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Zamyslenie

Čas radosti, veselosti, čas vianočný, novoročný...
aj takto by som mohla začať. Začať pokojnými
sviatkami, ktoré sú pre mnohých z nás symbolom,
tradíciou, možnosťou zastaviť sa, spomaliť, stretnúť
sa s blízkymi, rodinou, priateľmi, zažiť si duchovno.
a spomenúť si aj na tých, ktorí nemajú toľko šťastia,
aby si mohli sadnúť k bohatému stolu.
vypnúť na chvíľu mobily, internet, počítač.
Dokážeme to vôbec?
Často zvyknem hovoriť, že žijeme zrýchlený život.
technológie už tak pokročili, že nie je problém
sedieť za stolom, komunikovať pri tom s človekom
na opačnom konci zemegule, prípadne s celými
skupinami ľudí, nie je problém byť účastný na
mnohých tzv. sociálnych sieťach, robiť konferencie
v teplákoch, v teple domova či kancelárie. Je to
úžasné, kam sme sa dostali a má to nesporne
veľa výhod. stíhame robiť oveľa viac vecí než
pred desiatimi, dvadsiatimi rokmi.
Patrím ku generácii, ktorá je taká „prechodná“.
som dieťa socializmu, možno by som mohla
povedať, že život som mala trochu nalinkovaný.
vyštudovať, vydať sa, mať deti, chodiť do práce,
na dovolenku. viac ako politika ma zaujímali
hudobné skupiny a priatelia. najvážnejšou skutočnosťou môjho života sa stal príchod prvorodeného
syna maťka. Dnes, po tridsiatich rokoch môžem
s istotou povedať, že ho totálne prevrátil naruby
a zároveň môžem s istotou povedať, že nič lepšie
sa nemohlo stať, aj keď viem, že mi mnohí neuveria.
k tomuto poznaniu som prišla po mnohých, mnohých rokoch. otočil celý môj hodnotový systém
a postupne rok za rokom ukazoval, čo je dôležité.
cez radosti, prvé úsmevy, prvé slová, ktorých
význam som chápala len ja, prvé krôčiky, ale aj
cez bolestivé rehabilitácie, zápaly priedušiek či
pľúc, smútok, únavu. koľkokrát som si myslela, že
horšie to už nemôže byť, ale mohlo. a za tým vždy
vyšlo slnko, povzbudenie od blízkych, odborníkov,
priateľov. osobné stretnutia nemohlo nahradiť
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skutočne nič. každé meniny, narodeniny, každý
sviatok bol dôvodom na to, aby sme si boli blízki.
v čase nežnej revolúcie som bola mladá žena, plná
elánu a chuti zmeniť celý svet. Zmeny, ktoré sa diali
v našej spoločnosti zrazu ovplyvňovali každého
z nás. revolúcia nebola len na námestí, prišla aj do
rodín. koľko vášnivých stretnutí, diskusií, ba i hádok
sme zažili. Zrazu bolo dôležitých veľa iných vecí,
zrazu sme boli každý politikom a aj keď sme o tom
nemali „ani páru“, mudrovali sme a vedeli sme vždy
lepšie než tí, ktorých sme zvolili, čo by mali robiť.
taký je život.
a bohatý, intenzívny život začalo žiť aj naše
združenie. rodičia na celom slovensku sa začali
stretávať, založili kluby, začali s tzv. pomocou
ku svojpomoci. a napriek tomu, že zákon o dobrovoľníctve mal uzrieť svetlo sveta až o ďalších
dvadsať jeden rokov, naše dobrovoľnícke hnutie
malo v tom čase hádam až „masívny“ charakter.
nemali sme internet, ani mobily a možno práve
preto sme nemali problém stretávať sa každý
týždeň s celými rodinami v kluboch. Dokonca sme
chodili na spoločne pobyty a boli to tie najkrajšie
dovolenky, plné neskutočných zážitkov, ktoré si
v sebe nesieme doteraz. Zrejme to znie nostalgicky,
no v čase sviatkov, ktoré prežívame, myslím si,
je aj nostalgia namieste.
v poslednej dobe počúvam z niektorých úst, že
všetko je zlé, dokonca, že nič sa nezmenilo, že na
ľudí s mentálnym postihnutím „mocní“ nemyslia,
že... atď. atď.
my ľudia sme už raz takí, večne nespokojní a možno
je to motor, vďaka ktorému ideme stále dopredu.
moje životné skúsenosti ma však naučili, aké dôležité je občas zastaviť sa, obzrieť sa a zamyslieť sa.
ako to vlastne je? aké zmeny máme za sebou?
a zároveň, akým výzvam budeme čeliť?
som presvedčená, že keby sme sa nezačali
intenzívne stretávať a komunikovať spolu, veľa vecí
by sa neudialo. vďaka ponosám našich rodičov,
ich trápeniu a pomenovaniu toho, čo si myslia,
že je dôležité, vďaka nápadom mnohých lídrov
združenia, vďaka tomu, že sme sa začali stretávať
so zahraničnými partnermi, sme si postupne
deﬁnovali úlohy, tvorili stratégie, vyvíjali tlak
na kompetentné orgány a inštitúcie.
klubová činnosť v niektorých združeniach
prerástla do profesionálnej práce. mnohí z rodičov
začali študovať, zvyšovali úroveň práce po svojich

združeniach. vznikli denné stacionáre, chránené
dielne, začalo sa poskytovať sociálne poradenstvo,
neskôr pribudli dokonca súkromné špeciálne školy,
integrované škôlky, denné a týždenné domovy
sociálnych služieb, vďaka vzniku prvej agentúry
podporovaného zamestnávania sa začalo rozvíjať
aj podporované zamestnávanie. mnohé služby sa
kombinovali podľa potrieb komunity. Čo sa za
týmto výpočtom skrýva? okrem potrieb komunity
to bol opäť ten nevyhnutný entuziazmus, zápal pre
vec a viera v lepší život. bratislava, malacky, senec,
Jakubov, trnava, komárno, nové Zámky, kremnica,
Dunajská streda, trenčín, michalovce, kežmarok,
Poprad, bardejov, svidník, stropkov, vranov nad
topľou, spišská nová ves, Partizánske, Hnúšťa...
to všetko sú mestá, obce, kde poskytujú profesionálne sociálne služby a služby zamestnávania
združenia a neziskové organizácie, ktoré boli
alebo sú členom ZPmP v sr.
osobitnou kapitolou je zamestnávanie. i v tejto
oblasti sme dosiahli pokrok. kto by si bol pomyslel,
že raz budú naše deti zamestnanci? že budú mať
pracovnú zmluvu, že budú akceptovaní? Poznáme
mnohé príklady dobrej praxe.
chránené dielne na slovensku sa určite boria
s mnohými problémami, chýbajú im zákazky, alebo
naopak, majú nárazové zákazky pred sviatkami.
chýbajú im kapacity, zdroje. a predsa tí skalní
vytrvali, napriek všetkým ťažkým podmienkam.
nie je to optimistické? Čo sa za tým skrýva?
Určite ľudia. Zapálení, vytrvalí, možno tvrdohlaví.
vďaka nim sa dejú zmeny.
a podporované zamestnávanie? keď vidím hrdých
zamestnancov s postihnutím, cítim zadosťučinenie.
nie každý fandil a fandí tejto forme zamestnávania.
a pritom je taká významná, veď ide o naozajstné
začlenenie, inklúziu. so všetkým tým, čo prináša,
radosťami, ale aj starosťami. a dnes už nemáme
len jednu agentúru, ale máme na slovensku Úniu
podporovaného zamestnávania. kto ešte pochybuje,
či sa udiali pozitívne zmeny?
v ďalších združeniach sa stretávajú rodičia
s odborníkmi a priateľmi v rámci klubovej činnosti
naďalej a robia nádherné akcie. Dni otvorených
dverí, Dni radosti, Deň krivých zrkadiel, beneﬁčné
koncerty, výstavy, exkurzie, výlety, besedy, športové
aktivity... Je to veľa alebo málo? Určite i vďaka
tomu má veľká skupina ľudí kvalitnejší život.

vzájomné spoznávanie sa, výmena skúseností,
rady do života. obohacujú sa navzájom.
Dokázali sme veľa aj na najvyššej úrovni. vďaka
našim aktivitám sme vstúpili do legislatívy, začali
sme ju nielen ovplyvňovať, meniť, ale aj tvoriť.
Dnes už mladí rodičia hádam ani netušia, že ešte
pred rokom 2000 boli mnohé deti „oslobodené“
od povinnosti vzdelávať sa! a hľa, to ťažké, nemysliteľné sa stalo realitou a naozaj má každý právo
na vzdelanie. a spôsobil to nielen tlak z európy,
ale aj tlak zdola, z nášho združenia. a už sme zasa
nespokojní, chceme, aby sa rozšírilo inkluzívne
vzdelávanie a aby ďalšie, celoživotné vzdelávanie
bolo dostupné pre všetkých na slovensku.
môžeme sa baviť o podmienkach, zodpovednosti,
o programoch. Dôležité je, že téma vzdelávania
osciluje a posúva sa do nových rovín.
a možno títo rodičia ani nevedia, že osobám, ktoré
boli pozbavené spôsobilosti na právne úkony, boli
odoberané občianske preukazy. že boli „nikto“!
aj toto sa podarilo odstrániť vďaka entuziazmu
a aktivitám združenia. a možno tiež nevedia, že
bolo úplne bežné, že človeka pozbavili spôsobilosti
na právne úkony, ale neustanovili mu opatrovníka!
Čudujete sa, že to bolo možné? veru bolo, až kým
sme neiniciovali zmenu a konanie o spôsobilosti
na právne úkony sa spojilo s konaním o opatrovníkovi. možno to nemá taký dopad, ako vzdelávanie pre všetkých, ale jednotlivé ľudské osudy to
ovplyvnilo.
Z čoho by sme sa mali ešte tešiť? máme ratiﬁkovaný
Dohovor osn o právach osôb so zdravotným
postihnutím. Je to úžasný nástroj na zmenu,
ak ho správne uchopíme.
Už tri roky sa intenzívne venujeme téme opatrovníctva. Dali sme si za cieľ zakázať náhradné rozhodovanie a „nahradiť“ ho inými nástrojmi, ako sú
podporované rozhodovanie, predbežný právny
úkon, správca... tvrdo sme pracovali a výsledok je
ten, že ministerstvo spravodlivosti sr akceptovalo
náš materiál a navrhované zmeny sa premietli
v rámci nového pripravovaného občianskeho
zákonníka. táto zmena po schválení bude mať
veľký dopad na ľudí s mentálnym postihnutím,
na rodiny, na celé komunity. bude záležať na nás
všetkých, ako sa s touto náročnou úlohou
vyrovnáme. bude treba ľudí trénovať novým
veciam, nielen rodičov, ale aj úradníkov, sudcov,
znalcov, zamestnancov zariadení sociálnych

3

4

informácie ZPmP v sr 5-6 | 2011

informácie ZPmP v sr 5-6 | 2011

služieb, bude treba učiť deti s mentálnym postihnutím rozhodovaniu
a zodpovednosti od malička. bude našou povinnosťou, povinnosťou
rodičov, uvoľniť ochranné krídla, hľadať a nachádzať správnu mieru ochrany
s uplatnením ich ľudských práv. myslím, že to bude nádherná, i keď ťažká
práca. Je to výzva, ktorej čelíme a verím, že ju naplníme.
ďalšou výzvou pre nás je volebné právo pre všetkých ľudí s mentálnym
postihnutím. chceme dosiahnuť zmeny vo volebných zákonoch na
slovensku, chceme, aby politické strany pri príprave volieb mysleli aj
na ľudí s mentálnym postihnutím.
a toto je ďalšia výzva pre nás do roku 2012 a tých nasledujúcich. Za všetkým,
čo sa doteraz podarilo, boli ľudia. ľudia, ktorí sa stretávajú a ktorí sa nebáli
vziať na seba zodpovednosť. ľudia, ktorí nechceli mlčať a napriek všetkým
predsudkom, ktoré okolo nás existujú, vyšli zo svojich teplých domovov
a urobili niečo pre druhých.
len tak môžeme robiť zmeny, keď budeme presviedčať našu spoločnosť, že
zmeny sú potrebné. keby som bola pesimista, tak poviem, že ešte stále po
toľkých rokoch nemáme systém včasnej starostlivosti, čo je vlastne základ
do života, alebo že populácia starne a že nemáme služby pre seniorov
s mentálnym postihnutím. Ja som však optimista a môžem vám prezradiť,
že na slovensku sú ľudia, ktorí sa aj týmto dôležitým témam a oblastiam
venujú. mala by som povedať, že ešte príliš veľa ľudí je zatvorených v zariadeniach. ale opäť vám môžem prezradiť, že sa všetko na dobré obráti, lebo
začiatkom decembra vláda schválila stratégiu deinštitucionalizácie systému
sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v slovenskej republike! všetko
potrebuje svoj čas. nedokážeme ho predbehnúť. ale môj pohľad dozadu mi
dáva nádej, že ideme tou správnou cestou.
želám nám, aby rok 2012 bol opäť rokom pozitívnych zmien pre ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodiny. nedajme si vziať optimizmus ani vtedy, keď
počúvame média. ani vtedy, keď rokujeme s úradníkmi, politikmi. krízy tu
boli, sú a asi aj budú, problémy, aféry tiež. nedajme sa tým pohltiť. múdri
ľudia hovoria, že z každej krízy sa narodí niečo nové, dobré. alebo aj to staré
známe, že všetko zlé je na niečo dobré.
moja rodina prešla v roku 2011 nesmierne ťažkým obdobím. a viete, kto
mi dával silu, kvôli komu som ešte stále tu a nezlomená? maťko, malý veľký
človek, ako ho zvykne nazývať jeho tanečný majster. statočnosť a vôľa, akú
musel preukázať, aby mohol naďalej žiť, pracovať, tancovať a stretávať sa
s priateľmi, je pre mňa príkladom na celý život. vždy, keď počujem niekoho
sťažovať sa, ponosovať, vždy, keď sa pristihnem, že mám tendenciu ľutovať
sa, spomeniem si na náš príbeh z roku 2011, spomeniem si na všetkých
našich blízkych a priateľov, ktorí nás podržali a hneď mám vôľu ísť ďalej.
a takýchto hrdinov máme okolo seba viac.
želám nám všetkým, aby sme mali čas na seba, na svojich blízkych, nielen
počas sviatkov, ale aj v priebehu roka. aby internet a mobil neboli jediní
spojenci medzi nami, i keď si bez nich už nevieme predstaviť život.
veľa zdravia, šťastia a lásky v novom roku!
iveta mišová

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v sr
zo srdca ďakuje všetkým dobrým ľuďom, vďaka ktorým
sme aj v roku 2011 mohli zorganizovať množstvo krásnych
aktivít. Za spoluprácu ďakujeme našim členským organizáciám,
domovom sociálnych služieb, špeciálnym základným
školám, odborným poradniam. ďakujeme právnickým
osobám, ktoré materiálne a ﬁnančne prispeli na realizáciu
aktivít, ďakujeme médiám za propagáciu. ďakujeme
mnohým jednotlivcom, ktorí sa svojou angažovanosťou
zaslúžili o zlepšenia života ľudí s mentálnym postihnutím
a ich rodín. boli to rôzni odborníci, experti, poslanci,
dobrovoľníci, zamestnanci, brigádnici, členovia redakčných
rád i miestnych združení. ďakujeme aj všetkým priaznivcom,
ktorí nám v roku 2011 venovali 2 % zo svojich daní.
ďakujeme!

ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sr, ministerstvo
kultúry sr, ministerstvo vnútra sr, Úrad vlády sr,
ministerstvo spravodlivosti sr, bratislavský samosprávny
kraj, Úrad nitrianskeho samosprávneho kraja, nadácia
tatrabanky, nadácia Pontis, nadácia orange, mestská časť
bratislava - staré mesto, mestská časť bratislava - Dúbravka,
mestská časť bratislava – Petržalka, nadácia vÚb, nadácia
otvorenej spoločnosti, nadácia Dalkia, Západoslovenská
energetika a.s., ministerstvo životného prostredia sr,
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., Zuzana edita Urbanová, cirkevné
konzervatórium v Petržalke, Umo, s.r.o., Zuzana chmelová,
marketing and business group, s.r.o., Penzión Hradisko
nemecká, sÚZa, awax – ing. edo kruzslik, le cheque
Dejeuner, s.r.o., Full service, s.r.o., l.k. Permanent,
bigmedia spol s r.o., kŠP, s.r.o., inclusion europe, inclusion
international, mental Disability advocacy center (mDac),
liga lidských práv brno, sPmP Čr, lebenshilfe nemecko,
nroZP v sr, slovenská humanitná rada, Hnutie špeciálnych
olympiád, spoločnosť Downovho syndrómu, agentúra
podporovaného zamestnávania bratislava, tanečný klub
Danube, Združenie občan, demokracia a zodpovednosť,
Združenie Up Down, platforme sociofórum, liga za duševné
zdravie, otvorme dvere, otvorme srdcia, rada pre poradenstvo
v sociálnej práci, asociácia supervízorov a sociálnych
poradcov, výbor pre osoby so zdravotným postihnutím,
nadácia erste, bam.sk s.r.o., onee meDia s.r.o.,
Štefan kollárik, k.m. comp svit, michal mikoczi boZP-Po
Profesional team bratislava, oZ Zvuky cez ruky, Ján bureš
– Full servis, J and F spol s r.o. vlčany, Dobrovoľný hasičský
zbor bratislava, sPP, slovanet, slovak telekom, orange,
ing. miroslav Šlapanský – renomex bratislava, ervín satury
– elektro, Dom kultúry lúky Petržalka, magistrát hlavného
mesta sr bratislavy, mestský úrad banská bystrica, obvodný
úrad trenčín, Dss vek nádeje nové Zámky, mestský úrad
žilina, rozhlas a televízia slovenska, sita, tasr, tv JoJ,
tv markíza, sme.sk, Pravda.sk, rádio viva, tvnoviny.sk,
noviny.sk, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny bratislava,
Petržalské noviny, changenet.sk, ta3, slovart - Print s.r.o.,
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Panta rhei, s.r.o., vinárske združenie modra, p. Juraj Štiglic,
avon cosmetic, tatranská galéria v Poprade, ZPmP nádej
Poprad, galéria mesta bratislava,
augustín branislav, bauerová barbora, bubelínyová Danica,
Pekárová ada, Jarolínová martina, kolláriková Zuzka,
Horanič marián, vyskočil ivan, Homolová Zuzka,
žňavová bibiána, Hampl ivan, ligasová lenka, Dvořáková Zuzka,
vetešková ivana, živicová izabela, takáčová lucia,
gronská Dorota, Pavelová veronika, kováč martin,
Petrgálová barbora, Červenka Ján, Dočolomanská soňa,
Hobrľová Zuzana, Habajová alex, vetešková martina,
vávrová Petra, takáčová Judita, gerbel Juraj,
grmanová martina, Jakúbeková monika, vestenická katarína,
ďuricová veronika, gál martin, minár michal, Foltánová lucia,
Petiašová Janka, Hacajová Denisa, Puháková mariana,
ovsanikov martin, cigáňová nikoleta, “Feši“,
Hlavatá martina, Procházka Janko, Drahovský richard,
Pospíchal David, rachelová terka, matulová Henrieta,
srnánek Peter, vladár róbert, Jariabková michala,
krihová Darina, Pucherová Dáša, tóth František,
matuška Jozef, Príkopský martin, Šuster Juraj,
krivošová Zuzka, bátor maroš, ollé rastislav,
almássyová majka, orogváni máša, lukačová Zuzka,
martinková kamila, susle oľga, Papešová lucia,
bartko tomáš, Petrovič miroslav, neshyba ladislav,
radovičová lucia, lovašová Zdenka, košalová Jana,
mišáková Petra, Petrovičová mirka, vávrová mirka,
Hurbaničová Dana, Petiašová Jana, opálová monika,
Hodásová monika, ďurčíková mária, chovancová katarína,
Juranová andrea, Horváthová kristína, Falťanová Petra,
malecová ivana, schwarzová beáta, Uhrínová renáta,
cehláriková marta, kaczová edita, sabová ľudmila,
slovák Ján, Hubinský miroslav, náhliková barbora,
Penthori marián, Dlouhá katarína, kohutovič marián,
majtas braňo, repiščáková alena, rovná Daniela,
gajarský tomáš, sarvaš matúš, Papánková magda,
nováková steﬁ, stavrovská Zuzka, vyberalová ľubka,
Jarjabková garajová Paťa, Zelená ágnes, Števková eva,
krajčovič laco, csontosová mária, Fabian Dušan,
nawalanyová viktória, cipárová vilma, baťová kristína,
maková táňa, kuzmová katarína, Podracká katka,
Detvajová Jana, kašičková Hany, ondrušeková anna,
lučivjanský milan, schutz michaela, Páleník vincent,
Záhorcová viera, mišo miroslav, mišo martin,
bajčevová lucia, Škott Ján, bednár Juraj, neslušanová katarína,
Paulíniová Zora – kalka, Čarnogurská marta, nagy ladislav,
matiaško maroš, Fiala János, maťko Pavol s rodinou,
grebeciová eva, kopalová elena, Holúbková soňa,
németh boris, barboráková katka.
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výstava bariéry 2011

správy

národná rada občanov so zdravotným
postihnutím v sr vás pozýva na výstavu
bariéry 2011, ktorá bola otvorená 6. 12. 2011
o 17.00 hod v areáli incheby v bratislave.
výstava je zavŕšením fotograﬁckej súťaže
Bariéry očami ľudí so zdravotným
postihnutím. súťaž sa konala už štvrtý rok
a jej cieľom bolo poukázať na prekážky,
s ktorými sa denne stretávajú ľudia
s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia
a tiež na spôsoby ich prekonávania. výstava
s najvýstižnejšími fotograﬁami je putovná.
v bratislave bude pre verejnosť otvorená
do 21. 12. 2011, potom sa presunie do košíc
a topoľčian.

POKrOK vO všeObecnOm vOlebnOm
Práve v euróPe
16. novembra 2011 výbor ministrov rady európy prijal Odporúčanie
o participácii osôb so zdravotným postihnutím v politickom
a verejnom živote. toto odporúčanie má charakter tzv. mäkkého práva:
nie je právne záväzný, ale má významnú politickú váhu, keďže bol prijatý
na základe konsenzu všetkými 47 členskými štátmi. európsky súd pre
ľudské práva často cituje odporúčania vo svojich rozhodnutiach.
odporúčanie, ktoré bolo prijaté, je mimoriadne dôležité, pretože sa
opiera o Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím a vyzýva
európske vlády, aby zaistili, že ich zákony nebudú diskriminovať ľudí so
zdravotným postihnutím v politickom a verejnom živote.
všetci dospelí občania so zdravotným postihnutím by mali mať
hlasovacie právo.
Zdroj: mental Disability advocacy center, http://mdac.info/

aKtivity rc ZPmP v sr v médiách
kurz angličtiny pre ľudí s mentálnym postihnutím,
ktorý sa na rc ZPmP v sr realizuje už niekoľko mesiacov,
zaujal bezprostredne po sebe až dve televízie. reláciu
cesty nádeje, ktorej témou je celoživotné vzdelávanie ľudí
s mentálnym postihnutím, odvysielala stv2 v premiére
26. novembra 2011. relácia by sa však onedlho mala
objaviť aj v archíve televízie na webovej stránke
http://www.stv.sk/online/archiv/cesty-nadeje.
kurz angličtiny, ale i sebaobhajovanie zaujali i redaktorku
televízie markíza Darinu mikolášovú, ktorej reportáž ste
mohli vidieť v relácii reﬂex dňa 25. novembra 2011.
túto reláciu nájdete aj v online archíve, stačí si kliknúť na
http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/reﬂex/71067.

OtvOrenie KOmunitnéhO centra sOciálnych
služieb mČ bratislava staré mestO
v pondelok 5. decembra 2011 bolo slávnostne otvorené komunitné
centrum sociálnych služieb, ktorého súčasťou je aj rc ZPmP v sr.
okrem nášho združenia tvorí centrum aj agentúra podporovaného
zamestnávania, národná rada občanov so zdravotným postihnutím
v sr a terénna opatrovateľská služba. centrum otvorila symbolickým
prestrihnutím pásky starostka mestskej časti bratislava staré mesto
tatiana rosová.

lienKa POmOci 2011
nadácia socia prostredníctvom ﬁnančnej podpory a vlastnými
aktivitami ovplyvňuje zmeny sociálneho systému v prospech najviac
ohrozených sociálnych skupín obyvateľstva.
Projekt Lienka pomoci chce upozorniť na fakt, že staroba sa týka nás
všetkých a seniori by nám nemali byť ľahostajní.
lienka pomoci pomáha seniorom, aby mohli čo najdlhšie žiť v prostredí,
ktoré majú najradšej – doma.
lienka ako drobné, krehké stvorenie evokuje detstvo podobne ako starí
ľudia, ktorí svojou bezbrannosťou tiež pripomínajú deti. a jedného dňa
nás opustia, tak ako lienka odletí z nášho prsta...
od 20. septembra 2011 do 31. decembra 2011 môžete opäť prispieť
zaslaním Dms správy organizácii socia, nadácia na podporu sociálnych
zmien a jej projektu lienka pomoci. stačí odoslať sms správu s textom
DMS LIENKA na číslo 877.
cena Dms je 1 €, z ktorej príjemca vašej pomoci dostane 96 %.
verejná zbierka je prostriedok na získanie ﬁnančných prostriedkov
do Fondu lienky pomoci. Z tohto fondu bude nadácia socia
prostredníctvom otvorených výziev podporovať terénne
a ambulantné služby pre seniorov.

správy
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vydarený šPOrtOvý deň
regióny

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Prešove
pripravilo s podporou mestského úradu v Prešove športový deň pod
názvom Šport nás spája... Podujatie sa uskutočnilo 30. septembra 2011
v rekreačnom zariadení opalex, s.r.o., na sigorde pri Prešove.
Účastníkmi boli mladí ľudia z nášho združenia, zo slovenského zväzu
telesne postihnutých v Prešove, Dss na važeckej ulici a spojenej školy
v Prešove.
35 súťažiacich si porovnávalo sily v štyroch individuálnych disciplínach:
beh na 40 m, hod kriketovou loptičkou, skok z miesta, dráha zručnosti.
bol to deň, keď sa všetci maximálne snažili, každý vložil do súťaží
odhodlanie, odvahu a sebazaprenie. aj tí menej zruční, ktorí si vyslúžili
ešte viac povzbudzovania a naozaj prekonávali samých seba.

aKé sú dOjmy úČastníKOv?
Janka: súťažila som vo všetkých disciplínach. v prvej súťaži som aj
spadla, ale to mi nevadilo. snažila som sa a v skoku z miesta som získala
zlatú medailu. veľmi sa mi páčila prehadzovaná na pieskovom ihrisku.
bol to zážitok! všetko sme v ten deň zvládli.
Maťa: mala som štartovné číslo, bola som pretekárkou v behu aj
s loptičkou cez prekážky. Dobre som si zacvičila aerobik. večer som
spievala pesničky.
Martinka: Ja by som chcela, aby sme mohli súťažiť zas, aby som mala
medailu.
Popoludnie športového dňa bolo venované kolektívnym športom
– aerobiku a prehadzovanej. večer bolo posedenie pri hudbe, peknej
pesničke a výbornom guláši. slnečný jesenný deň bol ako stvorený na
športovanie. mladí ľudia ukázali, že radi športujú, súťažia. všetci boli
nadšení – organizátori, súťažiaci i rodičia. spoločne sme si povedali, že
toto bol nultý ročník podujatia a aj vďaka sponzorom založíme tradíciu
jesenných športových dní. veríme, že s ešte väčšou účasťou.
mgr. valéria kubíková, ZPmP v Prešov

neZabudnutel’ný Ples
Dňa 19. novembra 2011 sa v hoteli therma v Dunajskej strede konal
i. charitatívny ples s husacinou pod záštitou oZ Pro regio Danubia. Čo je
na tom zaujímavé? na prvé počutie skoro nič, veď plesov je veľa a tých,
ktoré sú okorenené husacinou je v poslednom čase tiež neúrekom.
Zostáva už len prídavok v názve – charitatívny. to vskutku znamená,
že človek čo i len s trochou empatie a sociálneho cítenia pri myšlienke
charity spozornie, a aj z toho mála čo má, poskytne menšiu či väčšiu
pomoc vybranej cieľovej skupine.
Patrím medzi tých, ktorí ak vedia, tak človeku či dobrej veci pomôžu.
a tak poznajúc ágiku cséfalvayovú, predsedníčku ZPmP v Dunajskej
strede, som ani chvíľku neváhal nad účasťou na sobotňajšom plese.
vedel som teda, kam idem a s akým cieľom sa tam poberám, no ani
mi nenapadlo, že ma tam postretne toľko nečakaných, ale o to krajších
zážitkov. to, čo prišlo, som teda naozaj neočakával. o čom hovorím?
o krátkom videoﬁlme mgr. alexandry Dovičovičovej-sendy a ing. lívie
bódisovej natočenom s pomocou info Ds, ktorý predstavil členov
Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Dunajskej
strede, a tiež o ich kultúrnom programe... no ťažko opísateľné! ich oči
hovorili za všetko, boli zrkadlom ich dušičiek... ich tréma, ale o to väčšia
snaha uspieť a dosiahnuť radosť obecenstva, bola príkladná. možno až
v sobotu mnohí z nás pochopili, prečo sme my tí vyvolení, prečo sme
všetci, čo sme boli hosťami plesu, vskutku tí najšťastnejší. Pochopil som,
a určite aj ostatní hostia si to uvedomili, aké máme šťastie! svoje emócie
nebudem opisovať, lebo u mužov sa to „nenosí“, ale to čo nám
predviedli, bolo jednoducho fantastické!
ako to odznelo aj na plese, tí ľudia sú iní, ale to ich robí krajšími, ba
dovolím si povedať, že svojou „inakosťou“ sú neopísateľným klenotom
našej spoločnosti... a preto vyslovujem svoju úctu a uznanie členom
ZPmP v Dunajskej strede aj rodičom za to, že sú výnimočnou, ale o to
hodnotnejšou súčasťou, no najmä príkladom pre život nám všetkým.
obdiv, samozrejme, patrí aj ľuďom, ktorí nepoznajúc únavu a čas tento
program s našimi umelcami natrénovali. ale aby som to skrátil, tak
chcem len povedať, že peniaze (ktoré nie sú v živote najdôležitejšie, ale
ZPmP Ds určite pomôžu) sa dostali na správne miesto a do správnych
rúk a určite mi združenie nebude zazlievať, ak sa v ich mene poďakujem
všetkým, ktorí sa o pozbieranie sumy 6 250,- € pričinili.
nezabudnime, že týchto mladých ľudí zo združenia netreba ľutovať,
nestoja o našu ľútosť – ale o to viac im treba pomáhať, pretože sú to
práve oni, čo si to zaslúžia.
taktiež ďakujem oZ Pro regio Danubia za myšlienku takéhoto noblesného
a výnimočného plesu, ktorým – verím – bola odštartovaná tradícia
a nabudúce sa jeho prostredníctvom opäť pomôže ľuďom, ktorí to
naozaj potrebujú.
ladislav balódi, starosta obce vydrany

regióny
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medZinárOdný benefiČný
KOncert KrtKOvČiat
regióny

uKáZali, že sú iní, ale nie hOrší
Krtkovčatá sú jedna veľká medzinárodná rodina.
Dokázali to opäť v nedeľu 20. novembra 2011, keď sa
na javisku v divadelnej sále Domu kultúry v Humennom
vystriedalo 130 účinkujúcich z piatich krajín Európy.

s hudbou a texty piesní, aby mohli doma nacvičovať,“ vysvetľuje ladislav
bohuš. veľkou generálkou je každoročne spoločné posedenie pri guláši
a dobrej hudbe v Dome kultúry v Ptičí v predvečer koncertu.
Zásluhu na úspešnom priebehu koncertu má nepochybne aj jeho
moderátorská „stálica“, Humenčanka lenka rakárová, známa slovenská
speváčka. ako hovorí, s koncertom krtkovčiat rástla, dospievala
a – s úsmevom dodáva – aj „starne“. v nedeľu zožala potlesk publika
spolu s triom svojich muzikantov.
organizácia beneﬁčného koncertu je veľmi náročná a nie je mysliteľná
bez dobrovoľníckej práce členov, priateľov a sympatizantov Združenia,
bez ich nadšenia a obetavosti. ale aj bez ﬁnančnej pomoci sponzorov,
ktorým patrí poďakovanie. „odmenou nám je úsmev, slová vďaky
a túžba opäť sa stretnúť,“ uzatvára predseda Združenia vasiľ goc.
Záštitu nad koncertom prevzala primátorka mesta Humenné
Jana vaľová. Finančne ho podporilo ministerstvo kultúry sr.
Do videnia o rok, priatelia, na jubilejnom 15. ročníku!

regióny

ZPmP krtkovčatá

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím krtkovčatá
organizuje beneﬁčný koncert sme iní, nie horší už štrnásť rokov,
prakticky od svojho vzniku. „Je to prirodzené vyvrcholenie nášho
celoročného snaženia. aby sme všetkým ukázali, že aj s postihnutými
deťmi a mládežou sa dá aktívne pracovať a dosahovať dobré výsledky.
Pre nás, našich členov i našich priateľov je koncert vždy malým sviatkom,“
hovorí podpredseda združenia a hlavný organizátor podujatia
ladislav bohuš.
na nedeľňajší koncert prijali pozvanie hostia z Česka, Poľska, Ukrajiny
a bulharska. v programe sa predstavili tancom a spevom klienti
Dss sanok a Poľskej spoločnosti pre osoby s mentálnym postihnutím
z rymanowa z Poľska, klienti Domova pre osoby so zdravotným
postihnutím srdíčko z brna. Prvýkrát obohatili program hostia zo
susednej Ukrajiny zo ZŠ internátnej vinnica z ľvova. v duchu hesla
– to najlepšie na koniec – vystúpili s ľudovým i moderným tancom žiaci
špeciálnej školy pre nepočujúcu mládež prof. Deča Deneva z bulharskej
soﬁe. Domácimi oporami boli deti zo ŠZŠ na Ul. třebíčskej a z css
garden. sólovým spevom potešili srdcia divákov erika Jurková
a slavomír Štempák, eva a klára novotné, sára a salvator Pasqual,
k. Jurková, a. Jopeková a a. Jurov.
blysli sa aj hostitelia – členovia ZPmP krtkovčatá. stalo sa totiž
nepísaným pravidlom, že koncertný program každoročne obohatí
minimuzikál. tentoraz sa pod názvom kráľ rytmu niesol v karnevalovom
duchu. autorsky sa na ňom podieľali Petr Šulista, berci Herstek
a slavomír Štempák. Zaujímavosťou je, že do minimuzikálu sú vždy
zapojení na scéne všetci účinkujúci. „ešte v lete pošleme všetkým nosiče

6. rOČníK OlymPiády dss náš dOm
Plamene olympijskej pochodne ako symbolu olympijských ideálov sa
rozhoreli v spišskonovoveskej športovej hale už šiestykrát naplno, aby
zvýraznili posolstvo športového podujatia s názvom Olympiáda DSS
Náš dom. išlo o pokračovanie v tradícii rovnomenných športových dní,
ktoré pre osoby s mentálnym postihnutím zo spiša a okolitých regiónov
organizuje Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
v spišskej novej vsi. v tomto zmysle je príznačný aj názov akcie, ktorá
sa už od svojho zrodu neproﬁluje len ako „obyčajný športový deň“,
ale naopak, je zhmotneným výrazom snahy všetkých zúčastnených
o naplnenie základného princípu olympijskej charty: „každý jednotlivec
musí mať možnosť športovať podľa svojich potrieb.“ Dňom „D“ sa stal
20. október 2011, keď sa po roku opäť stretli športovci z viacerých
zariadení sociálnych služieb, ktoré zareagovali na výzvu organizátorov
a umožnili svojim klientom, aby si mohli v súlade s antickými ideálmi
kalokagatie zmerať sily v netradičných olympijských disciplínach.
ako býva dobrým zvykom, aj tento ročník olympiády sa tešil účasti
veľkého počtu športovcov z ôsmich zariadení sociálnych služieb, a to
nielen z blízkeho okolia. okrem partnerských zariadení zo spišského
Štvrtka, z Hodkoviec, zo spišského Podhradia a spišskej novej vsi sa na
pretváraní olympijského hesla „vyššie, rýchlejšie, silnejšie“ do podoby
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sny snívame vel’Ké
regióny

„ľudskejšie, férovejšie, humánnejšie“ svojím športovým zápolením
podieľali aj klienti z Dss v batizovciach, z Dss Domko v košiciach
a zo ZPmP v stropkove.
súťažiacich prišli povzbudiť viaceré osobnosti z radov vedúcich predstaviteľov mesta spišská nová ves na čele s primátorom PhDr. Jánom
volným, PhD. a jeho zástupkyňou mgr. leou grečkovou, ktorá nad
celým podujatím prevzala osobnú záštitu. nemenej srdečne boli
na podujatí vítaní aj ďalší vzácni hostia. Príjemným prekvapením pre
všetkých bola iste nová a bezpečnejšia, no hlavne nehorľavá verzia
olympijskej pochodne a čaše s olympijským ohňom. išlo o stvárnenie,
ktoré vďaka technickej invencii a umeleckému cíteniu jeho tvorcu
mgr. Zoltána Fabiána pre súťažiacich premiérovo zabezpečilo vedenie
mesta snv a správa telovýchovných zariadení. Po slávnostnom „zapálení“
tohto nového olympijského ohňa viceprimátorkou mesta a po zložení
slávnostného sľubu športovcov v úvode celého podujatia tak už
zdarnému priebehu olympijského zápolenia nič nestálo v ceste.
žiara odrážajúca sa v očiach účastníkov zrkadlila nadšenie, očakávanie,
ale najmä veľkú chuť bojovať a zvíťaziť. o to väčšia bola radosť, keď sa
podarilo úspešne hodiť loptu do koša, v behu dobehnúť medzi prvými
do cieľa alebo zhodiť celú pyramídu postavenú z plechoviek či vytriediť
správne z hŕby farebných vrchnákov iba vrchnáčiky farieb semafora.
najlepší športovci v jednotlivých disciplínach boli ocenení a domov
si okrem medailí (made in náš dom) na krku odnášali aj hrejivý pocit
šťastia v srdci. na dôkaz toho, že sa na tomto podujatí nezapaľoval len
symbolický oheň, ale aj srdcia ideálmi, je nutné zdôrazniť, že aj keď
v uvedených disciplínach nemohli zvíťaziť všetci, bol víťazom každý.
každý, kto ako apoštol fair-play prispel svojou účasťou k naplneniu
olympijského posolstva – s osobitným významom najmä pre športovcov
s mentálnym postihnutím – že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.
toto podujatie bolo organizované s podporou košického samosprávneho
kraja, mesta spišská nová ves a ostatných sponzorov, ktorým chcú
organizátori aj touto formou vysloviť svoje úprimné a srdečné:
„ďakujeme!“ Úprimným prianím organizátorov je, aby sa všetci
tohoroční účastníci v zdraví mohli aj o rok stretnúť na ďalšom ročníku
Olympiády DSS Náš dom.
mgr. katarína boronová, ZPmP v spišskej novej vsi

v predchádzajúcom čísle nášho časopisu sme vás informovali
o premiére zaujímavého divadelného predstavenia s ešte
zaujímavejším názvom cirkus Prečolebo alebo Keď sa naše svety
stretnú. cirkusantskú atmosféru na pódiu vyčarovalo
divadlo dúhadlo, ktorého herci sú deti s mentálnym
postihnutím a ich súrodenci či priatelia bez postihnutia.
autorsky a dramaturgicky vystúpenie zastrešila sympatická
dvojica lucia Kralovičová a erik forgáč. Práve ich som
po premiére oslovila s niekoľkými otázkami...

Mali ste skúsenosť s prácou s deťmi so zdravotným postihnutím, keď ste
začali pracovať s malými hercami vo vašom divadle?
Lucia: Ja som študovala liečebnú pedagogiku, ešte pred tým bábkoherectvo.
bola som na praxi v rôznych zariadeniach. napríklad v Domove sociálnych
služieb na lipského, v o. z. terra therapeutica u pani Šickovej na arteterapii aj
v centre výchovnej a psychologickej prevencie, kde som začala systematickejšie
pracovať s deťmi s poruchami správania v programe Zaži. v rámci školy som
zažila prvé dotyky s cielenou a štruktúrovanou činnosťou s deťmi. Už od
malička som ale mala dobrý vzťah k deťom, rada som trávila čas v ich spoločnosti.
tiež som chodila na základnú umeleckú školu a neskôr som na nej učila. robila
som dobrovoľníčku na rôznych detských táboroch, animátorku vo farnosti...
Erik: Pochádzam z piatich detí, som najstarší. my sme boli umelci odjakživa,
ochotnícki umelci – v banskej Štiavnici, novej bani a okolí. v novej bani sme
napríklad s deťmi s telesným postihnutím robili divadlo. Začínal som ale na
táboroch s deťmi, kde sme hrali rôzne divadelné predstavenia na ulici. chodil
som aj na základnú umeleckú školu, neskôr som tam pôsobil ako asistent.
Potom som odišiel do bratislavy, v roku 2006, a odvtedy „ﬁčíme“ tu.
Takže v roku 2006 ste sa stretli a začali spolu pracovať v Divadle Dúhadlo...
Lucia: áno, ale vzhľadom na prácu terapeutických skupín, naša bola špeciﬁcká.
Zvyčajne nebývajú v jednej skupine deti s rovnakým mentálnym postihnutím
(ako u nás, kde prevažuje Downov syndróm). ale i tak sme heterogénna skupina,
lebo tu máme aj ich zdravých súrodencov. máme aj dobrovoľníčku, dievčatko
s detskou mozgovou obrnou. má síce len 12 rokov, ale naozaj funguje roli našej
dobrovoľníčky a spojky medzi deťmi. veľmi nám pomáha pri predstaveniach.
máme tu aj dievčatko s nešpeciﬁckým mentálnym postihnutím a teraz sa
prihlásilo dievčatko s postihnutím v hraničnom pásme. teda nie sme uzavretí
pred ostatnými, hoci prevažujú deti s Downovým syndrómom. aj pre nás je to
obohacujúce – stretnúť sa aj s inými ľuďmi.
Erik: Prišli sme s inováciou, ako už lucka naznačila, začali sme si všímať aj deti
bez postihnutia, z radov súrodencov, kamarátov a pozvali ich do divadla.
v tomto prípade to pôsobí veľmi motivujúco. Či už pre deti s postihnutím,
ale aj naopak, pre ostatné deti.
Lucia: Funguje to v oboch smeroch. súrodenec vidí, že nielen môj brat,
moja sestrička je takáto, má takýto problém...

rozhovor
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Nebáli ste sa, keď ste začínali pracovať s takouto
rôznorodou skupinou?
Lucia: my sme boli úplne nadšení, blázniví a tešili sme sa.
Erik: a v tomto sme sa našli. lebo človek naozaj
niekedy veľmi dlho hľadá toho pravého pracovného
partnera. my si dokonale vieme čítať myšlienky
a vieme potiahnuť jeden druhého.
Lucia: chcela by som vyzdvihnúť aj naše
dobrovoľníčky, ktoré fungujú s nami už vyše roka
a chodia na všetky naše stretnutia a predstavenia.
Mali ste na začiatku nejaký plán, predstavu,
metódy, ako budete s hercami pracovať?
Lucia: najprv sme sa oťukali. keďže nám v tom čase
schválili projekt, mali sme pevnú tému: malí herci.
Hrali sme rolové hry. Deti boli malé, mali o 5 rokov
menej. ocitli sa napríklad v úlohe malého čarodejníka,
ktorý sa premieňal na rôzne veci a dostával sa do
rôznych svetov. myslím, že to veľmi dobre fungovalo.
Doteraz sa nám s deťmi najviac darí v rolovej hre. buď
sme v role my s erikom a oni nás niečo učia, alebo sú
v role oni sami a skúšajú si všeličo na nečisto,
v bezpečnom prostredí. na začiatku sme mali veľmi
prísnu štruktúru, dodržiavali sme prípravu, ktorú sme
mali prichystanú. teraz oveľa viac improvizujeme,
lebo už vieme, čo si môžeme a čo nemôžeme dovoliť.
Prekvapilo vás niečo, keď ste v divadle začínali?
Lucia: spontánnosť. myslím, že i diváka upútava práve
spontánnosť našich detí. môžu mať všetko nacvičené,
ale vždy to spravia po svojom, svojimi prostriedkami,
ktoré vedia pekne využiť. vždy sa tam to „emocionálno“,
ale aj beťárstvo ukáže. ešte sa nedostali do polohy, že
by to hrali, oni sa na to hrajú. a naozaj to prežívajú.
To bolo na začiatku, kam ste sa dostali s divadlom dnes?
Lucia: Posledný rok sme sa sústredili na veľké
predstavenie. terapeutické ciele boli trošku potlačené
pre potreby samého divadla. ale na druhej strane,
ten výsledok je tiež terapeutický...
Erik: veľa sme o tom uvažovali: „Potlačili sme proces
divadelnej tvorby a ideme za výsledkom, teda hotovým
predstavením, je to v poriadku?“. teraz ideme opačne
– skúšame využiť výsledok na zistenie, aký vplyv bude
mať na deti úspech, potlesk, diváci a to, že predstavenie
budú opakovať...
Lucia: vyskúšame, či vlastne deti dokážu aj opakovať,
či to prijmú. Doteraz to bolo také magické. vždy
na konci tvorivého procesu sme mali predstavenie
a odohrali sme ho maximálne ešte raz. tento rok
máme plán, že budeme hrať raz mesačne hrať alebo
aspoň raz za 5-6 týždňov. okrem toho, deti sa už za
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tých päť rokov čo to naučili. myslíme si, že už majú
skúsenosti a dokážu zniesť väčšiu záťaž.
Erik: aby nevznikla mylná domnienka – nikdy sme sa
nezameriavali na cieľ (predstavenie). cieľ bol vždy
druhoradý a predstavenie bolo ako odmena za výkon.
ako odmena pre deti a rodičov, aj my sme z toho mali
radosť. skupina sa nám medzičasom rozrástla, tak
sme ju tento rok na základe luckinho pozorovania
rozdelili na staršie a mladšie deti. Už si to vyžaduje
inú formu vedenia hodín.
Ako u vás prebieha príprava predstavenia?
Erik: ak hovoríme o našom poslednom predstavení
Cirkus Prečolebo alebo Keď sa naše svety stretnú,
tak nápad prišiel raz v lete, keď sme išli v aute a lucka
povedala „Čo keby sme spravili cirkus“. v takom
cirkuse je rolí a diania veľa. môžeme zapojiť veľkú
skupinu detí, má to dynamiku, spád. tak sme našim
deťom počas roka nenápadne podsúvali
v rolových hrách cirkusové námety. Hodinu sme
napríklad robili baletku alebo krotiteľa, pozerali sme
cirque du soleil na DvD... Deti to vzali za svoje.
na základe toho, čo fungovalo, sme zostavili kostru,
scenár. Predstavenie má doteraz charakter kostry,
lebo – povedzme si na rovinu – scenár pre naše
divadlo sa nedá postaviť na presnom slove. Jediné,
čo tam je stále, sme my dvaja, ktorí to musia uhrať
zakaždým J. a deti sú slobodné, voľné. akurát majú
cirkus ako tematický mantinel, a my hráme...
tento rok sme chceli, chystajúc už štvrté predstavenie,
použiť nielen skupinové scény. Doteraz rozprávali len
ako skupina, teraz sme ich začali učiť, že musia aj
jednotlivo prejsť po javisku niečo povedať... chceli
sme postaviť latku náročnosti vyššie.
Aké sú reakcie rodičov na vašu prácu s ich deťmi?
Lucia: obaja s erikom vnímame, že rodičia nám
maximálne dôverujú. myslím si dokonca, že naše
vzťahy prerastajú až do priateľstiev. tak, ako sme
nápomocní my im, aj oni nám to často vracajú.
ale, samozrejme, zachovávame istú mieru profesionality a hraníc. aby sme neodbočili do nejakej
uzavretej komunity. snažíme sa byť otvorení pre svet.
ak príde niekto nový, nech sa necíti čudne, že nevie
zapadnúť.
A čo vaše vzdialené ciele?
Lucia: naším veľkým vzorom je Divadlo z pasáže.
tam by sme sa raz chceli dopracovať..
Erik: sny snívame veľké, a keď prídete o pár rokov,
tak vám povieme, či sa podarili alebo nie. J
mgr. miroslava Petrovičová
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vianOČné PríPravy...
rodinné prípravy na vianoce dôverne poznáme
– hľadanie darčekov, pečenie medovníkov
a vianočiek, „lovenie“ kapra a napokon balenie,
písanie menoviek a ukladanie pod stromček...

ako však prebiehajú prípravy v chránených dielňach
a ateliéroch domovov? všade prenikla vianočná téma,
„rozmnožili“ sa vianočné hviezdy, betlehemy a ozdoby
na stromček, maľujú sa vianočné pozdravy a vyrábajú
sa rôzne darčeky... nálada je poznačená očakávaním
sviatočných pocitov šťastia, ale zväčša aj mimoriadne
pracovná.
v chránených dielňach je predvianočný čas v znamení
plnenia objednávok na vianočné darčeky pre ﬁrmy,
ktoré ich chcú venovať svojim spolupracovníkom.
Je to pre zamestnancov dielne často obdobie
náročného pracovného nasadenia, ale príležitosť na
vylepšenie ekonomického výsledku chránenej dielne
na konci roka. a, samozrejme, získanie dobrého mena
u objednávateľov za odovzdanie kvalitnej práce, čo je
prísľubom budúceho záujmu ﬁrmy.
vo výtvarných dielňach a ateliéroch domov sociálnych
služieb ide predovšetkým o arteterapiu. ale aj tu poteší
všetkých klientov a terapeutov, keď svoje výrobky
môžu ponúknuť záujemcom na rôznych vianočných
predajných akciách a zistiť, že sa páčia a prinášajú
radosť iným. nejde o zisk z predaja, hoci zarobené
peniaze pomôžu zabezpečiť lepší výtvarný materiál pre
ďalšie aktivity. ide najmä o odovzdanie správy o tom,
kto všetky tie veci vyrobil, o stope ľudskej ruky a citu...
niektoré zariadenia sme navštívili s fotoaparátom
a ponúkame nahliadnutie do atmosféry.

farby života
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imPulZ, Pracovno-socializačné centrum
Žehrianska 9, Bratislava
farby života

Občianske združenie umožňuje výchovno-vzdelávacie a pracovné
činnosti v rehabilitačnom stredisku a chránených dielňach.

Predvianočná atmosféra v impulze je intenzívne prevoňaná škoricou.
cítiť ju a vidieť ju všade. objednávka na veľký počet škoricových sviečok
nás všetkých zomkla a naučila nás nielen novým pracovným postupom
a zručnostiam, ale aj tomu, ako je pre tím dôležité vzájomne si pomáhať
a môcť sa na seba spoľahnúť. Prvýkrát spolupracujú zamestnanci chránených dielní s klientmi rehabilitačného strediska na veľkej spoločnej
zákazke. každý z nich má svoju pracovnú úlohu, ktorú musí splniť tak,
aby nespôsobil problémy ďalším v „pracovnom reťazci“. každý z nás je
jeho dôležitým ohnivkom.
maťo, michal a Fero, zamestnanci stolárskej dielne, kladivkami precízne
roztĺkajú škoricové trubičky, ivica, marcelka a beátka kúskami škorice
v sviečkárskej dielni plnia valcové formy, napokon ich laco zalieva
horúcim parafínom. Po zatuhnutí do nich naši pomocníci – dobrovoľníci
navliekajú knôty a sviečky sú zaliate druhýkrát. Už vychladnutým
sviečkam deﬁnitívne upravuje vzhľad braňo, ktorý šikovne zažehľuje
ich koncovú časť. Pekné, hladké a rovnako vysoké putujú do rehabilitačného strediska, kde je práca precízne zorganizovaná. andrejka štiká
dierky do visačiek, mimina do nich strihá stuhy, Zuzka lepí na sviečky
štítky a balí do celofánu. Janka viaže stuhy a deﬁnitívnu bodku v podobe
mašličky im dávajú Janka s esterkou. a potom ich opatrne ukladajú
do kartónových škatúľ.
splnenie tejto „škoricovej“ objednávky bolo pre nás všetkých dobrou
skúsenosťou, preverila naše tímové schopnosti a pripravila nás na plnenie
ďalších podobných výziev.
mgr. Jana mareková, riaditeľka

farby života
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andreas, n. O., autistické centrum
Galandova 7, 811 06 Bratislava
farby života

centrum poskytuje všeobecno-prospešné služby
v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
u osôb s autistickým syndrómom.

v andrease pracujú štyri terapeutky, ja pracujem s tromi klientmi
v keramickej dielni. musím pristupovať ku každému klientovi individuálne,
každý je iný. niekomu stačí zopár pokynov k práci, inému musím celý
postup podrobne predstaviť na kartičkách a obrázkoch. Pripravujem im
témy a ﬁgúrky a vychádzam z toho, čo vedia, čo ich baví a čo funguje
ako impulz záujmu a kreativity. napríklad, keď som zistila, že sa im veľmi
páči pretláčať hlinu cez cesnakový lis, vytvorila som betlehem s použitím
tejto pretlačenej hmoty. Prvý som síce urobila ja, ale na tých svojich
betlehemoch každý klient dotvára detaily samostatne a dáva im výslednú
podobu podľa seba. Určite ich práca s keramikou baví. silvia je veľmi
usilovná, práca v ateliéri jej spestruje život a teší ju, keď sa jej výrobky
páčia iným a predajú sa. edin má tiež prácu s keramikou rád, niekedy
nechce skončiť, aj keď je ﬁgúrka hotová, stále na nej hľadá, čo by sa
ešte dalo dotvoriť. sám si svoje veci aj glazuje a vyberá si farby.
Jana Detvajová, terapeutka - výtvarníčka

farby života
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integra, dss pre deti a dospelých

sibírKa, dss pre deti a dospelých

Tylova 21, Bratislava

Sibírska 69, Bratislava

Zariadenie poskytuje služby imobilným klientom
s ťažkým mentálnym a telesným postihnutím
v dennom, týždennom a celoročnom pobyte.

Klientmi dss sibírka sú deti a dospelí s viacnásobným postihnutím.
jednou z ponúkaných sociálnych služieb sú tvorivé
výtvarné aktivity s využitím prvkov arteterapie. využívame
predovšetkým techniku maľby akrylovými farbami na plátno,
maľbu na hodváb a prácu s keramickou hlinou.

venujeme sa hlavne činnosti výtvarného charakteru v ateliéri, pretože
klienti môžu pracovať kvôli ťažkým postihnutiam len vďaka individuálnemu
prístupu a asistencii. klienti si obľúbili všetky výtvarné techniky ako
kreslenie, maľovanie, modelovanie, kašírovanie, ale aj výrobu ručného
papiera či voskových sviečok. niektorí sa zapájajú len pasívne, lebo
pre svoje postihnutie nemôžu vykonávať manuálnu prácu. ale aj
prítomnosť pri aktivitách, možnosť vyjadriť názor, často len posunkami
či piktogramom, prináša úsmev a spokojnosť, čo je cieľom všetkých
aktivít. Primerane telesne i mentálne pracovať, rozvíjať u klientov
kladný vzťah k práci, prebúdzať záujem, zlepšovať ich schopnosť aktívnej
pozornosti, zlepšiť pracovnú disciplínu, záujem o dianie okolo seba
je hlavným prínosom techník, ktoré sú pre bežného zdravého občana
často banálne. Pre nás je však prezentácia výrobkov na kultúrnych
a spoločenských akciách výsledkom tvrdej, ale zaujímavej práce.
PaedDr. renáta balážová, riaditeľka

na všetkých našich dielach sa podieľali klienti za asistencie terapeuta
– výtvarníka. Pri tvorbe s keramickou hlinou klienti pracujú samostatne,
vytvárajú jednoduché tvary ako šúľok, guľka alebo vykrajujú s formičkami
z hlinených plátov. Pláty vznikajú vaľkaním alebo vybúchavaním valčekom.
konečnú podobu každému dielu dáva terapeut – výtvarník.
osem klientov pracuje s asistenciou a jeden samostatne. ostatní robia
činnosť s prvkami arteterapie bez výsledných diel. Práca s hlinou má len
terapeutický účinok, dôležitý je sám proces tvorby, prežívanie klienta,
hra s materiálom, a práve to je pre všetkých klientov prvoradé.
katarína ivančíková, terapeutka - výtvarníčka
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dss integra a dObrOvOl’níctvO – sKúsenOsť,
KtOrá Zmenila živOt mnOhým l’uďOm

najvyšší Čas!
moje malé príbehy

Pripravujeme sa s miškou na podporované bývanie. Už dlho o tom spolu
hovoríme a pomaly sa na to pripravujeme. naša spoločná kamarátka
soňa Holúbková hovorí, že je najvyšší čas.
keď mi to pred rokom povedala prvý raz, stratila som dych. ako? miška
a podporované bývanie? to je ešte skoro, veď má len 27 rokov! nevedela
som si to ani predstaviť. to akože bude bývať sama? bez nás? Prepána!
to nezvládneme!
keď som si na tú predstavu len pomyslela, začali mi tiecť po lícach slzy.
nevedela som to vysloviť. bála som sa.
miška, ktorá je dosť samostatná, alebo presnejšie aj s podporou asistentiek
zvláda svoj život pomerne samostatne, sa na podporované bývanie teší. veľmi.
Presne vie, čo chce.
„vieš, mama, ja chcem bývať sama.“
napísala si, čo tam chce mať: počítač, skriňa, akvárium, stolička, koberec,
záclony, obrazy, rádio, chodiť poobede s asistentkami, mať tam kvety, moje
obrazy, mobil, aby som mohla volať, knihy, telka, DvD, periny, fotky
(kamil, mama, oco), pohár na pitie a občiansky.
má to celkom jasné!
trochu som sa upokojila, keď mi soňa povedala: „nechaj to na ňu. môže chodiť
domov, kedy bude chcieť. Doma má svoju izbu, svoje miesto. keď bude mať na
vás chuť, tak príde. na víkend, niekedy cez týždeň, neboj sa! ale podľa mojich
skúseností, len málo našich sa vrátilo k rodičom. aj keď možno majú v niečom
menej pohodlia, iné jedlo, musia si upratovať, prať, variť, starať sa o seba, ale
majú slobodu. možnosť rozhodovať sa, byť sami za seba, to im stojí za to.“
odvtedy prešiel rok. venujem sa tejto otázke čoraz viac. Začala som sa vzdelávať.
a zistila som, že je to ešte dôležitejšie, ako som si myslela. veľmi veľa premýšľam
o tom, ako s miškou žijeme, ako spolu fungujeme a keď sa na to pozerám z tohto
nového pohľadu, zisťujem, že vlastne v mnohom žijem život za ňu. rozhodujem
za ňu vo veciach, ktoré by isto zvládla, len potrebuje čas a tréning a na ten „čas“
zas ja nemám čas a tak mnohé veci riešim miesto nej a v pochode. michala sa mi
v mnohom prispôsobuje. vo vnútri ju to štve, ale – podľa situácie – radšej ustúpi.
a potom, keď sa to všetko v nej nazbiera, nastane výbuch.
ale už to aspoň chápem. keď som ja mala 28 rokov, už sme čakali ondríka
a miška mala tri roky. a ja sa jej pýtam, či si umyla zuby.
vypisujem si, na čo mám dávať pozor! omnoho viac sa kontrolujem a keď
nezabudnem, snažím sa vcítiť sa do jej kože. Učím sa väčšmi rešpektovať jej
úmysly! nech sama preberá zodpovednosť za svoje rozhodnutia. aby vedela,
že jej verím!
Uf! Je to dosť ťažká cesta, a ideme pomaličky krok za krokom. Často sa vraciam
aj k svojim pochybeniam a hovorím jej o nich. o tom, že nad všetkým
premýšľam a tiež ma mrzí, keď vybuchnem alebo som nervózna. ospravedlňujem
sa jej a priznávam, že často ani ja neviem ako ďalej. veľmi nás to zbližuje.
a posúva. miška veľmi chcela akvárium. Za normálnych okolností by sme jej
ho celé pripravili ako prekvapenie a mala by darček k narodeninám. ale už som
múdrejšia. miška si sama vybrala, či chce akvárium ako hotový darček, alebo
si ho chce urobiť sama. Hádajte, čo si vybrala...
Ps: Už sa tak nebojím a viem, že urobím všetko pre to, aby moja dcéra mohla
žiť slobodne a s podporou svoj vlastný život. želám to všetkým rodičom, ktorí
zbierajú odvahu.
Patrícia Jarjabková garajová

dobrovoľníctvo
mDD je skratka, ktorá neznamená len medzinárodný deň detí, ale aj
medzinárodný deň dobrovoľníctva. každý správny dobrovoľník by mal
teda mať v denníčku zapísaný dátum 5. decembra. v roku 1985 vyhlásila
osn 5. december za Medzinárodný deň dobrovoľníkov, aby upozornila
na úlohu dobrovoľníkov, dobrovoľnícke komunity a organizácie.
koordináciu aktivít v rámci medzinárodného dňa dobrovoľníkov
má na starosti agentúra v rámci osn – Unv (United nations volunteers).
v roku 1990 prijala medzinárodná asociácia dobrovoľníckeho úsilia
(international association of volunteer eﬀort, iave) aj všeobecnú deklaráciu
dobrovoľníctva. asociácia sa zameriava výhradne na propagáciu a posilnenie
dobrovoľníctva po celom svete. v súčasnosti zastrešuje sieť organizácií
a jednotlivcov vo viac ako 100 krajinách.
Dobrovoľníctvo:
• je založené na osobnej motivácii a individuálnom rozhodnutí,
• je formou podpory aktívnej občianskej účasti a záujmu
o rozvoj komunity,
• má formu skupiny aktivít uskutočňovaných väčšinou bez špeciﬁckej
organizácie,
• zvyšuje ľudský potenciál a kvalitu každodenného života, posilňuje ľudskú
solidaritu,
• poskytuje odozvu na dôležité sociálne výzvy a prispieva
k vytvoreniu lepšieho a pokojnejšieho sveta,
• prispieva k životaschopnosti ekonomického života a práce
a vytváraniu nových profesií.

Dobrovoľníci v integre.
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých integra v bratislave poskytuje
starostlivosť 38 imobilným klientom s ťažkým mentálnym a telesným
postihnutím a v mnohých prípadoch aj so zmyslovým hendikepom v dennom,
týždennom a celoročnom pobyte. Špeciálnu a komplexnú starostlivosť o klientov
zabezpečujeme tímovou spoluprácou sociálnych pracovníkov, špeciálnych
pedagógov, zdravotníkov, rehabilitačných zamestnancov a mnohých ďalších.
výsledkom presadzovania inovatívnych prístupov v činnostiach a aktivitách je
spokojnosť a zlepšenie kvality života obyvateľov domova. napriek ťažkému
postihnutiu sa naši klienti zúčastňujú aj na kultúrnych, spoločenských
a športových aktivitách, ktoré sú podporou a začlenením do bežného života
komunity. aktivity by však bez dobrovoľníckej činnosti rôznych organizácií
boli ohrozené a neuskutočniteľné.
v Dss integra máme s prácou dobrovoľníkov dlhoročné skúsenosti.
spolupracujeme s viacerými organizáciami, ktoré pomáhajú uskutočňovať sny
našim obyvateľom. medzi najvýznamnejšie patria občianske združenie ineX
slovakia, s ktorým spolupracujeme už od roku 2005, Združenie muskulárnych
distroﬁkov, PF Uk v bratislave.
Čas, ktorý dobrovoľníci strávia v zariadení, je pre našich občanov veľmi vzácny,
vítaný i očakávaný. vždy sa veľmi tešia na nové zážitky, aktivity, kultúru,
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skúsenosti a hlavne na nové priateľstvá. Dobrovoľnícke aktivity znamenajú
vytrhnutie zo stereotypu života, pretože voľný pohyb mimo zariadenia je kvôli
ťažkým postihnutiam pre našich klientov a ich rodiny veľmi komplikované.
metódy práce dobrovoľníkov sú spontánne, inovatívne, prinášajú veľa zážitkov,
skúseností, čo vedie k obojstrannému obohateniu. spôsobuje to najmä
skutočnosť, že základom dobrovoľníctva je spájanie ľudskej a profesionálnej
pomoci, ktorá nezriedka obohatí tak obdarovaného, ako aj darcu.
výsledkom spolupráce je množstvo aktivít počas celého roka, a to nielen
spoločenských, kultúrnych a športových, ale aj pomoc pri úprave okolia
a individuálne asistenčné služby našim klientom.

21. ročník výstavy autosalón bratislava.
s klientmi sme navštívili výstavu dňa 15. 4. 2011 a prežili sme krásne dopoludnie.
videli sme 40 automobilových značiek, ale najviac nás upútala hala s luxusnými
limuzínami, výletnými loďami a vrtuľníkmi. okrem prehliadky automobilov sme
zažili veľa humorných situácií pri zoznamovaní sa s vystavovateľmi automobilov.
veľmi sme sa potešili stretnutiu s radkom bohuslavom, ktorý je pretekárom
v motocrosse a zastupuje slovensko aj na medzinárodných súťažiach.

Deň Zeme.
Pri príležitosti svetového dňa Zeme 20. apríla navštívili naše zariadenie žiaci
z waldorfskej školy. Prišli upraviť prostredie v areáli nášho zariadenia (hrabali
lístie a trávniky, zametali a čistili chodníky) a nadviazať spoločenský kontakt
s našimi klientmi. spoločne sme si skrášlili areál zariadenia a prežili sme pekné
chvíle v spoločnosti žiakov z waldorfskej školy.

na záver akcie sme si ešte všetci spoločne zaspievali
v sprievode gitary, na ktorú nám zahral tomáš
z ineX-u.

medzinárodný dobrovoľnícky tábor.
Dss integra v spolupráci s ineX, o. z., pohostila
zahraničných študentov. tábor sa uskutočnil dňa
30. 8. 2011 a pobyt trval dva týždne do 9. 9. 2011.
tento rok sa nám postarali o spestrenie prázdnin
dobrovoľníci z Poľska, Francúzska, Škótska, Českej
republiky, anglicka a slovenska. Pripravili pre nás
rôzne činnosti. Prekvapili salónom krásy, prechádzkou
v obchode, športovým dňom, grilovačkou, uvarili
svoje národné jedlá a zavtipkovali si s nami pri káve
v neďalekom bare. sprevádzali nás aj na výletoch
a prechádzkach.

mikuláš.

Červený kameň.
súčasťou dobrovoľníckeho medzinárodného tábora
sme realizovali výlet na hrad Červený kameň dňa
6. septembra, ktorého cieľom bolo ukázať našim
priateľom zo zahraničia našu kultúru a zvyky. Pozreli
sme si areál hradu a navštívili sme sokoliarsky dvor
astur, kde sme sledovali letové ukážky s predvádzaním dravcov. v Častej – Papierničke sme sa zastavili
na chutný obed a po prechádzke v krásnom reáli sme
sa na konci slnečného dňa šťastní vracali domov.

Zoo.
Dňa 11. 5. 2011 sme boli na výlete v bratislavskej Zoo. obrovským zážitkom
bola pre nás už sama cesta bezbariérovým autobusom, vďaka nemu sme mohli
navštíviť Zoo vo veľkom počte. neoceniteľnú pomoc nám poskytli aj študentky
špeciálnej pedagogiky PdF Uk, bez ktorých by sme nemohli výlet absolvovať.
najväčším zážitkom boli malé, práve narodené biele tigríčatá.

mDD.
medzinárodný deň detí sme oslávili v Dss integra zábavno-športovým dopoludním, počas ktorého sa o program postarali dobrovoľníci z ineX-u. klienti
mali možnosť si zasúťažiť v rôznych športových a zábavných aktivitách,
zaspievať si známe piesne v sprievode hry na gitare. každý klient dostal
sladkú odmenu a šatku.

naša bratislava.
aj integráci sa zapojili do akcie naša bratislava v rámci roka dobrovoľníctva
a dňa 17. 6. 2011 sa v našej záhrade otvoril svet rozprávok. Prišli k nám dobrovoľníci – naši kamaráti z organizácie ineX slovakia, ktorí pripravili zaujímavé
stanovištia športového a výtvarného charakteru a poobliekali sa do rôznych
rozprávkových kostýmov. mali sme tu napríklad kráľovnú, rytiera, zajka, šaša...
Do akcie sa zapojili dobrovoľníci z rôznych ﬁriem a keďže boli u nás prvýkrát,
asistovali našim klientom a sprevádzali ich po vytvorených stanovištiach, aby
im pomohli splniť všetky úlohy na záchranu kráľovstva. kráľovstvo sme úspešne
zachránili zo zakliatia zlej víly a naši klienti mali radosť z pripravených disciplín.

krajinu z ktorej pochádzajú, zvyky, národné jedlá.
Predviedli sa vo veľkom štýle. stôl sa prehýbal pod
toľkými dobrotami. Francúzi nám pripravili malý
testík, v ktorom nám dokázali, že slimáky nie sú ich
národné jedlo a vychutnávajú si ich len vo sviatok.
Zážitkom bola ochutnávka francúzskych palaciniek.
Poľské pirohy išli tiež na dračku. Češky, ktoré majú
podobnú kuchyňu ako slováci, dlho rozmýšľali, čím
by nás ohúrili. a nakoniec nesklamali a prekvapenie
malo podobu nakladaného hermelínu. recepty sme
si všetci pýtali od Švédky, ktorá nám vyrobila ohromné
nepečené keksíky, ktoré boli zo zdravých ovsených
vločiek. všetci sme z týchto dobrôt ochutnali
a stretnutie sa nieslo v duchu radosti, pohody
a tešenia sa zo spoločnej príležitosti, na ktorej sme
sa mohli niečo nové dozvedieť.

Hody kultúr.

Príjemné chvíle sme strávili dňa 5. 12. 2011,
keď naše zariadenie navštívil mikuláš. neprišiel sám.
Dobrovoľníci z ineX-u v podobe snehulienky
a čertíkov vniesli krásnu vianočnú atmosféru.
na záver iba jedno motto:
„Dobrovoľníci nie sú platení – nie preto, že by
boli zbytoční, ale preto, že sú neoceniteľní.“
ďakujeme.
PaedDr. renáta balážová

Dňa 7. 9. 2011 nám dobrovoľníci predstavili na záver
svojho pobytu na slovensku svoju národnú kultúru,

dObrOvOl’níctvO – aKO na tO
veľa sa popísalo o tom, čo to dobrovoľníctvo je, na
čo slúži a že dobrovoľníci sú veľkou pomocou pre
neziskové organizácie. viete aj to, že rok 2011 je
európskym rokom dobrovoľníctva. možno ste mali
možnosť čítať alebo počuť vyjadrenia dobrovoľníkov
o tom, čo im takáto práca dáva a aké majú z nej
pocity. Je možné, že ste si povedali, že by ste to
skúsili aj sami, lenže – ako začať? kde sa prihlásiť?
na prvé skúsenosti, kedy sa z „obyčajného“ človeka
stane dobrovoľník, sme sa spýtali niekoľkých
dobrovoľníkov.
Aké sú tvoje prvé skúsenosti, ako si sa o dobrovoľníctve a konkrétnej prvej práci dozvedel? Kto ťa
k tomu viedol, čo ťa motivovalo k vyskúšaniu
neznámej činnosti a prostredia? Neodhováral ťa

niekto od toho? („Načo budeš robiť zadarmo? My sme
brigádovali za socializmu...“) Mal si pochybnosti pri
tomto prvom kroku?
Martina: mojou úplne prvou skúsenosťou bola
organizácia behu terryho Foxa na gymnáziu. bola
som dosť aktívna a vedela som veľa vecí vybaviť, tak
som sa dostala do školskej rady, ktorá tento beh
organizovala. bolo to veľa práce, čas na pochybnosti
nebol, zárobok odo mňa nikto neočakával. :) naopak,
bola som plná entuziazmu a chuti robiť niečo
zmysluplné. neskôr som vyštudovala sociálnu prácu
a zoznámila sa so Zuzkou mišovou (kollárikovou),
ktorá pracovala v ZPmP. Zavolala ma ako asistentku
na pobyt. Predtým som už v domove sociálnych
služieb chvíľu pracovala ako vychovávateľka ľudí
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s mentálnym postihnutím, viedla som aj záujmové
krúžky, čo robím doteraz aj v ZPmP. tieto skúsenosti
ma motivovali vyskúšať to aj inde, napr. na festivale
Jeden svet od Človeka v ohrození, v ghane sme
dokonca založili vlastný sirotinec. v čase, keď toto
čítate, práve pomáham v sirotinci aj osobne. Dnes
každý nový dobrovoľnícky kontakt začína prakticky
na internete. Či už sú to informácie na webe
jednotlivých organizácií, výzvy na Facebooku alebo
jednoducho napíšem sama mail, či nemôžem
pomôcť. Dobrovoľnícka práca sa dá zohnať aj
v databázach, napr. dobrovolnictvo.sk a casovabanka.sk
Anna: kedy som sa prvýkrát dostala k dobrovoľníctvu,
si nepamätám. Už ako malé deti sme boli vychovávané
tak, že máme pomáhať slabším, chorým a starým.
keď ma mama poslala do obchodu, bolo prirodzené,
že som sa zastavila u 80-ročnej susedky a spýtala
som sa, čo potrebuje z obchodu.
Pred niekoľkými rokmi ma dcéra zavolala na prezentáciu
činnosti občianskeho združenia Človek v ohrození;
ich práca ma zaujala a stala som sa dobrovoľným
darcom. vždy sa teším aj na ich ﬁlmový festival
dokumentárnych ﬁlmov Jeden svet, pri ktorom mám
tiež možnosť prispieť dobrovoľnou prácou. myslím si,
že je dosť ľudí, ktorí by chceli pomáhať, ale nevedia
ako, preto si vážim takéto organizácie, ktoré príspevky
"malých" dobrovoľníkov vedia využiť na profesionálnej
úrovni.
ak človek chce pomôcť, je veľa možností. napríklad
naša rodina posiela obnosené šatstvo a použité
hračky do detského domova v ghane v afrike (ktoré
nám známi podarujú po svojich deťoch zadarmo).
samozrejme nemôžeme poslať všetky veci (poštovné
je dosť vysoká položka), preto tie veci, ktoré nie sú
vhodné alebo z ﬁnančných dôvodov už nemôžeme
poslať, podarujeme ľuďom v našom okolí, ktorí ich
potrebujú. Ja mám vždy radosť, keď dostaneme
fotograﬁe z detského domova, na ktorých je vidieť, že
aj obnosené veci urobia radosť a pomôžu. Preto rada
ušetrím ﬁnančné prostriedky na poštovné z rozpočtu
našej rodiny.
stretávam sa s reakciami ľudí, ktorí sa ma pýtajú
prečo to robíme, čo z toho máme, či sme veriaci atď.
Ja odpovedám, preto, že na svete je strašne veľa ľudí,
ktorí pomoc potrebujú a ja som rada, že som tá, ktorá
má možnosť pomôcť a nie tá, ktorá pomoc potrebuje
– zatiaľ. každý z nás sa môže dostať do situácie, keď
bude potrebovať pomoc (živelné pohromy, choroba,
staroba) a bude veľmi rád, keď nájde niekoho, kto je
tú pomoc schopný poskytnúť. toto si väčšinou ľudia
uvedomia až vtedy, keď pomoc sami potrebujú.
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Pomáhanie je prirodzené už u zvierat, napr. delfíny
sú schopné zachrániť svojho chorého druha alebo
topiaceho sa človeka tým, že ho nadnášajú nad
hladinu, aby mohol dýchať.
Zdeno: moje prvé skúsenosti s dobrovoľníctvom sú
skvelé, úžasní ľudia, úžasné miesto, úžasné zážitky.
Dozvedel som sa o tejto možnosti náhodne pri výlete
priamo na mieste, na kláštorisku v slovenskom raji.
Po prvom stretnutí s ľuďmi a miestom som tam rovno
ako dobrovoľník pomáhal a tieto zážitky a skúsenosti
ma opakovane každý rok ťahajú späť na toto miesto.
Ján: som milovník hudby, takže na dobrovoľníctvo
sa vždy prihlásim prostredníctvom rôznych
hudobných webov, stránok s festivalmi a pod.
ide zväčša o pomoc s organizovaním nejakého
hudobného podujatia, ako je roznášanie letákov,
upozorňovanie na festival na Facebooku, malá
výpomoc s propagáciou, prípadne nápady konkrétne
na mieste. Potom to môže byť výpomoc pri obsluhe
nápojov, nosenie vecí, upratovanie odpadkov a pod.
nejde konkrétne o dobrovoľnícku prácu s charitatívnym účelom. vedie ma k tomu iba hudba, obvykle je
vstup zadarmo :) Za spomienku je aj spoznanie
nového prostredia, nových ľudí a nadobudnutie
nových skúseností v tejto oblasti. nikto ma neodhovára,
robím to dobrovoľne a s láskou. Pochybnosti? ani
nie, skôr to beriem ako príležitosť naučiť sa niečo
nové.
Ivana: o možnosti dobrovoľníckej práce v neziskovke
som sa dozvedela prostredníctvom susedov, ktorí
v danej neziskovke pracovali a stále pracujú.
motivovalo ma cestovanie, pomoc deťom, ktoré
nemajú ﬁnancie na tábory či cestovanie do zahraničia.
nikto ma neodhováral a ani pochybnosti som
nemala, a urobila by som to ešte raz.
Lucia: o možnosti dobrovoľníctva som sa dozvedela
počas štúdia na gymnáziu, keďže pani profesorka
alebo jej známi sa angažovali v lige proti rakovine.
k zbieraniu peňazí na dobrú vec ma asi najviac
pritiahli zážitky z rodiny, keďže moja babička
rakovine podľahla. o dobrom účinku veci som však
pochybovala, keď som sa dozvedela, aké obrovské
percento peňazí sa zo zbierky presúva na reklamu
o zbierke, stánky, kvietky, administratívu...
P.s.: myslím, že by nezaškodilo stávať so zbierkami
pred Úradom vlády...
mgr. martina Jarolínová

zmeny

malí športovci.
(young athlete Program).
seminár v leicestri, 3. - 4. 11. 2011
organizácia special olympics europe/eurasia za ﬁnančnej podpory
grantu eÚ zorganizovala v anglicku seminár s názvom young
athlete Program (malí športovci),
na ktorom sa zúčastnila aj zástupkyňa slovenského hnutia špeciálnych olympiád.
slovenské hnutie špeciálnych
olympiád (sHŠo) je občianske
združenie, ktorého cieľom je zlepšiť životné podmienky ľudí s mentálnym a kombinovaným
postihnutím prostredníctvom
športu a športových aktivít. v súčasnosti združuje na slovensku
viac ako 130 klubov. Je členom
medzinárodného hnutia special
olympics, založeného v roku 1968
pani eunice kennedy shriverovou,
najväčším celoročným programom
športovej prípravy a súťaží pre ľudí
s mentálnym postihnutím. viac ako
3,1 milióna športovcov v 180 krajinách trénuje a súťaží v 30 letných a
zimných olympijských športoch na
miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Prostredníctvom svojho
športového programu sa special
olympics usiluje zabezpečiť dlhodobý osoh pre zdravie, sebaúctu a
sociálnu integráciu jedincov.
Program malí športovci je zameraný na deti vo veku od 2 do 7
rokov. Počas posledných rokov sa
ozývali mnohí rodičia, učitelia, tréneri, ktorí chceli, aby sa do Špeciálnej olympiády mohli zapojiť aj
deti, ktoré ešte nedovŕšili 8 rokov.

vďaka podpore mnohých sponzorov sa podarilo pre deti s mentálnym postihnutím vo veku od 2 do
7 rokov zostaviť tento špeciálny
program, v ktorom môžu zlepšovať
a preukázať svoje schopnosti.
Z osobných skúseností vieme, aké
dôležité je pre deti s mentálnym
postihnutím rozvíjať svoje motorické zručnosti čím najskôr. Pohyb
im prináša do života obrovskú radosť, nadšenie, spokojnosť a v neposlednom rade to najdôležitejšie,
prispieva k rozvoju funkcií mozgu,
ktoré neskôr pomáhajú k zlepšeniu
takých zručností, ako sú správne
uchopenie pri držaní pera, rovnováha, sebaobsluha, správna chôdza, koordinácia pohybov, reč.
Program slúži aj ako nástroj na pozvanie nových rodičov detí s mentálnym postihnutím zapojiť sa do
Špeciálnych olympiád a tak pripraviť svoje dieťa ako budúceho športovca. Deti si zlepšujú svoje
schopnosti, rozvíjajú sebaistotu, a
tak zvyšujú svoju pripravenosť súťažiť, keď dovŕšia 8 rokov.
Jednotlivé cvičenia sú zostavené
tak, aby podporovali fyzický, kognitívny a sociálny vývin dieťaťa. Zároveň je program zostavený tak,
aby rodičia mohli cvičiť spolu so
svojimi deťmi. Program teda napomáha vzájomný vzťah medzi deťmi
a rodičmi. rodičia môžu vidieť
pokroky a úspechy svojich detí
v jednotlivých oblastiach.
Postrehy učiteľov z USA,
Rumunska a Izraela – ako a v ktorých oblastiach pomohol program
Mladých športovcov deťom
motorický vývin
Zlepšenie rovnováhy, koordinácie,
skokov, hádzania, hádzanie a chytanie lopty – naučili sa čakať na
hod a chytiť v správnom čase,
zlepšenie priestorovej orientácie...
sociálny a emocionálny vývin
Zlepšenie schopnosti spolupracovať, interakcia s ostatnými deťmi,

povzbudzujú sa navzájom, aby dokončili hru, radosť z úspechu druhého...
vývin adaptačného správania
lepší očný kontakt, zlepšenie
schopnosti nasledovať inštrukciu,
rozvoj pozornosti a koncentrácie...
vývin reči
Zlepšenie schopnosti verbálne napodobňovať, deti, ktoré nerozprávali, si samé začali brať ďalšie
náradie na cvičenie...
Program sa zameriava na osem
oblastí vývinu. Prvá séria zábavných aktivít sa zameriava na základné zručnosti s dôrazom na
pochopenie smeru (hore, dole,
nad, pod, pred, za...), schopnosť
identiﬁkovať svoje časti tela (kolená, ramená, lakte...) a schopnosť
identiﬁkovať náčinie (lavička na
rovnováhu, prekážka...). ďalších
sedem oblastí zahŕňa aktivity postavené na týchto základných
zručnostiach – rovnováha, skákanie, chytanie, hádzanie, chôdza,
beh, kopanie.
vďaka tomu, že sme sa zúčastnili
tohto programu, máme k dispozícii
celý manuál jednotlivých tréningových cvičení a stretnutí, DvD a iné
materiály, aby sme mohli tento
program spustiť. Hľadáme preto
dobrovoľníkov, či už medzi rodičmi, súrodencami postihnutých
detí, študentmi, učiteľmi alebo vychovávateľmi, ktorí by mali záujem
dozvedieť sa viac o tomto programe a realizovať ho v praxi.
Viac o Slovenskom hnutí špeciálnych olympiád sa dozviete na
našej webovej stránke
www.shso.sk. kontaktovať nás
najlepšie môžete na našej mailovej
adrese oﬃce@shso.sk alebo telefonicky na čísle 0905 918 812.
mgr. soňa Jančíková
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valné zhromaždenie.
slovenskej siete.
proti chudobe.
Dňa 15. a 16. novembra 2011 sa
v Bratislave konalo Valné zhromaždenie a výročná konferencia
Slovenskej siete proti chudobe.
Zúčastnilo sa ho takmer štyridsať
predstaviteľov členských mimovládnych organizácií, individuálnych členov a záujemcov o prácu
v sieti.
valné zhromaždenie slovenskej
siete proti chudobe prijalo viacero
dôležitých záverov týkajúcich sa
pôsobenia organizácie v najbližšom
období.
okrem iného schválilo výzvu politickým stranám, ktoré budú kandidovať v predčasných parlamentných
voľbách, aby boj s chudobou
a prevenciu rozširovania chudoby
začlenili do volebných programov
a aby sa vo volebnej kampani
nesnažili proﬁtovať z negatívnych
nálad časti verejnosti voči ľuďom
odkázaným na sociálne dávky
a neznížili sa k populistickým útokom na najzraniteľnejšie skupiny.
valné zhromaždenie sa tiež
uznieslo, že slovenská sieť proti
chudobe bude monitorovať programy politických strán, ktoré
budú kandidovať v predčasných
parlamentných voľbách, a pred
voľbami predstaví ich porovnanie.
valné zhromaždenie súčasne zaviazalo novozvolený výbor slovenskej siete proti chudobe, aby
nadviazal na tradíciu založenú
v medzinárodnom roku proti chudobe a ešte pred voľbami zorganizoval druhé verejné vypočutie
o chudobe na slovensku za účasti
predstaviteľov parlamentných
strán, mimovládnych organizácií
a ľudí zažívajúcich chudobu.
viac informácii nájdete na
www.sapn.sk
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Pracovné stretnutie.
zástupcov sociofóra.
a sociálnej komisie.
Prešovského.
samosprávneho kraja.
Dňa 23. 11. 2011 sa konalo pracovné stretnutie zástupcov sociofóra
s členmi sociálnej komisie Prešovského samosprávneho kraja. na
stretnutí som predstavila požiadavky neverejných poskytovateľov
sociálnych služieb na rozpočet na
rok 2012. najdôležitejšou zárukou
odborného posunu v poskytovaní
služieb – popri skvalitňovaní profesionálnych prístupov odborných
pracovníkov – je ﬁnancovanie
klientov v neverejných subjektoch.
Je nevyhnutné, aby sa rozdeľovali
peniaze podľa počtu klientov
rovnako pre verejné aj neverejné
subjekty a samozrejme, ﬁnancovanie musí byť do najvyššej možnej
miery transparentné, nech ide
o akýkoľvek rozpočet.
vedúca odboru pani margita ďorďová oznámila, že Prešovský samosprávny kraj má k dispozícií
100 000 eUr (z vlastnej rezervy
vÚc Psk), ktoré budú určené
práve neverejným poskytovateľom
sociálnych služieb. súčasne
vyzdvihla spoluprácu s poskytovateľmi neverejných služieb
a poďakovala sa za dobrú kvalitu
poskytovania sociálnych služieb
neverejnými sociálnymi subjektmi.
v neformálnej diskusii vedúca
odboru vyjadrila verejný prísľub
dobrej spolupráce Psk so všetkými
poskytovateľmi sociálnych služieb
v regióne. Zároveň prijala pozvanie
na stretnutie ktoré sa uskutoční
v dňoch 7. - 8. decembra 2011 so
zástupcami sociofóra v Poprade.
terézia semaňáková, kežmarok

Šanca pre inkluzívne.
vzdelávanie na slovensku.
v bratislave sa 8. novembra uskutočnila medzinárodná konferencia
Predpoklady inkluzívneho vzdelávania na slovensku, ktorú zorganizoval Úrad vlády sr spoločne
s mimovládnymi organizáciami
amnesty international slovensko,
Člověk v tísni slovensko a inštitút
pre dobre spravovanú spoločnosť.
Podujatie sa konalo pod záštitou
podpredsedu vlády sr pre ľudské
práva a národnostné menšiny
rudolfa chmela.
Zámerom konferencie je deﬁnovanie inkluzívneho vzdelávania
z hľadiska ľudských práv a diskusia
o zákaze všetkých foriem diskriminácie a segregácie vo vzdelávaní.
osobitý zreteľ sa kladie na uľahčenie prístupu ku vzdelávaniu pre
rómske deti, deti cudzincov, deti
patriace k národnostným menšinám, ako aj pre deti so zdravotným
znevýhodnením a deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia.
„inkluzívne vzdelávanie chápeme
ako právo každého jednotlivca na
prístup ku vzdelaniu čo najvyššieho
stupňa a kvality, založenom na
morálnych hodnotách, pri ktorom
škola rešpektuje individuálne osobitosti človeka a osobitosti prameniace z jeho príslušnosti k určitej
skupine; výsledkom vzdelávania je
jeho plnohodnotné začlenenie
– teda inklúzia – do spoločenského,
hospodárskeho a kultúrneho života,“ uviedol podpredseda vlády
sr pre ľudské práva a národnostné
menšiny rudolf chmel. „Záväzok
realizácie plne inkluzívneho vzdelávania, takisto ako ostatných hospodárskych, sociálnych a kultúrnych
práv obsiahnutých v medzinárodných dohovoroch, nie je, samozrejme, splniteľný okamžite a na
najvyššej možnej úrovni. máme
však povinnosť robiť jednoznačné
a konkrétne kroky na ich napĺňanie.

vzdelanie je prostriedkom rozvoja
ľudskej osobnosti, a zároveň je aj
hlavným zdrojom generujúcim
bohatstvo celej spoločnosti. Preto
investície do vzdelania sú najlepšími dlhodobými investíciami,
ktoré štát a spoločnosť môžu urobiť. Zákaz diskriminácie či segregácie je okamžitý záväzok štátu,
vyplývajúci z medzinárodných
ľudsko-právnych dohovorov, a je
to nevyhnutná podmienka realizácie konceptu inkluzívneho vzdelávania. inkluzívne vzdelávanie však
nie je redukovateľné na desegregáciu samu či na mechanickú
integráciu rôznych skupín žiakov,“
dodal vicepremiér sr rudolf chmel.
„konferencia je pre nás vyústením
projektu, v ktorého rámci náš inštitút a experti z veľkej británie prezentujú dobrú prax inkluzívneho
vzdelávania rómskych detí,“ povedala Judit kontseková z inštitútu
pre dobre spravovanú spoločnosť
(sgi).
„chceme zlepšiť systém vzdelávania pre deti, ktoré vyrastajú v ťažkých sociálnych podmienkach
a rodina im doma nedokáže vytvoriť optimálne podmienky pre vzdelávanie. cieľom je znižovať počet
mladých ľudí bez kvaliﬁkácie
a možnosti zamestnať sa. inkluzívne
vzdelávanie predstavuje dôležitý
nástroj, aby sme týmto deťom
pripravili lepšiu budúcnosť,“ dodala
miroslava Hapalová, riaditeľka
organizácie Člověk v tísni – slovenská republika.
„táto konferencia prináša príležitosť na diskusiu a zdieľanie dobrej
praxe z európy v súvislosti s odstránením diskriminačných praktík
a segregácie vo vzdelávaní, aby
všetky deti, vrátane rómskych detí
a detí s postihnutím, mohli rozvinúť svoj potenciál v čo najväčšej
miere v rámci inkluzívneho vzdelávacie systému. slovensko by malo
zreformovať vzdelávací systém

v rámci svojich medzinárodných
ľudsko-právnych záväzkov, aby
sa zabezpečilo, že všetky deti budú
schopné uplatňovať si právo na
vzdelanie,“ uviedol Fotis Filippou
z medzinárodného sekretariátu
amnesty international.
vláda sr minulý týždeň schválila
členstvo slovenskej republiky
v európskej agentúre pre rozvoj
špeciálneho vzdelávania, ktoré jej
umožní byť súčasťou medzinárodnej odbornej platformy podporujúcej rozvoj inkluzívneho vzdelávania.
na konferencii zaznela aj prezentácia riaditeľa agentúry cor J. W.
meijera.
Zdroj: http://www.vicepremier.sk/
sanca-pre-inkluzivne-vzdelavaniena-slovensku/
konferencie sa zúčastnili aj ľubica
vyberalová, členka pracovnej skupiny pre inkluzívne vzdelávanie
a iveta mišová, členka výboru pre
výskum, vzdelávanie a výchovu
v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, ktorá na workshope zdôraznila potrebu
začleňovania detí s mentálnym
postihnutím do bežných škôl.
Právo a šancu musia dostať všetky
deti bez rozdielu, štát a obce
musia postupne vytvoriť podmienky a napĺňať čl. 24 Dohovoru
osn o právach osôb so zdravotným postihnutím.
európska agentúra pre rozvoj
špeciálneho vzdelávania
1. Základná informácia
európska agentúra pre rozvoj špeciálneho vzdelávania – european
agency for Development in special
needs education (ďalej len „agentúra“) bola založená v roku 1996
ako nezávislá organizácia s cieľom
pôsobiť ako platforma na spoluprácu v oblasti rozvoja špeciálneho
vzdelávania. aktivity agentúry sú
podporované európskou komisiou
a európskym parlamentom.

agentúra je nezávislé samosprávne
európske združenie založené ministerstvami školstva jej členských
krajín. sekretariát agentúry sídli
v Dánsku, v odense, a kancelária
agentúry má sídlo v bruseli. agentúra združuje členské štáty európskej únie, islandu, nórska a Švajčiarska, štatút pozorovateľa na
jeden rok však môžu získať aj iné
európske krajiny, ktoré môžu byť
prijaté i za člena agentúry (čl. 4
štatútu agentúry)[1]. Je platformou
pre širokú medzinárodnú spoluprácu zástupcov reprezentujúcich
politické a odborné kruhy členských krajín, platformou pre formulovanie spoločných európskych
stratégií v oblasti vzdelávania
žiakov so špeciálnymi vzdelávacími
potrebami.
nosnou ﬁlozoﬁou agentúry je
inklúzia žiakov so špeciálnymi
vzdelávacími potrebami do škôl
hlavného vzdelávacieho prúdu.
Zdôrazňuje sa tiež úloha škôl
samostatne zriadených pre žiakov
so špeciálnymi vzdelávacími potrebami ako zdrojových, vzdelávacích
a metodicko-poradenských centier.
agentúra predovšetkým sprostredkúva zber, spracovanie a postúpenie
informácií týkajúcich sa špeciálneho vzdelávania a poskytuje členským krajinám výmenu skúseností,
poznatkov a príkladov dobrej praxe
za účelom nastavovania efektívnych
verejných politík v predmetnej
oblasti.
Hlavnými cieľovými skupinami
agentúry sú politickí predstavitelia,
experti a odborníci ovplyvňujúci
tvorbu politík v oblasti špeciálneho
vzdelávania a ich následnú realizáciu.
Členské krajiny sa zapájajú do
realizácie projektových aktivít
agentúry, zúčastňujú sa seminárov,
konferencií ako aj ďalších odborných podujatí agentúry, pričom
webové sídlo agentúry obsahuje
databázu špeciﬁckých informácií
na rôzne témy, ako aj informácie
o jednotlivých členských krajinách.
Činnosť agentúry (http://www.eu-
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ropean-agency.org) je ﬁnancovaná
z príspevkov jej členských krajín
ako aj inštitúcií eÚ. aktivity súvisiace s členstvom v agentúre
koordinujú primárne ministerstvá
školstva príslušných krajín.
svojou podporou agentúry vyjadrenou v akčnom programe v oblasti celoživotného vzdelávania na
roky 2007 – 2013 (the action
Programme in the Field of lifelong
learning for 2007 – 2013
http://ec.europa.eu/education/pro
grammes/newprog/index_en.html)
zaradila európska únia špeciálne
vzdelávanie v európe jednoznačne
medzi svoje priority. Zabezpečovanie starostlivosti o deti a žiakov so
špeciálnymi vzdelávacími potrebami, predovšetkým podpora ich
úplného zapojenia do hlavného
prúdu vzdelávania, predstavuje
jednu z horizontálnych stratégií
eÚ. v rámci programu Jean monet
podporuje akčný program činnosť
šiestich organizácií, pričom jednou
z nich je práve agentúra. medzi
strategické ciele agentúry patria:
• podporovať kvalitu v oblasti špeciálneho vzdelávania prostredníctvom udržateľnosti
dlhodobých rámcových stratégií
za účelom dosiahnutia rozšírenej európskej spolupráce,
• prezentovať spoľahlivú reﬂexiu
o úrovni špeciálneho vzdelávania na celoeurópskej úrovni, ako
aj poskytovať konzistentnú
informáciu, ktorá sa vzťahuje
na potreby identiﬁkované jednotlivými členskými krajinami,
• identiﬁkovať pozitívne a negatívne kľúčové faktory, ktoré
ovplyvňujú pozitívnu prax,
• sprostredkúvať efektívnu
výmenu poznatkov a skúseností
medzi členskými krajinami,
• zjednodušiť sprístupnenie relevantných informácií politickým
predstaviteľom a odborníkom
prostredníctvom mechanizmov
a služieb, ktoré umožňujú zdieľanie informácií a sprostredkovanie kontaktov.
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2. Organizačná štruktúra agentúry
Riadiaci výbor tvorí predseda a päť
členov riadiaceho výboru volených
zo Zboru reprezentantov. Úlohou
riadiaceho výboru je zabezpečovať účinnú a efektívnu činnosť
všetkých orgánov agentúry.
Zbor reprezentantov tvorí jeden
zástupca z každej členskej krajiny,
ktorý je vymenovaný ministrom
školstva príslušnej krajiny. Zbor
reprezentantov stanovuje základné
východiská pre činnosť agentúry.
Pracovníci agentúry. Pracovníkmi
agentúry sú riaditeľ a pracovníci
štyroch pracovných tímov: sekretariát, koordinačný tím, tím distribúcie informácií a tím pre európsku
spoluprácu. Činnosť týchto tímov
je vzájomne prepojená.
Národní koordinátori. národní
koordinátori v spolupráci s pracovníkmi tímov agentúry uvádzajú vo
svojich krajinách do praxe ciele
stanovené Zborom reprezentantov.
ich hlavnou úlohou je sústreďovanie informácií vo svojich krajinách,
poskytovanie týchto informácií
agentúre a zároveň ich sprostredkovanie užívateľom v ich krajinách.
3. Vybrané relevantné dokumenty
agentúry
agentúra vypracovala viaceré relevantné dokumenty v oblasti inkluzívneho vzdelávania, medzi ktoré
patria predovšetkým dokument
kľúčové princípy zlepšovania
kvality inkluzívneho vzdelávania
a dokument vytváranie súborov
indikátorov – pre inkluzívne
vzdelávanie v európe.
Prvý dokument pripravovali zodpovední činitelia v oblasti vzdelávania s cieľom poskytnúť kolegom
z celej európy syntézu hlavných
záverov, ktoré vyplynuli z činnosti
agentúry, tematicky zameraných
na podporu inklúzie žiakov s rôznymi druhmi špeciálnych vzdelávacích potrieb v školách hlavného
vzdelávacieho prúdu.

Druhý dokument predstavuje
hlavné závery projektu tvorba
súborov indikátorov – pre inkluzívne vzdelávanie v európe, ktorý
organizovala agentúra. Projekt
ﬁnancovalo generálne riaditeľstvo
pre vzdelávanie a kultúru európskej
komisie prostredníctvom európskeho Programu celoživotného
vzdelávania. Zástupcovia ministerstiev školstva spolupracujúcich
s agentúrou vyjadrili záujem
o vytvorenie súboru indikátorov
v oblasti inkluzívneho vzdelávania,
ktorý by bolo možné využiť ako
nástroje na sledovanie vývoja politiky a praxe v ich krajinách. súbor
indikátorov by navyše mohol na
európskej úrovni slúžiť ako nástroj
agentúry na zhromažďovanie dát
vypovedajúcich o vývoji situácie
v jednotlivých krajinách. Projektu
sa celkovo zúčastnilo 23 krajín.
v dokumente sa nachádza pracovný rámec, princípy, ciele, metodika
a základný súbor indikátorov
v troch oblastiach (legislatíva,
participácia a ﬁnancovanie) inkluzívneho vzdelávania. ďalšou úlohou
pre agentúru bude operacionalizovať tento súbor indikátorov vytvorením špeciﬁckých indikátorov,
čo umožní monitorovanie situácie
na národnej a európskej úrovni.
4. Členské krajiny agentúry
v súčasnosti má agentúra 27 členských krajín, z toho 24 členských
štátov eÚ: belgicko, cyprus,
Česká republika, Dánsko, estónsko,
Fínsko, Francúzsko, grécko,
Holandsko, írsko, island, litva,
lotyšsko, luxembursko, maďarsko,
malta, nemecko, nórsko, Poľsko,
Portugalsko, rakúsko, slovinsko,
Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko,
taliansko, veľká británia. Členmi
zatiaľ nie sú rumunsko, bulharsko
a slovensko.
5. Participácia Slovenskej
republiky na činnosti agentúry
slovenská republika mala v roku
2005 v agentúre status pozorova-

teľa, pričom bola zastúpená pracovníčkou ministerstva školstva sr
a pracovníčkou Štátneho pedagogického ústavu. Počas aktívnej
spolupráce s agentúrou slovenská
republika získala informácie z oblasti výchovy a vzdelávania detí
s postihnutím v členských krajinách
agentúry. Štatút pozorovateľa
môže byť udelený na jeden rok.
riadne členstvo slovenskej
republiky od roku 2012 v agentúre
umožní byť súčasťou platformy pre
širokú medzinárodnú spoluprácu
zástupcov reprezentujúcich politické a odborné kruhy členských
krajín, platformy pre formulovanie
spoločných európskych stratégií
v oblasti vzdelávania žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.
6. Členský príspevok Slovenskej
republiky do agentúry
výška ročného členského príspevku
do agentúry sa odvíja podľa počtu
obyvateľov členskej krajiny a pre
slovenskú republiku predstavuje
sumu vo výške 31 182,- €, ktorú
je potrebné uhradiť v termíne do
15. februára príslušného kalendárneho roka.
Členstvo slovenskej republiky
v európskej agentúre pre rozvoj
špeciálneho vzdelávania
odporučila Pracovná skupina rady
vlády slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť pre problematiku
inkluzívneho vzdelávania na návrh
zástupcu národnej rady osôb so
zdravotným postihnutím v sr.
PhDr. iveta mišová,
mgr. ľubica vyberalová

voľba nie je možnosť,.
ale právo pre všetkých!.
Projekt ﬁnišuje....
v minulom čísle sme čitateľov
informovali o projekte voľba nie
je možnosť, ale právo pre všetkých.
tento projekt je podporený
Úradom vlády sr v rámci výzvy
ochrana a podpora základných
práv a slobôd.
medzičasom právni experti
ing. mgr. János Fiala, ll.m.
a JUDr. maroš matiaško, ll.m.
s doplnením JUDr. Zuzany stavrovskej spracovali právne analýzy
a navrhli riešenia na zmeny vláde
slovenskej republiky. analýzy i odporúčania boli vydané v podobe
brožúry, ktorú si možno objednať
na republikovej centrále ZPmP
v sr (zpmpvsr@zpmpvsr.sk).
Prvá časť brožúry sa venuje analýze právneho stavu, v úvode sa
autori zaoberajú právom voliť v sr.
v druhej časti sa zaoberajú prekážkami výkonu volebného práva
De iUre podľa medzinárodného
práva, nasledujú prekážky volebného práva De Facto a závery.
v ďalšej časti brožúry sa autori
PhDr. iveta mišová, mgr. mirka vávrová a mgr. maroš Horanič venujú
praktickým otázkam z hľadiska
prístupnosti informácií, prístupnosti
volebného procesu, oblasti potrebnej podpory a oblasti zvyšovania povedomia ľudí s mentálnym
postihnutím.
v čase vydania tohto čísla časopisu
už bude zrealizovaný i celoslovenský seminár s medzinárodnou
účasťou (9. - 10. 12. 2011), ktorého
cieľom bolo oboznámiť účastníkov
s aktuálnym stavom v oblasti legislatívy týkajúcej sa volebného
práva, výsledkami právnych analýz,
ako i návrhom opatrení zameraných
na odstránenie diskriminácie. seminár vytvoril priestor na otvorenie
dialógu medzi tvorcami politík,
odborníkmi z praxe a zástupcami
osôb so zdravotným postihnutím.

Z analýz právnych expertov vyplynuli nasledujúce závery:
1. Je potrebné volebné zákony
novelizovať tak, aby pozbavenie ani obmedzenie spôsobilosti na právne úkony nebolo
prekážkou výkonu volebného
práva. Tento záväzok jednoznačne vyplýva z Dohovoru
OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, konkrétne
článku 12 a 29 Dohovoru.
2. Je potrebné odmietnuť individuálne zásahy do volebného
práva osôb so zdravotným postihnutím. V súčasnosti sledujeme nebezpečnú tendenciu
smerom k individualizácii zásahov do práva voliť v prípade
osôb so zdravotným postihnutím. Striktne musíme takéto
závery o legálnosti tohto postupu odmietnuť, a to s ohľadom na jednoznačný výklad
článku 29 Dohovoru OSN
o právach osôb so zdravotným
postihnutím Výborom OSN
pre práva osôb so zdravotným
postihnutím.
3. Navrhujeme zaviesť do volebných kódexov princíp primeraných opatrení (angl. reasonable
accommodation), ako všeobecný princíp vzťahujúci sa
na všetky oblasti volebného
procesu a všetky osoby
so zdravotným postihnutím.
V súčasnom právnom poriadku
je tento princíp uznaný vo
vzťahu k zamestnávaniu osôb
so zdravotným postihnutím.
Je nutné novelizovať právne
predpisy tak, aby princíp platil
univerzálne ako zákaz diskriminácie na základe zdravotného postihnutia, a zároveň
špeciﬁcky vo vzťahu k jednotlivým oblastiam, kde je uplatnenie tohto princípu zvlášť
dôležité.
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4. Volebné miestnosti a volebný
proces musia byť fyzicky
prístupné. Prístupnosť súvisí
s princípom primeraných
opatrení. Je potrebné prijať
také opatrenia, ktoré umožnia
voliť všetkým osobám so zdravotným postihnutím na rovnom základe s ostatnými.
5. Informácie o konaní a priebehu
volieb zabezpečuje štát, preto
si myslíme, že povinnosť poskytnúť ich v ľahko čitateľnom
jazyku by mala byť zakotvená
v zákone. Štát by mal zabezpečiť preklady materiálov, ktoré
určia politické strany alebo
uhradiť náklady prekladov
do ľahko čitateľného jazyka.
6. Mala by byť zabezpečená
existencia štátom poskytovanej
asistenčnej služby na účasť
vo voľbách. Asistenciu je
potrebné chápať široko a je
potrebné napríklad zadeﬁnovať v zákone možnosť využitia
prepravy do volebnej miestnosti s pomocou asistencie.
realizované s ﬁnančnou podporou
Úradu vlády sr v rámci dotačného
programu Podpora a ochrana ľudských
práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v sr.

spracovala: PhDr. iveta mišová
Použitý materiál: kolektív autorov:
volebné právo osôb s mentálnym
postihnutím vo svetle medzinárodných
dokumentov o ľudských právach,
vydalo ZPmP v sr, bratislava, 2011.
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Zasadal výbor pre osoby.
so zdravotným postihnu-.
tím rady vlády pre ľudské.
práva, národnostné.
menšiny a rodovú rovnosť.
10. novembra 2011 sa uskutočnilo
druhé zasadnutie výboru, ktoré
otvoril a viedol podpredseda výboru Branislav Mamojka. Členovia
výboru vzali na vedomie informáciu
o zasadnutí rady vlády sr pre
ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť z 27. septembra 2011 a 10.októbra 2011 (ďalej
len rada). výbor odporúčal
schváliť návrh na vypracovanie
celoštátnej stratégie ochrany
a podpory ľudských práv v SR,
ktorú prezentoval Kálman Petőcz,
tajomník rady, s výhradou vo
vzťahu k návrhu inštitucionálnej
transformácie slovenského národného strediska pre ľudské práva
a inštitútu verejného ochrancu
práv, ktorá je podmienená splnením uznesenia vlády sr č. 347 zo
dňa 1. júna 2011.
výbor prijal zásadné stanovisko
k návrhu na vypracovanie celoštátnej stratégie ochrany a podpory
ľudských práv v slovenskej republike: vyzval vládu sr, aby urgentne
prijala konkrétne kroky na implementáciu čl. 33 ods. 1 Dohovoru
o právach osôb so zdravotným
postihnutím vzhľadom na nerealizáciu implementácie a blížiaci sa
termín predloženia komplexnej
správy o opatreniach prijatých
na účel plnenia záväzkov sr vyplývajúcich z Dohovoru a o pokroku,
ktorý v tomto smere sr dosiahla
v zmysle čl. 35 Dohovoru.
ďalším bodom programu bola
informácia z Európskeho pracovného fóra k implementácii Dohovoru, konaného v dňoch 26. – 27.
októbra 2011, ktorú prezentovala
riaditeľka spoločného sekretariátu
Janka Divincová. európske pra-

covné fórum k implementácii
Dohovoru poskytuje platformu pre
vzájomnú diskusiu a výmenu skúseností a dobrej praxe medzi členskými štátmi eÚ a inštitúciami eÚ.
Je primárne určená zástupcom
kľúčových inštitúcií tvoriacich
implementačný mechanizmus Dohovoru (čl. 33 Dohovoru), vrátane
osôb so zdravotným postihnutím
(ďalej „oZP“) a ich reprezentatívnych organizácií (ďalej „DPos“).
Hlavné závery a vyhlásenia pracovného fóra zhrnuli nasledovne:
• zostáva pred nami úloha zabezpečiť koherentnú implementáciu
Dohovoru naprieč európou,
• progres, ktorý sme dosiahli, je
motivujúci, ale stále je to len
začiatok cesty,
• dôvodom vedenia konštruktívneho dialógu je nájsť či preskúmať
možnosti ďalšieho smerovania,
• zásadnou úlohou zostáva merateľnosť zmien; zabezpečujeme
inštitucionálny pracovný rámec,
ale dôležité je poznať situáciu
v teréne (zber dát),
• je potrebné zabezpečiť koordináciu a adekvátne zdroje pre činnosť DPos, národných inštitúcií
a tiež výboru UncrPD,
• preskúmať možnosti užšieho
zapojenia DPos a PWD a zapojenie eÚ.
Členovia výboru prerokovali návrh
na schválenie vyhlásenia Slovenskej republiky, ktorým sa považuje za viazanú článkom 15 ods.
3 revidovanej Európskej sociálnej
charty (ďalej charta) Rady Európy
z roku 1996, ktorý prezentoval
Branislav Mamojka.
Pri ratiﬁkácii charty uplatnila slovenská republika výhradu, podľa
ktorej sa považuje za viazanú len
ods. 1 a článku 15 charty a nie jej
ods. 3 článku 15. Už v čase ratiﬁkácie charty existoval celý rad zákonov a predpisov podporujúcich
plnenie článku 15 ods. 3 charty
a následne boli prijaté ďalšie.
ratiﬁkáciou Dohovoru osn o prá-

vach osôb so zdravotným postihnutím prijala slovenská republika
záväzky, ktoré plne pokrývajú
záväzky obsiahnuté v článku
15 ods. 3 charty. Prijatie predkladaného návrhu nepredstavuje pre
slovenskú republiku nové záväzky,
ale uvádza postoj slovenskej republiky k článku 15 ods. 3 charty do
súladu so súvisiacou slovenskou
legislatívou a s Dohovorom osn
o právach osôb so zdravotným
postihnutím.
výbor uznesením schválil uvedený
návrh a odporučil predmetný
návrh prerokovať na zasadnutí
rady.

výbor v nadväznosti na informáciu
pani repkovej prijal uznesenie,
prostredníctvom ktorého prejavil
záujem spolupracovať pri zorganizovaní predmetného podujatia.
súčasne odporučil, aby sa zorganizované stretnutie spojilo so širšou
aktivitou, ktorú bude organizovať
Úrad vlády slovenskej republiky
začiatkom roka 2012 v rámci aktivít
zameraných na implementáciu
európskeho roku aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity.
viac informácií nájdete na:
http://www.employment.gov.sk/in
dex.php?smc=1&id=14408
spracovala PhDr. iveta mišová

v bode rôzne Iveta Mišová navrhla
prijať uznesenie, ktorým výbor
žiada ministra školstva, vedy,
výskumu a športu slovenskej republiky o vysvetlenie dôvodov, pre
ktoré nebola zverejnená výzva na
predkladanie projektov v schéme
3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej
úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami, ktorá bola
v harmonograme výziev na rok
2011 plánovaná na zverejnenie
v novembri 2011. výbor považuje
realizáciu projektov v rámci uvedenej schémy za veľmi dôležitú pre
zvyšovanie vzdelanostnej úrovne
skupiny osôb so zdravotným postihnutím, v súlade s čl. 24 ods.
1 až 5 Dohovoru o právach osôb
so zdravotným postihnutím, ktorý
slovenská republika ratiﬁkovala
v júni 2010. Zároveň výbor odporučil vyhlásenie uvedenej výzvy pre
všetky kraje, vrátane bratislavského
kraja v najbližšom možnom termíne.
Kvetoslava Repková, riaditeľka
inštitútu pre výskum práce a rodiny, informovala prítomných
o skutočnosti, že svetová zdravotnícka organizácia (ďalej len WHo)
vydala svetovú správu o zdravotnom postihnutí. vedenie WHo
v ženeve ponúklo možnosť predstaviť túto správu na slovensku
začiatkom roku 2012 prostredníctvom kancelárie WHo na slovensku.

Pracovná zdravotná.
služba už nebude.
nezmyselne obmedzovať.
ﬁrmy a zamestnancov.
Od januára budúceho roku už
ﬁrmy nebudú musieť platiť za
nezmyselnú pracovnú zdravotnú
službu. Poslanci Národnej rady
SR včera (29. 11. 2011) opätovne
schválili zrušenie pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov
zaradených do prvej a druhej
kategórie menej rizikových prác.
Parlament tak prelomil veto
prezidenta, keď novelu zákona
o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci (BOZP) schválil v pôvodnej podobe. Uľaví sa tak 95 %
zamestnávateľom na Slovensku.
Dnes je pracovnú zdravotnú
službu povinný platiť každý zamestnávateľ, teda aj ten, čo má
vykonávané práce zaradené len do
kategórie 1 alebo 2. Do dvojky patrí
napríklad práca s počítačom.
takýchto zamestnávateľov je cca
10-tisíc a zamestnávajú spolu
1,957 milióna zamestnancov.
Pritom v týchto dvoch kategóriách
bolo v roku 2009 evidovaných len
470 chorôb z povolania, čo pred-

stavuje 0,024 % podiel všetkých
chorôb z povolania!
Zvyšný podiel chorôb z povolania
bol evidovaný v kategóriách 3 a 4,
v ktorých pracuje len 103 051 ľudí.
to dokazuje nezmyselnosť
dnešného nastavenia pracovnej
zdravotnej služby a nevyhnutnosť
jej zmeny.
v kategórii 1 alebo 2 je zaradený
veľký počet zamestnancov nielen
v administratíve, ale aj v školstve,
verejnej a štátnej správe. tieto
organizácie sú rozpočtovými
organizáciami a povinnosť zabezpečovať preventívne a ochranné
služby formou pracovnej zdravotnej služby je pre ne ﬁnančne
náročná. Predstavuje zvýšené
náklady na štátny rozpočet, čo
v súčasnej ekonomickej situácii
nie je hospodárne a efektívne.
Pracovná zdravotná služba bude
mať po novom svoje opodstatnenie len u tých zamestnávateľov,
ktorí majú vykonávané práce
zaradené do 3 alebo 4 kategórie
rizikových prác.
tam, kde si zdravotnú spôsobilosť
na výkon práce vyžaduje osobitný
predpis (napr. kurič, vodič atď.),
je potrebné vykonať lekársku prehliadku vo vzťahu k práci bez
ohľadu na zaradenie do kategórie
prác.
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susanne schäferOvá
hvieZdy, jablKá a sKlíČKa

knižnica

vydalO milanium, dunajsKá lužná, v edícii ulity, 2011

„keď človek s autizmom napíše svoj životopis, je to natoľko nezvyčajné,
že mnohí si kladú otázku, či autor má skutočný autizmus, alebo si príbeh
len vymyslel. obzvlášť pozoruhodné je, keď prejaví takú mieru sebapoznania ako Zuzana.“ slová kari steindalovej, nórskej odborníčky na
autizmus, vysvetľujú, v čom spočíva príťažlivosť a vzácnosť knihy
susanne schäferovej.
Je to jej prvá kniha, ktorú o svojom živote napísala ako 33-ročná na
podnet profesora gillberga, švédskeho odborníka, potom, čo u nej,
už dospelej ženy, diagnostikoval autizmus. vďaka tomu si konečne
dokázala ona aj jej rodina vysvetliť všetky nepochopiteľné zvláštnosti
v jej správaní a záľubách, ktoré jej od detstva komplikovali život.
nedokázala sa spoločensky zaradiť, nájsť si priateľov, považovali ju
za čudáčku, ktorej nie je rozumieť. susanne (v knihe Zuzana) sa narodila
s poruchou vysokofunkčného autizmu a normálnou inteligenciou.
Jej bohatý vnútorný život jej pomáhal nájsť vlastné istoty, aj keď ju
neschopnosť porozumieť spoločenstvu ľudí vyčlenila do osamelosti.
skončila strednú školu, vyučila sa za optičku a našla si milovanú prácu
vo výrobe optických šošoviek. vďaka šťastnej zhode okolností, ale najmä
svojej inteligencii, sa dostala k profesorovi gillbergovi do göteborgu,
ktorý jej pomohol nájsť cestu k rodine, priateľom a novým príležitostiam,
kde mohla uplatniť svoje schopnosti.
kniha je mimoriadna z viacerých dôvodov. Jednoduchým a vecným
spôsobom aj s trochou sebairónie predstavuje, ako vníma náš „normálny“
svet človek s autizmom. Hoci neúmyselne, susanne sa darí jasne odkrývať
deformácie a pokrytectvo každodenného života, smutné dôsledky
nepochopenia a neschopnosti ľudí porozumieť si navzájom. mimoriadne
cenná je však najmä pre rodičov a príbuzných, ktorí majú skúsenosť
s autistickým členom svojej rodiny. okrem hlboko ľudského príbehu
mladej ženy je v knihe aj veľa cenných informácií, ktoré môžu pomôcť
k pochopeniu vnímania a cítenia človeka s autizmom. o svojom vzťahu
k dcére susanne píše v knihe aj jej matka. v osobitnej kapitole píše aj
kari steindalová – na susanninom príklade vysvetľuje, v čom spočívajú
typické prejavy videnia a prežívania sveta autistu, o jeho ťažkostiach aj
radostiach.
kniha pomáha rozširovať naše informácie o autizme a je posolstvom
o potrebe porozumenia. lebo ako hovorí k. steindalová: „Znalosť nie
je na ťarchu, tolerancia nič nestojí, rozmanitosť neohrozuje.
akú spoločnosť chceme mať?“
adriena Pekárová

milí naši Čitatelia, Priatelia,
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vždy, keď pripravujeme nové číslo nášho časopisu,
myslíme na vás. na to, aké témy by vás mohli zaujímať,
čo je pre vás užitočné, čo pohladí vašu dušu...
aj mnoho iných vecí robíme v ZPmP v sr s láskou
a presvedčením, že sú dôležité a pomáhajú tam, kde
je treba. organizujeme vzdelávacie kurzy pre ľudí
s mentálnym postihnutím, letné pobyty, stretnutia
sebaobhajcov. bojujeme za ich práva a hovoríme
o ich potrebách tam, kde oni sami nemajú príležitosť.
Poskytujeme odborné poradenstvo ich blízkym,
rodinám, ale i študentom či ďalším odborníkom.
organizujeme verejné podujatia – Deň krivých zrkadiel
alebo výtvarný salón ZPmP... ich prostredníctvom
dávame širokej verejnosti príležitosť spoznať svet ľudí
s mentálnym postihnutím o čosi lepšie. Dlhodobo
hľadáme inšpiráciu pre ďalšie kroky v spolupráci
s medzinárodnými partnermi.
s každým rokom pribúdajú dôležité témy a úlohy,
ktoré je potrebné zvládnuť, ak chceme plniť svoje
poslanie: začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím
do spoločnosti. Chceme, aby aj v živote ľudí
s mentálnym postihnutím boli samozrejmosťou
základné ľudské práva: aby mohli pracovať,

vzdelávať sa, oddychovať, mať rodinný život
a priateľov, aby boli akceptovaní takí, akí sú. miera
zodpovednosti rastie, ﬁnančné zdroje, bohužiaľ, nie.
skôr naopak... Z roka na rok je pre nás ťažšie a vyčerpávajúcejšie zabezpečiť všetky aktivity a chod našej
centrály po ﬁnančnej stránke.
možnosť získať dar – 2 % z daní našich priateľov,
známych, ale i ﬁriem, ktoré si vážia našu prácu – je
pre nás veľmi dôležitá. aj vaše 2 % nám pomáhajú
preklenúť ﬁnančne náročnejšie obdobia, zabezpečiť
aktivity, ktoré by sme inak nedokázali zrealizovať.
Pre vás sú to 2 % z dane, ktorú tak alebo onak zaplatiť
musíte, pre nás 100 %-ná pomoc...
Dovoľujeme sa o ňu uchádzať i v roku 2011. ak
vyplníte nasledovné tlačivá a priložíte ich k svojmu
daňovému priznaniu za rok 2010, podporíte našu
vieru v to, že práca, ktorú robíme, má zmysel.
konkrétne tak podporíte desiatky, stovky, ba až tisíce
ľudí s mentálnym postihnutím a ich blízkych na
slovensku, ktorým pomáhame zlepšovať prítomnosť
a tvoriť pevnejšie základy pre budúcnosť.
ďakujeme.

POstuP KrOKOv na POuKáZanie 2 % Pre fyZicKé OsOby
previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech
vami vybraného prijímateľa.

a. Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si.
samé podávajú daňové priznanie.
1. vypočítajte si svoje 2 % z dane z príjmov fyzickej

osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete
poukázať v prospech ZPmP v sr. Poukázať môžete
aj menej ako 2 %, musí však byť splnená podmienka
minimálne 3,32 € pre prijímateľa.
2. v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené
kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech
jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete
do daňového priznania uviesť, sú: (meno) Združenie
na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v sr,
(sídlo) Švabinského 7, 851 01 bratislava, (právna
forma) občianske združenie, (iČo) 00683191.
3. riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote,
ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne
do 31. 3. 2011) na svoj daňový úrad (podľa bydliska)
a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých
podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby

Poznámky:

•

•

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich
nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty
prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy.
vy platíte celú daň daňovému úradu.
okrem daňového priznania už nepodávate na
poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani
samotné tlačivo vyhlásenia pre fyzické osoby už
nepodávate.

b. Postup krokov na poukázanie 2 %.
pre zamestnancov.
Postup krokov na poukázanie 2 % pre zamestnancov,
ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
z príjmov.
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1. Do 15. 2. 2011 požiadajte zamestnávateľa

2.
3.

4.
5.

o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených
preddavkov na daň.
Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám
vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia
dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane- to je
maximálna suma, ktorú môžete v prospech
prijímateľa poukázať. táto suma však musí byť
minimálne 3,32 €.
Prečítajte si Poučenie na vyplnenie vyhlásenia
(nižšie).
Údaje o vami vybratom prijímateľovi napíšte
do vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete
poukázať.

6. obe tieto tlačivá, teda vyhlásenie spolu s Potvr-

dením, doručte do 30. 4. 2011 na daňový úrad
podľa svojho bydliska.
7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok
na to, aby previedli vaše 2 % v prospech vami
vybraného prijímateľa.
Poznámky:
• Do kolónky rok sa píše 2010
• obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad
podľa vášho bydliska
• Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich
nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty
prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy.
vy platíte celú daň daňovému úradu.

2%

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 %
zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“)
1. Do kolónky „Rok“ sa uvedie zdaňovacie obdobie,

6. Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné

za ktoré sa platí daň, teda za ktoré zamestnávateľ,
ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“)
vykonal daňovníkovi ročné zúčtovanie preddavkov
na daň. napr. ak sa v roku 2011 platí daň za zdaňovacie obdobie roku 2010, uvedie sa rok 2010.
2. Do kolónky „Adresa“ sa uvedie adresa trvalého
pobytu daňovníka na území sr. ak daňovník nemá
trvalý pobyt na území sr, uvedie sa adresa pobytu
na území sr, kde sa v zdaňovacom období obvykle
zdržiaval. skutočnosť, ktorá adresa sa uvádza, sa
vyznačí krížikom.
3. Daňovník je po zaplatení dane z príjmov fyzických
osôb oprávnený, podľa § 50 zákona o dani z príjmov,
predložiť svojmu miestne príslušnému správcovi
dane v prípade, ak tomuto daňovníkovi zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň
z príjmov zo závislej činnosti vyhlásenie, v ktorom
uvedie, že suma do výšky 2 % zaplatenej dane sa
má poukázať ním určenej právnickej osobe.
4. Zoznam prijímateľov, ktorým sa môže podiel do
výšky 2 % zaplatenej dane poukázať, zverejňuje
notárska komora slovenskej republiky do 15. januára
kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi
túto sumu poukázať.
5. Daňovník vo vyhlásení môže určiť len jednu
právnickú osobu (prijímateľa).

zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej
činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“) v súlade so
zákonom o dani z príjmov predloží svojmu miestne
príslušnému správcovi dane vyhlásenie do 30. apríla
roku, v ktorom sa vykonáva ročné zúčtovanie za
predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Prílohou
vyhlásenia je aj potvrdenie od zamestnávateľa
o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa
ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená.
to znamená, že do termínu podania vyhlásenia bol
zrazený (zaplatený) aj prípadný daňový nedoplatok
vyplývajúci z ročného zúčtovania - daňovník, ktorý
sa rozhodne predložiť vyhlásenie podľa § 50 zákona
o dani z príjmov, nemôže mať daňový nedoplatok
z príjmov fyzickej osoby. ak mal daňovník z ročného
zúčtovania preddavkov na daň daňový preplatok,
v riadku 14 sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva toto vyhlásenie.
7. Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane
určenému prijímateľovi nemožno dodatočne
upravovať ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť bola iná. ak v takom prípade daňovníkovi
vznikne daňový preplatok z príjmov fyzických osôb,
tento sa zníži o rozdiel medzi sumou poukázanou
prijímateľovi a sumou do výšky 2 % z upravenej
daňovej povinnosti.

