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Z domova do rodiny

Slávnosť v Nezábudke

Myšlienky z poradne
Príloha: Domov sociálnych služieb a závislosti

Dôverujme, ale preverujme!

MALÉ ZÁZRAKY VEĽKJ POMOCI
V BIBIANE, Medzinárodnom dome umenia pre deti, otvorili
29. októbra tohto roku vynikajúcu výstavu „Vitaj v mojom svete“. Je pokračovaním 20-ročného cyklu výstav, v ktorom predstavuje domácu i zahraničnú knižnú tvorbu a pomôcky pre
znevýhodnené deti so zvláštnymi potrebami, aj práce hendikepovaných detí. Približuje ich problémy a ich život.

Ani sme sa nenazdali a prišiel november, okrúhly, jubilejný, lebo uplynulo už 20 rokov, čo milióny ľudí vyšlo do ulíc
a na námestia v znamení „zamatovej revolúcie“. Nezabudnem, ako spievali: „Sľúbili sme si lásku“ mysliac na nový život v slobode a demokracii. Poznám zopár takých, ktorí to
mysleli úprimne a podľa tohto aj konali. Ako sme sa však
presvedčili, veľa bolo aj takých, ktorí síce v piesni lásku sľubovali, no nemysleli to vážne. Aj vtedy totiž platilo, že sľuby
sa sľubujú a blázni sa radajú. Najviac sa radovali asi tí, ktorí v mene tej sľúbenej všeľudskej lásky získali značný majetok „za korunu“. Dodnes sa nevie, koľko z takto získaných
majetkov sa žiaľ, aj zveľadilo tak, aby z nich mala úžitok
celá spoločnosť. Nesporné ale je, že krátko nato s takouto
a podobnou privatizáciou začala rásť aj nezamestnanosť.
Tá dnes postihuje už aj „novembrové deti“, teda tých, ktorí sa
narodili v novembri 1989 a krátko po ňom. Tisíce z týchto mladých ľudí vstúpili práve do života dospelých a čudujú sa, prečo mnohí nemôžu získať prácu, keď sa úspešne vyučili alebo majú aj maturitu. Žiaľ, mnohí si nemôžu dovoliť ani študovať ďalej, najmä keď ich rodiMargita Škrabálková
čia málo zarobia alebo sú nešéfredaktorka Humanity
zamestnaní a keď navyše majú
doma aj viac detí. Mnohí z tých, ktorí študujú na vysokých
školách, sú nútení vziať si pôžičky na štúdium a dlhodobo
sa zadĺžiť aj po skončení štúdia ďalšími pôžičkami na byt.
A čo je horšie, nie je isté, či sa im ich podarí aj včas splatiť.
Ale, všetko zlé na niečo dobré. Dnes 20-roční občania Slovenskej republiky by asi už dôverčivo neštrngali na námestiach kľúčmi veriac piesni „Sľúbili sme si lásku“. Ani sa nemôžu pamätať na to, ako v uliciach vtedy davy ľudí skandovali aj: „Pravda zvíťazí“.
Veľa starších ľudí sa dnes čuduje mladým dospelým,
že málo z nich sa zúčastňuje na voľbách. Nie je to náhodný jav. Poučili sa na škodách tých, ktorí sa po „zamatovom novembri“ až príliš sklamali. Preto už asi ani nedokážu uveriť žiadnym pouličným sľubom a aj voľbám sa radšej vyhnú. Nie div, že nie sú presvedčení o tom, že ich hlas,
mladý a čistý, by po voľbách niekto nezneužil. Kým si uvedomia, že urobili chybu, keď neboli voliť, bude už neskoro. Niektorí asi jednoducho pozabudli, že platí aj známe:
dôveruj, ale preveruj! A preverovať a informovať sa dnes,
aj vďaka novembru spred dvadsiatich rokov, môže každý,
mladý i starý, a to ako vo vlastnom, tak aj vo verejnom záujme, najmä ak nám záleží na tom, aby pravda zvíťazila
a aby sme žili v skutočnej slobode a demokracii.

Prítomných v Bibiane privítala Gabriela Škorvánková,
komisárka výstavy a oboznámila ich s novým medzinárodným
projektom Dokumentačného centra IBBY pre postihnutých,
ktoré sídli v meste Sandvika v Nórsku, s ktorým už dlhé roky
spolupracuje. Priblížila návštevníkom päťdesiat unikátnych
knižných titulov - s ilustráciami. Knihy písané Braillovým písmom a s hmatovými ilustráciami, aj špeciálne, „ľahko čitateľné“ knihy pre deti s dysfunkciami mozgu, aj cuzojazyčné knihy,
ktoré vznikli v 21 krajinách sveta. Expozíciu vhodne dopĺňa séria výtvarných prác postihnutých detí zo Slovenska. Na výstave
sme sa stretli aj so slovenskou autorkou, Soňou Macejákovou
a s jej knihou „Tisíc očí“ o pomoci psov ľuďom s rôznym postihnutím, ktorej preklad do anglického jazyka sa práve chystá.
Návštevníci môžu na výstave vidieť aj rozličné pomôcky
ako napríklad, elektronickú čítaciu lupu, príbor pre tých, ktorí
nemajú ruky a namiesto nich používajú nohy, hovoriacu váhu
i špeciálnu peňaženku pre nevidiacich a ďalšie, ktoré umožňujú rozvíjať predstavivosť hmatom. Skrátka, ako zdôraznila Gabriela Škorvánková: „Uvidíme malé zázraky veľkej pomoci pre
tých, ktorí to potrebujú, aj pre tých, ktorí s nimi žijú“. Slovenskú sériu kníh z uvedenej oblasti by nebolo možné vystaviť, nebyť spolupráce so špeciálnymi základnými školami, Múzea špeciálneho školstva v Levoči, aj organizáciami ako je Gaudeamus, Čierny Peter, aj pánom Milčákom. V BIBIANE bola výstava do 29. novembra a 1. decembra ju premiestnili do Mestskej
knižnice v Piešťanoch, kde je prístupná verejnosti do 16. decembra tohto roku.
(mš)
Snímky: auorka
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Sociálna práca s rodinou

Mosty k rodine 2009

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov (SPDDeD) Úsmev
ako dar zorganizovala v septembri
a októbri tohto roku už 4. ročník regionálnych konferencií Mosty k rodine na tému Sociálna práca s rodinou.
Podujatia sa konali najprv v Nitre
a Trnave a následne v Trenčíne, Bratislave, Dolnom Kubíne, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach, pod záštitou ministerky práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, Viery Tomanovej, v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, Trnavskou univerzitou – Inštitútom ochrany práv dieťaťa a rodiny a Združenia miest a obcí
Slovenska. Súčasťou programu boli
aj odborné prednášky a workshopy.
Účastníci mali možnosť diskutovať
a vymieňať si skúsenosti z praxe o tom,
na čo najviac kládli dôraz v sociálnej práci s rodinou, na aké rodiny sa treba najviac zameriavať v terénnej sociálnej práci, ako vychádza sociálnym pracovníkom v ústrety samospráva, ako sa k nim
stavali rodiny, ktoré oslovili, aké sú ohlasy na návraty detí do biologických rodín,
aké sú skúsenosti zo spolupráce s rodičmi, ktorí vychovávajú problémové dieťa alebo dieťa s poruchami správania sa,
učenia sa... s cieľom, ako čo najúčinnejšie
pomôcť deťom.
V úvode bratislavskej konferencie vystúpil Jozef Mikloško, predseda
SPDDeD Úsmev ako dar a hovoril o aktuálnych trendoch v sociálnej práci s rodinou. Zdôraznil veľký význam konferencií Mosty k rodine, kde stretávanie sa
odborníkov smeruje k zlepšeniu života

MUDr. Jozef Mikloško, CSc., predseda SPDDeD
Úsmev ako dar.

detí, s hlavným cieľom - aby každé dieťa
malo rodinu, takú, ktorá je kvalitná.
O vybraných opatreniach v sociálnej práci s rodinou sa účastníci bratislavskej konferencie podrobne dozvedeli
od Rozálie Sahoovej z Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny. Od Danice Lehotskej tiež z Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny sme sa dozvedeli aj o projekte Zvyšovania zamestnateľnosti
profesionálnych rodičov, s cieľom zvýšiť počet profesionálnych rodín (ako prestupných staníc pre deti, ktoré nemôžu
vyrastať vo vlastnej, biologickej rodine).
Magda Siposová z Bratislavského samosprávneho kraja si na konferenciu vybrala veľmi vážnu tému: Rodina v kríze.
Ako ukázal aj sociálny prieskum v Bratislavskom kraji, ktorý sa uskutočnil v lete
tohto roku, prostredníctvom odpovedí na otázky v 122 dotazníkoch, najviac
rodín sa dostalo do krízy pre stratu zamestnania živiteľov a pre stratu bývania.

Obsah:

Medzi najviac ohrozené skupiny podľa výsledkov tohto prieskumu patria: ľudia užívajúci drogy, starí ľudia, ktorých
šikanujú príbuzní a deti a mládež bez rodinného zázemia. Patria k nim aj mladí
dospelí, ktorí vyrástli v detských domovoch, ktoré už museli opustiť. V tejto súvislosti zdôraznila pilotný projekt: Centrum pre rodiny v kríze, ktorého hlavným koordinátorom je Bratislavský samosprávny kraj a päť mimovládnych
organizácií. V projekte ide o rozličné
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prostredníctvom ktorého sa konkrétne
angažuje v pomoci rodinám v kríze.
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aj o programe PRIDE, SPDDeD Úsmevu
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Radoslav Dráb, riaditeľ Centra pre obnovu rodiny, neziskovej organizácie Dorka v Košiciach.

Za predsedníckym stolom organizátori konferencie Mosty k rodine.

Doc. PhDr. Ján Gabura, PhD. pri prejave.

Terézia Lenczová, Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.

Medzi inými upútal pozornosť prítomných na konferencii aj príspevok Radoslava Drába, riaditeľa Centra pre obnovu rodiny Dorka, neziskovej organizácie v Košiciach o praktických úspechoch a neúspechoch sociálnej práce počas pôsobenia tohto centra. Uviedol, že
centrum Dorka už pomohlo mnohým
matkám s deťmi, pomohlo aj asi 20 mladým dospelým. Dvaja z nich sa už osamostatnili a študujú na vysokej škole. Radoslav Dráb im rád dobrovoľnícky vypomáha. Kapacitne sa sociálna pomoc rodinám v kríze na východe Slovenska rozšírila. Centrum Dorka 6. novembra tohto
roku otvorilo krízové stredisko Gemer
v Rožňave pre mladých dospelých. Radoslav Dráb pripomenul, že doteraz sa
na východe Slovenska nepodarilo vybaviť potrebné centrum pre mladých dospelých s nižšou mentálnou úrovňou.

Veľmi zaujímavá bola aj prednáška
Terézie Lenczovej zo Slovenskej spoločnosti pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, ktorá si zvolila tému
„Vzdelávanie rodičov k plnohodnotnej
komunikácii s dospievajúcimi“. Vychádzala pritom z článku 41 Ústavy SR, týkajúceho sa primárnej úlohy rodiny vo
výchove detí, z ktorej vyplynuli výzvy
ako pre rodičov, tak aj pre pedagógov.
Uviedla aj niekoľko výsledkov prieskumu, podľa ktorého 54 percent rodičov
reaguje na oslovenie deťmi podľa toho,
akú majú práve náladu, len 4,5 percenta z nich číta odborné publikácie o výchove detí a len 1,4 percenta z nich sa
riadi radami učiteľov svojich detí. Ako
uviedla ďalej T. Lenczová, lepšia výchova detí je výzva súčasnej doby,
kde môžu pozitívnu úlohu zohrať aj
spoluvychovávatelia – príbuzní, star-
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Terézia Lenczová ponúkla účastníkom, okrem
prednášky, aj brožúrku pre rodičov s názvom
Ako to povieme našim deťom?

ší súrodenci, no aj médiá, ktoré žiaľ,
v mnohých prípadoch dokžu ovplyvniť deti aj negatívne. Stáva sa však, že
mnoho školopovinných detí trpí a niekedy v škole nevidieť, že boli zranené na duši doma, v rodine a poznačené zlými vzťahmi. Vyzdvihla tiež ďalšie výzvy doby týkajúce sa ineternetu,
počítačov, od ktorých sa mnohé deti už
v mladšom školskom veku stávajú závislé. Pripomenula, že sú to rodičia, ktorí musia ako prví svoje deti viesť a naučiť ich vybrať si medzi ponukami televízie a internetu len to dobré a prospešné pre ich rozvoj schopností, talentu
a rast osobnosti.
Margita Škrabálková
Snímky: autorka

Z domova do rodiny

Nie všetky deti žijú v rodine.
Podľa štatistík z Ústredia práce sociálnych veci a rodiny (odbor sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a poradensko-psychologických služieb) bolo k 31.12.2008
približne 4665 detí umiestnených
v 90 detských domovoch na Slovensku. Hoci tento počet o niečo klesol,
je to aj preto, že stúpol záujem o náhradné rodičovstvo. V 333 profesionálnych rodinách bolo v roku 2008
umiestnených asi 598 detí do 18 rokov. V porovnaní s predchádzajúcim
rokom to predstavuje nárast o 125
rodín.
Malo tri týždne. Batoľa pochádzalo z nemanželského vzťahu. Matka nebola rozvedená. S manželom mala
ešte maloletú dcéru. Drogovo závislá matka po pôrode chcela dať dieťa
na adopciu. S priateľom nemala vytvorené vhodné podmienky na výchovu. Úrady nariadili ústavnú výchovu dieťaťu. Od príchodu dieťaťa do zariadenia prejavovali biologickí rodičia oň záujem. Kontaktovali sa
pravidelne. Po mesiaci išlo ich dievčatko do profesionálnej rodiny, kde majú
manželia dve dcéry a bývajú vo vlastnom dome neďaleko detského domova. K malej si vytvorili veľmi dobrý vzťah.
Deti sa nebránia, tie najmenšie
nehovoria o svojich právach a potrebách. Potrebujú cítiť spolupatričnosť
k matke, otcovi, súrodencom, starým
rodičom, strýkovi, susedovi či kamarátovi. Pre každého z nás je domovom
rodina a blízki. Ale sú aj také deti, ktoré nemajú možnosť už od narodenia
pocítiť teplo domova. Dôvodov je veľa
a sú rôzne, či už sociálne, ekonomické, alebo prežívané viacnásobné traumy, pre ktoré muselo byť dieťa vyňaté
z biologickej rodiny. Malé dieťa si neuvedomuje, čo sa s ním deje. Rodina
predstavuje inštitúciu, kde si členovia
vzájomne pomáhajú a medzi jednotlivými členmi je väzba a puto. Niektoré deti sa vďaka tomuto mechanizmu
vracajú do vlastných rodín. Ak rodičov
stratili, putujú k starým rodičom alebo
k iným príbuzným.
Profesionálne rodičovstvo je krátkodobá starostlivosť legislatívne zakotvená už od roku 1993 ako súčasť
detských domovov. Cieľom je, aby sa
dieťa čo najskôr dostalo do normálnej

rodiny, či už náhradnej alebo biologickej. Dieťa teda možno neskôr osvojiť.
Profesionálne rodiny však začali vznikať až o pár rokov neskôr. V zahraničí (napr. pohotovostná rodina
v Poľsku) má širšie vymedzenie a využíva sa aj ako nástroj na preklenutie
rôznych prechodných ťažkostí, pričom
dieťa nemusí žiť v kolektívnom zariadení.
V našom detskom domove v Bernolákove je organizačne začlenená
sieť profesionálnych rodín už niekoľko rokov. V minulosti sme mali tri deti
v dvoch profesionálnych rodinách.
Z nich dve deti boli po piatich rokoch
úspešne osvojené bezdetnými manželmi v Taliansku. Dievčatká sa majú
veľmi dobre, adaptovali sa na nové
prostredie a podmienky, začali sa vytvárať a upevňovať ich citové väzby v novej rodine. Jazykovú bariéru
úspešne zvládli. Spätné väzby s nami
sú pozitívne.
Poslanie, aj zamestnanie
S umiestňovaním detí do jedného
roka do profesionálnych rodín máme
tiež dobrú skúsenosť. Z hniezda záchrany sme po mesiaci umiestnili dievčatko v dojčenskom veku do profesionálnej rodiny. K profesionálnej matke si vytvorilo vzťahovú väzbu a jeho
vývin sa uberal pozitívne. Po vyslovení osvojiteľnosti súdom išlo do predosvojiteľskej starostlivosti k manželom, ktorí boli žiadateľmi o osvojenie.
V súčasnosti máme v šiestich profesionálnych rodinách desať detí od najranejšieho veku až do 18 rokov. Starostlivosť o deti v profesionálnych rodinách zabezpečuje profesionálny rodič alebo manželia - profesionálni rodičia. Nakoľko je profesionálna rodina
organizačnou súčasťou detského domova, v piatich rodinách sa poskytuje
starostlivosť v rodinných domoch alebo v byte, ktorého vlastníkom je profesionálny rodič. Rodičia bývajú neďaleko detského domova, čiže priamo
v obci alebo v okolí. Jeden rodič má
v starostlivosti mladú neplnoletú matku vo veku 14 rokov, ktorá žije s dieťaťom v rodinnom dome neďaleko Bratislavy. Dom bol kúpený v roku 2008
v rámci projektu „Odrazové mostíky“,
ktorý vznikol na základe podpísania
zmluvy o poskytovaní nenávratného finančného príspevku z finančné-
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ho mechanizmu EHP, nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
V štyroch rodinách je v súčasnosti
zabezpečená starostlivosť ôsmym deťom a v dvoch rodinách dvom deťom.
Všetci rodičia sú viazaní podmienkami pracovnoprávneho vzťahu v zmysle Zákonníka práce, ktorý je medzi zamestnancom a riaditeľom detského
domova.
Pre výkon profesionálneho rodičovstva je potrebné spĺňať kvalifikačný predpoklad, a to mať minimálne
stredoškolské vzdelanie, ale aj absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti. Školením prešli aj naši výchovní pracovníci, ktorí absolvovali rozsah
prípravy 40 až 60 hodín v akreditovaných subjektoch (OZ Návrat, SPDDeD,
Úsmev ako dar). Obsahom boli hlavne
náhradná rodinná starostlivosť, potreby dieťaťa a jeho špecifiká vo fyzickom, psychickom a sociálnom vývoji, ale aj práva dieťaťa v ústavnej starostlivosti.
Nakoľko práca profesionálneho
rodiča je veľmi zodpovedná a spočíva v 24-hodinovej starostlivosti o dieťa, hlboko to zasahuje do súkromia
profesionálneho rodiča a ovplyvní
všetkých členov jeho vlastnej rodiny.
Keďže v ústavnej výchove máme viac
detí ako náhradných rodičov, profesionálne rodičovstvo je užitočné. Dieťa pre úspešný a zdravý vývin potrebuje mať stále emocionálne vrelé prostredie. Takýmto prostredím je
práve dobre fungujúca rodina, či už
biologická alebo náhradná.
PhDr. Iveta Šípošová
DeD Nádej, Bernolákovo
Snímky: autorka

Pomáha zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodín

Záujemcov o profesionálne rodičovstvo
pribúda

Pre deti z detských domovov je
dôležité, aby vyrastali v rodine. Spoločnosť Úsmev ako dar spolu s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny
SR preto organizuje vo všetkých ôsmich krajoch informačné stretnutia
pre záujemcov o profesionálne rodičovstvo.
Informačné stretnutia pre tých, ktorí by sa chceli stať profesionálnymi rodičmi, sa už začali 28. októbra tohto roku
v Bratislave, Košiciach, Tvrdošíne, Trnave,
Prievidzi, Banskej Bystrici, Nitre a v Prešove. Na každé z nich prišli desiatky záujemcov, ktorí mali o profesionálne rodičovstvo skutočný záujem. Na bratislavské stretnutie prišiel, napríklad, manželský pár, kde je manželka nezamestnaná a uvažuje o profesionálnom rodičovstve ako o zamestnaní. Prišla aj 56-ročná pani, ktorá by sa rada starala o dieťa z detského domova, ale pre svoj vek
si už netrúfa na adopciu ani na pestúnstvo.
Do konca tohto roka sa v každom
kraji uskutočnia ešte dve stretnutia,
a to 24. novembra a 9. decembra. Novembrové stretnutia boli v Trebišove,

Ružomberku, Galante, Novákoch, Lučenci, Zlatých Moravciach, Starej Ľubovni a v Bratislave. Decembrové stretnutia
budú v Košiciach, Dolnom Kubíne, Piešťanoch, Trenčíne, Rimavskej Sobote, Leviciach, Poprade a v Bratislave. Informácie o presnom mieste a čase nájdu záujemcovia na www.usmev.sk.
Cieľom informačných stretnutí je,
nielen zvýšiť počet profesionálnych
rodín, ale aj zlepšiť zamestnanosť v regiónoch v čase finančnej krízy. Profesionálny rodič je totiž zamestnancom
detského domova. O dieťa sa stará vo
svojom dome, alebo v dome či byte,
ktorý im poskytne detský domov, ktorý uhrádza aj náklady spojené so starostlivosťou o deti.
„Ak dieťa nemôže mať vlastnú rodinu a ešte sme preň nenašli náhradnú rodinu, potom je riešením umiestniť ho v profesionálnej rodine. Najmä
pre malé deti to má obrovský význam,
pretože nevyrastajú v anonymnej inštitúcii, ale v rodine, ktorá napĺňa ich potrebu mať blízku osobu a umožňuje deťom rozvinúť zdravú osobnostnú štruktúru a v budúcnosti byť dobrým rodi-

čom. Deti, ktoré vyrastali v detských domovoch a dojčenských ústavoch, ako
ich poznáme z bývalého režimu, majú
totiž často problémy byť rodičmi. Profesionálni rodičia tak pomáhajú nielen tejto, ale aj ďalšej generácii,“ povedal predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Jozef
Mikloško.
Na Slovensku je podľa štatistík Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR už 333 profesionálnych rodín, v ktorých žije 598 detí. V detských domovoch
žije pritom v súčasnosti 4665 detí.* Profesionálni rodičia umožňujú deťom vyrastať v rodinnom prostredí, sledovať
prirodzené vzory rodinných rolí a poskytujú im väčší priestor na individuálny rozvoj. Projekt informačných stretnutí je financovaný z Európskeho sociálneho spoločenstva v rámci Národného
programu Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodín.
Andrea Hajdúchová
SPDDeD Úsmev ako dar
* štatistiky MPSVaR, údaje za rok 2008.

Reportáž

Slávnosť v Nezábudke

Záverečným podujatím kampane Dni duševného zdravia je výstava diel autorov zapojených do Výzvy
„Hľadá sa talent 2009“. Výstava sa konala v poslednom októbrovom týždni od 26. 10. v bratislavskom Auparku.
Finalisti, zastúpení na výstave, nie sú
profesionálni výtvarníci. Návštevníci
sa v Auparku mohli oboznámiť s obrazmi laických výtvarných umelcov
a o deň nato v galérii Nezábudka v Petržalke sme spoznali aj autorov týchto výtvarných prác. Sympatické je, že
sa dokázali popasovať nielen so svojím trápením, zvaným duševná porucha, ale pod vedením skúsených odborníkov, aj dosiahnuť pozoruhodnú
úroveň svojej tvorby.
Ako povedala historička umenia
Naďa Kančevová, ktorá sprevádzala súťažiacich tvorcov na letnom sústredení: „Porota mala čo robiť, kým z 260 za-

Diplom a knihu si odniesol za výtvarnú tvorbu aj Bedřich Matoušek.
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Prítomným sa prihovoril aj odborník v oblasti výtvarníctva, Vladimír Kordoš. Práve pod jeho vedením amatérski maliari z Nezábudky dokázali napredovať vo svojej zmysluplnej tvorbe. Na obrázku je aj Oľga Valentová, ktorá slávnosť oceňovania v galérii Nezábudka uvádzala.

Diplom a knižku na pamiatku si domov odniesol aj amatérky umelec Daniel Horák.

slaných diel vybrala 58. Pre tých, ktorých
dielka porota tentoraz nevybrala, nič
nie je stratené. O rok - dva sa bude táto
výzva opakovať a verím, že sa so všetkými
opäť stretneme na sústredení v Schaubmarovom mlyne, ako tohto roku“.
Na slávnostné odovzdávanie ocenení prišla aj Eva Kaszasová, zástupkyňa
sponzora Ligy za duševné zdravie, spoločnosti Pfizer. Je to spoločnosť, ktorá už
niekoľko rokov podporuje arteterapiu
– liečbu pomocou umenia a ktorá podporila aj zrod galérie Nezábudka pri Lige
za duševné zdravie. V tejto galérii sú teraz vystavené originály víťazných výtvarných diel. „Takto táto spoločnosť podpo-

ruje aj ľudí, ktorí majú síce duševné ochorenie, ale dostali do vienka aj niečo navyše, a to výtvarný talent. Vytvorili ste mnoho pekných prác a sme radi, že vás napĺňajú šťastím. Toto šťastie zasa odovzdávate nám a my obdivujeme túto vašu
tvorbu“, zdôraznila na slávnosti v galérii
Nezábudka E. Kaszasová.
Reprodukcie obrazov ocenených
v prvej kategórii výzvy Hľadá sa talent
boli vystavené v petržalskom Auparku do 1. novembra 2009 , ale ich orginály sú od 27. októbra v galérii Nezábudka a budú tam oveľa dlhšie, než v Auparku. Patrí medzi nich víťazný obraz Václava Rybu, ktorého sme oslovili. Jeho ole-
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jomaľba s vtipnou myšlienkou naozaj
vzbudzuje pozornosť. Namaľoval barana
na lúke zahľadeného do diaľav, z ktorých
sa vynára žena. „Vyjadril som tak jeden
emocionálny zážitok“, vysvetlil s úsmevom. V. Ryba je pôvodným povolaním
chemik. Vo svojom živote prešiel viacerými zamestnaniami. Teraz je už invalidný
dôchodca. „Vo výtvarnej tvorbe som sa
našiel“, prezradil po oceňovaní, keď sme
si, ako aj ostatní, pochutnávali na vynikajúcich čerstvých, úžasných pochúťkach,
ktoré boli zasa umeleckým kuchárskym
dielom chránenej dielne – kaviarničky,
ktorá sa volá Medzi nami. Je výborné, že
sídli v tej istej budove ako aj Liga za duševné zdravie a pri galérii Nezábudka,
kde sa často konajú zaujímavé podujatia.
Účastníci, ktorí boli ocenení v druhej kategórii súťaže, napríklad: Ivan Jakubovie, aj Bedřich Matoušek, Peter
Štefánik, aj Dušan Turský a ďalší, dostali diplom, aj knihu, ktorú spolu s Ligou
vydalo Združenie národností a etník Slovenska. Všetci účastníci výzvy boli odmenení i veľkým potleskom. Tí, ktorí nemohli prísť, dostanú ocenenie poštou,
pripomínala Oľga Valentová, manažérka Ligy za duševné zdravie, ktorá napokon súťažiacim zdôraznila: „Víťazmi ste
všetci“.
Prítomným sa prihovoril aj profesionálny výtvarník Vladimír Kordoš. Práve pod jeho vedením tvorcovia z Nezábudky maľovali a vo výtvarnom umení sa s jeho pričinením zdokonaľujú aj teraz tak, aby nabudúce vystavili v tejto galérii nové a ešte krajšie
diela. A nielen tam, možno aj za hranicami Slovenska, ako dúfa Vladimír Kordoš. Vďaka patrí aj obchodnému centru AUPARK za podporu a partnerstvo
pri vytvorení priestoru na výstavu ako
aj pre PORADŇU NEZÁBUDKA.
Margita Škrabálková
Snímky: autorka
Snímka na obálke (archív), na obrázku: Soňa Sadilková, Naďa Kančevová, odborníci, odovzávajúci ocenenia amatérskym vývarníkom a Eva Kaszásová zo
sponzorskej spoločnosti Pfizer. Amatérsky výtvarník Václav Ryba (na obrázku
vpredu) je spokojný s ocenením za svoju
vydarenú olejomaľbu s prírodným motívom.

Lekár radí: Prečo skončiť s fajčením

Medzinárodný deň bez fajčenia, 20. november
Mimoriadne škodlivý vplyv fajčenia tabaku je v súčasnosti veľmi dobre
zadefinovaný. Množstvo významných
vedeckých štúdií preukázalo vysoké
riziko vzniku srdcovocievnych ochorení, rakoviny pľúc, dýchacích ciest,
iných pľúcnych ochorení, ale aj mozgovej porážky spojených s opakovaným vystavovaním sa nielen aktívnemu, ale aj tzv. pasívnemu fajčeniu.
Práve na základe týchto poznatkov
uzákonili viaceré krajiny zákaz fajčenia na verejných miestach ako sú bary
a reštaurácie.
Zákaz, ktorý sa stal prínosom
V niekoľkých európskych krajinách
sa zaviedlo obmedzenie fajčenia aj
na pracoviskách. Narastá množstvo dôkazov o tom, že zákaz fajčenia v krajinách, kde sa zaviedol, významne redukuje nielen samotné fajčenie tabaku, ale
už aj výskyt respiračných príznakov medzi pracovníkmi sféry služieb a čo je mimoriadne dôležité, aj pokles hospitalizácií pre akútny infarkt myokardu v celkovej populácii.
Navyše, ukazuje sa, že v krajinách s vysokou kardiovaskulárnou
úmrtnosťou ako napríklad na Slovensku, môže už aj relatívne malé zníženie fajčenia predstavovať mimoriadne veľký zdravotný prínos.
V posledných rokoch od zavedenia
protitabakového zákona vo viacerých
vyspelých krajinách sa urobili následné
analýzy s cieľom posúdiť, či tento zákon
vlastne priniesol nejaké pozitíva a ak
áno, aké.
Dosahy protitabakových zákonov v Škótsku a v Taliansku a poučenie vyplývajúce pre Slovensko
Prvé analýzy jeden rok po zavedení protitabakového zákona zo Škótska
a čiastočne aj z Veľkej Británie ukázali, že
už po jednom roku od zavedenia protitabakovej legislatívy došlo k významnému poklesu koncentrácie tzv. kotinínu (metabolit nikotínu stanovovaný zo slín, ktorý je vysokošpecifickým biomarkerom prítomnosti tabakového dymu) u dospelých nefajčiarov až o 39% na úrovni celej populácie, pričom pokles kotinínu u nefajčiarov žijúcich v nefajčiarskych domácnostiach bol až 49%. Tento pokles bol spôsobený podstatným poklesom expo-

zície fajčiarskeho dymu na nefajčiarov
v dôsledku zákazu fajčenia vo všetkých
verejných miestach vrátane reštaurácií, barov, diskoték a podobne, nie však
napr. v automobiloch, resp. v domácnostiach. Autori tejto štúdie konštatovali, že implementácia tzv. „smokefree“ legislatívy v Škótsku viedla v priebehu 1 roka k mimoriadne veľkému (až
neočakávane veľkému) poklesu expozície nefajčiarov fajčiarskym dymom fajčiarov (tzv. „secondhand smoke“), ktorý
bol najväčší u nefajčiarov žijúcich v nefajčiarskych domácnostiach.
Protitabakový zákon v Taliansku znížil výskyt infarktu myokardu
o 11,2% !
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V nadväznosti na tieto pozitívne informácie z roku 2007, v roku 2008 prišli
ďaľšie prekvapenia, a to z Ríma. Informácie boli považované za tak významné, že
ich publikoval jeden z najvýznamnejších
svetových kardiologických časopisov
v USA Circulation. V Taliansku začal platiť zákaz fajčenia 10. januára 2005 s tým,
že za jeho porušenie boli zavedené pomerne tvrdé finančné sankcie pre fajčiarov, pre majiteľov obchodných a pracovných priestorov i manažérov. Zákaz
sa vzťahoval na všetky interiérové verejné miesta, ako kancelárie, maloobchody, reštaurácie, krčmy, diskotéky.
Autori zisťovali výskyt akútneho infarktu myokardu v oblasti Ríma, a to

pred zavedením protitabakovej legislatívy a 1 rok po nej. Do úvahy brali množstvo iných potenciálnych skresľujúcich
charakteristík, obzvlášť čistotu ovzdušia, teplotu, vplyv epidémie chrípky, časové trendy a celkové štatistické miery
hospitalizácií. Podobne ako v Írsku a vo
Veľkej Británii, aj v Ríme zistili významný
pokles kotinínu medzi nefajčiarmi, zaznamenali pokles predaja cigariet a naopak, zaznamenali značný nárast predaja produktov nahrádzajúcich nikotín, čo
tiež potvrdzuje, že v Taliansku prijatý zákon skutočne viedol k redukcii aktívneho i pasívneho fajčenia.
V kontexte vyššie uvedených skutočností autori zistili štatisticky významný pokles výskytu akútneho
infarktu myokardu 1 rok po zákaze
fajčenia o 11,2 % vo vekovej skupine 35 až 64 ročných a u 65 až 74 roč-

ných o 7,9 %. Tento pokles bol najvýraznejší u mužov z nižších sociálnych
skupín.
Keďže fajčenie medzi rôznymi sociálno-ekonomickými skupinami populácie nie je rozložené rovnomerne, predpokladá sa, že kontrola tabaku predstavuje mimoriadne dôležitý faktor pri eliminovaní zdravotných rozdielov. Hoci
sa intervenovalo v rôznych smeroch,
ako napr. zvýšeným daňovým zaťažením, možnosťou nikotínových liečebných kúr, ktoré hradili zdravotné poisťovne (nie však na Slovensku), obmedzili, resp. zakázali sa reklamy a sponzoring tabakového priemyslu, nie je celkom jasné, či tieto intervencie pomáhajú všetkým sociálnym skupinám rovnako, alebo viac majetnej časti spoločnosti. Všeobecne sa predpokladá, že väčší problém skončiť s fajčením bude mať

skôr chudobný fajčiar ako bohatý. Uvedená štúdia z Ríma ukazuje, že zákaz
fajčenia v Taliansku od roku 2005 má
jednoznačne merateľný pozitívny
dosah na zdravie obyvateľstva.
Pretože kardiovaskulárne ochorenia sú dnes hlavnou príčinou úmrtí na Slovensku (54% všetkých úmrtí, pričom u žien je viac ako 60%!),
aj malý pokles, ktorý bol pozorovaný v Taliansku, môže predstavovať
na Slovensku obrovský verejný prínos v zlepšení zdravia celej slovenskej populácie.
Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc.
hlavný odborník MZ SR pre kardiológiu,
prezident Slovenskej nadácie srdca,
člen výboru Slovenskej kardiologickej
spoločnosti

Aktuálne: Nástroj znižovania stigmy ľudí s duševnými poruchami

O pacientskej advokácii

Združenie ODOS s celoslovenským pôsobením realizuje v tomto roku projekt „Pacientská advokácia ako nástroj znižovania stigmy
ľudí s duševnými poruchami“, ktorý sa uskutočňuje v piatich mestách
(Prievidza, Michalovce, Žilina, Považská Bystrica a Bratislava) aj vďaka finančnej podpore z grantu spoločnosti Janssen-Cilag na Slovensku
a tiež ochote niektorých ľudí so skúsenosťou s liečbou na psychiatrii.
Cieľom je prispieť k odstraňovaniu stigmy ľudí s duševnou poruchou
a ich rodinných príslušníkov. Projekt
sa zameriava nielen na ľudí s duševnou poruchou, ale aj na ich príbuzných
(na rozdiel od pilotných projektov pacientskej advokácie, ktoré ODOS koordinoval v rokoch 2006 – 2007). Má pomôcť nielen odbúravať stigmu a nedôveru voči prostrediu psychiatrie, ale
prispieť aj ku zníženiu počtu opakovaných hospitalizácií (zvyšovaním informovanosti pacientov a ich rodinných
príslušníkov o duševných poruchách,
potrebe liečby a aktívnej spolupráce s lekárom). Ďalej by mal prispieť ku
zlepšeniu právneho vedomia duševne chorých, a tým napomáhať pri riešení sociálnych a právnych problémov
hospitalizovaných pacientov. Dlhodobým cieľom tohto projektu je položiť v budúcich rokoch základy na vy-

tvorenie siete tímov pacientských
advokátov v tých mestách na Slovensku, kde dobre fungujú združenia pacientov.
Snažíme sa byť oporou pacientovi počas hospitalizácie na psychiatrii
a prispieť k lepšej komunikácii hospitalizovaných pacientov s personálom oddelenia, teda byť „mediátormi“. Svojím
spôsobom prispievame aj ku humanizácii psychiatrie. Pacientom, najmä
na psychiatrii, často chýba „práve ľudský rozmer“ tohto zariadenia potrebný
nato, aby mal niekto dostatok času sa
pri nich zastaviť a porozprávať sa, vypočuť ich obavy. Potrebujú mať rovnocenného partnera, ktorý sa dokáže vcítiť do ich situácie a pacientský advokát
zo svojej vlastnej skúsenosti vie, že to
vôbec nie je ľahké.
Po trojročnom pôsobení v oblasti pacientskej advokácie máme skúsenosť, že pacientskí advokáti pôsobia pozitívne už len svojou prítomnosťou na oddelení. Najmä pri prvých hospitalizáciách sa pacienti s hospitalizáciou ťažko zmierujú, neveria, že návrat do normálneho života je možný, že
s duševnou chorobou sa dá postupne
naučiť žiť a mať opäť pomerne kvalitný
život, iba treba zmeniť doterajší spôsob života, prípadne svoje priority.
Spolupráca pacientského dôverníka s hospitalizovaným pacien-
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tom na psychiatrii sa zakladá predovšetkým na rovnocennom partnerskom vzťahu, vzájomnej dôvere a prejavovaní veľkej empatie dôverníkom. Pri práci na oddelení psychiatrie je mottom pacientských advokátov: „Človek človeku je najlepším liekom“.
Pacientskí advokáti v žiadnom prípade nezasahujú do liečebného režimu hospitalizovaných. Ak ich o to pacient požiada, pomáhajú pacientom
prekonávať prípadné bariéry v komunikácii s personálom na oddelení. Ich
úlohou je tiež pomáhať pri písaní žiadostí na úrady a podobne. Pacientský advokát málokedy rieši závažné
problémy pacienta, je iba trpezlivým
poslucháčom, akoby dočasnou barličkou. Dôverníci poskytujú pacientom informácie o miestnych organizá
ciách ľudí s duševnou poruchou, kontakty na združenia poskytujúce sociálne služby, poradenstvo a pomoc v prípadoch násilia v rodinách, na regionálne agentúry podporovaného zamestnávania (APZ) sprostredkujúce
prácu ľudom so zdravotným postihnutím. V závažných prípadoch dôverníci môžu kontaktovať kvalifikovaného právnika poskytujúceho bezplatné
právne poradenstvo.
Marcela Barová
koordinátorka projektu ODOS

Predstavujeme

Občianske združenie

PRIESTOR pre Teba
Občianske združenie PRIESTOR
pre Teba nedávno oslávilo svoje
prvé narodeniny. Na Ministerstve
vnútra Slovenskej republiky bolo
zaregistrované 31. októbra 2008.
Jeho zakladateľkami sú tri matky postihnutých detí. Motto združenia je: „Moje nohy sú vozík“. Už
v prvom roku svojho pôsobenia zaznamenalo značné úspechy. No nielen o nich, ale aj o tom, čím sa vyznačuje, na čom pracuje, čo plánuje, sme sa porozprávali s predsedníčkou tohto združenia, Evou Krajčovičovou.
Kto môže byť vaším členom?
Naším členom sa môže stať aj dieťa, mladý dospievajúci, mladý dospelý človek s telesným, mentálnym alebo
kombinovaným postihnutím, s chronickým ochorením pohybového aparátu, ako aj človek po úraze či nehode. Ďalej rodičia, súrodenci, lekári,
zdravotníci, pedagógovia, špeciálni
pedagógovia, ako aj iní záujemcovia
a priaznivci.
Čo myslíte pod uvedeným mottom?
Motto „Moje nohy sú vozík“ znamená pomáhať imoblilným telesne
a mentálne hendikepovaným deťom,
aby sa, napriek postihnutiu, stali mobilnými.
Ako to dosahujete?
Ponúkame
rozličné
aktivity.
Niektoré už máme za sebou. Napríklad, v lete sme zorganizovali MOBIkurz. Bolo to niečo ojedinelé na Slovensku. Je to kurz mobility a sebestačnosti, na ktorý sme pozvali lektorov z Rakúska a z Nemecka, kde sú
tieto kurzy bežné už roky a niektoré
z nich dokonca hradené zdravotnou
poisťovňou. Títo lektori sú sami na invalidnom vozíku už roky. Na našom
kurze učili imobilné deti ako správne
s vozíkom prekonávať rôzne prekážky na ceste. Zámerne vytvorili rôzne
bariéry a ukázali deťom, ako sa dajú
prekonávať hravou formou. Využívali pritom, napríklad, aj loptové hry.
Učili ich, ako správne „vozíčkovať“.
Veľa detí na vozíku nevie, ako sa má
správne rúčkovať a kvôli tejto neznalosti zbytočne strácajú priveľa ener-

gie, ktorú možno využiť aj niekde
inde. Mnohí rodičia, ktorí sami nie
sú na invalidnom vozíku, svojim deťom na vozíku ani nevedia vysvetliť či
ukázať ako majú správne „rúčkovať“.
Na kurze sme mali nielen deti na invalidných vozíkoch, ale aj ich súrodencov, ktorí invalidný vozík nepotrebujú, no tiež dostali možnosť sadať na vozík a skúsiť sa na ňom správ-

Eva Krajčovičová, predsedníčka Občianskeho
združenia PRIESTOR pre Teba .

nym spôsobom naučiť pohybovať.
Veľmi sa na to tešili.
Ako rodičia imobliných detí reagujú
na MOBI- kurz?
Rodičia zväčša nedovolia svojim
deťom, ktoré sú odkázané na invalidný vozík, aby boli celkom samostatné,
pretože sa ich snažia šetriť. Rozprávame s nimi o tom a vysvetľujeme, prečo
je dobré, ak budú ich deti samostatné.
Deti na vozíku učíme, ako môžu s vozíkom bezpečne zdolať, napríklad, trasu
z obrubníka cez cestu. Učia sa aj v našej „škole chrbtice“, aby sa bez námahy vedeli dostať z vozíka na posteľ alebo z vozíka na stoličku a naopak. Učíme ich, ako sa sami môžu obliecť a iné
bežné veci, ktoré sú potrebné na sebestačnosť v každodennom živote.
Vaše združenie pôsobí samostatne či ako súčasť niektorého zväzu
telesne alebo zdravotne postihnutých?
Naše združenie je samostatný subjekt s celoslovenskou pôsobnosťou.

Nie sme súčasťou žiadnej inej mimovládnej organizácie. Vzniklo v októbri
2008 a radi by sme boli, ak by sme stali
aj členmi Slovenskej humanitnej rady.
Čo všetko ponúka vaše združenie?
Predovšetkým sú to informácie,
základné poradenstvo, starostlivosť,
sprevádzanie a skúsenosti. Rodinám
s malými deťmi poskytujeme včasnú
podporu a poradenstvo prostredníctvom osobných stretnutí v pohodlnom domácom prostredí alebo na dohodnutom mieste, diskusné fórum, semináre, informačné dni, aj metodickú pomoc, odborné publikácie, články. Deťom a mladým ľuďom, ako som
už uviedla, ponúkame kurzy mobility a samostatnosti vo voľnom čase, rekondičné pobyty, stretnutia s kamarátmi podobného údelu, aj športové
aktivity, súťaže, zábavu a dobrodružstvo. Rodičom postihnutých detí dávame tiež priestor nielen v diskusnom
fóre, ale aj na odborných seminároch.
Poskytujeme poradenstvo v oblasti
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Andrea Novosádová,
E-mail: novosadovaa@priestorpreteba.org,
podpredseda o.z. PRIESTOR pre Teba, kontaktná osoba pre oblasť zdravotných pomôcok, športové aktivity a rekondičné pobyty.
Zuzana Autratová,
E-mail:
autratova@priestorpreteba.org,
Tel: 00421 (0)948 333 113, podpredseda
o.z. PRIESTOR pre Teba, koordinátor pre
oblasť zdravotných pomôcok, koordinátor
pre rekondičné pobyty, administratíva o.z.
Ing. Patrícia Singhoferová,
E-mail: singhoferova@priestorpreteba.org,
hovorca o.z. PRIESTOR pre Teba, koordinátor
pre sociálne otázky, koordinátor pre zriadenie
a chod Informačného centra, koordinátor pre
pomoc v oblasti vzdelávania.
Členky predsedníctva Občianskeho združenia Priestor pre teba.

sociálneho práva a zdravotnej starostlivosti. Ponúkame sprevádzanie na vyšetrenia do zahraničia. Súrodencom
tiež umožňujeme spoločné stretnutia
v táboroch, aj účasť na MOBI kurzoch,
rekondičných pobytoch, súťažiach, zábavu a dobrodružstvo. Aj odborníkov
pozývame na odborné semináre, a to
aj so zahraničnou účasťou, sprostredkujeme aj kontakty s postihnutými
ľuďmi a ich rodinami.
Umožňujete aj požičiavanie kompenzačných pomôcok?
Postihnutým ľuďom požičiavame
kvalitné zdravotné pomôcky, zánovné
invalidné vozíky vo veľmi dobrom stave za symbolický poplatok a ak si to situácia vyžaduje, ich aj darujeme. Invalidné vozíky, ktoré požičiavame, sú zo

zahraničia a tam sú aj servisované. Aj
keď niekto musí dať svoj invalidný vozík do opravy, ktorá trvá dosť dlho, pomôžeme požičaním vozíka od nás.
Zhovárala sa: Margita Škrabálková
Snímky: autorka
KONTAKTY:

Ing. Eva Krajčovičová,
E-mail: info@priestorpreteba.org,
krajcovicova@priestorpreteba.org,
predseda o.z. PRIESTOR pre Teba
koordinátor pre oblasť zdravotných pomôcok, koordinátor pre športové aktivity, koordinátor pre MOBI kurzy, koordinátor pre
semináre, koordinátor pre publikačnú činnosť

MUDr. Martin Smrek, PhD.
E-mail: martin.smrek@priestorpreteba.org,
odborný garant o.z. PRIESTOR pre Teba, koordinátor pre semináre, špecializácia: chirurgia, detská chirurgia. DFNsP - klinika detskej
chirurgie, Limbova 1, 833 40 Bratislava. Ako lekár sa venuje liečbe rôznych typov vrodených
vývojových chýb a má dlhoročné skúsenosti s deťmi.
Mgr. Katarína Ondrejková, PhD.,
E-mail:
katarina.ondrejkova@priestorpreteba.org, koordinátor pre podujatia a mediálne výstupy o.
z. PRIESTOR pre Teba,
web stránka: www.priestorpreteba.org

Adresa: PRIESTOR pre Teba, o. z.
Korytnická 24
821 06 Bratislava
IČO: 421 36 369

Nová špecializovaná chránená dielňa

AV Mobilita pre hendikepovaných motoristov

V bratislavskej Dúbravke 16. októbra tohto roku slávnostne otvorili prvú
špecializovanú chránenú dielňu AV
Mobilita, s.r.o. so zameraním na komplexné motoristické služby pre hendikepovaných ľudí, ktorá sa ako prvá
na Slovensku bude zameriavať na poskytovanie komplexných motoristických služieb pre hendikepovaných občanov v rámci celého územia SR.
Predajný a výstavný salón AV Mobilita poskytuje svojim návštevníkom
komplexné predajné a servisné služby,
predaj vozidiel s prestavbami, prvú pomoc na cestách, legislatívne poradenstvo a stálu expozíciu.

Poslaním projektu je komfortná integrácia zdravotne postihnutých občanov do spoločnosti prostredníctvom
komplexného programu chránenej
dielne AV Mobilita. Program zahŕňa starostlivosť o zdravotne a telesne postihnutých občanov (motoristov i nemotoristov), zlepšenie ich časových a mobilných podmienok prostredníctvom
budovania zmluvných stredísk poskytujúcich služby v oblasti sprostredkovania a servisu v oblasti motorových vozidiel a poradenstva pre zdravotne a telesne postihnutých občanov.
Komplexnosť dotvára integrované
call centrum, ktoré bude poskytovať
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poradenské a sprostredkovateľské služby programu AV Mobilita.
„Dôvodom vzniku chránenej dielne
AV Mobilita bola osobná rodinná skúsenosť, ktorú človek skutočne pochopí
v plnom rozsahu až vtedy, keď sa stane
svedkom života človeka s telesným postihnutím, alebo ho dokonca sám prežíva,“ vysvetľuje Klaudia Valušková zo
spoločnosti Auto Valušek. Túto skutočnosť dopĺňa aj myšlienka Jána Sihelského, generálneho riaditeľa Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý
sa vyslovil za vznik a podporu viacerých
takýchto centier na Slovensku s tým,
aby bola vytvorená sieť aj v spolupráci

s jednotlivými štátmi EU, ktoré prejavia
záujem o spoluprácu na projekte.
Medzi ďalšie ciele projektu patrí
sprostredkovanie predaja nových vozidiel s cenovým zvýhodnením, montážou, prípadne prestavbou vozidiel
s garanciou výrobcu, prepojenie AV Mobility s inými chránenými dielňami (poskytovanie služieb, náhradné plnenie
pre firmy, v zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z.
o službách zamestnanosti), vybudovanie bytov (komplex chránených bytových jednotiek), organizovanie spoločenských stretnutí a podujatí pre hendikepovaných, priestor na možnosť ich
vzájomného zoznámenia, zabezpečenie liečebných pobytov pre hendikepovaných, autoškoly pre hendikepovaných záujemcov a tzv. inkubátor
a školiaci program pre ZŤP, „inkubátor“
pre podnikateľov, podpora hendikepovaných v podnikaní.
V chránenej dielni AV Mobilita budú
pracovať dvaja manažéri call centra,
z toho jeden s preukazom ZŤP a jeden
so skúsenosťami v sociálnej práci. „Naším cieľom je postupne zvyšovať počet
zamestnancov s preukazom ZŤP, ktorí vedia lepšie pochopiť problémy našich zákazníkov“, dodáva Klaudia Valušková. Chránená dielňa bude svojim
klientom k dispozícii každý pracovný
deň od 8. do 18. hodiny. Mimo pracovný
čas, v noci a v dňoch pracovného voľna
bude fungovať non stop call centrum
na bezplatnej linke 0800 102 103.
Pri príležitosti otvorenia novej, špecializovanej chránenej dielne AV Mobilita - prvej svojho druhu na Slovensku

- zameranej na poskytovanie komplexných motoristických služieb na Slovensku, sme v spolupráci so zmluvnými servisnými partnermi pripravili
„Týždeň starostlivosti o vozidlá
občanov s preukazom ZŤP“.
Každý klient, ktorý navštívil niektorý z uvedených zmluvných servisných
stredísk v termíne 26.10.-31.10. 2009
získal benefity: bezplatnú kontrolu
technického stavu vozidla pred zimným
obdobím, odvoz, dovoz a zľavu na materiál - 10 percent.
Informácie o podujatí nájdete na:
www.avmobilita.sk, alebo na bezplatnom čísle nonstop call centra, tel.:
0800 102 103 a na adrese: Chránená
dielňa AV Mobilita, s.r.o.: M.Sch.Trnavského 14, Bratislava – Dúbravka, telefón: 02 / 6042 1280.
Zmluvní servisní partneri
Auto Valušek, s.r.o.: M.Sch.Trnavského 14, Bratislava – Dúbravka, tel.:
02/6920 2314-15, www.valusek.sk,
e-mail: servis@valusek.sk
Auto Valušek Italy, s.r.o.: Lamačská cesta 109/A, Bratislava – Lamač, tel.:
02/6920 3514-16, www.valusek.sk, e-mail:
servis.fiat@valusek.sk
Daniel Jantošík – CYDA: Kálnická
cesta 1/C, Levice, tel: 036/6312 005,
www.cyda.sk
AUTO SiSi s.r.o.: Povodská cesta 3636,
Dunajská Streda, tel.: 031/551 5483,
0903 529 229, e-mail: servis@autosisi.sk,
www.autosisi.sk
Auto Valušek Služby, s.r.o.: Štúrova

41, Holíč, tel.: 034/660 22 48-50, e-mail:
kia.holic@valusek.sk, www.valusek.sk,
skoda.holic@valusek.sk
KMG TOP s.r.o.: Pod Kalváriou
4228, Topoľčany, tel.: 038/5313 479,
0918/797 046, www.kmgtop.sk, e-mail:
l.kisac@kmgtop.sk
KMG TOP s.r.o.: Necpalská cesta 34, Prievidza, tel.: 046/542 0786,
0905/980 025, www.kmgtop.sk, e-mail:
j.petrik@kmgtop.sk
AMC Martin, s.r.o.: Tomášikova 4219,
Martin, tel.: 043/ 422 18 15, 0910 300 700,
e-mail: majster@amc.sk, www.amc.sk
NOVÝ TOP CAR, s.r.o.: Bytčická cesta, Žilina, tel.: 041/724 81 20,
041/707 67 11,13,14, www.topcar.sk,
e-mail: servis@topcar.sk
Auto Valušek Ružomberok, s.r.o.:
Tatranská cesta 66, Ružomberok,
tel.: 044/430 57 14-15, www.valusek.
sk, e-mail: servis.rk@valusek.sk
Autonova, s.r.o.: Priemyselný areál
Východ, popisné číslo 3406, Poprad,
tel.: 052/7731 158, 052/7733 235,
www.autonova.sk
HS-PLUS, s.r.o.: Pod Táborom 32, Prešov, tel.: 051/77 22841, www.hsplus.sk,
e-mail: hsplus@hsplus.sk
Monika Vrábľová
Slovenský zväz telesne postihnutých

Sezóna skončila,
humanitné aktivity pokračujú

Koncom októbra tohto roku sa
uskutočnila záverečná Jazda sv. Huberta v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách. Členovia Združenia pre zachovanie jazdeckého športu v Tatrách, ktorého predsedom je
Peter Mikulášik a ktoré je členskou
organizáciou Slovenskej humanitnej rady, počas celého roka uskutočňovali aj konkrétne humanitné aktivity, napríklad: hipoterapeutické
jazdy s deťmi postihnutými detskou
mozgovou obrnou a iným zdravotným, alebo telesným postihnutím
pohybového aparátu.
Viackrát v tomto roku zorganizovali

Členovia Združenia pre zachovanie jazdeckého
športu v Tatrách sa zišli pri príležitosti záverečnej Jazdy sv. Huberta v Tatranskej Lomnici. Prítomný bol aj prezident SHR Ivan Sýkora (na obrázku vpravo vzadu).

aj podporné podujatia spojené so zabezpečením materiálnej pomoci pre zdra-
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votne postihnutých a sociálne odkázaných ľudí v regiónoch východného Slovenska.
Na záver Jazdy sv. Huberta pripravili
organizátori v Grandhoteli Bellevue v Starom Smokovci vyhodnotenie jazdeckej
ligy východného Slovenska viacerých
druhov jazdeckého športu, ako military,
záprahy, voltíž či parkúr. Pri tejto príležitosti sa prítomným prihovoril aj Ivan Sýkora, prezident SHR a zároveň poďakoval za humanitné aktivity tohto združenia, ktoré pokračujú aj v decembri tohto
roku, napríklad, aj predvianočnou kapustnicou v Šarišských Michaľanoch. (po)
Snímka: archív

Viete, že:

Brodil sa poldruhametrovým snehom,
aby sa stretol s prezidentom?

Prezident Slovenskej republiky
Ivan Gašparovič zavítal 18. októbra
tohto roku do Novej Huty a navštívil
našich krajanov žijúcich v Rumunsku. Do horskej obce Nová Huta prišiel prezident SR Ivan Gašparovič vo
večerných hodinách a bolo to po prvý
raz v histórii, čo našich krajanov navštívila hlava štátu, z ktorého pochádzajú ich predkovia.
Slováci zo župy Bihor sa na túto významnú návštevu pripravovali týždne,
no cestu skomplikovalo počasie. Kým
Bukurešť privítala I. Gašparoviča s dažďom, v Novej Hute sa brodil snehom.
Do poslednej chvíle nebolo isté, či sa podarí odhrnúť cesty v obciach, ktoré boli
niekoľko dní doslova odrezané od sveta. Prezident Ivan Gašparovič však zalo-

boval u svojho rumunského kolegu a poprosil ho, aby tam poslal o „jeden zhŕňač
naviac“. Táto prosba zabrala, ale domáci by potrebovali, aby to takto fungovalo stále. Obyvatelia Novej Huty sú skromní a na otázku čo by potrebovali najviac,
odpovedali jedno: aby boli cez zimu lepšie odhrnuté cesty.
Do ďalšej horskej dediny - Gemelčičky obývanej Slovákmi sa prezident SR
nedostal, lebo tam bolo vyše poldruha
metra snehu. (V takomto snehu sa teraz
i celú zimu musia denne brodiť deti z Gemelčičky na ceste do školy i späť, ktorú
musia zvládať pešo). Pán farár v Gemelčičke, Martin Roľnik je však zvyknutý
na zasnežené cesty. Bez zaváhania sa poponáhľal za prezidentom I. Gašparovičom do Novej Huty na saniach ťahaných

s koňmi. Podarilo sa mu stretnúť sa s naším prezidentom a všetci spoločne mali
z toho veľkú radosť. Dodajme, že v minulom roku získal Martin Roľník ocenenie SHR – Laureát Daru roka. Slová, ale
najmä činy ľudskosti, ktoré vykonal pre
našich krajanov, sú nezabudnuteľné. Je
skvelé, že aj v odľahlej severozápadnej
časti Rumunska, v oblasti Bihor, sa kultúra a jazyk Slovákov zachováva dodnes.
Dôkazom je aj čistá, spisovná slovenčina, akou rozprávajú naši krajania v Rumunsku a samozrejme, aj rímsko-katolícky farár M. Roľník, o čom sme sa osobne
presvedčili v Zrkadlovej sieni v Bratislave
v júni 2008, keď Martin Roľník rozprával
o živote našich krajanov počas slávnostného odovzdávania ocenení Dar roka.
(mš)

Všimli sme si:

Okrúhly stôl o potrebe
reformy v opatrovníctve

V októbri tohto roku zorganizovalo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP) okrúhly stôl zástupcov viacerých mimovládnych organizácií a osobností. Na stretnutí sa venovali analýze súdneho konania o spôsobilosti na právne úkony a jeho dosahu na život ľudí zo zdravotným postihnutím, ako aj návrhom na zmenu postavenia opatrovníkov v Slovenskej
republike.
Ako povedala právnička Zuzana
Stavrovská: „Konanie o pozbavení spôsobilosti na právne úkony je pre ľudí so
zdravotným postihnutím kľúčové, často
sa rozhoduje bez toho, že by bol účastník konania vypočutý, je možné rozhodnúť bez jeho vedomia, znalecký posudok psychiatra je spravidla jediným dôkazom v tomto konaní, rozsudok súdu
sa často nedoručuje tomu o koho spôsobilosti na právne úkony sa rozhodovalo. Človek je vyhlásený za neschopného rozhodovať o čomkoľvek. V konaní dochádza k odopieraniu práva
na spravodlivý súdny proces. Táto právna úprava má teda veľa nedostatkov.
Záujmy ľudí, ktorí majú ustanoveného

opatrovníka, musia byť chránené, a to
hlavne preto, že práva a slobody týchto ľudí sú výrazne obmedzené. Často
sa stáva, že opatrovník vôbec neskúma
vôľu toho, koho zastupuje. Potom vyvstáva otázka, koho vôľu tento opatrovník prezentuje. V slovenskej republike
(ako aj v iných európskych štátoch)
je bežné, že neprimeraná regulácia
konania opatrovníka je zneužívaná
v neprospech ľudí so zdravotným postihnutím. Veľakrát je im upierané právo rozhodnúť sa, kde a s kým budú bývať, ako budú nakladať so svojimi peniazmi a majetkom alebo dokonca právo na prácu. Tiež strata volebného práva
zvyšuje ich politickú neviditeľnosť.
Reforma opatrovníctva a zrušenie inštitútu úplného pozbavenia spôsobilosti na právne úkony by mala zabezpečiť tiež naplnenie textu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý podpísala aj Slovenská republika.
Podľa článku 12 tohto dohovoru majú
všetci ľudia so zdravotným postihnutím
právo na spôsobilosť na právne úkony
a štát im má zabezpečiť možnosť podpory, ktorú potrebujú. Tiež majú existo-
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vať alternatívne opatrenia k uplatneniu
spôsobilosti na právne úkony.
Účastníci okrúhleho stola sa zhodli na vytvorení koalície pre zmenu, ktorej cieľom je presadiť vypustenie inštitútu pozbavenia spôsobilosti na právne
úkony z ustanovení Občianskeho zákonníka a vytvorenie nových foriem podpory pri rozhodovaní ľudí, u ktorých je táto
schopnosť znížená tak, aby bol v čo najväčšej miere zabezpečený ich záujem
a práva. Pri okrúhlom stole sa zúčastnili: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR),
Mental disability advocacy center
(MDAC), Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNĽSP), Národná
rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR), Liga za duševné zdravie, OZ Otvorme dvere,
otvorme srdcia (ODOS), Občan a demokracia (OaD), OZ Inklúzia, Nezávislá platforma Sociofórum.
Okrúhly stôl sa uskutočnil ako súčasť
projektu Spoločne proti diskriminácii
ľudí s mentálnym postihnutím. Tento
projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu, Nórskeho finančného
mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Zdroj: Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP)

Ťah na bránu v zápase proti rakovine

Na podnet Svetovej zdravotníckej
organizácie, Európskej komisie a ďalších organizácií vznikla Viedenská
deklarácia, ktorej cieľom je zvýšiť starostlivosť o zdravie mužov. Ako uviedla prezidentka Ligy proti rakovine,
Eva Siracká, každý tretí človek môže
byť postihnutý rakovinou. Odborné
analýzy potvrdili, že so zdravím mužskej populácie je to v globále dosť
„mizerné“, čo dokazuje aj skutočnosť,
že sa dožívajú nižšieho veku ako ženy.
Na príčine sú najčastejšie sa vyskytujúce choroby, medzi ktoré patrí aj rakovina, a to aj semenníkov, prostaty
i hrubého čreva. Slovenská republika sa stala prvou krajinou, ktorá svoju tohtoročnú, už jedenástu jesennú kampaň proti rakovine, zamerala
práve preto na mužskú časť populácie. K tejto kampani európskeho Týždňa proti rakovine, ktorá sa začala 23.
a trvala do 30. októbra, sa za Európsku komisiu vyjadril aj Jose M. Barosu, ktorý vyzval spoločnosti všetkých
krajín, aby sa ujali zraniteľných.
Sprievodnou aktivitou v rámci Týždňa proti rakovine býva každoročne tradičný Deň jabĺk. V tomto roku sa uskutočnil v piatok 23. októbra. Počas Dňa
jabĺk boli v uliciach Bratislavy a ďalších
mestách, v ktorých má Liga svoje pobočky a kluby dobrovoľníci Ligy proti rakovine a rozdávali jablká, ktoré nie sú ošetrované chemicky, zato sú symbolom
zdravia a zdravej výživy. Už 11 rokov ich
dodáva na tento deň sponzor z Ostratíc.
V Bratislave dobrovoľníci ponúkli chutné
jablká od 15. hodiny na 5 miestach.

Na obrázku Eva Kováčová, riaditeľka Ligy proti rakovine (vľavo), vedľa nej prof. MUDr. Eva Siracká,
prezidentka Ligy proti rakovine, pri nej Ľubomír Lahový, známy fubalista a Oliver Lippo, z Reklamnej
agentúry VYV, jeden z tvorcov vizuálu tohtoročnej kampane Týždňa proti rakovine.

Prevencia pre pánov
Krásne dni babieho leta začiatkom
októbra umožnili tvorcom kampane
odfotografovať tím futbalistov z jednej
obce, ktorí si kopli v boji proti rakovine
prvú ligu. Ako vidieť na obrázku, jeden
z nich (bosý muž) vykonáva samovyšetrenie semenníkov. Okrem toho Liga proti rakovine ponúkla mužom skvelú brožúrku: Manuál Pre mužov i dospievajúcich mladíkov O prevencii rakoviny
a jej včasnom zistení.

Brožúrka manuálu je preklad z írskeho originálu.,
ktorého autorom je Dr. Ian Banks. Publikáciu preložil
a upravil MUDr. Ján Siracký, DrSc.

Vizuál tohtoročnej kampane Ligy proti rakovine zameranej na zdravotnú prevenciu pred rakovinou
u mužov.

Ďalšie zdroje informácií aj na túto
tému nájdete v Centrách pomoci proti rakovine v Bratislave na Brestovej 6, v Ružinove, na telefónnom čísle 02/5296 5148 a v Košiciach na Paulínyho ulici 63, na čísle telefónu:
055/685 3546 alebo aj prostredníctvom on-line poradne na www.lpr.sk.
V novembri tohto roku bolo možné písať
otázky týkajúce sa zdravotnej prevencie
rakovinových ochorení aj do interneto-
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vej poradne www.topky.sk, kde bude
na otázky odpovedal odborník Ligy proti rakovine v oblasti urológie.
II. fórum onkologických pacientov
Týždeň proti rakovine vyvrcholil 29.30. októbra II. fórom onkologických pacientov v City Hotel Bratislava. Druhý
ročník tohto projektu nadviazal na veľmi
úspešný I. ročník, ktorý sa konal v roku
2006. Pacienti dostali možnosť získať nielen cenné informácie potrebné na riešenie svojich závažných zdravotných problémov od odborníkov, ale i priamo upozorniť na svoje každodenné problémy.
Fórum sa uskutočnilo pod záštitou Európskej asociácie Líg proti rakovine (ECL),
Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej onkologickej spoločnosti a v spolupráci s kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie v Bratislave. Pobyt zúčastnených onkologických pacientov s rôznymi diagnózami uhradila liga zo svojich
prostriedkov a zabezpečila ju prostredníctvom prihlášok zaslaných do 49 poliklinických oddelení klinickej onkológie
nemocníc (POKO) v rámci celého Slovenska a prostredníctvom organizačných
zložiek Ligy proti rakovine.
Okruhy prednášok II. fóra tvorili tieto témy: Vybrané problémy geriatrickej onkológie, Alternatívna medicína
v onkológii, Klinické skúšanie v onkológii, Problémy energetických systémov ľudského tela, Únava – nepríjemný sprievodca onkologických chorôb,
Pohyb – súčasť života onkologických
pacientov, Význam pohybovej aktivity v prevencii i liečbe onkologických
chorôb. Hepatitída – rizikový faktor vzniku rakoviny, Význam očkova-

nia proti HPV, Psychosociálne rizikové faktory pri vzniku onkologických
ochorení, Ako sa vyrovnať so stresom, Riešenie problémov prostredníctvom informačných a poradenských služieb, Model e-mailovej komunikácie klubu Viktória.
Na fóre sa tohto roku zúčastnilo
212 onkologických pacientov z rozličných regiónov Slovenska s rôznymi diagnózami. Veľkú pozornosť účastníčok a účastníkov fóra pacientov upútala aj prednáška o terapeutickom, edukačnom, aktivizačnom, mobilizačnom,
adaptačnom a emancipačnom prínose svojpomocných pacientských klubov,
v ktorej autorky: PhDr. Darina Heřmanová, PhDr. Ľudmila Mistríková, PhD,
PhDr. Eva Laiferová, PhD a MUDr. Eva
Chandogová vyzdvihli ich význam
najmä pri návrate ľudí s onkologickými ochoreniami po namáhavej liečbe
do reálneho života a pri stimulovaní aktivity onkologických pacientov, ktorá im
účinne pomáha preklenúť zložité obdobie doliečovania. Zaujímavá bola aj prezentácia veľkého bratislavského klubu
Venuša, ktorého členky spoločne zdolávajú ťažkosti po operácii a po liečbe rakoviny prsníka, napríklad na pravidelných
stretnutiach v klube, na rekondičných
pobytoch vo Vysokých Tatrách, na spoločných výletoch do prírody, rekondičnými cvičeniami, aj pomocou návštev rozličných kultúrnych podujatí, no aj aktivitami pri príležitosti Dňa narcisov, účasťou
na diskusiách s odborníkmi, aj spoluprácou s podobnými klubmi.
Dopoludnie II. ročníka tohto
fóra patrilo diskusii, v ktorej sa vytvoril
priestor na otvorený osobný dialóg medzi onkologickými pacientmi, lekármi
a zástupcami zdravotníckych inštitúcii,
ako aj inými subjektmi.
V panelovej diskusii účastníci Fóra
priamo oslovovali odborníkov z viacerých oblastí – onkológie, výživy, sociálnu sestru či liečebného pedagóga, sociálnej oblasti, aj zástupkyne Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR Juditu Havalovú - riaditeľku odboru peňažných príspevkov na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia a Katarínu Danihelovú- metodičku odboru posudkových činností, ktoré odpovedali na mnoho otázok. Aj keď na niektoré otázky týkajúce sa činnosti Sociálnej
poisťovne odpovedať nemohli, zodpovedne odpovedali na veľa otázok týkajúcich sa preukazu pre zdravotne ťažko po-

Odborníci odpovedajúci na diskusné otázky II.fóra onkologických pacientov v Bratislave, 30. októbra 2009.

II. fórum onkologických pacientov skvele uvádzal známy moderátor Patrik Herman (na obrázku pred účastníkmi fóra, ktoré tvorili ženy, aj muži.

Jedným z diskutujúcich bol aj Ján Čačko (na obrázku), predseda mimovládnej organizácie stomikov – Slovilco.
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stihnutých aj vo veci peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
Výsledkom II. Fóra onkologických
pacientov bolo vypracovanie rezolúcie,
ktorú plénum schválilo a ktorú na nasledujúcich riadkoch tiež prinášame.
Margita Škrabálková,
Snímky: autorka
Rezolúcia z II. Fóra onkologických pacientov
My, účastníci II. Fóra onkologických
pacientov, ktoré sa konalo v dňoch 29.
- 30. októbra 2009 v Bratislave pod záštitou Európskej asociácie Líg proti rakovine, Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej onkologickej spoločnosti
a na ktorom sa hodnotila situácia starostlivosti o onkologických pacientov na Slovensku, predkladáme kompetentným inštitúciám, odborníkom a kľúčovým partnerom požiadavku, aby sa program kontroly rakoviny začlenil medzi priority
programu vlády.
Táto požiadavka vychádza z nasledujúcich faktov:
Na Slovensku registrujeme ročne už viac než 25 000 nových prípadov
rôznych druhov rakoviny. Rakovina je
jedným z najzávažnejších zdravotných
problémov a má dominantný podiel
na úmrtnosti obyvateľstva v produktívnom veku. Jej incidencia vykazuje stúpajúci trend a v dôsledku starnutia populácie sa dá očakávať výrazné zvýšenie
počtu občanov postihnutých rakovinou,
čo pre štát znamená narastajúce ekonomické a sociálne bremeno. Podľa epidemiologických dát patrí Slovensko ku krajinám Európy s relatívne vysokým podielom rakoviny na úmrtnosti.
V dôsledku tejto kritickej situácie je
potrebné, aby sa podobne ako v iných
štátoch EÚ, pripravil akčný plán, ktorý
by zdokonalil a urýchlil účinnú stratégiu
boja proti rakovine so zameraním na tieto hlavné oblasti:
- Zintenzívniť výchovou a informáciami propagovanie zdravého životného štýlu, aby sa znížili riziká vzniku
rakoviny (primárna prevencia) a aby
sa zlepšilo včasné zistenie rakoviny.
- Zlepšiť prístup k vedecky dokázaným a kontrolovaným skríningovým programom podľa smerníc EÚ
(sekundárna prevencia).
- Zabezpečiť a uľahčiť prístup k vedecky podloženým spôsobom diagnostiky, liečby (kuratívnej i paliatívnej) a starostlivosti po liečbe (včíta-

Snímka z II. fóra onkologických pacientov, na ktorej prezidentka Ligy proti rakovine Eva Siracká číta
novú rezolúciu, ktorá vzišla z tohto fóra.

ne rehabilitácie).
Vytvoriť a uviesť do života Národný
onkologický plán na základe analýzy existujúcej situácie podloženej epidemiologickým výskumom
(Národný onkologický register), určiť jeho priority a vyčleniť financie
na ich realizáciu.
- Urýchliť proces prenosu nových poznatkov vedeckého výskumu na pacienta podporou translačného výskumu.
- Rozvinúť a sprístupniť vakcinačný
program (HPV a vírus hepatitídy B).
My, onkologickí pacienti a naše rodiny, prekonávame množstvo problémov, ktoré často znemožňujú očakávaný
návrat do života. Nesprevádzajú nás iba
na začiatku choroby, v období jej liečby,
ale i po nej, pretože chýba kontinuálna
starostlivosť, ktorej sa doteraz nevenuje
potrebná pozornosť.
Na základe našich skúseností predkladáme do pozornosti kompetentných
orgánov požiadavky, ktorých riešenie by
mohlo prispieť k zlepšeniu súčasnej situácie, malo pozitívny dosah na dĺžku prežívania a jeho kvalitu a na zlepšenie kontroly rakoviny na Slovensku.
-

-

-

Požadujeme:
aby sa zlepšila spolupráca medzi
poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti počnúc lekárom prvého
kontaktu a špecializovanými odborníkmi v procese diagnostiky, liečby
a po nej,
aby bol pacient o chorobe a spôsobe liečby vhodne informovaný,
aby sa proces liečby u pacienta
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-

-

-

-

orientoval na celú ľudskú bytosť,
nielen na jeho nádorovú chorobu,
aby sa pristupovalo k pacientovi
s rešpektovaním jeho kultúry, viery
a štýlu života,
aby bol umožnený prístup k psychologickej a emocionálnej podpore, a preto je treba, aby bola v nemocniciach a v ústavoch zriadená
odborná starostlivosť poskytovaná
psychológom,
aby mal pacient prístup k informáciám o sociálnych výhodách,
aby sa zlepšili podmienky pre psychickú, fyzickú a sociálnu rehabilitáciu,
aby mal pacient prístup k spoľahlivým informáciám o možnostiach
doplnenia klasickej liečby komplementárnou starostlivosťou,
aby boli odstránené diskriminácie podmienené vekom, pohlavím,
miestom pobytu a spoločenským
postavením pacienta,
aby sa zlepšila paliatívna starostlivosť a opatera v terminálnych štádiách choroby rozšírením služieb podporovaných štátom.

Predkladáme túto rezolúciu s nádejou, že vytvorením partnerstva medzi vládou, mimovládnymi organizáciami, privátnym sektorom a s medzinárodnou spoluprácou budú sa môcť odstrániť
pretrvávajúce nedostatky, ktoré sú prekážkou pre zmiernenie bremena rakoviny postihujúceho celú našu spoločnosť.
Bratislava 30. október 2009
Zdroj: Liga proti rakovine

Firemné darcovstvo čoraz populárnejšie

Rozličné formy nepeňažného
darcovstva uprednostnilo v roku
2008 až 59 percent firiem a takmer
20 percent firiem využilo svoje
marketingové možnosti spojené
s dobročinnými aktivitami. Ukázali to výsledky prieskumu o stave firemnej filantropie, ktorý uskutočnilo Fórum donorov v spolupráci s týždenníkom TREND. Prieskum ukázal,
že aj na Slovensku sa poskytovanie služieb a výrobkov či spájanie
marketingu firmy s charitou, stáva
čoraz populárnejšie.
Ešte pred piatimi rokmi tvorili finančné dary dominantný spôsob,
akým firmy podporovali mimovládne
neziskové organizácie (MNO) a pri-

spievali tak na ich verejnoprospešné
aktivity. Dobrou správou je, že v posledných rokoch badáme posilňovanie trendu využívania rozličných,
často inovatívnych nástrojov firemnej angažovanosti. Firmy v súčasnosti však čoraz častejšie využívajú nefinančné formy pomoci ako napríklad:
poskytnutie vlastných výrobkov, služieb, času zamestnancov, know-how,
poskytnutie zázemia či odbornej pomoci, ktoré sú často pre mimovládne
organizácie vzácnejšie než finančný dar. Takúto formu pomoci využilo v roku 2008 takmer 60 percent firiem, ktoré sa zapojili do tohtoročného prieskumu. Pozitívnou správou
tiež je, že aj v minulom roku firmy

využili vo väčšej miere formu darovania prostriedkov z vlastného zisku.
Firmy teda neostali iba pri asignácii 2
percent podielu zaplatenej dane, ale
siahli pri podpore verejnoprospešných aktivít aj na vlastné zdroje. Objem takto darovaných prostriedkov
sa berie do úvahy pri zostavení rebríčka TOP firemný filantrop. Viac na:
www.klubfiremnychdarcov.sk.
Rebríček TOP firemný filantrop
sa zostavuje každoročne a je medzinárodne porovnateľný.
Katarína Podracká
Fórum donorov

Najvýznamnejší firemný filantrop

Fórum donorov v októbri tohto
roku zverejnilo rebríček TOP FIREMNÝ FILANTROP 2009 a ocenilo firmy, ktoré sa umiestnili na popredných priečkach. Údaje o výške podpory zverejnilo tento rok až
27 firiem, ktoré v roku 2008 podporili verejnoprospešné projekty
v celkovej sume 5 132 628 €. Najväščím firemným darcom sa stala
spoločnosť Slovenský plynárenský
priemysel, a.s. Na druhom mieste sa umiestnila Západoslovenská
energetika, a.s. a na treťom mieste Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
V špeciálnej kategórii najväčší firemný darca v pomere k hrubému
zisku si ocenenie prevzala banskobystrická spoločnosť Nebotra,
s.r.o. V kategórii malých a stredne veľkých podnikov (do 250 zamestnancov) si ceny prevzali spoločnosti Microsoft Slovakia, s.r.o.,
ABB, s.r.o. a ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) sa stal štvrtýkrát za sebou najvýznamnejším firemným filantropom roka. Na slávnostnom vyhlásení najväčších firemných podporovateľov verejnoprospešných aktivít
prevzal od zástupcov Fóra donorov
cenu „Top firemný filantrop 2009“
predseda predstavenstva spoločnosti SPP Jean-Jacques Ciazynski.
SPP v roku 2009 venoval na verejnoprospešné aktivity 49,5 miliónov Sk

Jean-Jacques Ciazynski, predseda predstavenstva
SPP, ktorý prevzal ocenenie TOP firemný filantrop
2009, týkajúce sa výhradne firemnej filantropie.

(približne 1,6 milióna eur) z vlastného rozpočtu. Popri daroch pre charitatívne organizácie, školy a zdravotnícke zariadenia, je pre SPP vlajkovým donorským projektom program
Obnovme si svoj dom, ktorý realizuje v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a Nadáciou SPP. Program Obnovme si svoj dom systémovo rieši financovanie záchrany, ochrany,
obnovy a využitia národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Podpora a zachovanie kultúrneho dedičstva na Slovensku je pre SPP veľmi
dôležitou oblasťou záujmu. „SPP aj
napriek hospodárskej kríze pomáha
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na miestach, kde je to potrebné. Sme
partnerom mnohých filantropických
a charitatívnych projektov, v rámci ktorých sa snažíme finančne prispievať. Uvedomujeme si kolektívnu
zodpovednosť za kultúrne pamiatky
tejto krajiny a snažíme sa byť príkladom v procese ich zveľaďovania, obnovy a záchrany, všetkým ostatným
významným spoločnostiam na Slovensku“, povedal na margo ocenenia
Jean-Jacques Ciazynski, predseda
predstavenstva SPP.
Ocenenie TOP firemný filantrop
sa týka výhradne firemnej filantropie, t.j. zahŕňa projekty darcovského
charakteru. Rebríček berie do úvahy objem peňazí darovaný v jednom
kalendárnom roku z rozpočtu firmy na podporu verejnoprospešných
projektov prostredníctvom finančných príspevkov, vecných darov, produktov či služieb a podobne.
Sumy darovaných prostriedkov
nezahŕňajú sponzorské príspevky firiem či asignáciu 2 % podielu zaplatenej dane. TOP firemný filantrop 2009
je jediný rebríček v Slovenskej republike, ktorý sleduje firemných darcov
podľa objemu rozdelených prostriedkov venovaných na zlepšenie kvality života spoločnosti. SPP je držiteľom ocenenia Top firemný filantrop
za roky 2006, 2007, 2008 a 2009.
Katarína Podracká
Snímka: archív

Pomáhať sa dá už prostredníctvom všetkých
mobilných operátorov

Fórum donorov v októbri tohto
roku oznámilo zapojenie spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.
do mechanizmu „DMS – Darcovská
SMS správa“. Jednotný a transparentný systém DMS tak prináša už
aj zákazníkom Telefónica O2 možnosť jednoduchým spôsobom prispievať na pomoc ľuďom, ktorí to
potrebujú.
Zapojením spoločnosti Telefónica O2 sa skompletizoval unikátny systém finančnej pomoci, ktorý využíva moderné technológie a umožňuje
ľuďom jednoduchým spôsobom prispievať do verejných zbierok. Systém
DMS poskytuje jednotné pravidlá realizácie verejných zbierok. Pre neziskové organizácie platia rovnaké pra-

vidlá a o ich vstupe do mechanizmu
rozhoduje Rada DMS na základe vopred stanovených podmienok a kritérií. Systém vnáša aj väčšiu prehľadnosť
do použitia darovaných prostriedkov,
verejnosti umožňuje sledovať ako ich
Darcovské SMS správy pomohli uskutočniť plánované projekty.
Partnermi projektu DMS Slovensko je spoločnosť DMS Service, s.r.o.
a všetci traja mobilní operátori Orange Slovensko, a.s., T-Mobile Slovensko, a.s. a Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.
Mobilní operátori spolupracujú
na technickom a softvérovom zabezpečení a na jeho realizáciu poskytujú spoločné skrátené číslo
877. Na toto číslo pošle darca iniciačnú SMS správu v tvare DMS HESLO (ak-

tívne heslá konkrétnych projektov sú
uvedené na www.darcovskasms.sk)
a po jej odoslaní obratom obdrží spätnú SMS správu, tzv. Darcovskú SMS
správu alebo DMS správu v cene 1 €.
Viac informácii o celom systéme DMS
je k dispozícii na webovej stránke
www.darcovskasms.sk, ktorá je zároveň vstupným portálom pre darcov,
ako aj prijímateľov podpory.
DMS je registrovaná medzinárodná ochranná známka a výhradným držiteľom práv na jej užívanie
a šírenie na území Slovenskej republiky je Fórum donorov. Partnermi projektu DMS Slovensko je spoločnosť DMS Service a všetci traja
mobilní operátori.
Katarína Podracká

Občania rozhodnú o dare pre mimovládne organizácie vo svojom regióne

Občianska voľba

Rada reprezentantov charitatívneho programu Občianska voľba Pivovaru Šariš vybrala 12 zaujímavých projektov, ktoré tento rok
postupujú do verejného hlasovania. Tie, ktoré získajú v nasledujúcich týždňoch od občanov najviac
hlasov, si medzi sebou rozdelia
grant vo výške takmer 16 600 eur.
V septembri tohto roku mali všetky mimovládne organizácie z okresov Prešov, Sabinov a Vranov nad
Topľou možnosť zapojiť sa do grantového programu Občianska voľba
Pivovaru Šariš. Jeho hlavným cieľom je podporiť projekty zamerané
na zlepšenie zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb, kultúrneho a spoločenského života,
vzdelávania, športu alebo ochrany životného prostredia v prešovskom regióne. Rada reprezentantov
Občianskej voľby Pivovaru Šariš vybrala 12 projektov, ktoré postupujú
do verejného hlasovania. Všetky projekty budú predstavené v denníku
Prešovský Korzár. Občania im mohli
svoju podporu vyjadriť prostredníctvom hlasovacích kupónov uverejnených v špeciálnej prílohe denníka Prešovský Korzár Výsledky rozhodnutia budú verejnosti oznámené v decembri 2009.

Do verejného hlasovania postúpili nasledujúce projekty uvedené v tabuľke:

Rada reprezentantov je výkonným orgánom charitatívneho
programu Občianska voľba Pivovaru Šariš. Jej členmi sú predstavitelia
dôležitých inštitúcií v meste Prešov,
Veľký Šariš a zástupca spoločnosti Pivovary Topvar, a.s. „Sme veľmi
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radi, že v prešovskom regióne existuje toľko iniciatívnych mimovládnych organizácií, ktoré chcú nezištne pomáhať občanom. Ešte viac nás
teší, že im môžeme finančne pomôcť
pri realizácii prospešných projektov. Veríme, že ľudia sami najlepšie

vedia, čo je potrebné v ich regióne
zlepšiť, a preto im ponúkame možnosť vyjadriť svoj názor prostredníctvom verejného hlasovania“, uviedla
Drahomíra Mandíková, manažér-

ka pre vzťahy s verejnosťou, Pivovary Topvar, a.s.
Grantový program Občianska
voľba Pivovaru Šariš prebieha v úzkej spolupráci s Komunitnou nadá-

ciou Veľký Šariš už od roku 2004.
V rámci programu bolo doposiaľ rozdelených takmer 123 800 eur a podporených 44 projektov.
(mp)

Dostupnosť liekov pre všetkých pacientov

Ako lieky šetria
Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok
(ADL) usporiadala 20. októbra
tohto roku v Bratislave workshop
na tému: Lieková politika včera, dnes a zajtra. Pozvala ministra zdravotníctva SR Richarda Rašiho, viacerých zástupcov MZ SR,
prišiel aj poradca ministra financií SR Martin Fiľko. V mene mnohých prítomných zástupcov Asociácie dodávateľov liekov oslovil
ministra zdravotníctva ako prvý
Jaroslav Vasiľ, prezident ADL. Minister R. Raši a prítomní odborníci MZ SR a MF SR postupne odpovedali na dvadsať otázok týkajúcich sa cenových návrhov na lieky
a zdravotnícke pomôcky, vyhliadok trhu liekov a vývoja cenovej
politiky do budúceho roku. Bezprostredne po workshope nasledovala tlačová konferencia.
Podľa slov ministra zdravotníctva
SR Rašiho, bolo v 90. rokoch na trhu
s liekmi na Slovensku 4 653 liekov,
k 1. januáru 2010 bude na Slovensku 600 nových liekov a celkovo bude na trhu v SR 5158 liekov, z toho bez doplatku alebo
len s nízkym doplatkom do 1 eura
bude 53 percent z nich.
Dnes je snahou Ministerstva
zdravotníctva SR, aby bol čo najväčší počet liekov na predpis k dispozícii
pacientom bez doplatku a aby lieky,
aj kompenzačné pomôcky boli cenovo dostupné aj sociálne slabším občanom. Ďalšou snahou je, aby bolo
na Slovensku čo najviac najkvalitnejších a najmodernejších liekov.
Úspech pre všetkých
Čo je zvlášť potešiteľné, na Slovensku sa podarilo minimalizovať
rast nákladov na lieky. Porovnanie
prvých dvoch štvrťrokov 2008 a 2009
svedčí o tom, že kým v krajinách V-4
nárast výdavkov na lieky výrazne
stúpol – v Poľsku o 9,7 percenta, Ma-

Účastníci workshopu ADL a tlačovej konferencie s ministrom zdravotníctva SR, Richardom Rašim
(tretí vpravo).

Na obrázku zástupcovia ADL: vľavo Ing. Sína Niku, viceprezident ADL, v strede MVDr. Jaroslav
Vasiľ, prezident ADL a RNDr. Vladimír Devečka, CSc., ADL.

ďarsku o 7 percent a v Česku dokonca o viac než 12 percent, na Slovensku za to isté obdobie sa výdavky
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na lieky zvýšili len o 1,1 percenta.
Menej priaznivá už je skutočnosť, že
počet balení liekov na lekársky pred-

pis stále narastá. Podľa ministra zdravotníctva to spôsobila zvýšená chorobnosť. A v ďalších piatich európskych krajinách bol nárast výdavkov na lieky tri percentá. Liekov majú
naši pacienti na Slovensku veľa, viac
ako v minulých rokoch, a pritom sa
verejné zdroje šetria.
Lieková kalkulačka
Ako vieme, veľa pacientov má
predpísané lieky, za ktoré dopláca
niekedy zbytočne veľa, hoci má možnosť dostať aj liek, ktorý je rovnako
účinný, no s nižším alebo nulovým
doplatkom. Preto ministerstvo zdravotníctva pripravilo tzv. liekovú kalkulačku, aby sociálne slabší pacienti nemuseli veľa platiť za lieky, keď
majú možnosť vybrať si náhradné,
rovnako účinné lieky, no lacnejšie.
V tejto súvislosti dávame do pozornosti čitateľov, že na webovej
stránke MZ SR: www.heath.gov.sk,
kliknutím na heslo lieky šetria si
každý pacient môže vyhľadať generickú náhradu „svojho“ lieku, pri ktorom je doplatok pacienta nižší.
Aby sa liekmi neplytvalo
Na novinársku otázku, či predpisovanie viacerých balení liekov nepovedie k tomu, že si týmto spôsobom farmaceutické firmy budú kompenzovať svoje straty, minister odpovedal v tom zmysle, že zdravotné
poisťovne budú istotne v zmluvách
s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti stanovovať limity, v akých
rámcoch sa predpisovanie počtov
balení liekov môže pohybovať, čo
budú aj svojou revíznou činnosťou
sledovať a dávať pozor na to, aby sa
straty, ktoré mali firmy vplyvom zníženia cien liekov, nemohli nahradzovať zbytočne zvýšenou preskripciou.
Na ďalšiu novinársku otázku, aký
je predpoklad medziročného nárastu cien liekov, minister zdravotníctva odpovedal, že predpokladá nulový nárast cien liekov a ak v niektorých prípadoch k nárastu cien dôjde,
toto zvýšenie bude najviac do 5 percent. Ak sa v odôvodnených prípadoch cena lieku zvýši, bude to len
výnimočne, napríklad ak pôjde o život zachraňujúci liek. Čo sa týka bežne, denne predpisovaných liekov
s doplatkami pacienta, výška úhrady ceny lieku zdravotnými poisťovňami sa nemení, ale doplatok pa-

Poradca ministra financií SR, Ing. Martin Fiľko, odpovedal na mnoho otázok účastníkom workshopu ADL.

cienta áno. Ak sa doplatok pacienta u niektorých liekov zvýšil, ide len
o mierne zvýšenie, ktoré má mať aj
výchovný cieľ, aby sa liekmi zbytočne neplytvalo.
Prezident ADL, Jaroslav Vasiľ
vyslovil obavy, medzi iným, aj v súvislosti s otázkou: „Ako bude postupovať MZ SR a MF SR, keď v dôsledku
tlaku na znižovanie cien budú z trhu
odchádzať zásadné lieky, len pre nemožnosť upravovať ceny smerom
hore, ak ich súčasné ceny sú pre okolité krajiny deštruktívne“?
Na túto otázku odpovedal Adam
Hlôška, riaditeľ Odboru kategorizácie, a cenotvorby a liekovej politiky MZ SR, ktorý povedal, že ministerstvo zdravotníctva nemá informácie o tom, že by akýkoľvek výrobca liekov sťahoval svoje výrobky z trhu liekov na Slovensku a dodal: „Ak by došlo k tomu, že zahraničný liek má odísť, budeme to riešiť. Riešenie máme. Vieme zabezpečiť takýto liek, ak keď na Slovensku nebude. Sme predsa v Európskej
únii“. Podľa slov ministra zdravotníctva R. Rašiho, farmaceutické firmy
akceptovali dané požiadavky a žiadny dôležitý liek z trhu liekov na Slovensku „neodišiel“. Na adresu dodávateľov liekov minister zdravotníc-
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tva po zodpovedaní všetkých otázok
ADL na workshope dodal: „Chceme
postupovať tak, aby ste prežili aj vy,
aj my. Chceme pritom zachovať pacientom komfort taký, aký majú“.
Člen prezídia ADL Sína Niku počas workshopu zdôraznil, že dodávatelia liekov, aj napriek dlhému času
ich splatnosti, ak ich nemocnica potrebuje, zvýšia časovú toleranciu
voči nej. No spýtal sa, či dôjde k návratnej finančnej výpomoci nemocniciam pri vyrovnávaní ich tohtoročných záväzkov voči dodávateľom liekov. Ako sme sa dozvedeli, Ministerstvo zdravotníctva SR finančnú výpomoc nemocniciam do konca tohto
roku poskytne a uchráni ich tak pred
hroziacimi exekúciami. Poradca ministra financií SR Martin Fiľko v tejto
súvislosti potvrdil, že peniaze na výpomoc nemocniciam sú pripravené,
musí sa však pri poskytovaní výpomoci dodržať príslušný procesný postup. Prezident ADL Jaroslav Vasiľ
na záver zdôraznil v mene dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok, že veria a majú dosť vedomosti
na to, aby lieková politika na Slovensku bola stabilizovaná a trvalo udržateľná.
Margita Škrabálková
Snímky: autorka

Riport: V náhradnom domove

Účinná a bezplatná pomoc

Na slávnosti 5. výročia „náhradného domova“ pre rodičov onkologicky chorých detí, zapálili sviečky
za deti, ktoré prehrali svoj boj s rakovinou.

Počas kultúrneho programu panovala v sále medzi prítomnými družná atmosféra.

Prezidenta Ligy proti rakovine Eva Siracká víta hostí slávnostnej recepcie.
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Liga proti rakovine 18. septembra tohto roku oslávila už 5. narodeniny „náhradného domova“ pre
rodičov detských onkologických
pacientov liečených v Detskej fakultnej nemocnici na bratislavských Kramároch.
Pred piatimi rokmi sa Liga proti
rakovine rozhodla vytvoriť v Bratislave ubytovacie zariadenie pre rodičov
hospitalizovaných detských pacientov. Viedlo k tomu poznanie problému mimobratislavských rodičov, ktorí počas pobytu svojich ťažko chorých detí v nemocnici často nemali
možnosť byť pri nich a byť im žiaducou oporou. Už 7. septembra 2004
otvorila prvé ubytovacie zariadenie
na Vlárskej ulici 5/A, neďaleko od Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave
na Kramároch. Poskytla v ňom ubytovanie v jedno-, dvoj- a troj- izbových
bytoch, vybavených ako plnohodnotne fungujúca domácnosť. Rodičia
v nich môžu s deťmi byť celé dni ako
v „náhradnom domove“, čo pomáha
deťom ľahšie zvládať náročný proces
liečby. Liga proti rakovine poskytla
ubytovanie v 1- a 2-izbovom byte najprv siedmim rodičom. Postupne sa kapacita náhradného domova rozšírila
aj o 3-izbový byt, čo umožnilo ubytovať 14 rodičov. Od marca 2006 pribudol ďalší 2-izbový a 3-izbový byt, čím
sa ubytovacie možnosti zvýšili na 20
osôb. Od svojho založenia až do augusta tohto roku ubytovacie zariadenie Ligy proti rakovine poskytlo ubytovanie 1472 rodičom, ktorých deti sa
krátko- či dlhodobo liečili v bratislavskej DFN na Kramároch na onkologické ochorenie.
Päť rokov nepretržitej prevádzky sa stalo dôvodom na oslavu v prítomnosti partnerov a hostí: zástupcov a zamestnancov Detskej fakultnej nemocnice (DFNsP) v Bratislave
na Kramároch, Ministerstva zdravotníctva SR, so zástupcom Ústavu experimentálnej onkológie SAV i účelového zariadenia Biont, ktoré Lige proti rakovine prenajíma priestory „náhradného domova“. Oslavovať prišli nielen rodičia, ktorí „náhradný domov“ momentálne využívajú, ale aj
rodičia, ktorí služby domova využívali v minulosti.

Speváčka Zuzana Smatanová s kapelou rozospievala všetkých hostí v sále.

Všetkých
príjemne
prekvapil pekný kultúrny program, v ktorom vystúpil aj kúzelník. Ten z balónov vyčaril srdce na znak veľkej lásky, ktorú pociťujú rodičia k deťom,
aj sloníka i psíka pre menších detských účastníkov oslavy. Podujatie spestril aj mím. Pôvabné a pútavé bolo aj vystúpenie detí z tanečnej skupiny Haló – haló. Deti zapálili aj sviečky na pamiatku tých malých pacientov, ktorí svoj boj s chorobou, žiaľ, prehrali. Spevom potešila všetkých i populárna speváčka Zuzana Smatanová, ktorá rozospievala celú sálu. Program moderoval známy herec Ady Hajdu. Pozrieť sa prišli aj moderátorky televízie Markíza,
Janka Hospodárová a Lenka Šóošová, ktoré prispeli, ako sa na oslave narodenín patrí, chutnou tortou.
Nasledovala prehliadka náhradného domova, kde oslava pokračovala
priateľskými rozhovormi a pohostením chutnými lahôdkami, ktoré pripravili sčasti aj vďační rodičia detí.
Čo dodať? Od roku 2004 náklady na ubytovanie dosiahli výšku 194 148,24 eur. Rodičom sú služby „náhradného domova“ poskytované bezplatne. Liga proti rakovine
hradí kompletne náklady na toto zariadenie z výťažku verejnej finančnej
zbierky Deň narcisov a z asignácie 2
percent darov z dane z príjmu právnických a fyzických osôb.
Margita Škrabálková
Snímky: autorka

So speváčkou spievali aj malé tanečnice z detského súboru Haló-haló, účinkujúce v programe.

Detský fond Slovenskej republiky oslovil 5. novembra všetky deti

Aby išli bezpečne do školy a zo školy
Detský fond Slovenskej republiky (DF SR) už druhý rok uskutočňuje úspešnú kampaň „Aby deti nezomierali“, v ktorej sa zameriava na zníženie úrazovosti detí na cestách. Tak
ako vlani 5. novembra, aj tohto roku
táto mimovládna organizácia, ktorá
aktívne chráni práva detí, poslala prvákom do základných škôl tisíce príveskov s reflexným smajlíkom, aby
si ich mohli pripnúť na školské tašky
tak, aby ich vodiči na cestách lepšie
videli. K tomu deťom pridali i malé,
farebné skladačky s textami a obrázkami znázorňujúcimi rôzne príklady

ako sa deti na ceste dostávajú do nebezpečných situácií. DF SR pripravil
aj listy dospelým, písané rukou dieťaťa s prosbou, aby cesta do školy
bola čo najbezpečnejšia.
Ako povedala Ing. Alena Synková, riaditeľka Detského fondu SR, podľa štatistiky Policajného zboru SR sa
v roku 2008 udialo na Slovensku 926
dopravných nehôd zavinených chodcami, z toho 267 nehôd zavinili deti a 28
detí v dôsledku dopravných nehôd
zomrelo. Do tejto kampane sa zapojilo aj Ministerstvo školstva SR, no tiež aj
Policajný zbor SR a ďalšie subjekty.
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Prívesky so smajlíkmi rozdávali deťom 5. novembra dobrovoľníci v spolupráci s policajnými hliadkami na 40 cestných prechodoch blízko základných
škôl v Bratislave a rovnako aj na piatich prechodoch pri školách v každom
krajskom meste na Slovensku, a to ráno
pred vyučovaním, aj popoludní počas
cesty detí zo škôl.
Aby sme predišli úrazu, treba deti
naučiť správať sa bezpečne aj na ceste, lebo sú to práve deti od 5 do 9 rokov veku, ktoré predstavujú druhú najrizikovejšiu skupinu spomedzi chodcov. V roku 2008 v SR celko-

Vľavo JUDr. Alexander Kliment, PPZ SR, Ing. Alena Synková, riaditeľka DF SR, PHDr. Štefan Matula, predseda DF SR, zástupkyňa finančnej skupiny ČSOB ,Mariana Záhradníčková a PaedDr. Ján Palkovič z MŠ SR.

vo zahynulo 184 chodcov pri dopravných nehodách. Rodičia by preto mali
byť prví, ktorí by mali učiť deti bezpečnému správaniu sa na cestách a mali by
vedieť, že až 40 percent smrteľných
úrazov detí sa stalo pri dopravných
nehodách. Dôležitým momentom,
ktorý môže rozhodnúť o bezpečnosti
dieťaťa na ceste, je jeho dobrá viditeľnosť. Rodičia sú tí, ktorí by sa mali starať
o to, aby ich deti boli výrazne oblečené
a na ceste dobre viditeľné, aj keď sú často drobnej postavy.
Ako zdôraznil PaedDr. Ján Palkovič, z Ministerstva školstva (MŠ SR), rezort školstva sa tematikou výučby predmetu dopravná výchova zaoberá dlhodobo. Od roku 2005 rozvíja koncepciu
dopravnej výchovy na základných školách. Zavedením povinnej výučby dopravnej výchovy podľa školských osnov
sa žiaci prvého stupňa základných škôl
priúčajú pravidlám cestnej premávky
nielen v škole, ale aj na dopravných ihriskách, ktorých sa v SR podarilo „oživiť“ už 45. Na základných školách majú
však v súčasnosti učebnice dopravnej
výchovy už aj pre žiakov všetkých ročníkov, teda od 1. až po 9. ročník. Okrem
toho MŠ SR zorganizovalo aj rôzne súťaže v znalosti dopravných predpisov,
napríklad: „Na bicykli bezpečne“,
v ktorých bude pokračovať.
Podľa slov JUDr. Alexandra Klimenta z Prezídia Policajného zboru
SR, Policajný zbor SR sa už 2. rok podieľa na kampani Aby deti nezomierali a okrem toho stále vykonáva ďalšie opatrenia na zníženie úrazovosti
na cestách.
Predseda Detského fondu SR
PhDr. Štefan Matula vyslovil poďakovanie všetkým zamestnancom DF SR
za to, že kampani Aby deti nezomierali venovali a venujú veľa času, aj nad rámec svojich pracovných povinností.
Margita Škrabálková
Snímky: autorka

Oprava:
Redakcia Humanity sa ospravedlňuje za chybu v predchádzajúcom
čísle Humanity - čísle 6-2009, kde
na strane 3, v článku: Aj oni sú naše
deti, bolo omylom či nedopatrením
nesprávne uvedené priezvisko riaditeľky Detského fondu SR. Správne
malo byť Ing. Alena Synková.
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Nový slovenský seriál o nástrahách internetu nielen pre deti

Projekt OVCE.sk a ďalšie cesty k prevencii

Nezisková organizácia eSlovensko, o.z. 8. októbra tohto roku
predstavila v spolupráci s partnermi nový vzdelávací projekt pre
deti a mládež OVCE.sk. „Krst žinčicou“ v plnej aule študentov Gymnázia Laca Novemeského v Bratislave vykonal známy slovenský herec Jozef Vajda spoločne s hudobníkom Patrikom Vrbovským. Študentom sa pri tejto príležitosti prihovorila štátna tajomníčka Ministerstva školstva SR Bibiána Obrimčáková, ako aj generálna riaditeľka Sekcie médií a audiovízie Ministerstva kultúry SR Nataša Slavíková a tiež tajomník Rady vlády pre prevenciu kriminality Jozef
Halcin a za komerčného partnera
projektu Denisa Šulcová, zo spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s.

Ilustrácia z nového animovaného seriálu o nástrahách internetu.

Projekt OVCE.sk prináša nový
slovenský animovaný seriál, ktorý
sa vracia k tradíciám pôvodnej kreslenej tvorby pre deti a mládež. Tento
seriál už dnes poznajú asi všetky tie
deti, ktoré denne sledujú televízne
vysielanie. Rodičov detí, ktorí sa s internetom stretajú len zriedka alebo
vôbec (a je ich nemálo) a programy
na televíznej obrazovke sledujú len
málo, by sme radi oboznámili s týmto
seriálom bližšie. Jeho prvé štyri časti sa citlivou formou venujú hrozbám
ako je pedofília, grooming (vytváranie dôverného vzťahu dospelého
s dieťaťom za účelom neskoršieho
sexuálneho zneužitia), zverejňovanie
a zneužívanie osobných údajov a fotografií na internete, rasizmus a xenofóbia, či otázka pravdivosti informácií uverejnených na internete.
Pre nižšiu vekovú kategóriu detí
seriál pôsobí ako prevencia, mládeži nastavuje zrkadlo jej nevhodného správania na internete. Treba však
zdôrazniť, že aj pre dospelých divákov
sú rozprávky tohto seriálu nielen zábavné, ale aj poučné. Rozprávky majú
klasickú podobu príbehu boja dobra
a zla so záverečným ponaučením. Využívajú pôvodné (archetypové) postavy ako múdry bača, naivný Jano,
nevinné ovečky, zlý vlk a podobne.
Zároveň odzrkadľujú súčasnú kultúru detí a mládeže a ich životný štýl.

Rozprávky režíroval popredný slovenský animátor Jaroslav Baran, autorom scenára je Miroslav Drobný.
Hlasy postavičiek v slovenčine nahral herec Jozef Vajda, v maďarčine
Csongor Kassai a v rómčine Patrik
Vrbovský. Dostupné sú i verzie pretlmočené do posunkového jazyka či
doplnené anglickými titulkami.
Partnermi projektu OVCE.sk sú:
Ministerstvo vnútra SR, Slovenský výbor pre UNICEF, spoločnosť T-Mobile
Slovensko, a. s. a spoločnosť SK-NIC,
a.s.
„Projekt OVCE.sk je súčasťou projektu Zodpovedne.sk, ktorého cieľom je šírenie osvety o rizikách internetu a nových technológií. Prostredníctvom príbehov zo sveta zvierat sme sa snažili deti zábavnou formou upozorniť na nástrahy virtuálneho sveta,“ povedal Miroslav Drobný,
prezident eSlovensko, o.z. Detský
internetový portál OVCE.sk prináša
okrem rozprávok aj rôzne hry, komiksy, maľovanky, tapety (obrázkové pozadia do počítača) či plagáty s motívmi oviec a baranov. Jedným z partnerov projektu Zodpovedne.sk, v rámci ktorého portál OVCE.sk vznikol, je
spoločnosť T-Mobile Slovensko. Šéfka korporátnej komunikácie tejto
spoločnosti Denisa Šulcová hovorí: „Internet a mobilná komunikácia
je dnes bežnou súčasťou života detí.
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Ich bezpečnosť vo virtuálnom svete
je pre nás prioritou a aj preto sme sa
rozhodli pre partnerstvo s eSlovenskom. Prísľub ochrany detí v tejto oblasti napĺňame konkrétnymi krokmi pripravujeme viaceré nástroje, ktoré
umožnia rodičom mať úplnú kontrolu
nad tým, aké webové stránky ich deti
navštevujú a na aké sa naopak nedostanú“.
Bezplatné semináre pre rodičov
Okrem toho eSlovensko, o.z,.
v spolupráci so spoločnosťou Macrosoft s.r.o. organizujú pre rodičov aj
bezplatné semináre o bezpečnejšom
používaní internetu a mobilných telefónov. Prvý zo série týchto seminárov v rámci projektu Zodpovedne.sk,
sa uskutočnil 9. septembra 2009
v priestoroch školiaceho centra spoločnosti Macrosoft s.r.o. na Škultétyho 1 v Bratislave. Nasledujúci seminár
sa uskutočnil na rovnakom mieste 11.
novembra tohto roku a záujemcovia sa naň mohli prihlásiť aj prostredníctvom online formulára na stránke www.zodpovedne.sk Takéto semináre sú určené širokej verejnosti,
ale najmä rodičom, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tom, aké riziká striehnu
na deti vo virtuálnom priestore a naučiť sa im predchádzať. Prednášajúci, ktorými sú odborníci z oblasti informačných technológií, detskej psy-

chológie a z praxe, oboznámili účastníkov o jednotlivých typoch ohrozenia, ako je napríklad grooming či online šikanovanie, o nežiadúcich činnostiach detí na internete i o ich účinkoch na detskú psychiku. Rodičia sa
tu majú možnosť priučiť, ako vhodne
komunikovať so svojimi deťmi o tom,
čo robia na internete a ako ich účinne
upozorniť, na čo si majú dávať pozor.
Dozvedia sa tiež o pripravovaných
nástrojoch od spoločnosti T-Mobile
zameraných na ochranu detí pred nevhodným obsahom na internete.
Téma, ktorá sa týka každého
Sexuálne znuežívanie detí patrí
na Slovensku k najzávažnejšm trestným činom a môže sa trestať odňatím slobody až na 20 rokov. Ani takýto prísny trest však nevykompenzuje
bolesť, ktorú si nevinné dieťa muselo
vytrpieť a bohužiaľ ani neodradí choromyseľných ľudí od páchania týchto
trestných činov hoci vedia, čo riskujú. Najsmutnejšie však na tom je, že
niektoré rany si dieťa so sebou nesie
celý život, čo ovplyvňuje jeho vzťahy
neskôr v partnerstve či v rodine. Hoci
je téma sexuálneho zneužívania detí
čoraz viac diskutovanejšou v médiách, u väčšiny ľudí dominuje postoj,
že ich sa to v skutočnosti netýka. No

práve naopak, táto téma sa týka každého z nás, pretože kým o týchto veciach nebudeme verejne hovoriť,
naše deti sa nedozvedia, ako sa treba
chrániť pred sexuálnymi deviantmi,
či pred inými ľuďmi, ktorí by ich chceli nejakým spôsobom zneužiť. Preto
sa snažíme venovať osobitnú pozornosť preventívnym projektom zameraným na deti. Chceme ich tak naučiť
rozlišovať medzi normálnym a podozrivým správaním dospelých, varovať
ich pred rizikovými situáciami, v ktorých sa môžu ocitnúť, ak niekomu až
príliš dôverujú a v každom prípade
ich motivovať k tomu, aby o probléme vždy niekomu povedali.
Ako čeliť nástrahám
Dňa 24. novembra minulého
roku sa v spolupráci s neziskovou organizáciou Zátišie – prameň nádeje začal realizovať pilotný projekt prevencie sexuálneho zneužívania detí a prevencie výroby detskej
pornografie. V novembri a decembri
2008 sa doň zapojili všetky základné a stredné školy v Nitre a od januára tohto roku aj ďalšie školy na celom
Slovensku. Cieľom projektu je poukázať na závažnosť tejto problematiky a zároveň ju pomôcť odtabuizovať
v spoločnosti. Informácie o nástra-

hách, ktoré deťom hrozia zo strany
pedofilov a o tom, čo robiť v prípade
sexuálneho zneužívania, možno nájsť
na billboardoch, plagátoch v školách, presklených tabuliach v mestách a internetovej stránke www.
stoppedofilom.sk. Projekt zahŕňa
prednášky pre deti a vzdelávanie výchovných poradcov na školách. Odbornými garantmi projektu sú prezident Policajného zboru SR Ján Packa a ministerka práce, sociálnych vecí
a rodiny Viera Tomanová. Webová
stránka, na ktorej sa môžu zneužívané deti anonymne prihlásiť, funguje
a prostredníctvom nej sa na neziskovú organizáciu Zátišie nakontaktovalo viacero detí. Podnety už rieši polícia.
Projekt Zodpovedne.sk, ktorý sa na Slovensku uskutočňuje už
od roku 2007, vychádza z komunitárneho programu Európskej únie Safer
Internet Plus, ktorý v súčasnosti prebieha takmer vo všetkých krajinách
EÚ. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie
o bezpečnom a zodpovednom užívaní internetu, a tak zabezpečiť prevenciu pred internetovou kriminalitou.
Zdroj: www.zodpovedne.sk

Rastie počet ľudí žiadajúcich liečbu drogových závislostí

Závislosť od abstinencie, krok ku zdraviu

V predvečer výročného stretnutia členov 14 klubov abstinujúcich
v Bratislave, ktoré sa konalo 7. novembra tohto roku v bratislavskom
Dome kultúry Ružinov, sa uskutočnilo stretnutie s novinármi. Organizátori ich upozornili na niektoré súvislosti na tému kríza a abstinencia,
ale ich aj pozvali na Deň otvorených
dverí. Na toto stretnutie zavítali lekári: MUDr. Ľubomír Okrúhlica,
CSc., riaditeľ štátneho Centra pre
liečbu drogových závislostí na Hraničnej ulici v Bratislave, MUDr. Daniela Cymbálová, obvodná lekárka,
terapeutka Mgr. Ivana Semző, ale aj
abstinujúci klienti, členovia klubov.
Z nich na stretnutie s novinármi
prišli: Laco, predseda klubu abstinujúcich, ktorý abstinuje 17 rokov, Kurt, abstinujúci od alkoholu 20 rokov, aj abstinujúci rekordér Dušan, ktorý abstinuje od alkoholu už 35 rokov, Ľuba,

ktorá abstinuje už 15 rokov, Mário
a Egon, ktorí patria k mladším abstinujúcim, Štefan a ďalší. Každý z nich
porozprával o tom, ako začal abstinovať, aj o tom, ako sa dnes triezvo pozerá na život okolo seba. Všetci sa zhodli na tom, že ak by prestali abstinovať,
kvalita ich životov by klesla prudko
dolu. Prečo?
Na túto otázku odpovedal Ľubomír Okrúhlica: „Všetci abstinujúci prešli peklom závislosti. Závislí od alkoholu sa stali veľa razy preto, že mali na to
genetické dispozície, ale aj preto, že
žili v prostredí, kde sa pitie alkoholických nápojov podporovalo. Odkedy
abstinujú, sa stali závislými zasa od abstinencie. Závislosť od abstinencie je
ale pre nich výhoda, ktorá ich oslobodzuje a je pre nich krokom ku zdraviu“.
Jednou z tém, ku ktorej sa vyjadril tiež, má názov kríza a abstinencia. Ako povedal, kríza, ktorá prišla, sa

25

dotkla všetkých oblastí, aj zdravotníctva. Predpoklady, že sa mnohé veci
vyriešia, sa nenaplnili a nie je isté, či
v roku 2010 budú potrebné kapacity a potrebné prostriedky rásť. Všeličo
sa vo svete pod vplyvom krízy zastavilo. Narástol však počet ľudí, ktorí žiadajú liečbu drogovej závislosti, aj závislosti od alkoholu. Tohto
roku sme zaznamenali aj prudký nárast chorobnosti a požiadavky na zdravotníctvo sú ešte vyššie, ale aj zdravotníctvo má svoje limity. Počas krízy veľa
ľudí prichádza o prácu a keďže začínajú mať čas starať sa aj o svoje zanedbané zdravie, chodia k lekárovi oveľa častejšie. Medzi nimi je aj mnoho závislých od alkoholu, ktorí sú už v pokročilom štádiu závislosti. Prichádzajú ako
ťažko chorí, už aj so zdravotnými následkami na pečeň, pankreas, ľadviny,
mozog. Sú to často ľudia starší než 50
rokov. Prichádzajú však aj ľudia mlad-

Na obrázku vľavo Laco, predseda klubu abstinujúcich v Bratislave - Petržalke, vedľa neho MUDr. Daniela Cymbálová, obvodná lekárka a Mgr. Ivana Semző, terapeutka klubu abstinujúcich..

MUDr. Ľubomír Okrúhlica, CSc., riaditeľ Centra liečby drogových závislostí na Hraničnej ulici
v Bratislave.

ší než 30 rokov. Pacientov, ktorí by sa
chceli odvyknúť od alkoholu a drog
pribúda. V porovnaní s obdobím pred
krízou, došlo k poklesu pitia alkoholických nápojov konzumentami. Ale
tí, čo sú závislí od alkoholu pijú ďalej,
ale ak majú finančné problémy, siahajú aj po lacnejšom alkohole, hovoril Ľ.
Okrúhlica a dodal: situácia s požívaním drog je podobná ako s alkoholom,
s tým rozdielom, že závislí od drog siahajú po viacerých rôznych drogách
súčasne. Ak títo ľudia prídu do centra pre liečbu drogových závislostí, ich
perspektíva sa zlepší a po začatí liečby je dobrá, zdôraznil Ľ. Okrúhlica ďalej pripomenul, že medzi týmito ľuďmi
je veľa slušných, aj živiteľov rodín, ktorí pracujú a žiadajú liečbu. Tohto roku

má klub abstinujúcich na Hraničnej ulici v Bratislave až dve tretiny takých členov, ktorí abstinujú dlhodobo. Dôležité je, aby sa ľudia nebáli ísť do liečby závislosti, zdôraznil Ľ. Okrúhlica
a dodal: „Boja sa stigmy narkomana,
ale treba prekonať tento strach a snažiť sa meniť pohľad ľudí na závislých“.
Áno, ide o chorobu, ktorá má názov, aj
číslo diagnózy.
A prečo usporiadali aj Deň otvorených dverí? Jednoducho preto, že
majú čo povedať celej spoločnosti. Napríklad, MUDr. Daniela Cymbálová,
ktorá bola v minulosti závislá od alkoholu a po liečbe vo veku 44 rokov začala abstinovať uviedla, že závislým treba pomáhať, umožňovať im nekomplikované liečenie (aj bez výmenných
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lístkov od praktických lekárov), ako sa
to robí v Centre liečby drogových závislostí na Hraničnej v Bratislave. Keď
sa niekto raz rozhodne prestať s alkoholom alebo drogami, môže tam jednoducho bez obáv a predsudkov prísť.
„Keď som ja skončila svoju liečbu, mala
som pocit, že som dĺžna odovzdávať
svoje vedomosti a skúsenosti z liečby
a doliečovania, ktoré som za 16 rokov
nadobudla, pretože aj dnes sa táto závislosť podceňuje ako ochorenie. Verejnosť stále nechce prijať, že ide tu
o diagnózu. So závislým nemožno pracovať ako s pacientom 3. kategórie“.
Lekárka Daniela Cymbálová je internistka, ktorá má v ambulancii vždy
veľa pacientov.
Pacienti, ktorí zistili, že je obvodná
lekárka, radi k nej do ambulancie prídu
pretože vedia, že sa aj v problematike
liečby závislosti dobre vyzná a aj preto, že im dodáva odvahu liečiť sa.
O tom, čo treba urobiť, aby ľudia
pochopili, že závislosť od alkoholu alebo od drog je choroba, porozprával
Laco, ktorý je predsedom Klubu abstinujúcich pri AT sanatóriu na Osuského 10 v Bratislave – Petržalke: „Treba viac urobiť v edukácii spoločnosti, najmä tam, kde je alkohol prijateľný
– na oslavách narodenín, na svadbách,
na diskotékach, skrátka tam, kde si ľudia pripíjajú na zdravie. Ako zdôraznil,
deti, ktoré oslavujú svoje narodeniny,
tiež zvyknú pozvať na ne svojich spolužiakov a nie je správne, keď im rodičia nakúpia na ich oslavu detské šampanské. Je to akoby ich chceli pripravovať na to, že je aj pre ne normálne
piť to detské šampanské a keď narastú
bude pre ne normálne oslavovať niečo pitím vína. Treba im ukázať a naučiť
ich, že normálne je naopak, nepiť žiadne alkoholické nápoje.
Tak, ako aj prítomní členovia klubov abstinentov hovorili o negatívnom vplyve krízy aj na nich a ostatných členov klubov, aj Laco pripomenul, že kríza sa dotkla všetkého, aj
ich výročného stretnutia. Pomohla im
však Mestská časť Ružinov a aj ružinovský Dom kultúry, ktorý poskytol svoje
priestory na výročné stretnutia klubov
abstinujúcich bezplatne, za čo im patrí
úprimná vďaka.
Margita Škrabálková
Snímky: autorka

Summary
Bridges to Family 2009
(page 3 – 4)

This year in September and October the
Children‘s Homes Friends Association
“Úsmev ako dar” (Smile as a Gift)
organized the 4th annual regional
conferences “Bridges to Family” with
the topic Social work with families. The
events were held first in Trnava and Nitra,
subsequently in Trenčín, Bratislava, Dolný
Kubín, Banská Bystrica, Prešov and Košice
under the auspices of Viera Tomanová,
Slovak minister of labour, social affairs
and family; Trnava University – the
Protection of Children and Family Rights
Institute and ZMOS (the Union of Slovak
Towns and Villages). Expert lectures and
workshops were a part of the programme.
The participants could share their practical
experience and discuss the main targets in
social work with families, on which families
to shift focus in their field work, how the local
authorities cooperate and provide support to
social workers, the feedback concerning the
return of children to their biological families,
their experience with cooperation of parents
raising a difficult child with behavioural or
learning disorders... with the aim to provide
efficient help to children. At the beginning
of Bratislava conference Jozef Mikloško,
chirman of the Children‘s Homes Friends
Association “Úsmev ako dar” emphasized
the merit of the conferences “Bridges to
Family”, due to which the meeting of experts
contributes to improvement of chidren‘s lives.
The main goal is – each child should have
a firm family.

We introduce:
Civic association
PRIESTOR pre Teba
(page 10 – 11)

The civic association PRIESTOR pre Teba
(Space for You) celebrated the other day
their first anniversary. It was registered at
the Slovak Ministry of Interior on October
31st, 2008. The founders are three creative
mothers of disabled children. The motto
of the association is “The wheelchair is my
legs”. During the first year of existence
the association achieved considerable
successes. We interviewed their chairman
Eva Krajčovičová to learn something about
their members, current activities and
future plans.
Who can become your member?
Even a child, a youngster, young adult with
physical, mental or combined disorder,

chronic disorder of motor system or a man
after an injury or accident can become our
member. Also parents, siblings, physicians,
health workers, teachers, special pedagogues
and other concerned persons and supporters.
What does your association offer?
It is above all information, counselling, care,
guidance and experience. We provide families
with little children with early support and
guidance by means of personal meetings,
lasting half an hour, in domestic environment
or agreed place. Information, discussion
events, advice, experience, seminars, inquiry
days, guidance in social and healthcare sphere,
methodical aid, pamphlets, articles. We offer
“MOBI courses” - courses of mobility and selfreliance for infants and young people in their
free time. Meeting up peers with a similar
destiny, sports activities, competitions, stays,
entertainment and adventure. We also invite
parents of disabled children to discussion
workshops, provide important instructions,
advice, experience, meetings, physio stays,
inquiry days, expert seminars and counselling
on social law and healthcare. We offer
accompaniment to medical examination
abroad. Siblings are offered stays in camps,
counselling and also MOBI courses, physio
stays, competitions, entertainment and
adventure.

Access to Drugs for All Patients
(page 19 – 20)

The Drug and Health Aids Suppliers
Association (Slovak acronym ADL)
organized a workshop on the topic Drug
policy yesterday, today and tomorrow. The
event was held in Bratislava on October
29th, 2009. Among invited guests there
was Slovak minister of health Richard
Raši, several representatives of the Slovak
Ministry of Health and Slovak finance
minister‘s adviser Martin Fiľko. On behalf
of numerous present drug suppliers
Jaroslav Vasiľ, ADL president, was the first
who approached minister. Mr Raši and
experts from the Slovak ministries of health
and finance subsequently responded to
twenty questions concerning drug and
health aids proposals, prospective drug
market and price policy in the next year.
According to Slovak health minister Raši in the
1990s there were 4,653 drugs on the market,
by January 1st, 2010 there will be 600 new ones
and all together there will be 5,158 on the
Slovak market, out of which 53 % without or
with a low supplementary fee up to 1 Euro. The
Slovak Heath Ministry‘s target is the highest
possible number of prescription drugs free
of charge so that drugs and health aids could
be accessible also for socially disadvantaged
citizens. Another target is the highest possible
number of top quality and modern drugs.

Slovakia has successfully hampered the
increase of drug costs. Comparison of first
three-month periods in 2008 and 2009 shows
significant increase of drug costs in Vysegrad
Four countries: 9.7% in Poland, 7% in Hungary,
more than 12% in the Czech Republic but in
Slovakia within the same period the increase
reached only 1.1%.

Project OVCE.sk
(page 24 – 25)

On October 8th, 2009 the non-profit
organization
eSlovensko,
o.z.
in
cooperation with their partners introduced
a new educational programme for infants
and youngsters OVCE.sk. At this occasion
Bibiána Obrimčáková, state secretary of
the Slovak Ministry of Education; Nataša
Slavíková, general manager of the Media
and Audiovision Department at the Slovak
Ministry of Culture; Jozef Halcin, secretary
of the National Crime Prevention Council
and Denisa Šulcová, representative of
T-Mobile Slovensko, a.s. (a commercial
partner of the project), approached
students. The project OVCE.sk launches
a new animated cartoon series which
revives our tradition of animated movies
for infants and youngsters. There is no doubt
that nowadays all children using the Internet
daily are familiar with the series. We would
like to bring it to the attention also to those
children and parents who hardly ever or even
never use the Internet (and they are not just
few). The first four parts sensitively deal with
dangerous issues as pedophilia, grooming
(establishing a close connection between
an adult and a child with the deliberate aim
of later sexual abuse), disclosure and misuse
of personal data and photos on the Internet,
racism and xenophobia or the issue of
information truthfulness on the Internet. The
series has preventive influence on younger
children, reflects unacceptable behaviour
of youngsters and for adults the stories are
not just entertaining but also instructive. The
stories are based on the classical conflict of
good and evil leading to a moral.
In Bratislava municipality there are sixteen
various institution providing social
services. One of them is the Social Services
Home for Senior Citizens with its seat in
the mansion of Stupava. This home in
cooperation with Bratislava municipality
organized this year on October 4th an
international conference Addiction in
Social Services Homes. The event was held
on the eve of the National teetotal day
which, since 1995, has been in Slovakia
on September 5th. Alcohol or medicament
addiction is often the case of elderly
people and therefore we deal with this
topic in our magazine supplement.
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