo na Arabele také príťažlivé, že nám dosť často napadne
myšlienka, aké by to bolo, ocitnúť sa v jej koži? Nebol to jej milý
úsmev a krásne šaty, ale jej zázračný prsteň, čo jej tak trochu
závidíme! Ten jej umožnil vyriešiť každý problém, stretnúť sa s ľuďmi
akokoľvek vzdialenými, splniť aj komplikované úlohy a navštíviť
každé miesto, kam sa jej zachcelo... Podarilo sa jej dostať zo
všetkých ťažkostí a všetko dobre dopadlo. Aj vy by ste chceli mať
takýto prsteň a jeho otočením na prste zmeniť to, čo sa vám nepáči,
napraviť to, čo nefunguje alebo pomôcť niekomu, kto si sám nevie
pomôcť? Ako by ste použili svoj zázračný Arabelin prsteň?
príďte sa pozrieť v septembri do popradu a uvidíte!

RepublikoVá centRála zpmp V sR
V noVých pRiestoRoch
a so zRušenou teleFónnou linkou
správy

začiatkom roku 2011 sa republiková centrála zpMp v Sr presťahovala.
Nájdete nás teraz priamo v centre Bratislavy, na heydukovej ulici 25.
cezpoľných isto poteší, že naše nové sídlo je veľmi dobre dostupné
z vlakovej aj autobusovej stanice. Bratislavčanov zas dobrá dostupnosť
mestskou hromadnou dopravou.
v okolí sa nachádzajú zastávky vysoká a Mariánska. Blízko je to aj
z Námestia 1. mája či Kollárovho námestia. Na webovej stránke
www.zpmpvsr.sk aj na poslednej strane tohto časopisu nájdete
podrobnú mapu, ktorá vám, ako dúfame, uľahčí orientáciu na novom
mieste. Ak sa k nám chystáte osobným autom, pripravte sa aj na
možnosť, že priamo pred centrálou nemusí byť voľné parkovacie
miesto. v takom prípade vám môže dobre poslúžiť parkovisko pri
obchodnom dome My na Kamennom námestí.
okrem miesta nastali zmeny aj v telefónnych číslach, na ktorých nás
môžete zastihnúť. z ekonomických dôvodov sme sa rozhodli pre
zrušenie telefónnej linky 02/6381 4987. zastihnúť nás môžete len na
čísle 02/6381 4968.

projekt výtvarný salón zpMp 2011 realizujeme s ﬁnančnou
podporou Ministerstva kultúry Sr.

Filip Vagač splnomocnencom Vlády sR
pRe RozVoj občianskej spoločnosti
K rozvoju občianskej spoločnosti, participácie a mimovládneho
neziskového sektora na Slovensku by mal prispieť novovytvorený
post splnomocnenca vlády Sr pre rozvoj občianskej spoločnosti.
2. marca 2011 bol na tento post zvolený Filip vagač, občiansky
aktivista a jeden z lídrov novembrovej nežnej revolúcie. pre
www.seleziáni.sk sa F. vagač vyjadril: „K tejto zodpovednosti
pristupujem s veľkou pokorou a zároveň s určitým nadhľadom.
Nechcem byť úradník, chcem svojím dielom prispieť k procesu,
keď sa politik podelí o svoju moc s tretím sektorom. Tento proces
sa už deje, len si ho musia osvojiť viacerí politici a viac sa musíme
o tom rozprávať.“

hello, how aRe you?
Alebo „Ahoj, ako sa máš?“ bola otázka, ktorú sme začiatkom apríla
položili účastníkom novučičkého vzdelávacieho kurzu Angličtina
pre začiatočníkov. od tohto momentu už prešlo niekoľko mesiacov
a kurz sme koncom júna ukončili. počas 12 stretnutí sa 9 ľudí s
mentálnym postihnutím naučilo pozdraviť aj predstaviť, osvojilo si
základné frázy a slovnú zásobu z viacerých oblastí (rodina, číslovky,
jedlo...). To všetko, samozrejme, v angličtine. Kurz sme realizovali aj
vďaka projektu opri sa o mňa. Tento projekt sa uskutočnil vďaka
grantovému programu prekročme spolu bariéry Nadácie orange.
vzhľadom na veľmi pozitívnu spätnú väzbu sme sa rozhodli v kurze
pokračovať. po prázdninách ponúkneme možnosť naučiť sa cudzí
jazyk ďalším záujemcom. A to hneď dvakrát – v kurze pre
začiatočníkov aj pre pokročilých. umožnila nám to Nadácia Tatra
banky, ktorá podporila náš projekt vzdelávaním k integrácii. obom
donorom úprimne a zo srdca ďakujeme!
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na začiatku je Vízia
rozhovor

RozhoVoR s maRiánom hoRaničom
meno mariána horaniča je už dlho známe medzi mimovládnymi
organizáciami, ktoré pracujú s ľuďmi so znevýhodnením, ako
znalca problematiky a odborníka. svoje vzdelanie (absolvoval
špeciálnu pedagogiku - psychopédiu r. 2001) a desaťročné
skúsenosti v praxi využíva na tvorbu stratégií a vízií, ktoré
prostredníctvom globálnych projektov ovplyvňujú život ľudí
so znevýhodnením. niekoľko rokov spolupracuje aj so zpmp v sR,
naposledy v rámci dôležitého projektu spoločne proti diskriminácii
ľudí s mentálnym postihnutím. Rozhovor s mariánom horaničom
objasňuje nielen zmysel takýchto projektov, ale aj súvislosti práce
zpmp v sR s úsilím iných podobných mimovládnych organizácií.

Ako ste získali skúsenosti, ktoré vám umožnili robiť súčasnú prácu
– tvorbu vízií a projektov?
okrem zpMp v Sr aktívne spolupracujem s Úniou nevidiacich
a slabozrakých Slovenska, Národnou radou občanov so zdravotným
postihnutím, niekoľko rokov som robil v Nadácii pre deti Slovenska a istý
čas aj s utečencami v Slovenskej humanitnej rade. Mal som možnosť
získať skúsenosti a poznatky, ktoré formovali moje vnímanie potrieb
ľudí s postihnutím, ale aj iných znevýhodnených skupín. podarilo sa mi
získať akýsi všeobecný prehľad o tom, čo sa na Slovensku deje v oblasti
služieb, starostlivosti a vzdelávania pre rôzne skupiny ľudí. poznanie
rôznych regionálnych aktivít, ale aj odlišností v regiónoch mi do istej
miery dovoľuje formulovať zovšeobecnenia, ktoré sú nevyhnutné pre
deﬁnovanie globálnejších tém a obsahov, ktoré môžu pozitívne
ovplyvniť život znevýhodnených skupín prakticky na celom Slovensku.
Aj keď mám najbližšie práve k ľuďom s postihnutím, poznanie problémov
a potrieb aj iných znevýhodnených skupín ma priviedlo k pre mňa
zásadnému postoju – nemožno presadzovať záujmy niektorých
znevýhodnených skupín na úkor iných skupín. Každé znevýhodnenie si
so sebou nesie isté špeciﬁká, ale jedno majú spoločné – ľudia so
znevýhodnením musia vo svojej snahe žiť normálny život v spoločnosti
vynaložiť podstatne viacej úsilia ako ľudia, ktorí nečelia žiadnemu
znevýhodneniu.

Aký je rozdiel medzi globálnymi projektmi, ktorým sa venujete, a regionálnymi projektmi, ktoré realizujú so svojimi skupinami miestne združenia?
oba typy projektov majú svoje nezastupiteľné miesto. globálne projekty
umožňujú vytvárať prostredie, ktoré je otvorené zmenám, ovplyvňujú
legislatívu a umožňujú realizáciu pilotných programov v rôznych
oblastiach. pre mnohých ľudí môžu byť vízie a ciele globálnych
projektov príliš abstraktné a nekonkrétne, v mnohých prípadoch
neexistuje dopad na konkrétnu cieľovú skupinu, ale hovoria o dopade
na celú spoločnosť. ide o projekty, ktoré sa snažia reagovať na
všeobecnejšie problémy a potreby. ich úspešná realizácia mnohokrát
vytvára zázemie práve pre lokálne projekty. produktom globálnych
projektov bývajú iniciatívy na zmenu legislatívy či systémového
nastavenia, metodiky, školiace programy, ktoré sa implementujú
prostredníctvom lokálnych projektov. lokálne projekty majú oproti
globálnym istú výhodu – sú omnoho čitateľnejšie a majú jasnejší dopad.
Tieto projekty spravidla vychádzajú z aktuálnych potrieb konkrétnych
skupín na konkrétnom mieste a pomáhajú ich ﬂexibilne riešiť.
Na akých projektoch ste sa konkrétne podieľali a čo bolo ich cieľom?
Jednu rovinu tvoria projekty, na ktorých som sa podieľal autorsky,
druhú projekty, na ktorých som pracoval aj ako ich riešiteľ. Ako
autor/spoluautor som spracoval hádam už stovky projektov. za
najvýznamnejšie považujem projekty SizAr – Systém integrovaného
zamestnávania rekvaliﬁkácie nevidiacich a slabozrakých ľudí, projekt
Domov (zameraný na mladých ľudí odchádzajúcich z detských
domovov) a projekt Niekoľko inovatívnych nástrojov na podporu
zamestnanosti občanov s mentálnym postihnutím, ktorý realizuje zpMp.
zhodou okolností ide o projekty troch rôznych organizácií a sú
zamerané na tri rôzne cieľové skupiny. Avšak vo všetkých prípadoch boli
ciele veľmi podobné – vytvoriť mechanizmy a nástroje, ktoré umožnia
cieľovým skupinám zaradiť sa do spoločnosti, získať zamestnanie,
vytvárať sociálne väzby a mať možnosť v plnej miere sa zúčastňovať
života spoločnosti.
po desiatich rokoch v praxi a v priamom dianí – čo sa zmenilo za tých
desať rokov? udiali sa pozitívne veci?
udialo sa viacero pozitívnych zmien, ktoré aspoň formálne deklarujú
práva znevýhodnených skupín. za mimoriadne dôležitú považujem
ratiﬁkáciu Dohovoru oSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.
postupne nastáva zrovnoprávnenie vo ﬁnancovaní verejných
a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, máme antidiskriminačný
zákon, zákon o službách zamestnanosti... z tohto pohľadu môžeme
povedať, že legislatívna situácia je takmer ideálna. Bohužiaľ, aj keď
legislatíva garantuje množstvo služieb a podpory, tieto sú mnohokrát
nedostupné a s nízkou kvalitou. Ak by som mal spomenúť vývoj
v sektore, ten sa už prakticky plne profesionalizoval, zástupcovia
mimovládnych organizácií často participujú ako odborníci a externí
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poradcovia pri tvorbe rôznych legislatívnych rámcov, národných
dokumentov, metodických pokynov...

rozhovor

Na čo sa treba momentálne zamerať ako na najdôležitejšiu vec
v prospech ľudí s mentálnym postihnutím?
zpMp v Sr už niekoľko rokov intenzívne pracuje na reforme
opatrovníctva, ktorá by zásadne mohla ovplyvniť možnosti ľudí
s mentálnym postihnutím pri uplatňovaní a vykonávaní svojich práv.
Bol by to významný krok k podpore samostatného, autonómneho života
pre ľudí s mentálnym postihnutím. z môjho pohľadu ide o principiálnu
otázku. Druhou mimoriadne významnou témou je vzdelávanie. hovorím
predovšetkým o vzdelávaní dospelých ľudí s mentálnym postihnutím.
v tejto oblasti čelia mimoriadnemu znevýhodneniu. prakticky neexistujú
žiadne vzdelávacie programy, kurzy, rekvaliﬁkačné kurzy, ktoré by boli
vhodné a prístupné ľuďom s mentálnym postihnutím. Ľudia s mentálnym
postihnutím, ktorí nemajú možnosť navštevovať jazykové či počítačové
kurzy, kurzy varenia, ručných prác... pokiaľ takéto možnosti majú,
spravidla sú vytvorené jednotlivými miestnymi združeniami, avšak bez
systematickej podpory, pravidelnosti a rozmanitosti, akú môžu užívať
ľudia bez postihnutia. Toto, takisto, považujem za zásadný problém
a tému, ktorej by sme sa chceli v najbližšom čase venovať.
Aké konkrétne kroky treba vykonať, aby sa ľudia s mentálnym
postihnutím mohli celoživotne vzdelávať?
v prvom rade si myslím, že rozvoj celoživotného vzdelávania pre ľudí
s mentálnym postihnutím by mal získať podporu zo strany Ministerstva
školstva Sr. Nehovorím iba o morálnej podpore, ale aj o vytvorení istých
mechanizmov, ktoré by umožňovali systémové ﬁnancovanie ich
ďalšieho vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím.
zo strany zpMp v Sr sa už realizovali prvé kroky. podarilo sa nám
spracovať pilotný projekt zameraný na prípravu profesionálov, ktorí
by mali byť zodpovední za prípravu a vzdelávanie dospelých ľudí
s mentálnym postihnutím. Súčasťou tohto projektu je aj realizácia
niekoľkých kurzov. Samozrejme, nechceme zostať iba pri časovo
obmedzenom projekte. chceme vytvoriť profesionálnu platformu, ktorá
umožní rozvoj ďalšieho vzdelávania pre ľudí s mentálnym postihnutím
a istým spôsobom ju bude zastrešovať. Dúfame, že projekt začneme
realizovať už na jeseň s podporu partnerskej organizácie lebenshilfe
z Nemecka. Samozrejme, budeme hľadať aj možnosti spolupráce
s Ministerstvom školstva Sr, prípadne inými inštitúciami, za účelom
ﬁnančnej udržateľnosti tohto projektu a jeho výsledkov.
Čo si myslíte o dobrovoľníckej práci, ktorá je dosť dôležitou súčasťou
akcieschopnosti združení, samozrejme aj zpMp?
Dobrovoľnícku prácu považujem za prejav istej zodpovednosti a vyspelosti jednotlivca. Dobrovoľník je schopný uvedomiť si potrebu svojej
aktívnej participácie a angažovanosti v prospech rôznych ľudí, aktivít
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alebo ideí. Dobrovoľníci sú mimoriadne dôležití pri zabezpečovaní
jednorazových akcií (napríklad Deň krivých zrkadiel), ale nesmieme
zabúdať aj na dobrovoľných funkcionárov združení, ktorí veľmi
intenzívne vkladajú svoj čas, vedomosti a využívajú svoju spoločenskú
prestíž na dosahovanie cieľov združenia. priznám sa, že moja dobrovoľnícka kariéra sa spája predovšetkým so študentským obdobím, istý čas
som bol aj dobrovoľníkom zpMp. v súčasnosti mi veľa priestoru na
dobrovoľníctvo nezostáva. občas vypomôžem rozumom alebo rukami
zpMp v Sr, niekedy Národnej rade občanov so zdravotným postihnutím.
ešte stále je dosť rozšírený názor, že mimovládne organizácie by mali
svoju činnosť zabezpečovať výhradne prostredníctvom dobrovoľníkov.
Musím povedať, že tento názor je dôsledkom absolútnej neznalosti
charakteru a rozsahu činnosti týchto organizácií. Napríklad zpMp v Sr
poskytuje sociálne služby, čo je podmienené istými kvaliﬁkačnými
predpokladmi a získaním akreditácie na Ministerstve práce, sociálnych
vecí a rodiny Sr. podobne aj viaceré vzdelávacie programy si vyžadujú
profesionálov zdatných v práci s ľuďmi s mentálnym postihnutím aj
v témach, ktorým sa vzdelávanie venuje. pripomienkovanie zákonov
a spolupráca na tvorbe legislatívy, účasť na vyjednávaniach si vyžaduje
ľudí, ktorí poznajú zákony, potreby, poznajú vývoj legislatívy, majú
kompetencie a mandát na zastupovanie istých skupín ľudí. Takéto
činnosti by mohli iba veľmi ťažko vykonávať dobrovoľníci, ktorými sú
často študenti alebo zamestnaní ľudia.
Dobre poznáte situáciu vo vyspelých európskych krajinách, ktoré sú pre
nás v mnohom vzorom a motiváciou. v čom je naša situácia iná?
Tých rozdielov je viacero. hlavným je asi náš historický hendikep
– musíme dobiehať naše nedostatky, ktoré sa tu nakopili do roku 1989.
Neexistencia konkurencie a občianskej angažovanosti nespôsobila iba
zaostávanie ekonomiky, ale aj služieb pre ľudí s postihnutím. podstatný
rozdiel je aj tom, ako sú vnímaní ľudia s postihnutím u nás a vo väčšine
vyspelých európskych krajín. A toto považujem za mimoriadne dôležitý
faktor, ktorý ovplyvňuje úspešnosť človeka s akýmkoľvek druhom
postihnutia – pokiaľ bude spoločnosť otvorená a bude ich prijímať ako
svoju nevyhnutnú súčasť, tak nebude problém prijímať a uplatňovať také
zákony a nariadenia, ktoré umožňujú ich plnohodnotné zaradenie do
spoločnosti. u nás sa len postupne rozvíja individuálne darcovstvo,
rôzne formy ﬁlantropie a zodpovedného podnikania, postupne sa
rozvíja sociálne podnikanie ako istá forma sociálnej ekonomiky. chcem
veriť tomu, že spoločnosť má dostatočný potenciál na to, aby odbúrala
strach a predsudky a naozaj v plnej miere prijala a akceptovala ľudí
s postihnutím. To sa však nestane zo dňa na deň. Spoločnosť musí byť
neustále konfrontovaná s existenciou ľudí s postihnutím, s ich situáciou,
problémami a obmedzeniami. potrebuje mať možnosť porovnať svoj
život a svoje šance na uplatnenie sa so životom ľudí s postihnutím.
ďakujem za rozhovor.
Adriena pekárová

7

rozhovor

8

informácie zpMp v Sr 1-2 | 2011

informácie zpMp v Sr 1-2 | 2011

regióny

9

regióny

ako spolupRacujeme s Rodinou
Dieťa sa začína formovať v rodinnom prostredí.
od lásky, opatery a náklonnosti rodičov závisí vývin
schopností dieťaťa, reči, myslenia, vedomia, hodnôt
a zodpovednosti. vývin človeka vo veľkej miere závisí
aj od spoločenských podmienok, v ktorých žije.
Karin je päťročné dievčatko, ktoré navštevuje Súkromnú
materskú školu pri Dennom detskom sanatóriu v Kežmarku. vyrastá v harmonickej rodine spolu so svojou
starou mamou. rodičom záleží, aby sa Karinka vyvíjala správne po každej stránke. v zariadení sa zúčastňuje celodenného programu vrátane vodoliečby
a skupinových a individuálnych cvičení. okrem toho
pravidelne každú sobotu navštevuje akrobatické
a gymnastické cvičenia na cválajúcom koni v poprade,
ktoré je organizované pri občianskom združení galaxia.
občianske združenie galaxia sa zaoberá voltížnym
– drezúrnym a paradrezúrnym jazdením a hipoterapiou. voltíž pomáha naučiť sa udržiavať rovnováhu
a súhru s pohybom koňa a všeobecnú športovú zdatnosť. voltíž v sebe ideálnym spôsobom spája záujem
detí a mládeže o kone so všestrannou pohybovou výchovou. pozornosť sa pritom venuje mnohým teles-

ným schopnostiam, ako je koordinácia, rovnováha,
pohyblivosť, švihová a podporná sila. Nie je to však
iba šport na koni. Je to aj denné zaobchádzanie
s koňom, povinnosti a úlohy, ktoré súvisia so starostlivosťou o koňa.
pre telesne postihnuté deti po detskej obrne, so
skoliózou chrbtice a po autonehodách ponúka občianske združenie galaxia hipoterapiu (rehabilitačné
a športové jazdenie postihnutých) pod odborným
vedením hipológa.
päťročná Karin je zdravé dieťa, je najmladšou členkou
občianskeho združenia galaxia, ktorá vykonáva gymnastické a akrobatické cvičenia na koni.
Správna starostlivosť o dieťa zahŕňa celý komplex
činnosti a postupov, ktoré nám pomáhajú vychovať
sebavedomé dieťa, ktoré prežíva radostné detstvo
a svojím príkladom prispieva ku kvalite života okolia.

školu v prírode pre všetkých žiakov školy aj autistov.
Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú športových podujatí, organizovaných ŠzŠ, veľké úspechy sme získali na
Svetových hrách v ríme a Špeciálnych olympijských
svetových hrách v Šanghaji v hre bocce – 1. a 2. miesto.
významnou akciou bolo otvorenie triedy s informačno-komunikačnými technológiami, ktorú sponzorovala spoločnosť AT&T. Súčasťou tejto učebne je
aj dlho očakávaná interaktívna tabuľa. vynovili sme
priestory žiackej cvičnej kuchynky, v ktorej sa žiaci
učia správne stolovať a získavajú zručnosti základov
varenia a pečenia.
Škola spolupracuje s pdFuK, študenti vykonávajú odbornú prax a oboznamujú sa s metódami a formami
práce v špeciálnej škole.
Darina hantáková, ŠzŠ, žehrianska ul., Bratislava

phDr. Terézia Semaňáková, phD.
riaditeľka Denného detského sanatória, s. r. o., Kežmarok

bazálna stimulácia V zaRiadení domoVa
sociálnych služieb tau

60. VýRočie založenia špeciálnej základnej školy
v školskom roku 2000/2001 škola po štrnástich sťahovaniach dostala budovu na žehrianskej ulici v Bratislave, kde s radosťou pedagógovia pôsobia a pracujú
dodnes.
podmienky na vzdelávanie sú porovnateľné s medzinárodnou úrovňou. Dokázal to aj projekt phAre Naučme sa spolu hrať, kde sme si mohli porovnať prácu
s viedenskou školou rovnakého typu. v škole máme
vytvorené triedy pre žiakov variantu A, B, deti s autizmom so štruktúrovaným priestorom a relaxačnú
miestnosť SNoezeleN. Máme vytvorené triedy aj pre
žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia
a alokované triedy v DSS. organizujeme hipoterapiu
a canisterapiu.
Naši žiaci s ľahkým mentálnym postihnutím sa môžu
vzdelávať v príjemnom prostredí, kde okrem tried sú

pravidelne pred vianocami organizujeme v Technopole vernisáž prác našich žiakov, ktoré zhotovujú pod
odborným dohľadom kreatívnych pedagógov v spolupráci s MŠ na iľjušinovej ulici v petržalke. Na podporu čitateľských zručností a návykov sme vytvorili
priestor – čitáreň, kde môžu žiaci čítať i relaxovať. zapojili sme sa do Čitateľského maratónu, ktorý organizovala pedagogická knižnica v Bratislave. Každoročne
prebieha na škole súťaž v prednese poézie a prózy.
víťazi jednotlivých kategórií postupujú do krajského
kola, kde majú možnosť nadväzovať nové kontakty.
žiaci veľmi oceňujú návštevy divadelných predstavení
v SND, Štátneho bábkového divadla, výstavy v Bibiane
a návštevy historických pamiatok. v rámci prevencie
negatívneho správania žiakov škola zabezpečuje prácu
v 20 krúžkoch, ktoré prispeli k výzdobe školy i k príprave kultúrneho programu. Každý rok organizujeme

špecializované učebne, kde pedagógovia rozvíjajú
základné zručnosti žiakov. v škole sa žiaci naučia
všetko, čo je potrebné pre praktický život a primerané
zapojenie sa do reálneho života. Kladieme dôraz na
rozvoj pracovných zručností, návykov a postojov,
mimoriadnu starostlivosť venujeme rozvíjaniu dorozumievacích a komunikačných schopností detí.
vyučovací proces poskytuje hojnosť námetov
a podnetov na komunikačnú interakciu.
žiaci našej školy roky dosahujú výborné výsledky
v športových i výtvarných súťažiach v rámci Bratislavy
či Slovenska. výtvarná práca našej žiačky bola ocenená aj na medzinárodnej súťaži v londýne. práce
našich žiakov boli vystavené v galérii Slovenského
inštitútu vo varšave, kde si ich so záujmom prezrela
široká verejnosť.

základy a koncept metódy bazálnej stimulácie predstavila v Domove sociálnych služieb TAu zakladateľka
akreditovaného inštitútu v tejto oblasti phDr. Karolína
Friedlová v marci t. r.. Bazálna stimulácia je pedagogicko-ošetrovateľský koncept, ktorý rešpektuje rôzne
vývojové stupne schopností, v ktorých sa človek
nachádza, a tým výrazne zlepšuje kvalitu života
prijímateľa sociálnej služby s trvalým zdravotným
postihnutím.
pre naše zariadenie je veľkým prínosom zavedenie bazálnej stimulácie do praxe. základom tejto metódy je
desatoro bazálnej stimulácie, ktoré sme začali aplikovať v našom zariadení po ukončení základného kurzu.
Medzi hlavné body patrí zavedenie biograﬁckého
dotazníka, ktorým sa dá stanoviť aj iniciálny dotyk pre
prijímateľa sociálnej služby. iniciálny dotyk je individuálny prístup, ktorý zahŕňa okrem hovoreného
pozdravu aj fyzický kontakt, napríklad dotknúť sa
ramena prijímateľa sociálnej služby. Tento pozdrav

musí aplikovať každým zamestnanec zariadenia rovnakým spôsobom.
Jedným zo spôsobov tohto konceptu je somatická
stimulácia. Somatická stimulácia je polohovanie prijímateľa sociálnej služby, a to následnými spôsobmi:
poloha múmia, poloha hniezdo, mikropolohovanie.
Túto metódu najviac využíva zdravotný personál zariadenia. Slúži na upokojenie prijímateľa sociálnej
služby a jeho účelom je potvrdenie jej individuality,
vnímania svojho tela a okolitého sveta. iná možnosť
somatickej stimulácie je masáž stimulujúca dýchanie,
kontaktné dýchanie, upokojujúca a povzbudzujúca
somatická stimulácia.
Druhým zo spôsobov tohto konceptu je vestibulárna
stimulácia. Možnosti vestibulárnej stimulácie sú:
veľmi pomalé a ľahké otáčavé pohyby hlavy, hojdacie
pohyby na lôžku, napríklad v polohe múmia, závesné
látkové hojdacie vaky...
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Tretím spôsobom je vibračná stimulácia, ktorej
cieľom je sprostredkovanie prijímateľovi sociálnej
služby intenzívne vnemy zo svojho tela. pri tejto metóde je možné využitie rôznych technických predmetov (vibračné stroje, vibračné kreslo...) alebo vlastných
rúk. Tento spôsob sa dá aplikovať pri rôznych príležitostiach, napríklad počas pracovnej terapie alebo
počas rehabilitácie prijímateľa sociálnej služby.
zamestnanci DSS TAu sa snažia využívať získané
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zručnosti bazálnej stimulácie a tým pomáhať zvládať
a spríjemniť životnú situáciu prijímateľov sociálnej
služby. utvrdenie si svojich schopností a možností
nám umožní aj nadstavbový kurz.
regióny

Mgr. Stanislava Friňáková, zuzana pekná
Domov sociálnych služieb TAu
v zriaďovateľskej pôsobnosti žSK, Turie

RozpRáVkoVý les

integRačné aktiVity V zaRiadení domko
od prijatia nového zákona o sociálnych službách
nastala v našom zariadení zmena v systéme práce
a prístupe ku klientovi, a to všetko prostredníctvom
integračných aktivít v zariadení i mimo neho, ktoré
ľuďom s postihnutím otvárajú brány a srdcia k ľuďom
z intaktnej spoločnosti.
väčší dôraz sa kladie na tvorbu a napĺňanie individuálneho rozvojového plánu klienta, ktorý je výsledkom
tímovej práce, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou
práce DSS.
prvotným článkom reťaze pri činnostiach je klient
a potom personál, ktorý činnosti realizuje. Klienta jeho
aktívna spoluúčasť pri rozhodovaní motivuje k vyššej
vlastnej aktivite. Má väčšiu možnosť voľby a výberu
z ponúkaných činností (sociálna rehabilitácia, pracovná
terapia, záujmová činnosť a rozsiahla terapeutická
činnosť – arteterapia, dramatoterapia, muzikoterapia,
biblioterapia, canisterapia a činnostná terapia).
To, čo iné zariadenia deﬁnujú ako nadštandardné
služby (po účinnosti novely zákona), my považujeme
za bežnú súčasť života ľudí s postihnutím, ktorá im
pomáha pri zvyšovaní kvality ich života.
z rozsiahlych integračných aktivít smerujúcich
k akceptácii ľudí s mentálnym postihnutím u širokej
verejnosti spomenieme, napríklad: účasť na súťažiach
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Medzinárodné majstrovstvá Slovenska vo varení bryndzových halušiek, rybárske preteky Mp zlatá rybka
v Šoporni, vernisáže a výstavy výtvarných prác a fotograﬁí, ktoré sa stretli s priaznivým ohlasom v očiach
verejnosti (práce dnes zdobia interiéry nielen nášho
zariadenia, ale aj budov a kancelárií rôznych inštitúcií
a výkladov niektorých obchodov), účasť na športových súťažiach: Majstrovstvá Sr Mp v plávaní, v stolnom tenise, svetové zimné hry špeciálnych olympiád,
futbalový turnaj o pohár Martina záhradníka ale aj na
kultúrnych vystúpeniach: Margarétafest (prešov),
Most úsmevov (rožňava), v zariadeniach pre seniorov
a na akciách organizovaných v meste – Dni mesta
Košice, Downov syndróm – plesy, Deň krivých zrkadiel (zpMp), na beneﬁčných koncertoch, športový
festival Dreams and Teams so študentmi Španielskeho
gymnázia, spoločné výtvarné a fotograﬁcké projekty
so študentmi Školy úžitkového výtvarníctva. pri všetkých spomínaných aktivitách sa jedinec bez postihnutia stáva rovnocenným parterom pri činnostiach,
nehovoriac o vytváraní sietí priateľských vzťahov, ktoré
jedinca s postihnutím napĺňajú pocitom šťastia a radosti.
Mgr. viera Mišková
sociálna pracovníčka DSS Domko, Košice

Akciu rozprávkový les organizuje DSS zemianske
podhradie, jej druhý ročník sa uskutočnil dňa 25. 5.
2011 v priestoroch tohto zariadenia. Na akciu pozývame zariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja,
príbuzných klientov, materskú školu v obci, obecný
úrad, dodávateľov tovarov, ľudí, s ktorými spolupracujeme... a zopár známych. pretože účasť klientov
a hostí z ďalších zariadení býva vysoká, nemáme
možnosť pozývať aj širšiu verejnosť, kapacita priestorov to nedovoľuje.
pre verejnosť organizujeme Deň otvorených dverí
– brány zariadenia sa otvárajú širokej verejnosti.
Návštevníci majú možnosť prejsť si celé zariadenie,
pozrieť si fotograﬁe, ktoré približujú každodenný život
klientok v zariadení aj výstavu ich ručných prác.
rozprávkový les bol aj tento rok úspešný, zúčastnilo
sa viac klientov aj ďalších návštevníkov ako minulý
rok. Naše klientky spolu s výchovným personálom
boli oblečené v rozprávkových kostýmoch a stvárňo-

vali príbehy z rozprávok. Na desiatich rôznych stanoviskách v rozľahlom parku, ktorý patrí k nášmu zariadeniu, mohol návštevník stretnúť rozprávkové
postavy ako zlatá priadka, Martinko Klingáčik, Karkulka, poľovník a vlk, perníková chalúpka, strašidlá,
princ a večernica... Súčasťou boli aj živé zvieratká
– kone, poníky, kozliatka, zajace, korytnačky, hydina...
živé zvieratká sa tešia vždy veľkej obľube. Klienti si
mali možnosť na koníkoch zajazdiť. po prejdení rozprávkového lesa bolo pre klientov pripravené občerstvenie, grilovanie a tanečná zábava.
z tejto akcie mali klientky veľkú radosť, veď boli hlavnými postavami tejto akcie – a výborne sa svojich úloh
zhostili. Tento deň bol výnimočný, iný než väčšina
ostatných, ktoré plynú takmer rovnako. Mali možnosť
privítať mnoho klientov z iných zariadení, nadviazať
nové priateľstvá a hlavne výborne sa zabaviť.
ivana Kosová, DSS zemianske podhradie

olympiáda pRe l’udí s mentálnym
postihnutím oščadnica – Vel’ká Rača
v termíne 24. - 25. 6. 2011 sme sa zúčastnili na olympiáde pre ľudí s mentálnym postihnutím alebo „v pohybe máme jasno“ v oščadnici – veľkej
rači. Toto podujatie organizoval pArA consulting, s. r. o. a žilinský samosprávny kraj. Deň sme prežili v športovom duchu, naši klienti z Domu Svitania, n. o. sa zúčastnili všetkých športových disciplín, ako napríklad šípky,
jazda na horskej trojkolke, hod na cieľ, kolky, skákanie na trampolíne,
streľba z luku... v okolí oščadnice je krásna príroda, navštívili sme aj
skanzen vychylovka – Múzeum kysuckej dediny, kde sme si pozreli všetky
expozície a povozili sa na historickej železničnej trati vláčikom. Taktiež
sme sa previezli lanovkou na Dedovku. vrátili sme sa domov plní nielen
športových, ale i kultúrnych zážitkov. Tešíme sa na zimný ročník
a odporúčame toto podujatie všetkým mladým „športovým nadšencom“.
zimný ročník olympiády sa uskutoční v termíne 1. - 3. 12. 2011 v oščadnici – veľkej rači.
Kontakt na usporiadateľov podujatia: paraco@paraco.eu
Marcela J. z Domu Svitania, n.o., Jakubov
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s nadáciou eRste
za sociálnu integRáciu
úspechy

Keď sme koncom roka 2010 podávali prihlášku do
súťaže o cenu Nadácie erSTe za sociálnu integráciu, možno sme ani nedúfali v úspech. Boli sme
pohrúžení do vyúčtovania projektov, unavení po
12 mesiacoch ťažkej práce, niekoľkých vyhraných,
no i prehraných bojoch... o to väčšie bolo naše
prekvapenie, keď sme sa o pár mesiacov neskôr
ocitli medzi 132 najlepšími s naším projektom
Spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym
postihnutím. zo Slovenska sa do ﬁnále (spomedzi
1850 projektov z 12 európskych krajín) prebojovalo
celkovo 9 projektov. okrem nášho uspel i projekt
Aj my sme tu – chceme žiť a pracovať spolu s vami,
ktorého autorom a realizátorom je zpMp vranov
nad Topľou. za zmienku stojí aj projekt známeho
Divadla z pasáže Tajomstvo umenia, ktoré taktiež
pracuje s ľuďmi s mentálnym postihnutím.
už len zaradením sa do zoznamu stotridsiatich
najlepších projektov sme získali členstvo v sieti
Nadácie erSTe pre sociálnu integráciu (The erSTe
Social integration Network), členstvo v AcceSS
iniciatíve, ktorá sa zameriava na budovanie partnerstiev medzi organizáciami tretieho sektora
a komerčnými organizáciami, verejné uznanie, ale
i dvojročnú bezplatnú pomoc a podporu pr agentúry Webster. No čakal nás ešte ďalší boj – podarí
sa nám postúpiť do prvej tridsiatky? okrem prestíže nás samozrejme lákala i ﬁnančná odmena,
ktorá bola s týmto umiestnením spojená. odpoveď sme mali dostať na slávnostnej ceremónii,
20. júna 2011 v prahe.

19. 6. 2011
hneď zrána nasadáme na vlak, smer praha
– hlavní nádraží. cieľom našej výpravy (v zložení
iveta Mišová, Ľubica vyberalová a ja) je hotel
corinthia. cestou sa zoznamujeme s Táňou Makovou, zástupkyňou nadácie erSTe na Slovensku,
ktorá sa najbližšie dni bude obetavo starať o našu
pohodu. Stretávame aj „súperov“ z Divadla bez
domova – patrika Krebsa, riaditeľa divadla a Mongyho, energického herca. žiadne súťaživé emócie
však neprežívam. Ani teraz, ani neskôr, keď už vybaľujem kufre na hoteli. Mám tušenie, že stretnutie s konkurenciou môže byť inšpiratívne
a zaujímavé. Nemýlim sa.
po otvorení podujatia sa podvečer stretávame
v hotelovej lobby, aby nás pristavené autobusy
odviezli na vystúpenie Divadla Archa, Tanec cez
plot. Nasledujúce hodiny sa dávam unášať životnými príbehmi imigrantov, hľadajúcich v Česku
azyl. Naplno si uvedomujem, ako mi je na Slovensku vlastne dobre a púšťam slzu pri nejednom
z krátkych vystúpení. Neviem, či sa vám podarí
uvidieť toto predstavenie v blízkej budúcnosti
(na programe divadla som ho nenašla). odporučiť
vám však môžem aspoň koncert skupiny All Stars
refjúdží Band, v ktorej všetci herci hrajú a spievajú. 10. septembra ich môžete vidieť v Kremnici
na Kremnických gagoch. Ak budete mať cestu
okolo, nenechajte si ich ujsť!

20. 6. 2011
„Dnes sa dozvieme, kto získa cenu a kto odíde
naprázdno,“ je prvá myšlienka, ktorá mi napadne
bezprostredne po zobudení. Do večera však ešte
ďaleko. počas raňajok si prejdeme program
– prednáška o sociálnom podnikaní, (Johanna
Mair), prednáška o sociálnom aktivizme (Suzana
Dobre a Mircea Toma). potom panelová diskusia
o spoločenskej realite v jednotlivých regiónoch
a krajinách. práve tu vyplávajú na povrch zaujímavé skutočnosti – príklady dobrej praxe i negatívne emócie. Stojí za to zamyslieť sa. v diskusii
sa objavujú cieľové skupiny rôzneho druhu. Ľudia
bez domova, rómovia, lesby a gayovia, týrané
ženy... Je toľko ľudí, ktorí potrebujú pomôcť...
Široká paleta organizácií, ktoré sa v prahe stretli,
mi v tejto chvíli dáva zmysel. vraciam sa k prvej
myšlienke, ktorá mi v tento deň napadla a mením
formuláciu: „Dnes sa dozvieme, kto získa cenu.
Ale všetci môžeme byť na seba pyšní už teraz.“
podvečer cestujeme na Barrandov. Slávnostne vyobliekaní, so slávnostnou náladou. len to počasie
nie je žiadna sláva. Nevadí. po prípitku sa i tak
všetci schovávame v krásne vysvietenom štúdiu.
prichádza moderátorka, zástupcovia Nadácie
erste, veľa sa tlieska, veľa sa premieta na pripravenom plátne. Najviac pozornosti je venovanej oceneným projektom. pochopiteľne. vždy pri novej
projekcii, pri novom výhercovi, zajasá publikum
z inej strany. Je krásne sledovať radosť v tvárach
toľkých ľudí. i Slovákov! Tlieskam odušu, keď si na
pódium zavolajú Divadlo bez domova a rómsku
tlačovú agentúru. ešte silnejšie znovu po tom, ako
moderátorka oznámi, že rómska tlačová agentúra
získava prestížne druhé miesto. Spomedzi 1850
projektov! Klobúk dole! Neskôr oslavujem.
Nezískali sme síce ﬁnančnú odmenu, no ani tá
morálna nie je na zahodenie. Sme na ňu hrdí.
21. 6. 2011
Náš úspech v cene Nadácie erSTe za sociálnu integráciu pre mňa osobne znamenal viac ako „len“
verejné ocenenie našej práce. uvedomila som si,
ako málo sa teším z vecí, ktoré sa nám v práci podaria a ako veľa hovorím o neúspechoch a zlyhaniach. Ako málo sa chválim, ako veľmi znevažujem
dosiahnuté úspechy. A povedala som si, že to
treba zmeniť.
opúšťame hotel, prahu, nových priateľov i starých
známych. Možno v kútiku duše trošku sklamané,

ale spokojné. A odhodlané pochváliť sa s úspechom. Napríklad aj takto, vám, našim čitateľom.
pri príprave tohto článku som oslovila aj združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
vo vranove nad Topľou, a tiež Divadlo z pasáže,
aby sa s vami, milí čitatelia, podelili o svoje dojmy
z úspechu v cene Nadácie erSTe za sociálnu integráciu. Do uzávierky nám zareagovala Ľudmila
veverková z Divadla z pasáže:
„písanie projektov za účelom prezentácie a získavanie ﬁnančných prostriedkov je neustála tichá
práca. Aj projekty pre Nadáciu erste mali splniť
tento účel. existujú však stovky skvelých organizácií, ktoré produkujú skvelé projekty. záujem nadácie o projekt Denného centra Divadla z pasáže bol
preto potešujúci aj „prekvapivo neprekvapivý“
- veď nepochybujeme o svojich kvalitách! hoci
náš tip na ocenenie bol iný... v pracovnom zhone
každodenností sa človek už nepozastavuje dlho
nad úspechmi, ale hľadá ďalšie možnosti. (hoci
ponúkaná predstava získania ﬁnancií a morálneho
ohodnotenia bola lákavá.)
ceremónia odovzdávania cien urobila na mňa
patričný dojem. hoci jej veľkoleposť ma zaskočila,
svojou uvoľnenosťou a premyslenou organizáciou
ma „dostala“. Najviac ma však prekvapili – v dobrom slova zmysle – prednášky o demograﬁckom
vývoji a o sociálnom podnikaní. Sú to témy mne
blízke, ale ešte stále sa im nepripisuje patričný
význam a dôraz.
ocenený projekt Tajomstvo umenia ukazuje ľudí
s postihnutím ako plnohodnotných tvorcov a aktivistov a umožňuje deťom (s postihnutím i bez) vychutnať si umenie v pohode známeho prostredia.
záujem nadácie prispieva k rozšíreniu okruhu spoločenstva, ktoré o nás vie a verím, že aj bližšie pozná
tvorivú a zmysluplnú prácu ľudí s postihnutím.“
viac o cene Nadácie erSTe za sociálnu integráciu
sa dočítate na jej oﬁciálnej webovej stránke:
www.erstestiftung.org, kde nájdete aj videozáznam zo slávnostného udeľovania cien 30 najlepším projektom za rok 2011. okrem toho i zaujímavú prezentáciu o sociálnom podnikaní od
Joanny Mair a mnohé ďalšie zaujímavosti.
Mgr. Miroslava vávrová
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šošoVicoVá polieVka
moje malé príbehy

zavolala mi ada pekárová, či by som nechcela mať v informáciách svoju
rubriku. Fíha?! to je výzva! Veľmi ma to potešilo, ale je to aj zodpovednosť.
začala som teda rozmýšľať, o čom by som napísala v prvom príspevku.
každé moje premýšľanie je spojené s miškou, a tak som sa rozhodla, že tie
príspevky budem konzultovať s ňou a prípadne mi ich podopĺňa.
aj tento prvý je dosť osobný a nebola som si istá, či miška
bude súhlasiť s jeho uverejnením... súhlasila.
Je to zvláštne. Niekedy, keď sa naša Miška hnevá, zúri, rozčúli ma to a niekedy
sa mi podarí ostať celkom pokojná, dokonca sa mi podarí aj hľadať pozitívne
riešenie tejto horúcej situácie. Je leto, sme predráždenejší, asi z toho tepla, či
čo, a naša Miška nám takých horúcich chvíľ dožičí požehnane. Stále premýšľam
o tom, prečo to tak je a prečo sa vytáča až do takých obrátok, že je to takmer
neznesiteľné. Kričí, búcha, nadáva. Také jemné žieňa a toľko energie. premení sa
na tvora plného odporu a zlosti. A tak sa snažíme tú zlobu dajako prekonať,
vyfúknuť, vyventilovať von.
včera to bolo o šošovicovej polievke, ktorú jedla v impulze. chutila jej až tak,
že si ju chcela vziať aj domov. Dali jej ju do zaváraninovej fľaše od kyslých
uhoriek a Janka, Miškina skvelá asistentka, fľašu aj s polievkou pekne krásne
nosila. Najprv na poštu, lebo Miška išla po asistentské peniažky a potom aj
domov. Ale prišiel čas večere, Janka polievku zohriala, ale Miška sa zaťala.
„Nebudem to jesť!“ povedala a v hlase sme začuli riadny odpor. Nečakaný!
Náhly! prikradol sa znenazdajky a rástol si ako obluda. „Ale veď si tú polievku
veľmi chcela. preto sme ju aj zobrali z impulzu,“ ostala v pomykove Janka.
Michala sa začala veľmi rozčuľovať. už to poznám, spustí sa krik, odpor rastie.
v hneve oznámila, že ona chce niečo celkom iné! Situácia sa pritvrdzovala,
Michala sa zlostila čoraz viac. Nevedela sa rozhodnúť. Sadla si k polievke,
že bude jesť a pritom hovorila, že nebude jesť. Nerozhodnosť. Absolútna
neschopnosť sa rozhodnúť. Ale prečo? lebo medveď? Je to vzdor? Alebo fakt
ju zrazu nechce? Ale prečo? Čo teraz? Čo ďalej? Nikdy neviem, čo v tej chvíli
urobiť. Nerozhodnosť. Aj ja som nerozhodná!
NerozhoDNoSŤ: áno, to je kľúč. Dnes, tu, teraz v tejto chvíli je toto kľúč zo
„šošovicovej“ situácie. „Miška,“ začala som jej vysvetľovať, „teraz je to asi o tvojej
nerozhodnosti. už to nie je o šošovicovej polievke. Táto polievka, tu, dnes, ťa
chce dačo naučiť. rozhodnúť sa. Či tak, alebo onak, ale rozhodnúť sa. A potom
sa už k tomu nevracať. Tu máš papier a prosím ťa, teraz tu mi napíš svoje
rozhodnutie.“
Mračí sa, zvážnie, nevie sa rozhodnúť. Nevie sa rozhodnúť, ani čo tam napísať.
Na papier nakoniec napísala: Jedlo.
A pustila sa do polievky. rozhodla sa.
uvedomila som si, aká bývam ja nerozhodná a ako sa mi ťažko rozhoduje
v rôznych situáciách. pre pána Jána, veď to je o mne! Michalu čosi naučila
šošovicová polievka a mňa zas a už po toľký raz v živote čosi naučila naša
Michala.
patrícia Jarjabková garajová
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bRatislaVa | Mgr. Miroslava vávrová
kreslá na námestí, laná natiahnuté medzi stromami, divoká
bubnovačka aj deväťčlenný orchester. a k tomu veľa, veľa slnka.
aj taký bol

farby života

deň krivých zrkadiel 2011 v bratislave!

záštitu nad podujatím prebrali
starostka MČ Bratislava – Staré
mesto, Tatiana rosová a Milan
Ftáčnik, primátor hlavného mesta
Sr Bratislava.
Sú dni, keď je aj v Bratislave
zmrzlina zdarma! v zmrzlinárni
luculus na hviezdoslavovom
námestí je to Deň krivých zrkadiel
:-) Mňam!
Tanec je radosť!
15:00 - začíname! Folklórne
súbory Javorček a lipa so sebou
priniesli veľa farieb a energie.
hviezdoslavovo námestie ožíva...
Aj princezná Darinka našla, čo
hľadala. Svojho princa!
etnobubnová škola rytmika nám
vybubnovala skvelú náladu! A kto
chcel, mohol si to skúsiť tiež!
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Bohužiaľ, nezmestíte sa sem všetci.
všetci, ktorí ste nám pomohli s prípravou Dňa krivých zrkadiel 2011
v Bratislave. všetci, ktorí ste vytvorili
tú prekrásnu atmosféru v „deň Dé“.
preto si prosím nalistujte ešte
stránku 35. Bude to už bez
fotograﬁi, ale stále úprimne
a s vďakou!
Ste výborní.
Dovidenia o rok...

paRtizánske | Michaela Krošláková

gelnica | Mária pojdáková
pri príležitosti celoslovenskej akcie Dňa krivých zrkadiel naše
združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v gelnici
v spolupráci s oddelením kultúry MÚ v gelnici usporiadali 10.
júna 2011 v spoločenskej sále Domu služieb na hlavnej ulici
koncert na podporu a zviditeľnenie ľudí s mentálnym
postihnutím. Temperamentné tance a spev vystupujúcich
nepokazilo ani chladné nepriaznivé počasie.
Nálada bola vynikajúca, diváci
povzbudzovali účinkujúcich
a odmeňovali ich výkrikmi uznania
a potleskom. ďakujeme hosťom,
sympatizantom, usporiadateľom
a všetkým účinkujúcim za to,
že prišli podporiť túto vysoko
humánnu akciu.

Nedeľa 12. júna dopoludnia pred budovou ArTp centra bola
chvíľou, keď sa klienti Denného centra Frézia zapojili do
celoslovenskej akcie Deň krivých zrkadiel. Je to už tradične deň
vyjadrenia našej podpory ľuďom s mentálnym postihnutím, deň,
keď miznú často neprekonateľné zábrany a hranice.
Tentoraz klienti, zamestnanci centra a dobrovoľníci pripravili pre
všetkých ľudí, ktorí vidia a vnímajú svet nielen očami, ale aj
srdcom, prezentačný stánok a v ňom okrem iného i workshop.
už tradične nezabudli ani na spoločne vyrábané drobné darčeky.
Mnohým ľuďom, ktorí si spoločne s klientmi a dobrovoľníkmi
v príjemnej a láskavej atmosfére vyrobili vlastnú ozdobu či pekný
doplnok, patrí naše ďakujeme. za to, že nezostali svetu ľudí
s mentálnym postihnutím otočení chrbtom a nebáli sa s otvorenými očami a čistým srdcom nahliadnuť na svet za krivým
zrkadlom. Krásny deň, krásni ľudia a krásna atmosféra blízkosti,
priateľstva, tolerancie a najmä porozumenia. Deň, keď sme ruka
v ruke našli spoločný a dokonalý svet, v ktorom aj dokonalosť
nemusí byť vždy dokonalá.

dolný kubín | Martina gogoláková
Deň krivých zrkadiel sa na Námestí Slobody v Dolnom
Kubíne niesol v znamení tanca, hudby a farebných
kreácií. Tieto aktivity všetkých prítomných spojili. prežili
sme spolu príjemné popoludnie, veď posúďte sami...

Farbičky má každý rád...
Darček od najmenších v podobe tanca.
Deti z Materskej školy z Námestia Slobody
v Dolnom Kubíne.
Spev je reč, ktorou sa všetci dohovoríme...

hymnu minuloročných majstrovstiev sveta vo
futbale v Juhoafrickej republike pripomenuli
hip-hopovým tancom žiaci ŠzŠ v gelnici
Divadelný krúžok luSKáČiK z Domova sociálnych
služieb iDeA z prakoviec - Matilda huty sa predstavil
zdramatizovanou rozprávkou Soľ nad zlato.
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spišská noVá Ves | Mgr. Katarína Boronová

farby života

pred otvorením výstavy v koncertnej miestnosti galérie
umelcov Spiša.
ocenené práce v kategórii príroda, krajina.
odovzdávanie cien za najlepšie práce - odovzdáva JuDr.
p. Demek, phD., štatutár zpMp v SNv, a Ľ. A. valenčíková,
predsedníčka odbornej poroty.

noVá keRamická a smaltoVá
dielňa V psc impulz
farby života

s podporou nadácie VÚb sme vo februári 2011 zriadili v našom
zariadení keramickú a smaltovú dielňu, ktorá rozšírila tvorivé
arteterapeutické aktivity rehabilitačného strediska a v budúcnosti
prispeje k rozšíreniu portfólia výrobkov chránených dielní.

Názov projektu Kontakt s hlinou – cesta k sebe a iným je metaforickým
vyjadrením nášho snaženia smerujúceho k individuálnemu rozvoju
schopností klienta, jeho verbálneho vyjadrovania, motivácie k vysloveniu
vlastných pocitov a hodnotiaceho stanoviska. pri tvorivej činnosti sa
snažíme o vytvorenie príjemnej atmosféry aj prostredníctvom hudby,
ktorá prispieva k odbúravaniu stresu u klientov, k rozvíjaniu ich fantázie
a upevňovaniu vzťahov v komunite.

komáRno | Mgr. Mária Múčková
zpMp v Komárne oslávilo Deň krivých zrkadiel slávnostným
koncertom detských speváckych zborov v Komárne.
Tak ako každý rok pripravili slávnostný koncert členovia
cirkevného zboru ecAv, Domu Matice Slovenskej a Miestneho
odboru Matice Slovenskej.
v dôstojnom prostredí evanjelického chrámu sledovali naši
mladí priatelia kultúrny program spolu s množstvom hostí,
ktorí svojou účasťou prejavili kladný vzťah a radosť zo stretnutia
s mladými zdravotne znevýhodnenými ľuďmi a ich rodinami.

19

vzhľadom na to, že z technických dôvodov sa inštalácia keramickej
dielne predĺžila a klienti boli už netrpezliví, pripravili sme pre nich
náhradný program, ktorý bol vhodnou motiváciou a prípravou na tvorivú
prácu s keramikou. okrem výroby a maľovania sadrových magnetiek
a iných dekoratívnych predmetov sme v rámci komunity diskutovali
o pripravovanom projekte, premietali sme si fotograﬁe z výletov
a služobnej cesty v Nemecku a Španielsku (podporenej z Nadácie
grundtvig učiace sa partnerstvá v rámci programu celoživotného
vzdelávania). Klienti spontánne uvítali návštevu keramickej dielne
v centre voľného času v Dúbravke, fotografovali si umelecké predmety,
ktoré na nich zapôsobili najsilnejšie a ktorými sa neskôr dali inšpirovať.
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pRojekt lepšie žiť

pri návšteve prírodovednej časti Slovenského národného múzea
sledovali charakteristické znaky a farby vystavených živočíchov, čo sa
pokúsili využiť pri svojej práci s hlinou. vychádzky do prírody, sledovanie
farebných kombinácii kvetov a ich rozmanitých tvarov sa neskôr
premietlo pri výrobe rôznych typov smaltových šperkov. Dielňa na
výrobu dekoratívnych sviečok umožňuje našim klientom modelovať
rôzne tvary misiek, podložiek a podstavcov, ktoré majú okrem
umeleckej hodnoty aj praktické využitie.
v septembri pripravujeme záverečné podujatie projektu vo forme
vernisáže, ktorá bude zhodnotením úsilia a prezentáciou snahy
a zručností našich klientov. priblížime ňou verejnosti produkty
keramickej a smaltovej dielne, ale aj výrobky ďalších chránených dielní
spolu s kultúrnym programom, ktorý pripravia naši klienti a ich priatelia
z bratislavského konzervatória.
Mgr. Jana Mareková, pSc impulz, Bratislava - petržalka

Reakcie klientoV na zRiadenie
keRamickej a smaltoVej dielne
Miška: v keramickej dielni sa mi páči, pretože veci, ktoré vymodelujeme,
sa dajú vypaľovať a potom farbiť. lucia nás všeličo naučila a je veľmi
milá. Najviac sa mi páčilo, keď sme modelovali zvieratká. Ja som
modelovala korytnačku a motýle. Tiež som vymodelovala aj jedovatú
kvetinu. Aj tá sa mi podarila.
Zuzka: práca v keramickej dielni sa mi páči, lebo tam robíme všelijaké
pekné veci. rada modelujem misky a tanieriky pod naše sviečky, ale aj
zvieratá a hrnčeky. rada maľujem, a tak sa teším z toho, že to, čo urobím,
môžem po vypálení namaľovať. Farba, ktorú používame, sa volá glazúra
a je lesklá.
Marcelka: v smaltovej dielni sa mi páči, lebo tam robíme rôzne šperky:
náušnice, prívesky a brošne. pracujeme tu spolu s Dankou, ktorá nás
už všeličo naučila. predtým, ako plech ideme smaltovať, ho musíme ho
vyšmirgľovať a očistiť. Až potom ho natrieme a dáme vypáliť.
po vypálení, keď vychladne, ho maľujeme. Teraz robíme šperky
na výtvarný salón.
ďakujeme za podporu nášho projektu Nadácii vÚB.

ako možno viete, združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v sR prevádzkuje od roku 2002 v bratislave – dúbravke
zariadenie podporovaného bývania zpmp v sR pre troch klientov
s mentálnym postihnutím.

prostredníctvom Nadácie vÚB banky sa nám podarilo získať ﬁnančné
prostriedky na realizáciu projektu Lepšie žiť. vďaka nemu sa od januára
do augusta 2011 snažíme o zvýšenie kvality života klientov aj ich
životných podmienok, a to zlepšením úrovne materiálno-technického
vybavenia zariadenia, ako aj skvalitnením odbornej práce asistentiek.
Aktivity projektu sú rozdelené do dvoch paralelne prebiehajúcich rovín.
zlepšenie vybavenia kuchyne a tréning zručností vo varení.
Klienti v zariadení sú motivovaní k tomu, aby si pripravovali stravu sami,
pod dohľadom asistentiek. Stravujú sa spoločne a pri príprave stravy sa
striedajú. varenie však nie je pre nich len povinnosť, ale je to aj ich
koníček. Klienti si s podporou asistentiek vybrali jedlá, ktoré sa chcú
naučiť a pripravili fotorecepty. Sú to zjednodušené recepty
s fotograﬁami jednotlivých krokov, ktoré im pri varení pomôžu. počas
projektu pripravia každý štyri fotorecepty. v rámci projektu sme
uskutočnili aj výmenu starého plynového sporáka za elektrický, ktorý
klientom uľahčuje varenie. Na prerobenie elektroinštalácie, ktorá bola
k výmene sporáka potrebná, nám ﬁnančným darom prispela
západoslovenská energetika, a. s.
Klienti sa tiež podieľali na nákupe vybavenia kuchyne – hrncov
a kuchynských doplnkov. zlepšenie materiálového vybavenia kuchyne
prispeje k jednoduchšej a rýchlejšej príprave stravy. Klienti sa naučia
variť nové jedlá podľa vytvorených fotoreceptov, čím si zlepšia svoje
zručnosti pri varení.
zvýšenie odbornej kvaliﬁkácie asistentiek prostredníctvom
školení a supervízie.
Asistentky absolvovali tri školenia pod vedením lektorov z oblasti
psychológie a špeciálnej pedagogiky. Boli zamerané na zlepšenie
komunikačných zručností a na riešenie problémových situácií.
prostredníctvom školení sa snažíme o zlepšenie odbornej prípravy
asistentov, čo sa spätne odrazí na kvalitnejšej práci s našimi klientmi.
veríme, že tento projekt prispeje k zlepšeniu kvality života klientov
v našom zariadení podporovaného bývania.
Mgr. Miroslava petrovičová, zpMp v Sr
Tieto aktivity sa uskutočnili vďaka podpore Nadácie vÚB.

farby života
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Keď sme začiatkom roku presťahovali našu centrálu do nových
priestorov, netušili sme, že už o pár mesiacov budeme stáť zoči-voči
štrnástim úžasným dobrovoľníkom z ﬁrmy unilever, ktorí vlejú život
a farbu našim chladným bielym stenám. žltú a zelenú! Možno si ešte
pamätáte pesničku od petra Nagya Farbičky čarbičky. „iste je to lepší
pocit, keď ti farby šteklia oči,“ spieva sa v nej. Neverili sme, kým sme to
nevyskúšali.
Stačilo pritom tak málo – napísať projekt, poslať ho Nadácii pontis
a získať ﬁnančnú, no hlavne dobrovoľnícku podporu v rámci programu
Naše mesto. Skrášliť naše nové pôsobisko však pomohli i ďalší. Úprimné
„ďakujeme“ posielame do galanty ﬁrme heT a Martine romanovej,
ktorá nám umožnila nákup farieb za výbornú cenu, i dobrovoľníkovi
Michalovi árendášovi, ktorý nám farby z galanty priviezol. A pribalil aj
štetky a valčeky. A že sa hodili, o tom niet pochýb J. pomohli tiež
Miroslav Mišo, senior aj junior, ÚĽuv a lucia Takáčová. A výsledok? však
sa pozrite sami. okrem farebných stien máme aj čerstvo otapetované
dvere. radosť chodiť do práce!
Mgr. Miroslava vávrová, zpMp v Sr

zmeny

Ako budú žiť v starobe?
Krátko po prevrate roku 1989 sme
dostávali veľa pozvaní od lebenshilfe Nemecko i rakúsko na obhliadku ich zariadení pre dospelých
ľudí s mentálnym postihnutím.
videli sme chránené dielne veľké
ako bežná továreň, kde ľudia s postihnutím vykonávali neuveriteľné
práce: pracovali na sústruhoch,
montovali súčiastky do elektronických zariadení, balili tovar iných
výrobcov, varili stravu pre dôchodcov, ktorú i rozvážali, piekli domáce
koláče vo veľkom na predaj vo
vlastných predajniach i na objednávku domácností.
Súčasťou týchto dielní boli i starí
a ťažko postihnutí ľudia, ktorí síce
nedokázali pracovať, ale zúčastňovali sa na živote svojej komunity, zaoberali sa činnosťou, ktorá
mala za cieľ udržať ich duševnú
úroveň čo najdlhšie v dobrom
stave. S ostatnými sa stretávali pri
obede, po obede si mohli pospať
v miestnosti určenej na oddych
a spolu s ostatnými odchádzali
domov – niektorí do chráneného
bývania, iní domov k rodičom.
videli sme i niekoľko zariadení
chráneného bývania, ktoré boli
vždy situované uprostred normálnej zástavby, žiadne luxusné priestory na zastrčených a opustených
miestach. Klienti mohli chodiť
domov na návštevy alebo príbuzní
mohli navštevovať ich v zariadení.
vybavenie týchto bývaní nebolo
supermoderné, zariadené drahým
nábytkom a pomôckami. väčšina
klientov mala vlastný nábytok,
dokonca sme mohli navštíviť istú
grófku, ktorá mala vo svojej bunke

aj vlastnú sprchu a Wc, čo nebolo
obvyklé.
Klienti rôznych zariadení sa chodili
vzájomne navštevovať, organizovali spoločné programy (diskotéky,
návštevy kultúrnych podujatí
a pod.). Stravu si pripravovali sami
v spoločnej kuchynke za podpory
a asistencie personálu. Spoločne
i nakupovali, a tak sa učili hospodáriť s peniazmi. z nášho pohľadu
to bol (a ešte je) nesplniteľný sen.
o mnohých dobrých príkladoch
riešenia sa možno dozvedieť na
web stránke lebenshilfe viedeň
www.lebenshilfe-wien.at
elena Kopalová

príklady dobrej praxe
- lebenshilfe viedeň
Mnoho rodičov detí s postihnutím
sa zaoberá otázkou: Ako bude postarané o môjho syna či dcéru v ich
starobe, keď už my tu nebudeme?
väčšinou si ľudia s postihnutím
nezaložili vlastnú rodinu, často
chýba aj sociálna sieť, ktorá by
mohla ponúknuť priateľov – preto
si rodičia právom robia starosti.
Ľudia s mentálnym postihnutím sú
večné deti! – ako často počúvame
takúto vetu. lenže aj ľudia s mentálnym postihnutím zostarnú. Je
možné pripraviť im dobré životné
podmienky, zodpovedajúce bývanie, dobrú opateru a aktivitu ako
i zdravotnícku pomoc, ale tiež
istotu a dôstojný večer života.
Ako to možno dosiahnuť? predovšetkým sa musia správne posúdiť
potreby starých a starnúcich ľudí
s mentálnym postihnutím. Môže
to byť zvýraznená potreba pokoja,
malé skupiny spoluobyvateľov,
priebeh dňa zodpovedajúci ich
potrebám, primeraná strava, opatrovateľská a zdravotnícka starostlivosť atď. Toto je základ zodpovedajúci možnosti naplniť ich potreby.

lebenshilfe viedeň má preto diferencovanú ponuku pre starých
ľudí s mentálnym postihnutím:
n Deň seniorov – jeden deň
v týždni môžu stráviť v chránenej dielni vo svojom zariadení.
Tento deň slúži na zotavenie
a orientuje sa na splnenie želaní
klientov.
n Návšteva dielne: je určená starnúcim a starým ľuďom, ktorí
ešte radi chodia do dielne. Títo
potrebujú denné opatrovanie,
ktoré berie ohľad na ich vek.
Napr. redukovaná náplň práce,
prechádzky, rozhovory, možnosť v pokoji si odpočinúť.
n Seniorské skupiny v dennom
zariadení: v niektorých našich
chránených bývaniach je možnosť navštevovať ich ako denné
stacionáre. Skupina pozostáva
z piatich až ôsmich osôb, ktoré
prevažne v tomto zariadení aj
bývajú. Tým sa získa mnoho
možností počas dňa, napr. poobedňajší spánok vo vlastnej
izbe. Aktivity jednotlivcov i skupín tak prebiehajú bez komplikácií.
plánujeme zriadenie denného pobytu zvlášť pre starých a starnúcich
ľudí. v tomto projekte sa ráta
s opatrovateľskou službou, takže
prechod do stáleho pobytu v dome
opatrovateľskej služby by mal byť
bez problémov.
práve pre starých ľudí s mentálnym
postihnutím nie je opatrovateľský
dom (asi náš DSS, pozn. E. K.) od
základu dobrou alternatívou.
Môže tu platiť zásada uprednostniť
mobilnú starostlivosť pred stacionárnou. chránené bývanie je domovom obyvateľov. práve tak ako
ľudia bez postihnutia aj tí s postihnutím by radi trávili súmrak svojho
života vo svojom obvyklom prostredí. pri optimálnej spolupráci
pedagogických a ošetrovateľských
odborných pracovníkov je to možné
uskutočniť.
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preto sa snažíme aj adaptáciami
našich zariadení (napr. vybudovanie výťahov, prispôsobenie kúpacích vaní atď.), výberom zodpovedajúceho personálu, jeho ďalším
vzdelávaním, práve tak ako spoluprácou s externými odborníkmi
z mobilnej opatrovateľskej služby
a z hospicov vytvoriť vyhovujúce
služby.
Dostatočná podpora, sprevádzanie a starostlivosť o postihnutých
ľudí musí pokračovať aj v ich starobe. To aj preto, že v nasledujúcich rokoch bude nutné poskytnúť
starostlivosť veľkému počtu osôb
s postihnutím.
podľa materiálu dostupného
na www.lebenshilfe-wien.at
spracovala elena Kopalová
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individuálnym rozdielom svojich
členov. Dohovor je návodom na
dosiahnutie potrebnej zmeny v
prístupe spoločnosti.
Dohovor neprináša nové práva pre
osoby so zdravotným postihnutím,
ale uznáva ich ako držiteľov ľudských práv a slobôd v rovnoprávnom postavení s ostatnými, a tým
ustanovuje osobu so zdravotným
postihnutím ako subjekt, na ktorý
sa vzťahujú vymožiteľné práva.

nia prijala na implementáciu
Dohovoru a ako ich plní. preto
Nrozp iniciovala stretnutie pri
okrúhlom stole za účasti predstaviteľov svojich členských organizácií, na ktoré pozvala predstaviteľov vlády a ministerstiev, aby
sme sa dozvedeli, ako chce vláda
realizovať svoj záväzok a ako chcú
jednotlivé ministerstvá zabezpečiť
implementáciu dohovoru v rámci
svojej pôsobnosti.

Dohovor je nástrojom na uplatňovanie práv osôb so zdravotným
postihnutím. Jediným ukazovateľom jeho úspešnosti je jeho implementácia v praxi splnením záväzkov
štátu a prijatím praktických opatrení. implementačný charakter
dohovoru a dohovorom požadovaná zmena prístupu všetkých zúčastnených k zdravotnému postihnutiu si vyžaduje vytvorenie

Diskusie sa zúčastnili:
cveto uršič, člen výboru oSN pre
práva osôb so zdravotným postihnutím a predstaviteľ Ministerstva
práce, rodiny a sociálnych vecí
Slovinska, Javier guemes, riaditeľ
európskeho fóra zdravotného postihnutia, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Kancelária
ombudsmana, poslanci Národnej
rady Sr, experti väčšiny oslovených ministerstiev, Úradu vlády
Sr, inštitútu pre výskum práce
a rodiny, zástupcovia členských
organizácií Nrozp v Sr. Diskusiu
viedla Šarlota puﬄerová z oz
občan, demokracia a zodpovednosť a Ján Fiala Disability right
center so sídlom v Budapešti.

Dohovor o právach osôb
so zdravotným postihnutím,
jeho implementácia
a monitorovanie
Návrhy, podnety a potreby, ktoré
vyplynuli z diskusie pri okrúhlom
stole organizovanej Národnou
radou občanov so zdravotným
postihnutím v SR.
Bratislava 24. a 25. marca 2011
Ľudia so zdravotným postihnutím
patria medzi najviac ohrozených
pri uplatňovaní svojich ľudských
práv. Donedávna a ešte často aj
dnes sa ich problémy považujú za
prirodzený a nevyhnutný dôsledok
ich zdravotného postihnutia.
Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím je právnym
vyjadrením zmeny tohto postoja
od medicínskeho k sociálnemu
modelu zdravotného postihnutia.
Dohovor uznáva zdravotné postihnutie ako dôsledok nedostatočného rešpektovania a
prispôsobovania sa spoločnosti

implementačnej a monitorovacej
štruktúry zahŕňajúcej štát, nezávislý ľudsko-právny mechanizmus
a občiansku spoločnosť reprezentovanú najmä organizáciami osôb
so zdravotným postihnutím.
Dohovor (317/2010 z. z.) a jeho
opčný protokol (318/2010 z. z.)
pre Slovensko nadobudli účinnosť
25. júna 2010. ratiﬁkáciou Dohovoru sa Slovensko zaviazalo vyššie
uvedenú štruktúru vytvoriť, ako to
ukladá článok 33 Dohovoru. Táto
povinná štruktúra však ešte nebola
vytvorená. Nezostáva veľa času,
lebo do 25. júna 2012 musí vláda
predložiť oSN správu, aké opatre-

vzhľadom na to, že doteraz vláda
neprijala rozhodnutie o spôsobe
realizácie štruktúr požadovaných
článkom 33, diskusia sa sústredila
na možné modely štruktúry na implementáciu a monitoring dohovoru, vrátane zahraničných
skúseností, a na zabezpečenie
možnosti efektívnej spolupráce
organizácií osôb so zdravotným
postihnutím so štátnou správou
a s nezávislým mechanizmom na
presadzovanie, ochranu a monitoring vykonávania dohovoru.
Aj keď sa účastníci diskusie nedozvedeli, ako konkrétne chce vláda
implementovať citovaný článok
dohovoru, zhodli sa na potrebe
nadrezortného riadenia implementácie dohovoru a jeho moni-

toringu ako dlhodobého procesu
na zabezpečenie presadzovania
ochrany a uplatňovania práv osôb
so zdravotným postihnutím, ktorý
si vyžaduje personálnu i ﬁnančnú
podporu zo strany vlády a intenzívnu spoluprácu medzi vládnymi
inštitúciami, ľudsko-právnymi organizáciami a organizáciami osôb
so zdravotným postihnutím
z diskusie k jednotlivým odsekom
článku 33 „vykonávanie dohovoru
na vnútroštátnej úrovni a monitorovanie“ vyplývajú tieto odporúčania:

Článok 33 ods. 1
„1. zmluvné strany v súlade so
svojou vlastnou sústavou riadenia
v rámci štátnej správy ustanovia
jedno alebo viac kontaktných
miest pre problematiku vykonávania tohto dohovoru a budú venovať náležitú pozornosť určeniu
koordinačného mechanizmu
v rámci štátnej správy s cieľom
uľahčiť realizáciu s tým súvisiacich
činností v jednotlivých oblastiach
a na rôznych úrovniach.“

Odporúčanie:
vzhľadom na to, že kontaktné
miesto je vykonávateľom národnej
agendy a administratívnym a odborným orgánom pre všetky inštitúcie zúčastnené na realizácii
politiky v oblasti práv osôb so
zdravotným postihnutím a zodpovedá za vypracovanie správy pre
výbor oSN pre práva osôb so
zdravotným postihnutím, účastníci
diskusie najčastejšie odporúčali:
vytvoriť hlavné kontaktné miesto
ako nadrezortný profesionálny
orgán na riadenie implementácie
dohovoru a jeho monitoringu ako
dlhodobého procesu na zabezpečenie presadzovania, ochrany
a uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím, ktorý si vyžaduje personálnu i ﬁnančnú podporu
zo strany vlády a intenzívnu spoluprácu medzi vládnymi inštitúciami,
ľudsko-právnymi organizáciami

a reprezentatívnymi organizáciami
osôb so zdravotným postihnutím.
poveriť vybrané útvary jednotlivých
ministerstiev ako sekundárne kontaktné miesta spolupracujúce
s hlavným kontaktným miestom
a riadiace implementáciu dohovoru v rámci jednotlivých rezortov.
Účastníci diskusie najčastejšie
odporúčali realizáciu kontaktného
miesta v rámci Úradu vlády Sr.
Tiež sa nedomnievajú, že úlohu
koordinačného mechanizmu by
mohla zastávať rada vlády Sr pre
ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť vzhľadom
na to, že jej členmi nie sú predstavitelia organizácií osôb so zdravotným postihnutím.

Článok 33 ods.2
„2. zmluvné strany v súlade so
svojim právnym a správnym systémom zachovávajú, posilňujú, zriaďujú alebo ustanovujú na vnútroštátnej úrovni systém zahŕňajúci
jeden, prípadne viac nezávislých
mechanizmov na presadzovanie,
ochranu a monitorovanie vykonávania dohovoru. pri ustanovovaní
alebo zriaďovaní týchto mechanizmov zmluvné strany prihliadajú
na zásady týkajúce sa postavenia
a činnosti vnútroštátnych inštitúcií
na ochranu a podporu ľudských
práv.“

Odporúčania:
Nezávislý mechanizmus na presadzovanie, ochranu a monitorovanie plnenia dohovoru môže byť
tvorený jednou alebo viacerými
spolupracujúcimi inštitúciami.
za najvhodnejšiu inštitúciu bolo
označované Slovenské národné
stredisko pre ľudské práva za
predpokladu, že bude upravený
jeho štatút tak, aby plne spĺňalo
parížske kritériá, že tvorba jeho
správnej rady bude dôslednejšie
rešpektovať princíp plurality, najmä
významnejším zastúpením občianskej spoločnosti, a že bude
personálne a ﬁnančne posilnené.

Článok 33 ods. 3:
„3. občianska spoločnosť, najmä
osoby so zdravotným postihnutím
a ich reprezentatívne organizácie,
sú zahrnuté do procesu monitorovania a plne sa na ňom zúčastňujú.“

Odporúčania:
zapojenie občianskej spoločnosti
nie je obmedzené len na článok
33, ale treba ho chápať ako prierezovú záležitosť a ako neoddeliteľnú súčasť všetkých etáp vykonávania dohovoru. zvlášť to zdôrazňuje
článok 4 odsek 3.
„3. pri vytváraní a uplatňovaní zákonodarstva a politiky zameraných na vykonávanie tohto dohovoru a pri rozhodovaní o otázkach
týkajúcich sa osôb so zdravotným
postihnutím, budú štáty, ktoré sú
zmluvnými stranami tohto dohovoru, dôkladne konzultovať s osobami so zdravotným postihnutím
vrátane detí so zdravotným
postihnutím a budú s nimi aktívne
spolupracovať prostredníctvom
ich reprezentatívnych organizácií.“
Ako prvý krok na napĺňanie tohto
odseku bolo odporučené zintenzívniť spoluprácu vlády a ministerstiev pri príprave a úpravách
legislatívnych predpisov s reprezentatívnymi organizáciami osôb
so zdravotným postihnutím v súlade s článkom 4.3. Dohovoru,
včasným informovaním o pripravovaných návrhoch, organizovaním diskusií o návrhoch pred ich
zaradením do medzirezortného
pripomienkového konania, prerokúvaním zásadných pripomienok
reprezentatívnych organizácií
osôb so zdravotným postihnutím
na rozporových konaniach napriek
tomu, že nie sú povinnými pripomienkovacími miestami.
rNDr. Branislav Mamojka, cSc,
predseda Nrozp v Sr
Anna reháková,
riaditeľka Nrozp v Sr
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podporované bývanie
v Malackách
pri práci s dospelými ľuďmi s mentálnym postihnutím sa často stretávame s otázkou zabezpečenia
budúcnosti a samostatného bývania týchto ľudí. Tak, ako každý dospelý človek bez postihnutia, i oni
túžia mať vlastné samostatné
bývanie, zariadené podľa svojich
predstáv. Tieto predstavy napĺňa
život, ktorý sa tak, ako je to len
možné, podobá životu ich známych, priateľov a rovesníkov bez
postihnutia. podporované bývanie
je výborný prostriedok, ktorým
možno tieto túžby naplniť. okrem
toho, že napĺňa predstavy o integrácii, prináša veľa možností
socializácie. Je formou sociálnej
pomoci občanom, ktorí pre svoje
obmedzené fyzické alebo mentálne schopnosti dokážu síce
samostatne žiť, no potrebujú asistenčnú podporu. vďaka podporovanému bývaniu však môžu viesť
kvalitný a dôstojný život, ktorý má
rovnaké náležitosti ako život
ostatných ľudí.
zariadenie podporovaného bývania je deﬁnované v § 34 zákona
448/2008 z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
Tento zákon hovorí, že v zariadení
podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe,
ktorá je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby (deﬁnované v prílohe č. 3 citovaného zákona), ak je
odkázaná na dohľad, pod ktorým
je schopná viesť samostatný život.
Dohľad v tomto ponímaní je usmerňovanie a monitorovanie pri zabezpečovaní sebaobslužných
úkonov, úkonov starostlivosti
o svoju domácnosť a základných
sociálnych aktivít – tie sú tiež
podobne deﬁnované v prílohe zákona. rozsah dohľadu sa určuje
v hodinách alebo súborom úkonov,
pri ktorých daná osoba potrebuje
dohľad. okrem dohľadu sa v zaria-
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dení podporovaného bývania
poskytuje aj ubytovanie, sociálne
poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených
záujmov, utvárajú sa podmienky
na prípravu stravy a vykonáva sa
sociálna rehabilitácia.
podporované bývanie je lepšou alternatívou k ústavnej starostlivosti.
základný rozdiel medzi podporovaným bývaním a DSS s pobytovou
formou je v kritériu bežného spôsobu života. podporované bývanie
sa približuje podmienkam bežného
života komunity intaktnej spoločnosti a tiež podporuje využívanie
prístupných zdrojov komunity,
nadväzuje na ne, umožňuje vytváranie a utužovanie sociálnych
kontaktov, a prispôsobuje sa aktuálnym spoločenským pravidlám či
zvyklostiam.
ideál života v komunite zahŕňa
veľa oblastí, v ktorých ľudia
s postihnutím môžu potrebovať
pomoc a asistenciu (zamestnanie,
bývanie, voľný čas atď.). cieľom
komunitnej práce je však postupne túto mieru pomoci zmenšovať
tak, aby klient mohol čoraz viac
vecí pre seba vykonávať samostatne. Toto je možné uplatňovať bez
ohľadu na mieru postihnutia.
Ak hovoríme o otázkach normalizácie a zvyšovaní kvality života
ľudí s postihnutím, musíme hľadať
najvhodnejšie možnosti, ktoré
vyhovujú klientovi. Klientom podporovaného bývania môže byť
akýkoľvek občan s mentálnym
postihnutím. Nezáleží na druhu
a stupni jeho postihnutia. podmienky prostredia podporovaného
bývania sa prispôsobia jeho individuálnym potrebám. Je však
dôležité, aby mal klient chuť bývať
s inými a snahu zapojiť sa do procesu podporovaného bývania ako
sociálnej služby.
cieľom procesu normalizácie je
smerovanie k tomu, aby ľudia
s mentálnym postihnutím mohli
bez vonkajších obmedzení využívať bežné zdroje komunity.

To znamená, viesť spôsob života
s využívaním všetkých miestnych
zdrojov tak, aby bol čo najviac
podobný normálnemu životu ľudí
bez postihnutia. S heslom „tak
normálne ako sa len dá“ sa vo
všetkých oblastiach života človeka
s postihnutím zaujímame o jeho
podmienky a možnosti a porovnávame ich s podmienkami intaktnej
populácie. proces normalizácie
bazíruje na tom, že tieto podmienky musia byť porovnateľné
a v čo najväčšej možnej miere
zhodné.
u klientov vstúpte, n. o., v Malackách a Domu Svitania, n. o., v Jakubove sme zaznamenali túžby po
vlastnom a samostatnom bývaní
už dávnejšie. potrebu podporovaného bývania pociťovali najskôr
rodičia klientov týchto organizácií,
ktorí sa pýtali: „Čo bude s naším
dieťaťom, keď tu už my nebudeme?“. rodičia, klienti, pracovníci neziskových organizácií a iní
odborníci sa spoločne čoraz viac
zaoberali myšlienkou založiť podporované bývanie v meste Malacky. Konalo sa niekoľko stretnutí
a seminárov, navštívili sme veľa
iných zariadení podporovaného
bývania na Slovensku i v zahraničí,
písali projekty pre ﬁnančnú podporu a pod. podporované bývanie
má mnoho výhod a pretože sme
o nich dobre vedeli, usilovali sme
sa využiť všetky dostupné zdroje
a pomoc.
v súvislosti s naplnením miestnej
potreby podporovaného bývania
sme zistili, že pred tým, ako človek
s postihnutím začne v podporovanom bývaní bývať, je dôležité ho
po všetkých stránkach na túto
službu pripraviť. Na zabezpečenie
tejto prípravy sme v spolupráci
s oz Svitanie – zpMp, s ﬁnančnou
pomocou nadácie orange Slovensko, s dobrovoľníkmi, klientmi,
ich rodičmi a ďalšími odborníkmi
vytvorili podporný program Príprava na podporované bývanie.
Tento program mal za úlohu pri-

praviť záujemcov o službu podporovaného bývania na samostatný
život, na spoluprácu s asistentom
a iné schopnosti či zručnosti, a to
praktickými nácvikmi činností
a získavaním reálnych skúseností
v oblasti samostatnosti a socializácie. predpokladali sme, že prinesie
zvýšenie kvality života ľudí s postihnutím, ktorá bude v procese
podporovaného bývania ovplyvňovaná ešte pozitívnejšie.
projekt Príprava na podporované
bývanie sa uskutočňoval v Malackách intenzívne počas dvoch
rokov a vlastne prebieha doteraz.
zameriava sa na rozvoj individuálnych schopností a zručností v oblasti sebaobsluhy, prípravy jedál
a nápojov, starostlivosti o domácnosť, v rozvoji schopností hospodáriť s ﬁnanciami a v socializačných
schopnostiach, ktoré klient pre
svoj samostatný život potrebuje.
obsahuje niekoľko konkrétnych,
praktických cvičení a aktivít (od
stretnutí s klientmi a rodičmi, cez
tvorbu plánov zameraných na
klienta, až po nácvik jednotlivých
schopností a zručností). program
je navrhnutý tak, že vyhovuje nielen klientom našej organizácie, ale
môže pomôcť aj iným organizáciám, ktoré chcú svojich klientov

na podporované bývanie pripraviť.
v Malackách sa v júni 2011 otvorilo prvé podporované bývanie pre
troch klientov s mentálnym postihnutím. podporované bývanie
sa poskytuje v dvojizbovom byte
v bežnom paneláku v centre mesta.
Asistenčná služba je zabezpečovaná nonstop, no predpokladáme,
že čoskoro nebude už v takejto
miere potrebná. Klienti sú samostatní natoľko, že bude stačiť iba
niekoľkohodinová asistencia
denne.
po prvých mesiacoch fungovania
môžeme povedať, že obyvatelia
podporovaného bývania majú
zo svojho „nového života“ radosť.
hovoria o ňom ako o domove
a neustále si ho zútulňujú a prispôsobujú svojim potrebám. veľmi
sa tomu tešíme a veríme, že sa
nám čoskoro podarí vytvoriť aj
ďalšie možnosti samostatného bývania, pretože záujemcov o vlastné
samostatné bývanie je dostatok.
podporované bývanie nie je iba
záležitosťou občana so zdravotným postihnutím či prevádzkujúcej organizácie. Týka sa celej
spoločnosti a svedčí o jej sociálnej
vyspelosti. Táto sociálna služba má
pozitívny dopad ako na samotných prijímateľov – ľudí s postih-

nutím, tak i na intaktnú populáciu,
ktorá prichádza s obyvateľmi podporovaného bývania priamo alebo
nepriamo do kontaktu. záujem
o službu podporovaného bývania
zo strany prijímateľov dokazuje,
že títo ľudia sú rovnako zanietení
bývať „po svojom“ ako ktokoľvek
iný.
Ak sa pozeráme na klienta s mentálnym postihnutím ako na partnera, ľahšie vnímame jeho potreby.
Načúvať túžbam, rozhodnutiam
a názorom klienta je rovnako
dôležité ako starostlivosť o jeho
zdravie a bezpečnosť. Aj na nás
záleží, aká bude kvalita života ľudí
s postihnutím. Ak sa náš kontakt
obmedzí iba na zabezpečovanie
vonkajších potrieb a zdravotnú
starostlivosť, ľahko sa nám môže
stať, že sa pre nás klient stane objektom výkonu práce a nie predovšetkým človekom a priateľom.
Mgr. Martina Ambrušová
riaditeľka vstúpte, n. o., Malacky
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Stanovisko SocioFóra
k diskusii o ďalšom osude
sociálnych služieb
SocioFórum víta rozhodnutie politikov pripraviť dva zákony: zákon
o dlhodobej starostlivosti a zákon
o sociálnych službách.
Zákon o dlhodobej starostlivosti
považujeme za primeranú reakciu
na reálnu prax starostlivosti o ľudí,
ktorí potrebujú bezodkladne (bez
čakania v poradovníku) intenzívnu
zdravotnú aj sociálnu starostlivosť
súčasne. za nevyhnutnú pri príprave dobre fungujúceho zákona
považujeme spoluprácu rezortu
zdravotníctva a sociálnych vecí
a tiež zapojenie odbornej verejnosti do prípravy a pripomienkovania zákona.
Zákon o sociálnych službách
bude garantovať sociálne služby
pre všetky sociálne skupiny občanov a sociálne situácie, okrem
dlhodobej starostlivosti. Aj na
tento zákon sa dnes kladú vysoké
požiadavky. poskytovatelia musia
pracovať novými metódami, ktorých hlavným cieľom je čo najlepšie začleniť klientov do bežného
života, otvoriť brány ústavov, ale
aj domovov a počúvať, ako si svoj
život predstavujú tí, ktorým
chceme pomáhať. určite chcú žiť
tam, kde žijeme my ostatní. Spolu
s nami. Dosiahnuť takýto stav služieb nie je možné bez veľkej zainteresovanosti samosprávy. Návrh,
aby sme sa vrátili 10 rokov späť,
aby štát opäť riadil aj celý systém
sociálnych služieb, nepovažujeme
preto za správny.

Vyslovujeme toto stanovisko
aj napriek tomu, že samospráva,
najmä na úrovni obcí, nie vždy
prijíma a využíva nami ponúkané
odborné služby a svojím správaním niekedy nepodporuje, ale
bráni rozvoju neziskového sektora a otvorenej súťaži poskytovateľov o klienta. očakávame, že:
n štát podporí kvantitatívny i kvalitatívny rozvoj služieb štátnym
príspevkom na odkázanosť, aj
keď sa tým zmení originálna
pôsobnosť samosprávy na
pôsobnosť delenú medzi štát
a samosprávu,
n štát zavedie prísnu inšpekciu
kvality pre všetkých poskytovateľov služieb bez rozdielu,
n rozhodovanie a ﬁnancovanie
služieb bude oddelené od
samotného výkonu služieb,
pretože to podporuje klientelizmus na strane samosprávy,
n obce sa v záujme veci združia
do zmysluplných regionálnych
celkov, aby sociálne služby boli
riadené odborne a s najvyššou
efektivitou
n politici na obecnej, regionálnej
a národnej úrovni si prestanú
z klientov sociálnych služieb
robiť svojich vazalov a budú
rozhodovať o spoluúčasti klientov a ich rodín na ﬁnancovaní
nákladov služieb tak, aby služby
neboli zneužívané, aby ich cena
odpovedala ich kvalite a aby
služby dostali všetci, ktorí ich
skutočne potrebujú.
v Bratislave, 1. augusta 2011

za výbor SocioFóra:
Mária Filipová
Agentúra podporovaných služieb,
Banská Bystrica
Soňa holÚBKová
rada pre poradenstvo v sociálnej
práci, žilina
Dagmar KozáKová
Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže, Košice
Slavomír KrupA
rada pre poradenstvo v sociálnej
práci, Bratislava
vladislav MATeJ
SociA – nadácia na podporu
sociálnych zmien, Bratislava
Alica MiKláŠová
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas, n. o., vrbové
viera Mrázová
Jazmín, n. o., handlová
Steﬁ NováKová
Dom Svitania, n. o., Jakubov
oľga repTová
oMApo o. z., Dunajská lužná
Terézia SeMAŇáKová
zpMp Kežmarok, Kežmarok
Anna ŠMehilová ml.,
eFFeTA – stredisko sv. Františka
Saleského, Nitra
Judita vArcholová
rada pre poradenstvo v sociálnej
práci, Košice
helena WoleKová,
SociA – nadácia na podporu
sociálnych zmien, Bratislava
viera záhorcová
Agentúra podporovaného zamestnávania, n. o., Bratislava
www.socioforum.sk,
socioforum@socia.sk

radíme

Ako získať príspevok
na nákup set-top boxu
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky vydalo počas obdobia
paralelného analógového a digitálneho televízneho vysielania
výzvu na predkladanie žiadostí na
poskytnutie jednorazového nenávratného ﬁnančného príspevku na
nákup zariadenia na príjem digitálnej televízie.
o príspevok vo výške 20 eur môžu
požiadať poberatelia dávok v hmotnej núdzi alebo s nimi posudzované osoby, ktoré platia koncesionárske poplatky. príspevok má pomôcť poberateľom znášať náklady
spojené s prechodom z analógového na digitálne vysielanie. žiadosť musí potvrdiť príslušný úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny
a toto potvrdenie nesmie byť
staršie ako jeden mesiac. Formulár
žiadosti sa nachádza na internetovej stránke ministerstva dopravy
www.mindop.sk, na Úradoch
práce, sociálnych vecí a rodiny
a na Slovenskej pošte, a.s.
v prípade, že je žiadateľ oslobodený od povinnosti platiť koncesionárske poplatky, musí k žiadosti
priložiť aj doklad - napr. fotokópiu
preukazu zdravotne ťažko postihnutej osoby. žiadatelia musia uviesť
priamo v žiadosti, ako chcú príspevok využiť (kúpa set-top boxu,
nového televízora, satelitu, nákup
služieb káblového operátora), inak
sa môže stať, že o 20-eurový príspevok prídu.

Správne vyplnená žiadosť musí
obsahovať:
n osobné údaje (priezvisko, meno,
rodné číslo, trvalý pobyt, odberné miesto elektriny, adresa
na doručovanie),
n potvrdenie príslušného Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny
Sr (nie staršie ako jeden mesiac),
n variabilný symbol alebo evidenčné číslo Sipo (v prípade
platiteľa tzv. koncesionárskych
poplatkov),
n neoverenú fotokópia preukazu
zŤp (v prípade, ak je žiadateľ
oslobodený od tzv. koncesionárskych poplatkov),
n označenie typu zariadenia, na
ktoré žiadateľ príspevok použije,
n spôsob poskytnutia príspevku
(bankovým prevodom alebo
poštovou poukážkou)
n miesto, dátum a podpis.
potvrdené žiadosti treba priniesť
alebo poslať poštou na adresu
ministerstva do 31. augusta tohto
roku. Ministerstvo žiadateľom vyplatí príspevok do troch mesiacov
od posúdení žiadosti, najneskôr
však do 31. novembra tohto roku.
presná adresa: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, P. O. Box 100,
810 05 Bratislava alebo osobne
na Námestie slobody č. 6 v úradných hodinách pondelok až
piatok od 8.00 – 15.30 hod.
podrobné informácie o prechode
na digitálne televízne vysielanie
nájdu záujemcovia na stránke
www.digimedia.sk alebo môžu
využiť bezplatné telefónne číslo
0800 168 500 (pracovné dni od
9.00 do 16.00).

zubné ošetrenie v narkóze
potrebujem sa podeliť s vami
o problém, ktorý v posledných
dňoch museli riešiť rodičia dvoch
dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. cena stomatologického
zákroku v celkovej anestézii bola
500 € (narkóza, 1x extrakcia zubu,
2x plomba) u jedného klienta
a druhý platil 680 € (2x extrakcia
zubu a 2x plomba s narkózou).
Musia si tieto zákroky hradiť pacienti sami alebo hradí náklady
zdravotná poisťovňa? Ak áno,
prepláca úkony v plnej výške
alebo čiastočne, prípadne za
akých podmienok?

Vyjadrenie zo zdravotnej
poisťovne Dôvera:
u pacientov s mentálnym zdravotným postihnutím, ktorí nie sú
schopní spolupracovať pri stomatologickom ošetrení, je celková
anestézia hradená zo zdravotného
poistenia, zmluvný poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti si výkony
fakturuje v súlade s platnou legislatívou; v prípade nezmluvného
poskytovateľa je potrebne dať
vopred žiadosť o poskytnutie
príspevku na úhradu zdravotnej
starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom.

Odpoveď Všeobecnej
zdravotnej poisťovne:
Ak nie je možné, vzhľadom na
zdravotný stav poistenca, urobiť
extrakciu zuba v lokálnej anestézii,
ošetrenie sa zrealizuje v celkovej
anestézii. o potrebe ošetrenia
v celkovej narkóze rozhoduje ošetrujúci lekár na základe celkového
zdravotného stavu poistenca. ide
hlavne o závažné psychické ochorenia, mentálne postihnutie,
závažné celkové ochorenia
organizmu.
v takom prípade je poistenec
prijatý na lôžkové stomatologické
oddelenie/kliniku a v priebehu
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celkovej anestézie sa mu urobia
všetky potrebné ošetrenia. pri veľkom rozsahu potrebnej stomatologickej starostlivosti je možné
ošetrenie naplánovať na viacej
etáp.
extrakcia viacerých zubov v celkovej anestézii je taktiež možná
v zdravotníckom zariadení, poskytujúcom výkon jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JzS).
potrebné informácie o zmluvných
lôžkových stomatologických oddeleniach/klinikách a zmluvných
zariadeniach JzS poskytne ošetrujúci stomatológ alebo revízny
stomatológ pobočky všzp
v mieste pôsobiska poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti.
Náklady za hospitalizáciu a JzS
v zmluvných zdravotníckych
zariadeniach uhrádza zdravotná
poisťovňa.
Spätná refundácia nie je možná,
nakoľko pri plnej indikácii na
základe diagnózy a zdravotného
stavu je zdravotné ošetrenie plne
hradené zdravotnou poisťovňou.
poisťovňa union svoje vyjadrenie
do uzávierky časopisu neposlala.

Informácia pre čitateľov:
Stomatologické ošetrenie v celkovej anestézii robia v Bratislave
v Stomatologickej nemocnici na
heydukovej 8 u MuDr. Angeliky
Kačeriakovej. Momentálne je čakacia doba na zákroky 4 mesiace.
Tieto zákroky sa realizujú aj na
stomatológii na Jadrovej 4 v Bratislave ružinove, avšak lekár nie je
zmluvným partnerom zdravotných
poisťovní.
Pacientom, resp. ich rodinným
príslušníkom odporúčame, aby
sa o preplácaní nákladov vopred
informovali vo svojej zdravotnej
poisťovni, ktorá im podá kompletné informácie o tom, ako
postupovať v ich konkrétnom
prípade. Predídu tak zbytočnému
stresu a nedorozumeniam.
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Novela zákona
o kompenzáciách
Národná rada schválila 27. mája
2011 zákon č. 180, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z.
o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 551/2010 z. z.
a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony. prinášame vám
niektoré zmeny, ktoré sa dotknú
i ľudí s mentálnym postihnutím.
pri peňažnom príspevku na
osobnú asistenciu sa umožňuje
rodinným príslušníkom vykonávať
vymedzené úkony osobnej asistencie svojmu ťažko zdravotne
postihnutému príbuznému vo zvýšenej miere. v tejto súvislosti sa
vypustili súčasné limitujúce podmienky, ktorými sú zamestnanie,
štúdium alebo odkázanosť fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na osobnú asistenciu
v rozsahu minimálne 3 650 hodín
ročne. Zvýšila sa ochrana príjmu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pri peňažnom
príspevku na osobnú asistenciu,
a to z trojnásobku na štvornásobok sumy životného minima pre
jednu plnoletú fyzickú osobu.
Vypustila sa povinnosť fyzických
osôb s ťažkým zdravotným postihnutím vo výkazoch o počte hodín
vykonávanej osobnej asistencie
uvádzať vykonané činnosti osobnej asistencie. Sadzba na jednu
hodinu osobnej asistencie je od
1.7.2011 vo výške 2,64 €.
výška ďalších opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia je nasledovná:
n peňažný príspevok na prepravu
je do výšky 96,86 €

n peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na
diétne stravovanie
1. skupina – 35,24 €
2. skupina – 17,62 €
3. skupina – 10,58 €
n peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
súvisiacich s hygienou alebo
s opotrebovaním šatstva,
bielizne, obuvi a bytového
zariadenia – 17,62 €
n peňažný príspevok na prevádzku
osobného motorového vozidla
– 31,71 €.
Zvýšila sa ochrana príjmu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pri peňažnom príspevku
na opatrovanie z 1,3 na 1,4 násobok sumy životného minima pre
jednu plnoletú fyzickú osobu
v tom prípade, ak sa peňažný
príspevok na jej opatrovanie poskytuje fyzickej osobe v produktívnom veku. peňažný príspevok za
opatrovanie jednej fyzickej osoby
s Ťzp sa zvýšil na 211,31 € a pri
opatrovaní dvoch alebo viacerých
osôb s Ťzp na 281,74 €.
Navrhované zmeny a doplnenia
zákona č. 447/2008 z. z. vychádzali z praktických skúseností
a ich cieľom bolo zjednotiť aplikáciu problémových ustanovení
v praxi. v snahe znížiť výdavky zo
štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky príslušný orgán nebude
vydávať rozhodnutie o zvýšení
peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov
a o zvýšení peňažného príspevku
na opatrovanie z dôvodu úpravy
sumy životného minima pre
plnoletú fyzickú osobu.
ustanovil sa postup pri peňažnom
príspevku na úpravu bytu, peňažnom príspevku na úpravu garáže
a pri peňažnom príspevku na
úpravu rodinného domu, napr. pri
uplatňovaní pohľadávky v konaní
o dedičstve a zaviedlo sa uplatňovanie tejto pohľadávky v plnej
výške poskytnutého peňažného

príspevku, ak ho fyzická osoba
s ťažkým zdravotným postihnutím
nepoužila na vykonanie potrebnej
úpravy. ustanovilo sa aj rozhodovanie príslušného úradu o povinnosti vrátiť peňažný príspevok na
úpravu bytu, rodinného domu
alebo garáže, v prípade, ak fyzická
osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nesplní povinnosť vyúčtovať tento peňažný príspevok do
30 dní od skončenia úpravy.
Spresnili sa podmienky poskytnutia peňažného príspevku na kúpu
osobného motorového vozidla
a plnenia povinnosti vrátiť poskytnutý peňažný príspevok
v prípade, že fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím
nezačne vykonávať vymedzené
integračné aktivity v požadovanej frekvencii.
pri vybraných peňažných príspevkoch na kompenzáciu sa spresnil
postup, ak je fyzická osoba určité
obdobie v zdravotníckom zariadení alebo zariadení sociálnych
služieb. ustanovil sa postup, kedy
je možné poskytnúť peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, ak je fyzická osoba s ťažkým
zdravotným postihnutím v zariadení sociálnych služieb. rozšírila
sa možnosť poskytnutia vrátených
funkčných pomôcok alebo zdvíhacích zariadení aj ďalším subjektom.
urýchli sa proces zjednocovania
označovania vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú
osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu, tak aby sa od
31. 12. 2012 používalo jednotné
označenie motorových vozidiel.
zároveň sa v porovnaní s doterajšou úpravou skrátila doba (z 31.
12. 2013 na 31. 12. 2012), v ktorej
príslušný orgán na základe žiadosti fyzickej osoby, ktorej v minulosti bolo vydané osobitné

označenie vozidla, vyhotoví bezplatne parkovací preukaz, t. j. vymení osobitné označenie vozidla
za parkovací preukaz, bez vydávania rozhodnutia, prehodnocovania
miery funkčnej poruchy a bez
prehodnocovania odkázanosti na
individuálnu prepravu.
Úplné znenie novely nájdete
na webovej stránke:
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?predpisiD=210252&FileName=zz2011-0
0180-0210252&rocnik=2011
v prípade záujmu si môžete
novelu v elektronickej podobe
vyžiadať na republikovej centrále
zpMp v Sr na adrese:
zpmpvsr@zpmpvsr.sk.

opatrenie o úprave súm
životného minima.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 z. z.
o životnom minime a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon“) ustanovilo nové sumy
životného minima s účinnosťou
od 1. júla 2011.:
a) v § 2 písm. a) zákona sa suma
„185,38 eura“ nahrádza sumou
„189,83 eura“,
b) v § 2 písm. b) zákona sa suma
„129,31 eura“ nahrádza sumou
„132,42 eura“,
c) v § 2 písm. c) zákona sa suma
„84,61 eura“ nahrádza sumou
„86,65 eura“.
Na základe podkladov z MpSvr Sr
spracovala phDr. iveta Mišová
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centrála informuje

Financovanie sociálnych
služieb
predsedníčka zpMp v Sr Steﬁ Nováková, podpredsedníčka Ľubica
vyberalová a riaditeľka rc iveta
Mišová sa začiatkom apríla obrátili
listom na predsedov samosprávnych krajov Trnavského, Banskobystrického a prešovského kraja.
Dôvodom bola žiadosť o doﬁnancovanie miestnych združení, ktoré
poskytujú sociálne služby ľuďom
s mentálnym postihnutím. podľa
informácií, ktoré v marci dostali
od miestnych združení, ﬁnančná
situácia poskytovateľov sociálnych
služieb je v tomto roku veľmi
nepriaznivá. Napriek tomu chcú
naďalej poskytovať sociálne služby.
išlo najmä o Náš Dom v Trnave, n. o.,
Denný detský stacionár Dedeso
hnúšťa, zpMp poprad a zpMp
vranov nad Topľou. zpMp v Sr
apelovalo na predsedov, pričom
vychádzalo z nálezu Ústavného
súdu Sr zo dňa 18. mája 2010,
zverejneného v Zbierke zákonov
dňa 3. 8. 2010 pod číslom
332/2010, ktorý rozhodol o nesúlade časti zákona o sociálnych
službách č. 448/2008 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky. NR SR
prijala zákon č. 551/2010 Z. z.,
ktorým dala do súladu zákon
o sociálnych službách s nálezom
súdu a je platný od 1. 3. 2011.
Skutočnosť, že ﬁnančné možnosti
vÚc sú limitované, by nemala mať
dosah na právo ľudí s mentálnym
postihnutím byť začlenení v spoločnosti.
Čitateľom časopisu prinášame odpovede predsedov samosprávnych
krajov z Trnavy, Banskej Bystrice
a prešova. Takáto bola realita
v prvom polroku 2011.
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Nezávislá platforma Sociofórum,
ktorej je zpMp v Sr členom, aj
Asociácia poskytovateľov sociálnych
služieb od začiatku kalendárneho
roka vyvíjali nátlak na zrovnoprávnenie ﬁnancovania verejných a neverejných poskytovateľov. vláda Sr
dňa 11. 5. 2011 prerokovala návrh
na doﬁnancovanie sociálnych
služieb, avšak rokovanie o tomto
bode bolo prerušené. Dňa 6. júla
2011 bolo toto doﬁnancovanie
schválené (Uznesenie vlády SR
č. 485/2011 k návrhu na poukázanie prostriedkov vybraným
obciam pre zariadenia sociálnych
služieb zriadené alebo založené
obcou po 1. 7. 2002 a vyšším
územným celkom na ﬁnancovanie sociálnych služieb poskytovaných vybranými neverejnými
poskytovateľmi). všetky vyššie
spomínané zariadenia, s výnimkou
stacionára Náš dom v Trnave, n. o.,
budú doﬁnancované. Denné stacionáre spadajú do kompetencií
miest a obcí.
Ako nás následne informovala
riaditeľka stacionára v Trnave pani
Anka rajnáková, mesto Trnava
schválilo ﬁnančný príspevok pre
stacionár vo výške 10 000 € z kapitoly Dotácie a dary mesta Trnavy
na rok 2011, čo tvorí iba štvrtinu
z potrebnej sumy.

Doﬁnancovanie v číslach
Prešovský samosprávny kraj
• vrBovNicA, n.o., Bardejovská
Nová ves, Domov sociálnych
služieb, 12 klientov, 31 128,00 €
• NáŠ DoM, n.o., Svidník, Domov
sociálnych služieb, 13 klientov,
33 271,00 €
• združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím,
vranov nad Topľou, Domov
sociálnych služieb, 6 klientov,
14 207,00 €
• Dom detí Božieho milosrdenstva,
n.o., Stropkov, Domov sociálnych
služieb, 9 klientov, 22 098,00 €

• združenie Nádej na pomoc
ľuďom s domov sociálnych mentálnym postihnutím v poprade,
Domov sociálnych služieb,
14 klientov, 31 999,00 €
Trenčiansky samosprávny kraj
• Denné centrum Frézia, partizánske, Domov sociálnych
služieb, 8 klientov, 7 371,00 €
• Azzp Trenčín, Domov sociálnych
služieb, 8 klientov, 13 062,00 €
Bratislavský samosprávny kraj
• združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím v petržalke, žehrianska 9, Bratislava,
rehabilitačné stredisko, 11 klientov, 29 070,00 €
• Dom svitania, n.o., Jakubov 79,
rehabilitačné stredisko, 15 klientov, 43 470,00 €

Nitriansky samosprávny kraj
• zpMp, Nové zámky, Domov
sociálnych služieb, 11 klientov,
43 695,00 €
• zpMp, Komárno, Domov sociálnych služieb, 4 klienti, 16 066,00 €
Banskobystrický samosprávny kraj
• AThéNA oz, hnúšťa, Domov
sociálnych služieb, 2 klienti,
6 632,00 €
Zariadenia zriadené obcami
• Denný stacionár Korytnačka,
pod lesom č. 6, 060 01 Kežmarok (zriadené 1. 7. 1999, ale neﬁnancované z MF, rozpočtová
organizácia bez právnej subjektivity), Denný stacionár, 25 klientov, 97 001,00 €

33

informácie zpMp v Sr 1-2 | 2011

... za Účasť na VeRejnej zbieRke
republiková centrála zpMp v Sr chce úprimne a zo srdca poďakovať všetkým ľuďom
dobrej vôle, ktorí ﬁnančne prispeli v rámci verejnej zbierky, ktorá bola od 1. 6. 2010
do 31. 10. 2010 realizovaná pri príležitosti kampane Chceme žiť s vami, nie vedľa vás.
verejná zbierka bola povolená Ministerstvom vnútra (číslo Mv - SvS – 2330042010/08654 zo dňa 15. apríla 2010). Finančne podporiť ste nás mohli zaslaním
ﬁnančného príspevku prostredníctvom poštových a bankových poukážok, prevodom
z účtu, cez sms správy prostredníctvom mobilných operátorov orANge, o2 a
T- MoBile a v spolupráci s Fórom Donorov alebo priamo do pokladničiek počas Dňa
krivých zrkadiel 2010 či kúpou lístka na koncert skupiny gladiátor a vystúpenie Jany
Kirschner 12. 6. 2010.

poďakovanie

vďaka vám pribudlo na náš účet neuveriteľných 1773,65 €, ktoré sme použili pri
organizovaní letných rekondično-integračných pobytov pre ľudí s mentálnym
postihnutím a pri ﬁnancovaní vzdelávacích aktivít. Menovite sa chceme poďakovať
pánovi Mojtovi, ktorý nás dlhodobo ﬁnančne podporuje.

... za pomoc a spolupRácu pRi Realizácii
dňa kRiVých zRkadiel 2011
v roku 2011 nám pri príprave a realizácii Dňa krivých zrkadiel pomáhalo nesmierne
veľa úžasných dobrovoľníkov, organizácií, inštitúcií. všetkým úprimne ďakujeme.
Menovite by sme chceli poďakovať dobrovoľníkom:
Barbore Bauerovej, lenke ligasovej, ivane veteškovej, Martine veteškovej, petre
vávrovej, lucii Takáčovej, Judite Takáčovej, ivanovi hamplovi, Branislavovi Augustínovi,
Jurajovi gerbelovi, Martine grmanovej, zuzane homolovej, Monike Jakúbekovej,
Kataríne vestenickej, veronike ďuricovej, Martinovi gálovi, Michalovi Minárovi,
lucii Foltánovej, zuzane hobrľovej, Martine Jarolínovej, Janke petiašovej,
Denise hacajovej, Mariane puhákovej, Martinovi ovsanikovi, Nikolete cigáňovej,
“Fešimu“, Martine hlavatej, Jankovi procházkovi, richardovi Drahovskému,
Davidovi pospíchalovi, Tereze rachelovej, henriete Matulovej, petrovi Srnánkovi,
róbertovi vladárovi, Michale Jariabkovej, Darine Krihovej, Dáši pucherovej,
Františkovi Tóthovi, Jozefovi Matuškovi, Martinovi príkopskému, Jurajovi Šusterovi,
zuzane Krivošovej, Marošovi Bátorovi, rastislavovi ollé, Majke Almássyovej, Máši orogváni,
zuzane lukačovej, Filipovi lukačovi, Kamile Martinkovej, oľge Susle, lucii papešovej,
Tomášovi Bartkovi, Miroslavovi petrovičovi, ladislavovi Neshybovi, lucii radovičovej,
zdenke lovašovej.

ďakujeme aj týmto oRganizáciám, inštitÚciám
Nadácia Dalkia, Ministerstvo kultúry Sr, MČ Staré mesto – Marta harmatová,
Alena Nitschneiderové, Ministerstvo životného prostredia Sr – zuzana Čudráková,
hugo Čávez orchestra, rytmika – etnobubnová škola, cobra Sound – Martin Čema,
Folklórny súbor Javorček a lipa, pivovar Sessler Trnava, McDonald´s, Autodoprava
– Michal Karacsony, Korálkovo.sk, Koh-i-noor, Klost, ÚĽuv, DSS a chD prima, n.o.
za prevzatie záštity ďakujeme phDr. Tatiane rosovej, starostke MČ Bratislava Staré
mesto a Milanovi Ftáčnikovi, primátorovi hlavného mesta Sr Bratislava.
za príhovor ďakujeme aj viere Kimerlingovej, 1. námestníčke primátora hlavného
mesta Sr Bratislava.

➜

zpMp v Sr zaslalo v novembri
2010 ministerke spravodlivosti
lucii žitňanskej návrh osnovy reformy opatrovníctva so žiadosťou
o zapracovanie navrhovaných
zmien v rámci rekodiﬁkácie
občianskeho zákonníka.
Navrhovaná osnova predstavuje
modernú právnu úpravu komplexnej ochrany ľudí s duševným
postihnutím pri rešpektovaní aktuálneho vývoja medzinárodného
práva a zahraničných právnych
úprav. osnova vychádza z Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, odporúčaní
rady európy a judikatúry európskeho súdu pre ľudské práva.
Svoju inšpiráciu čerpá z moderných
zahraničných právnych úprav. zo
sociologického a ﬁlozoﬁckého
hľadiska je návrh vybudovaný na
sociálnom prístupe k postihnutiu,
ktorý odmieta paternalistické
poňatie postihnutia, na práve na
sebaurčenie každého človeka bez
rozdielu, v snahe vytvoriť podmienky pre plnú inklúziu ľudí
s postihnutím späť do majoritnej
spoločnosti.
odpoveď pani ministerky nás
potešila, čitateľom ju prinášame
v plnom znení.
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➜

Spoločne proti diskriminácii
ľudí s mentálnym
postihnutím
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ocenenie „Výnimočnej
ženy košického kRaja“
– in memoRiam
spomíname

Dňa 22. júna 2011 odovzdal predseda Košického samosprávneho kraja JuDr. zdenko
Trebuľa čestné uznanie – in memoriam s podtitulom „výnimočná žena Košického kraja“
pani Bc. Ľubici Cehlárovej zo Spišskej Novej vsi. cenu z jeho rúk prevzala dcéra pani
cehlárovej – JuDr. Ľubica Demeková, phD. Akt slávnostného odovzdávania tohto
ocenenia sa konal v zrkadlovej sále Úradu Košického samosprávneho kraja v rámci
vyhodnotenia akcie, pri ktorej inštitút rodovej rovnosti pod záštitou podpredsedu vlády
a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Sr Jozefa Mihála, za partnerskej účasti
Košického samosprávneho kraja premiérovo hľadal „výnimočné ženy Košického
samosprávneho kraja“.
laureátka získala uvedené ocenenie ako výraz uznania za svoju prácu v združení na pomoc
ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej vsi, kde ako predsedníčka združenia stála
pri jeho zrode a vybudovala Domov sociálnych služieb pre dospelých s mentálnym
postihnutím. pani cehlárová po celý život napĺňala svoje sny, smerujúce k zlepšeniu života
ľudí s mentálnym postihnutím s vášňou sebe vlastnou a v práci ju nedokázali zastaviť ani
vážne zdravotné problémy. vytrvalo pracovala na zdokonalení prevádzky DSS Náš dom
a dbala, aby sa toto zariadenie sociálnych služieb stalo ozajstným domovom plným lásky,
nehy a porozumenia pre „jej večné deti“. Aj keď bola niť jej života zákernou chorobou
násilne pretrhnutá a svoju neľahkú životnú púť ukončila 21. januára 2011, myšlienkové
posolstvo a odkaz, ktoré zanechala pre pokračovateľov svojho životného diela, sú nielen
svetlým vzorom hodným nasledovania, ale aj nehynúcou výzvou a záväzkom.
Čestné uznanie „výnimočná žena Košického kraja“ – in memoriam pani Bc. cehlárovej
právom patrí. všetci členovia združenia a zamestnanci zpMp v Spišskej Novej vsi veria,
že sa na nich z nebeských výšin usmieva. Teda, ak tam práve nezakladá nejaký ďalší domov
sociálnych služieb ...
JuDr. peter Demek, phD.
predseda zpMp v Spišskej Novej vsi

objednávka inFoRmácií zpmp na rok 2011

✂

Milí čitatelia, aj v roku 2011 sa môžete tešiť na svoje 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,
heydukova 25, 811 08 Bratislava. ďakujeme!
záväzne si objednávam časopis informácie zpMp na rok 2011
Meno, priezvisko:
Adresa (telefónne číslo):
Číslo mi posielajte na adresu (iba ak sa líši):
objednávam si viac výtlačkov (napíšte počet):
Dátum a podpis objednávateľa:
predplatné 10 € zaplatím:

prevodom na účet

poukážkou typu u na pošte

Číslo účtu: 140534012/0200 vÚB Bratislava-mesto, variabilný symbol: 60411

