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Seniori – príležitosť alebo
hrozba pre Slovensko?

Let pre zvýšenie povedomia
o skleróze multiplex

Ako zmeniť
hrozivé štatistiky
Príloha:

Kontrola rakoviny na Slovensku
a návrhy na jej riešenie

Výstava ART BRUT

Trpezlivosť ruže prináša

Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, ktorý bol
10. októbra, Liga za duševné zdravie (LDZ) zorganizovala od
14. októbra do 7.novembra tohto roku výstavu, prvú svojho
druhu na Slovensku. Širokej verejnosti sa predstavili ľudia so
skúsenosťou s duševnou poruchou, ktorí sa dlhodobo venujú výtvarnej tvorbe pod vedením odborníkov v Galérii Nezábudka.
Výstava bola vyústením viacročnej spolupráce LDZ s talentovanými ľuďmi, pre
ktorých sa výtvarná
tvorba stala novou
náplňou života. Umelecké stvárnenie ich
vnútorného
sveta
prináša veľa zaujímavých momentov. Mnohé však ostali skryté za múrmi ústavných zariadení či stacionárov. V Zichyho paláci prvý raz
vznikla ojedinelá možnosť prezentovať takéto diela širokej
verejnosti. Objavovanie talentovaných pacientov v takýchto
zariadeniach bolo aj cieľom psychiatra MUDr. Petra Breiera, jedného zo zakladateľov LDZ. Liga
začala s touto skupinou autorov intenzívnejšie spolupracovať
od roku 2004. Tak sa
podarilo
postupne
vytvoriť
rozmanitú
kolekciu ich výtvarných diel. Organizátori tejto výstavy sa zhodli, že ich obrazy sa vyznačujú osobitným, individuálnym výtvarným rukopisom a spoločnú
majú osobitosť, autentickosť a
originalitu. Tieto charakteristiky
v roku 1945 nazval slovami „art
brut“ francúzsky maliar a teoretik Jean Dubuffet. A odborný garant výstavy, akademický
maliar Vladimír Kordoš (na
obrázku vedľa herečky Božidary Turzonovovej) na vernisáži
výstavy zdôraznil: „Dnes, keď
už človek často iba prijíma, je
mi sympatické, že títo autori cez
svoju tvorbu nie sú iba pasívnymi konzumentmi života. Myslím si, že je to niečo, z čoho by sa mnohí z nás mohli poučiť.
Robiť niečo tvorivé možno časom nebude iba terapia týchto
ľudí, ale aj naša“.

Tento rok - Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu – sa nachádza vo svojej poslednej štvrtine a je jasné, že do konca roka 2010 boj proti chudobe
a sociálnemu vylúčeniu určite neskončí, skôr naopak.
Samozrejme, nielen preto, že dôsledky svetovej finančnej
a hospodárskej krízy obyvatelia Slovenska stále pociťujú
v podobe vysokej nezamestnanosti, ktorá hlboko zasiahla
najmä rodiny nezamestnaných s viacerými deťmi, osamelé matky s deťmi a väčšinu
starých, osamelo žijúcich ľudí.
Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu však môže
Margita Škrabálková
byť v budúcom roku ešte ťažší,
pretože našej krajine naozaj treba šetriť, čo pocítia istotne aj občania s nízkymi príjmami. A akoby to nestačilo,
mnohé rodiny, ktoré počas tohtoročných povodní prišli
o strechu nad hlavou a celý svoj majetok, sa budú z tejto
prírodnej katastrofy musieť ešte dlho spamätávať a nielen rodiny, ale aj celé obce. Ako už vieme, vláda schválila
protipovodňové opatrenia, ktorých realizácia má v budúcom roku priniesť aj nové pracovné miesta. Opäť sa potvrdzuje, že všetko zlé je na niečo dobré.
Mnohí s napätím čakajú aj iné žiaduce zmeny a opatrenia, ktoré si postupne vyžiada aj starnutie populácie nielen
na Slovensku, ale aj v Európe. Nad občanmi visia mnohé
otázky, napríklad: Prinesie starnutie populácie aj na Slovensku to, že ľudia budú musieť odchádzať do dôchodku
neskôr? Budú voľné pracovné miesta aj pre tých, ktorí dávnejšie stratili prácu a nenašli ju ani neskôr, keď už zostarli? Bude niekde dosť práce aj pre absolventov škôl, ktorí
sa museli zaregistrovať na úradoch práce, sociálnych vecí
a rodiny a sú stále nezamestnaní? To všetko ukáže čas.
Budúci rok 2011 bude rokom dobrovoľníctva. A hovorí
sa, že dobrá vôľa všetko zdolá. Áno, dobrá vôľa a vytrvalé
úsilie o dosiahnutie veľkého cieľa – zvíťaziť nad chudobou,
istotne pomôže. Zostáva veriť aj, že trpezlivosť ruže prináša. Škoda, že trpezlivosť nerastie pri cestách a nemožno ju
chytiť ani na udicu. Vzácnosťou, akou trpezlivosť je, sa však
možno vyzbrojiť, a hoci to nie je zbraň, môže sa zísť. A nezabudnime, že k trpezlivosti patrí aj ľudskosť.

(ov)
Snímky: autorka
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Medzinárodný deň starších ľudí 2010
Pri príležitosti Medzinárodného
dňa starších ľudí sa 1. októbra tohto
roku v hoteli Bôrik v Bratislave uskutočnilo slávnostné stretnutie seniorov, zástupcov mimovládnych organizácií združujúcich starších ľudí,
s Rudolfom Chmelom, podpredsedom vlády Slovenskej republiky pre
ľudské práva a národnostné menšiny, ktorý je zároveň predsedom
Rady vlády SR pre seniorov a Rady
vlády SR pre osoby so zdravotným
postihnutím.
(pokračovanie na str. 4)
Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre
ľudské práva a národnostné menšiny
v neformálnej diskusii s predsedníčkou
Fóra pre pomoc starším, Ľubicou Gálisovou a Jolanou Javorkovou, riaditeľkou
Spoločného sekretariátu Rady vlády pre
seniorov a Rady vlády SR pre osoby so
zdravotným postihnutím MPSVR SR.

Poďakovanie od Slovenskej humanitnej rady
Prezident Slovenskej humanitnej
rady Ing. Ivan Sýkora dostal v septembri tohto roku predvolanie k notárovi
do Košíc, kde sa 21. septembra dozvedel správu, ktorú nikto zo Slovenskej
humanitnej rady nečakal. Nečakaná
správa sa týkala skutočnosti, že pani
Gizela Dudášová, rodená Bartková,
z obce Čečejovce na východe Slovenska, ktorá zomrela 30. júna 2010, odkázala v dedičskom konaní Slovenskej
humanitnej rade nemalú čiastku.

Predstavitelia SHR sú dojatí šľachetným činom nebohej. Potvrdzujú to aj slová prezidenta SHR, Ivana
Sýkoru:
„Vo svojom mene, ako aj v mene
vedenia a predsedníctva Slovenskej
humanitnej rady vyjadrujem in memoriam pani Gizele Dudášovej úprimnú vďaku za jej šľachetný skutok a za
to, že pri písaní svojej poslednej vôle
myslela aj na Slovenskú humanitnú
radu. Prostriedky, ktoré odkázala Slo-
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venskej humanitnej rade, budú využité na správnu a dobrú vec. Budú
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Peter Bódy, konzultant ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jozefa Mihála v diskusii
s Helenou Wolekovou, správkyňou Nadácie Socia.

Svojím príhovorom R. Chmel
umocnil príjemnú atmosféru celého
stretnutia. Mnohí seniori ho po úvodnom prejave postupne oslovovali a tak
sa v sále rozvinula neformálna diskusia
v priateľskom duchu. Podujatie pokračovalo pri občerstvení individuálnymi
rozhovormi aj medzi seniormi. Mnohí
sa navzájom uvideli po dlhšom čase
a tak mali o čom debatovať. Na podujatí sa zúčastnil aj Peter Bódy, konzultant
ministra Jozefa Mihála ako poverený
zástupca Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, ktorý s R. Chmelom
tiež neformálne diskutoval. Na pozvanie Márie Konečnej, tajomníčky Rady
vlády SR pre seniorov a Rady vlády SR
pre osoby so zdravotným postihnutím,
sa na tomto slávnostnom stretnutí zúčastnil aj Ivan Sýkora, prezident Slovenskej humanitnej rady.
(mš)
Snímky: autorka

Prehliadka pracovných schopnosti a zručností zdravotne postihnutých 2010

Desiaty ročník abilympiády
Brány Strednej odbornej školy
Na Pántoch v Bratislave sa 7. októbra tohto roku opäť, už desiaty
raz, otvorili, aby sa mohol začať
jubilejný ročník celoslovenskej abilympiády – súťažnej prehliadky
pracovných schopností a zručnosti
zdravotne postihnutých ľudí. Do 10.
októbra sa na tejto prestížnej akcii
zúčastnilo približne 140 ľudí z celého Slovenska. Súťažili v 22 disciplínach. Podujatie zorganizoval Zväz
telesne postihnutej mládeže v spolupráci s Ideálnou Mládežníckou
aktivitou, Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Inštitútom
pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím a Strednou odbornou školou a Odborným
učilišťom pre žiakov so sluchovým
postihnutím.
„Súťažiaci majú najväčší záujem
o počítačovú editáciu textu, hrnčiarstvo, košikárstvo, kaderníctvo, knihárstvo, modelovanie z hliny, vyšívanie
krížikovým stehom, o jazdu zručnosti,
modelovanie z hliny, reportážnu fotografiu a ozdobovanie medovníkov“,
povedala koordinátorka Abilympiády
Henrieta Horváthová. Ako ďalej zdôraznila, hlavným cieľom súťaže bolo
dokázať zdravému obyvateľstvu, že po-

stihnutý človek
môže
byť
rovnocenným partnerom
pri
v y ko n áv a ní
pracovnej
činnosti. „Aktuálny ročník
Abilympiády
je výnimočný aj tým, že
sme sa s našimi dobrovoľníkmi zapojili do projektu
72 hodín bez kompromisu“, dodala H.
Horváthová. Viacerí súťažiaci vnímali
Abilympiádu ako jediný spôsob vlastnej prezentácie a ako možnosť získania
nových pracovných miest.
„Keď sa pozriem na súťažiacich,
akí odchádzali spokojní, som spokojná
aj ja. Ľudia „súťažili“ aj v kamarátstve
a snažili si jeden druhému pomôcť.
Je dôležité, aby sme sa rešpektovali a
pomáhali si“, zhodnotila napokon H.
Horváthová. Odmenou víťazom boli
hodnotné vecné ceny a možnosť reprezentovať Slovensko na celosvetovom
finále Abilympiády, ktoré sa uskutoční
v roku 2011, v Južnej Kórei, ako informoval hovorca Abilympiády, Martin
Buzna.
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V zahraničí, ale aj na Slovensku sa,
ako oficiálny názov tohto prestížneho
podujatia používa anglické slovo Abilympics, kým v poslovenčenej podobe
je to Abilympiáda. Tento pojem vznikol
zložením slov Olympics of Abilities, teda
olympiáda schopností. Prvá Abilympiáda sa na Slovensku konala v decembri
1994. Pre Slovensko bol dôležitý aj rok
1997, kedy sa na zasadnutí Internacional
Abilympisc odhodlal Zväz telesne postihnutej mládeže kandidovať na uskutočnenie V. medzinárodnej Abilympiády.
„Od roku 1995 sa slovenskí talentovaní zdravotne postihnutí ľudia zúčastňujú aj celosvetových Abilympiád, kde
dosahujú vynikajúce úspechy. Za pätnásť rokov reprezentovali Slovensko
na celosvetových olympiádach schopností v Japonsku, v Austrálii, v Českej
Republike a v Indii, odkiaľ priniesli 11
medailí“, uzavrel M. Buzna.
Všetkým oceneným na X. Abilympiáde v Bratislave, srdečne blahoželáme. Veríme, že abilympiáde zostanú
verní aj v budúcnosti. Prajeme všetkým
účastníkom Abilympiády, aby svoje
schopnosti aj ďalej pestovali a svoje
zručnosti čoraz viac zdokonaľovali.
redakcia Humanity
Snímka: archív

Seniori – príležitosť, alebo hrozba
pre Slovensko?
Táto odborná konferencia s rovnomenným názvom bola súčasťou kampane STAROBA SA NÁS DOTÝKA. Uvažovať
o tom, ako konkrétne zlepšiť život seniorov a ako seniori môžu podporiť komunitu, prišli 21. októbra odborníci, politici
i samotní seniori. Nadácia SOCIA v tento
deň v spolupráci s Kanceláriou Svetovej
zdravotníckej organizácie na Slovensku a Magistrátom hlavného mesta SR
v Bratislave pripravila toto podujatie, na
ktorom predstavila možné prístupy k
zvyšovaniu kvality života seniorov najmä v mestskom prostredí a prezentovala seniorov ako živý zdroj príležitostí
rozvoja komunít. V úvode konferencie
vystúpila predsedníčka vlády SR, Iveta
Radičová s pôsobivým príhovorom, z
ktorého uvádzame:
„Ako odpovedať na výzvy, kto-

Iveta Radičová, predsedníčka vlády SR
a Helena Woleková, správkyňa Nadácie
SOCIA.
ré mladosť i staroba prinášajú? V demokratickej spoločnosti máme viacero
možností. Základná možnosť je, ako sa
sami budeme správať, akú vytvoríme
atmosféru v spoločnosti, aký priestor
vytvoríme jeden pre druhého, aký
priestor vytvoríme pri dialógu. Nebudem hovoriť známe fakty, ako sa nám
mení štruktúra spoločnosti vo vzťahu
k zamestnanosti, k produktívnemu, aj
post produktívnemu veku. Spomeniem
inú skutočnosť, že je úžasné, že naši rodičia, starí rodičia sú s nami dlhšie, že
ich môžeme mať blízko pri sebe a že
je v našich silách, aké im pripravíme
prostredie na aktívny život v takzva-

nom post produktívnom veku. Jed- priestor pre vzájomný rešpekt, úctu a
noducho, starká či starký je v príbehu lásku a na to nepotrebujeme žiadne zánašich rodín, bez nich všetci ostávame kony. Na to potrebujeme elementárnu
ochudobnení.
ľudskosť, konferenciu a kampaň, ktoJa si spomínam na mojich starkých, rú symbolizujú vráskavé ruky starého
ku ktorým som chodievala pravidelne človeka pri peknej mladej tvári, ktoré
tráviť letné prázdniny a hlavná spomien- vyjadrujú: „Sme tu medzi vami a chceka, ktorá mi zostala, je sloboda. Zrazu me byť s vami. Urobím maximum pre
tam nebola mamina s otcom, ktorí do- to, aby naši starkí boli súčasťou nášho
zerali na to, či mám pravidelne umyté života”.
ruky, či jem pravidelne to, čo je uvarené.
Veľmi podnetný bol aj príhovor
Starký mal pre mňa v pravom vrecku Heleny Wolekovej, správkyne Nadávždy čokoládu a v ľavom zasa cukríky. cie SOCIA, ktorá okrem iného, poveA napriek protestom, že sa mám riadne dala: „To, že otázky týkajúce sa miesta
stravovať, vždy mi nenápadne podsu- seniorov v spoločnosti považujeme
nul to, o čom vedel, že mám rada. Trávil za vysoko aktuálne, chceme zvýrazniť
so mnou čas plný rozhovorov. Celý svoj aj názvom samotnej konferencie. Čím
produktívny život prežil ako robotník skôr sa začne o starobe hovoriť, tým
na železnici. Ale múdrosť, ktorá z neho skôr prídeme na dobré a zároveň realisálala, mi zostala dodnes. Pokoj, zmier zovateľné riešenia. Seniori nemôžu byť
a najmä schopnosť vnímať v živote a vo «problém» samoprávy alebo štátu. Pri
svete aj to pozitívne. Čaro nášho vzťahu súčasných demografických odhadoch
spočívalo v tom, že starkí na mňa mali sa musí meniť postoj celej spoločnosti
čas. Mali čas sa so mnou zhovárať, veci k nim. Sme radi, že tentokrát sa k nám
vysvetľovať a najmä, mali hlboké po- pridali aj komerční partneri, aby aj oni
znanie o veciach, ktoré mňa ešte v živo- povedali ako biznis vníma seniorov“.
te iba čakali. Preto, žime s nimi, aby mali
Viacero cenných myšlienok hodoni šancu žiť s nami. Nech majú šancu ných zamyslenia uviedla vo svojom
naplno rozdávať svoje hlboké poznanie prejave aj Darina Sedláková, riaditeľka
a hlavne neuveriteľne hlbokú lásku.
Kancelárie Svetovej zdravotníckej orgaDôstojnosť a úcta to je to, čo star- nizácie na Slovensku.
Hlavným cieľom konferencie bolo
šej generácii nielen dlhujeme, ale čo
máme jednoducho povinnosť vytvá- predstaviť stratégie, ktoré majú potencirať. Nebudem spomínať, aké budeme ál zvýšiť kvalitu života seniorov. Fundoprijímať zákony,
čo budeme robiť
s dôchodkami,
aké sú dôchodky nízke, ako
nám nefungujú
niektoré sociálne zariadenia,
čo vieme urobiť
v oblasti sociálnych služieb,
v oblasti dlhodobej starostlivosti, ktorú máme.
Máme veľa možností urobiť to,
čo vieme. Ale to,
čo určite vieme Na obrázku Vladislav Matej, riaditeľ Nadácie Socia (prednášajúurobiť bez obáv ci), vpravo Darina Sedláková, riaditeľka kancelárie Svetovej zdraa bez ohľadu na votníckej organizácie na Slovensku (za predsedníckym stolom),
finančné zdro- vedľa nej uprostred Viktor Kouřil, predseda predstavenstva Životje, je: vytvoriť nej poisťovne ING., a.s. a vľavo Elena Gubová, dôchodkyňa.
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vaný príspevok na vysokej úrovni v tomto smere predniesol Vladislav Matej,
riaditeľ Nadácie SOCIA, ktorý pripomenul aj historické korene preukazovania
úcty k starším, ktoré sú zakotvené na prvom mieste aj u kresťanov, v podobe prvého prikázania v biblii: „Cti otca svojho
a matku svoju“. Vladislav Matej poukázal
i na odkazy úcty k starším nachádzajúce sa tiež aj v koráne. Vo svojom prejave
zdôraznil aj to, že na Slovensku žijú mnohí seniori, ktorí sú, napriek pokročilému
veku a popri svojich zdravotných ťažkostiach a zdravotnom postihnutí veľmi aktívni a sú pozitívnym príkladom. Takým
je, napríklad, aj pán Vojtech Bradavka
z Rožňavy, ktorý po úraze zostal na invalidnom vozíku, ale napriek tomu, ani
teraz, keď už má 85 rokov, sa neutiahol
do samoty medzi štyrmi steny, ale denne
a čulo komunikuje so svojimi najbližšími,
priateľmi a známymi, najmä prostredníctvom internetu. Má dokonca svoje
webové stránky, ktoré ho naučil vytvárať
jeho syn.
Takisto veľmi kvalitný príspevok predniesol na konferencii aj Viktor Kouřil,
predseda predstavenstva ING, Životná poisťovňa, a.s., ktorý vyzdvihol seniorov ako
dôležitú súčasť spoločnosti.
Nedá sa zabudnúť ani na dojímavé slová, ktoré na konferencii predniesla
mama, stará mama a dôchodkyňa, Elena
Gubová: „Zaujala ma názorná ilustrácia

letáku tohtoročnej kampane ako sa nás
veľmi staroba dotýka. Naše celebrity majú
na ňom krásnu, mladú tvár a zvráskavené
zopäté ruky. Áno, takýto je život, chcem
apelovať na tých mladších, to krásne,
mladé a schopné sa tak rýchlo pominie a
príde obdobie vzdávania sa všetkého, čo
znamenali, čím sa zaoberali. Aby nemuseli
riešiť tie isté problémy, ktorými prechádzame my, seniori, musia sa aktívne postaviť k
riešeniu uvedených problémov, a to nielen
svojimi zmenenými postojmi k starobe, ale
aj napomáhaním k ich odstráneniu“.
Konferencia bola príležitosťou predstaviť aj seniorov, ktorí znamenajú prínos pre rozvoj
mestských častí,
v ktorých žijú,
ale aj poukázať
na
potenciál,
ktorý nie je stále
dostatočne využitý v prospech
spoločnosti. Na
konferencii boli
aj zástupcovia
Plagát s heslom Sta- verejnej správy,
roba sa nás dotýka
mimovládnych
organizácií, medzi ktorými nechýbal
ani Ivan Sýkora, prezident SHR. Prišli aj
zástupcovia poskytovateľov sociálnych
služieb ako napríklad, riaditeľ Domova
sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieľ v Stupave, Pavol Podmajer-

ský, ktorý je tiež prezidentom Združenia
abstinentov Slovenska. Medzi účastníkmi
nechýbali ani zástupcovia akademickej
obce, napríklad, známy lekár, profesor
MUDr. Pavel Traubner.
Na konferencii odznelo veľa aktuálnych, zaujímavých príspevkov, napríklad aj na tému: Dlhodobá starostlivosť
o staršie osoby – neformálna starostlivosť a kvalita služieb, ktorý predniesla
Doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc.,
riaditeľka Inštitútu pre výskum práce
a rodiny.
Nemožno neuviesť, že oganizátorom
sa touto konferenciou podarilo nemálo ľudí utvrdiť v presvedčení, že seniori
skutočne nie sú hrozbou, ale príležitosťou pre Slovensko a že nastal čas, aby sa
Slovensko zaradilo medzi krajiny, ktoré si
vážia hodnoty, vytvorené generáciou rodičov a starých rodičov.
Margita Škrabálková,
Snímky: autorka
Poznámka k prvej snímke na prednej
obálke:
Na obrázku sú účastníci konferencie
Ivan Sýkora, prezident SHR (vľavo), Pavol
Podmajerský, riaditeľ DSS a zariadenia
pre seniorov v Stupave (vpravo), Katarína
Brychtová, MPSVR SR (uprostred), Kveta
Repková, riaditeľka Inštitútu pre výskum
práce a rodiny (v pozadí).

Dve ocenenia Slovenskej humanitnej rade
Prezident SHR, Ivan Sýkora, prevzal začiatkom novembra tohto roku
od Združenia miest a obcí Slovenska
(ZMOS) Pamätnú plaketu za dlhoročnú spoluprácu pri rozvoji miestnej
územnej samosprávy.

Pamätnú plaketu odovzdal prezidentovi SHR predseda ZMOS, Michal
Sýkora na 21. zasadaní Rady ZMOS-u
dňa 2. novembra 2010 v hoteli Patria
na Štrbskom plese. ZMOS týmto vyjadril vďaku za pomoc Slovenskej humanitnej rady pri riešení
konkrétnych prípadov
materiálnej aj sociálnej
pomoci
hendikepovaným starším občanom a tiež pomoci pri
umiestňovaní zdravotne postihnutých starších ľudí do zariadení,
v ktorých našli lepšie
podmienky pre svoj život a zlepšenie svojho
zdravotného stavu.
O štyri dni nato,
6.novembra
2010 preIvan Sýkora, prezident SHR s  Pamätnou plaketou od Zdruvzal
Ivan
Sýkora
v hoteli
ženia miest a obcí Slovenska a s Pohárom vďaky od ZvrBellevue
v
Starom
Smochovaného rádu Maltézskych rytierov.
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Pamätná plaketa od ZMOS-u pre SHR za
dlhoročnú spoluprácu pri pomoci starším
hendikepovaným ľuďom.
kovci ďalšie ocenenie pre Slovenskú
humanitnú radu – Pohár vďaky z rúk
Petra Mikulášika, zástupcu Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov na
Slovensku za aktivity vykonané v prospech ľudí odkázaných na pomoc, ktorí pomoc žiadali a ktorí ju skutočne aj
potrebujú.
(mš)
Snímky: autorka

Lienka pomoci
Nadácia SOCIA v predvečer Medzinárodného dňa starších ľudí informovala o vyhlásení verejnej SMS zbierky
LIENKA POMOCI, ktorá pomáha seniorom, aby mohli čo najdlhšie žiť doma,
v prostredí, ktoré majú najradšej.
Starší ľudia môžu svoj život prežiť
dôstojne a aktívne. Napriek zdravotným obmedzeniam, menším príjmom
a väčšej zraniteľnosti. Sami sa potrebujú vyrovnať so svojimi obmedzeniami.
Ale aj spoločnosť okolo nich sa potrebuje naučiť vytvárať prostredie, kde sa
budú cítiť bezpečne a dobre. Vo svetle

súčasných demografických prognóz je
to viac než potrebné.
Zbierku LIENKA POMOCI môže
verejnosť podporiť viacerými spôsobmi – najjednochušie je poslať darcovskú SMS na číslo 877 vo forme DMS
(medzera) LIENKA alebo prispieť cez
darcovský portál dakujeme.sk. Prispieť Lienke pomoci môžete do 31. 12.
2010. Do konca januára vyhlási nadácia
SOCIA výzvu na predkladanie žiadostí
pre mimovládne neziskové organizácie, obce a mestá.
Vďaka spontánnej podpore zná-

mych tvári vznikol nápad vytvoriť aj
kalendár na rok 2011. Tvoriť ho budú
špeciálne fotografie Dominiky Cibulkovej, Luboša Kostelného, Zlatice Puškárovej, Zuzany Mauréry, Heleny Krajčiovej a Lukáša Latináka. Jedinečné
potréty nafotil fotograf Martin Friedner.
Mladým tváram prepožičala ruky 85-ročná Bratislavčanka. Kalendáre sa v priebehu októbra dostali na pulty dvoch
obchodných reťazcov a dvoch kníhkupectiev. Presnejšie informácie nájdete
na www.lienkapomoci.sk.
(red)

Členovia SZSM vítali na letisku Aeroklubu v Martine lietadlo z USA

Let pre zvýšenie povedomia o skleróze multiplex
Večer, 25. septembra tohto
príznaky)“, MUDr. Branislav Obšitroku pristálo na letisku Aeroník, na tému: „Urológia a skleróza
klubu v Martine lietadlo Cessna
multiplex“, Emília Kunovská, zdra340 so štvorčlennou posádkou
votná SM sestra z Neurologickej
na čele s Andrei Floroiu, ktorý sa
kliniky NsP v Trnave a Katarína
spolu so svojím tímom rozhodol
Koniarová, zdravotná SM sestra
preletieť ponad 33 krajín. Tento
z DFNsP na Kramároch, v Bratislalet „fly for MS“ mal veľký cieľ:
ve. Odborníci informovali prítomzvýšiť povedomie o skleróze
ných o možnostiach spoločných
multiplex a pri tejto príležitosti
stretnutí v 33. kluboch sklerózy
uskutočniť aj finančnú zbierku
multiplex na Slovensku. Rodičia,
v prospech pacientov so skleróktorí sa zúčastnili na tomto stretzou multiplex. Podporiť zbierku
nutí novodiagnostikovaných detí
a aktivity Slovenského zväzu
so sklerózou multiplex, sa dosklerosis multipex môžete do
hodli, že sa budú združovať pri
konca tohto roka. Viac informá- O slávnostné privítanie posádky amerického lietadla Slovenskom zväze sclerosis multina letisku Aeroklubu v Martine sa postaral organizačný plex v Sekcii rodičov detí, dorastu
cií na www.szsm.szm.sk.
„Našu kampaň sme vytvorili tím SZSM, pod vedením Jarmily Fajnorovej, prezidentky a mládeže. Táto sekcia má byť odpreto, aby sme pohli so svetovou SZSM (na obrázku vpravo). Na obrázku je medzi dvomi súhlasená a schválená na najbližmienkou a pomohli finančnými členmi posádky lietadla CESSNA aj profesor MUDr. Pavel šom Valnom zhromaždení SZSM.
prostriedkami, ktoré sú nedostup- Traubner, čestný prezident SZSM a tiež Lucia Hablovičová „Táto akcia, jedinečná svojho
né. Minimálne chceme vyhliad- a Aneta Valentová, vicemiss Slovensko v roku 2009.
druhu, vyjadrila úsilie -sústrediť
kovým letom urobiť radosť tým,
globálnu pozornosť na sklerózu
Po prílete americkej posádky na Sloktorí stratili svoju mobilitu, a tým aj
multiplex“, povedala na stretnutí
slobodu kvôli tejto chorobe” dodal Andrei vensko sa uskutočnilo aj významné stret- v Turčianskych Tepliciaich Jarmila FajnoFloroiu, ktorý s posádkou vyštartoval z New nutie, ktoré organizoval 25. a 26. septem- rová, prezidentka SZSM.
Yorku 30. augusta 2010 po trase, ktorá mala bra Slovenský Zväz sclerosis multiplex
42 tisíc kilometrov a viedla ponad Spojené pre novodiagnostikovaných pacientov
(mš)
Štáty Americké, Európu, aj Áziu. Aj napriek so sklerózou multiplex, dospelých, ako
Snímky: archív
oneskorenému príchodu lietadla na Slo- aj deti v sprievode rodičov, v neďalekých
vensko a zhoršenému počasiu, sa tímu Turčianskych Tepliciach. Na tomto stret- Poznámka k 2. snímke na obálke:
Fly for MS podarilo zrealizovať tri vyhliad- nutí so svojimi prednáškami vystúpili:
Slávnostné chvíle príletu amerického
kové lety pre 12 slovenských pacientov so Prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., čestný lietadla na letisko Aerokulubu v Martine. Na
sklerózou multiplex. Podujatie, na ktorom prezident Slovenského zväzu sklerosis obrázku sú deti v slovenských ľudových krosa zúčastnilo asi 40 ľudí, podporil aj Prof. multiplex (SZSM), Doc. MUDr. Pavol Sýko- joch a Peter Jarabák, pacient so sklerózou
MUDr. Pavel Traubner, Lucia Hablovičo- ra, PhD., prednosta DFNsP na Kramároch multiplex, jeden tých, ktorí dostali príležitosť
vá, Aneta Valentová – vicemiss Slovensko v Bratislave na tému: „Deti a skleróza mul- zúčastniť sa aj na jednom z troch vyhliadkov roku 2009 a zástupkyňa mesta Martin, tiplex“, MUDr. Tatiana Alakšová na tému: vých letov lietadla Cessna nad Slovenskom
„Život s roztrúsenou sklerózou (očné s eSMkármi na palube.
pani poslankyňa Ferencová.
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Lekár radí: Aj nefarmakologické prístupy k aktivizácii seniorov v liečbe Alzeheimerovej choroby
V dňoch 21. a 22. septembra tohto roku sa v Bratislave uskutočnila v poradí už druhá, veľmi významná Medzinárodná
konferencia s názvom Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzeheimerovej choroby II, na ktorej
odzneli mnohé, veľmi aktuálne a zaujímavé informácie zahraničných, ale aj známych slovenských odborníkov ako je Prof.
MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr. h. c., riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV, ktorý priblížil účastníkom štádiá a rozmach
Alheimerovej choroby v ľudskom mozgu, ako aj Doc. MUDr. Daniely Ostatníkovej, ktorá veľmi pútavo hovorila na tému:
„Pamäť ako súčasť poznávacích (kognitívnych) procesov“. Cenná bola aj prednáška britského profesora Antony Bayera,
vedúceho geriatrického oddelenia Cardiff Univerzity a šéfa Memory tímu, špecialistu na klinické služby poskytované ľuďom s demenciou, na tému: „Intervencie podporujúce kognitívne funkcie vo vyššom veku“. Na konferencií odznelo ešte
ďalších desať cenných príspevkov, ktorým by sme radi príležitostne poskytli v Humanite miesto. Tentoraz však uvádzame
aspoň jeden z príspevkov, a to PaedDr. Márie Čunderlíkovej, riaditeľky centra MEMORY v Bratislave s názvom:

Efekt kognitívneho tréningu na pacientov
s demenciou

Prof. Michal Novák
Poznávací (kognitívny) tréning čoraz
viac zaujíma pozornosť profesionálov zaoberajúcich sa rôznymi stupňami kognitívneho postihnutia až demenciou. Jeho
konečným cieľom je stabilizovať alebo
spomaliť kognitívny úpadok s tým, že
to prospeje jedincovi v každodennom
živote.

PaedDr. Mária Čunderlíková

Doc. MUDr. Daniela Ostatníková
Kognitívny tréning nemá nahradiť
farmakologickú terapiu, môže však pomáhať zlepšovať terapeutické výsledky.
Na podporu zlepšenia kognitívnych
funkcií pacientov pomocou tréningu
je v literatúre prezentovaných viacero
štúdií, jeho efekt však nebol s konečnou
platnosťou dokázaný najmä z metodologických dôvodov. Štúdie sú uskutočňované rôznymi postupmi, je náročné
zjednotiť ich závery, keďže napríklad,
tréningy vykonávajú viaceré osoby, rozdielne sú spôsoby aj prístup voči pacientom.
V našom príspevku prezentujeme
čiastkové výsledky 2,5-ročného projektu s názvom „Nefarmakologické prístupy stimulácie kognitívnych funkcií
u pacientov s Alzheimerovou chorobou
evaluované pomocou zobrazovacích
a proteomických biomarkerov“. Cieľom
projektu je štúdium vplyvov stimulácie
kognitívnych funkcií u pacientov s Alzheimerovou chorobou, na zlepšenie
kognitívnych a klinických parametrov, a
tým očakávaný priamy zdravotný benefit pre pacienta. Ide o kombináciu farma-
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Prof. Antony Bayer
kologickej liečby a nefarmakologického
prístupu. Predpokladáme, že program
kognitívneho tréningu je efektívny najmä v počiatočnom, miernom stupni
demencie, kedy má pacient dostatok
kognitívnych rezerv, ktoré môžu byť použiteľné v jeho prospech.
I.	etapa projektu bolo obdobie
vyhľadávania a výberu pacientov. Uskutočnili sme ho skríningom kognitívnych funkcií,
selekčné kritéria pre zaradenie
pacientov do štúdie sme zvolili
na základe skóre v teste MMSE
podľa Folsteina (20 - 24 bodov),
reprezentujúceho Alzheimerovu chorobu mierneho stupňa.
Nasledovali ďalšie odborné
vyšetrenia, v prípade, ak išlo
o diagnózu Alzheimerova
demencia bez vaskulárnych
zmien, bol pacient zaradený do
štúdie, začal byť liečený inhibítormi cholínesterázy a začal navštevovať kognitívny tréning.
(pokračovanie na strane 9)

(dokončenie zo strany 8)
II.	etapa projektu - intervencia
kognitívnym tréningom
III.	etapa projektu - po absolvovaní
kognitívneho tréningu, po 12 mesiacoch, nasledovali vyšetrenia,
ktoré pacient absolvoval aj na začiatku, pred vstupom do štúdie.
Kognitívny tréning každého pacienta
zaradeného do štúdie prebieha nasledovne: individuálne 12 stretnutí, ďalších 6
mesiacov v skupine – 24 stretnutí, posledné 3 mesiace opäť individuálnou formou
- 12 stretnutí, vždy 1-krát týždenne. Metódy: cvičenia pero - papier, koncentračnopohybové cvičenia, počítačový program.
Trénované domény: pozornosť, pamäť, rečové schopnosti, vizuálno-priestorová orientácia, expresívne funkcie. Pre
individuálny tréning sme sa rozhodli
z dôvodu lepšej spolupráce s pacientom,
zmapovania rozsahu funkčnosti jeho
kognitívnych schopností, motivovať ho k
tréningu a nadviazať spoluprácu s rodinou
pacienta. Nasledujúcich 6 mesiacov prebieha v skupine. Tvorí ju 10 – 15 účastníkov,
s porovnateľnou úrovňou kognitívnych

schopností. Náplňou skupinových stretnutí sú koncentračno-pohybové cvičenia,
cvičenia orientácie v čase a v priestore,
cvičenia krátkodobej a dlhodobej pamäti,
verbálne schopnosti. Predpokladáme, že
skupinovou dynamikou sú pacienti motivovaní k využívaniu zachovaných kognitívnych schopností, sociabilite, komunikácii.
Za významný benefit skupiny považujeme
vzájomnú spätnú väzbu účastníkmi. Záverečné tri mesiace kognitívneho tréningu
sú opäť realizované individuálnou formou
a ich náplňou je kognitívny tréning pri počítači. Pacienti získavajú manuálne, pohybové či mentálne aktivity prostredníctvom
zvoleného PC programu. Zameranie tréningu: koncentračné cvičenia, matematické a logické operácie, vizuálno priestorová
orientácia, stimulácia expresívnych funkcií.
Doterajšie závery:
Z celkového počtu 404 pacientov, ktorí
sa zúčastnili počiatočného vyšetrenia pre
poruchy pamäti, bolo do štúdie zaradených
11 pacientov. Z nich 7 pacientov (2 ženy a 5
mužov) absolvujú pravidelne 1-krát týždenne kognitívny tréning, 4 pacienti (1 žena, 3
muži) kognitívny tréning neabsolvujú.

V súčasnosti nie sú ukončené všetky
potrebné záverečné vyšetrenia všetkých
pacientov štúdie a k dispozícii máme iba
predbežné záverečné výsledky, z tohto
dôvodu ich neuvádzame. Uvádzame
však skúsenosti, ktoré sú nevyhnutné pre
úspešný priebeh kognitívneho tréningu:
spolupráca špecialistov – lekárov aj trénerov kognitívnych funkcií; stabilné priestory na vykonávanie tréningu kognitívnych
funkcií; kvalitné a motivujúce tréningové
úlohy, dostatok didaktických pomôcok.
I keď ide o pacientov v počiatočnom štádiu Alzheimerovej choroby, ktorí nezriedka žijú sami vo svojich domácnostiach. Za
najdôležitejšiu považujeme spoluprácu
rodiny, ktorá podporuje a „zabezpečuje“
pravidelnú účasť pacientov na tréningu,
na kontrolných vyšetreniach u špecialistov, sleduje užívanie liekov a na neposlednom mieste je významnou emocionálnou podporou pacienta.
Závery budú sumárom výsledkov
všetkých vyšetrení, ktoré budeme štatisticky vyhodnocovať a publikovať po
skončení projektu.
Mária Čunderlíková
Snímka: (mš)

Aktuálne: Odborné konferencie Mosty k rodine 2010

Pomoc rodine v kríze
Spoločnosť Úsmev ako dar organizuje už 5. ročník konferencií Mosty
k rodine, ktoré sa konali v každom
krajskom meste v priebehu septembra a októbra tohto roku. V Bratislave sa konferencia konala 6. októbra
v hoteli Tatra. Na konferencií vystúpili odborníci na sociálnu prácu so Slovenska a zo zahraničia. Konferencia
mala názov: Kam kráča rodina v Európe a na Slovensku a ako jej vieme
pomôcť.
Záštitu nad konferenciami prevzal
generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, MUDr. Ivan Juráš,
ktorý konferenciu príhovorom aj otvoril.
O skúsenostiach so záchranou rodín v kríze následne hovorili odborníci z Čiech aj
zo Slovenska, najmä Věra Bechyňová,
riaditeľka českého Centra pre sanáciu
rodín STŘEP či Doc. PhDr. Eva Mydlíková PhD., z Katedry sociálnej práce Pedag. fakulty Univerzity Komenského.
Už päť rokov Spoločnosť priateľov
detí z detských domovov Úsmev ako dar
vďaka konferenciám Mosty k rodine spája odborníkov z oblasti práce s rodinou.

Témou tohtoročného V. ročníka konferencií „Mosty k rodine” je sociálna práca s rodinou. Hovorilo sa aj o výsledkoch
Hodnotiacej správy Rodina v Európe
2009, ktorú pre Európsky parlament vypracoval neštátny Inštitút pre rodinnú politiku. Podľa nej pokračuje vymieranie Európy. Alarmujúce je, že v nových členských
krajinách je situácia horšia ako v pôvodnej
európskej pätnástke. Žiadna krajina EÚ nedosahuje hranicu 2,1 narodeného dieťaťa
na jednu ženu vo fertilnom veku, ktorá je
potrebná na prežitie spoločnosti. Absolútne najnižšia je pritom pôrodnosť práve
na Slovensku (1,25 dieťaťa na ženu).*
Odborníci predniesli konkrétne príklady sociálnej práce, ktorej cieľom je
zabrániť rozpadu rodín. Úsmev ako dar
teší, že aj nová vláda Slovenskej republiky
si v programovom vyhlásení dala za cieľ
podporovať sanáciu rodín v kríze v snahe
zabrániť odoberaniu detí rodičom a ich
umiestňovaniu do detských domovov.
Aj spoločnosť Úsmev ako dar vykonáva sanácie rodín v kríze. V minulom roku
(2009) jej sociálni pracovníci poskytli poradenstvo a pomoc 1 250 rodinám v kríze

9

a 470 náhradným rodinám. Do pôvodnej
biologickej rodiny sa Úsmevu ako dar podarilo vrátiť 15 detí a pre 45 detí našiel náhradných rodičov. V súčasnosti pripravuje
Spoločnosť program PRIDE na rozvoj
rodičovských zručností pre rodičov,
ktorí túžia lepšie chápať svoje deti.
Ďalšie, regionálne konferencie Mosty k rodine sa uskutočnili postupne,
v čase od 28. 9. do 14. 10. tohto roku
v Trenčíne, Nitre, Trnave, Bratislave,
Dolnom Kubíne, Banskej Bystrici Prešove a Košiciach, a to aj vďaka pomoci
EÚ a štátneho rozpočtu SR na základe
programu Európskeho roka boja proti
chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010.
Andrea Hajdúchová
Spoločnosť priateľov detí
z detských domovov Úsmev ako dar
* Hodnotiaca správa Rodina v Európe
2009. Madrid: Inštitút pre rodinnú politiku
(IPF), 2009 nájdete na webovej stránke:
http://www.scribd.com/doc/22418149/
Report-Evolution-on-the-Family-in-Europe-2009).

Predstavujeme:

Občianske združenie Spojme srdcia
pre zdravie
Občianske združenie Spojme srdcia pre zdravie vzniklo 1. júna 2006
v obci Stročín, okres Svidník. Zakladateľom tohto občianskeho združenia a zároveň jeho predsedom je
Vladislav Kačmár, humánne založený človek, ktorý podporil aj súčasný
projekt Slovenskej humanitnej rady
a Občianskeho združenia Ambrelo Svetlo do tmy. OZ Spojme srdcia pre
zdravie prejavilo záujem stať sa riadnym členom Slovenskej humanitnej
rady. Keďže jednou z priorít SHR je aj
podporovať rozvoj dobrovoľníctva a
humanitných aktivít mimovládnych
organizácií, pozhovárali sme sa s Vladislavom Kačmárom o Občianskom
združení Spojme srdcia pre zdravie, o
jeho začiatkoch, cieľoch, pôsobnosti,
súčasných aktivitách i plánoch do budúcnosti.

Môžete nám prezradiť aký bol Váš
hlavný cieľ spojený so vznikom OZ
Spojme srdcia pre zdravie?
Mojim cieľom bolo a stále je pomáhať zdravotne postihnutým. Snažím
sa pre týchto občanov robiť čo najviac
a bol to aj môj najväčší cieľ pri zakladaní nášho OZ SPOJME SRDCIA PRE
ZDRAVIE.
Koľko členov má dnes vaše združenie
a aká veľká je jeho pôsobnosť?
Naše OZ Spojme srdcia pre zdravie
ma 10 členov. Ja som zakladal občianske združenie nie preto, aby sme mali
veľkú členskú základňu, ale aby sme
pomáhali zdravotne postihnutým, čo
sa nám zatiaľ darí a týka sa to všetkých
druhov zdravotného postihnutia,
všetkých vekových kategórií a v prospech zdravotne postihnutých celého
Slovenska.

Na obrázku zľava: Vladislav Kačmár, pri ňom zásupkyňa spoločnosti Orange Slovensko
Ing. Natália Tomeková, vedľa nej Alexandra Bangová, predsedníčka OZ Ambrelo a spevák Marián Bango, jej manžel.
Ako si spomínate na vznik Vášho Občianskeho združenia?
Na začiatky nášho občianskeho
združenia (OZ Spojme srdcia pre zdravie) si spomínam veľmi dobre, lebo celé
veľkonočné sviatky som strávil prípravou jeho stanov a hneď ďalší deň som
ich poslal na registráciu na Ministerstvo
vnútra SR a 01. júna 2006 sme boli na
MV SR zaregistrovaní. Takže, každé veľkonočné sviatky si na to spomínam.

Aké sú ďalšie ciele vášho združenia?
Po prvé, združovať zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky z dôvodov vzájomnej pomoci pri
ochoreniach, a to formou odovzdávania
si skúseností a dobrých rád získaných pri
ich prekonávaní.
Po druhé, spolupracovať s odborným kolektívom lekárov a ostatných
zdravotníkov, najmä z radov neurológov, dietológov, odborníkov na reha-
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Snímka z podujatia Žiť spolu so srdcom,
ktoré sa konalo tohto roku v Dunajskej
Strede.
bilitáciu, urológov, imunológov a iných
špecialistov, s cieľom zvýšenia pozornosti pri starostlivosti o postihnutých.
Po tretie, vzájomným spolupôsobením si vzájomne pomáhať a vytvárať
optimistickú atmosféru v rodinách alebo spoločenstvách, v ktorých postihnutý trávi prevažnú časť svojho života.
Po štvrté, spolupracovať s ďalšími
združeniami a spoločnosťami a koordinovať pomoc pre ďalšie združenia
formou usporiadania koncertov, kultúrno-spoločenských podujatí, rekondično-rehabilitačných pobytov, zbierok,
predajom výrobkov a podobne.
Po piate, vhodnou propagáciou
vlastnej činnosti dostať sa do povedomia spoluobčanov, aby plne chápali
problémy, ktoré sprevádza ochorenie,
aby nás chápali ako plnohodnotných
partnerov s určitým handikepom.
Po šieste, organizovať rekondície
s prvkami fyzickej, ale i psychickej rehabilitácie, s cieľom získania prvotných
návykov v zmene štýlu života pri zdravotnom postihnutí, ale pri plnej aktivite
postihnutého.
Ktoré z týchto vytýčených cieľov sa
vám darí napĺňať najlepšie a v ktorých
potrebujete pomoc alebo podporu
iných a v čom?
Z vytýčených cieľov sa nám podarilo naplniť organizovanie benefičných koncertov OZ SPOJME SRDCIA
PRE ZDRAVIE. Máme aj svoju hymnu
s rovnomenným názvom, ktorej hudbu zložili Kamila Bačová a Marcel Prokop a jej text napísal môj veľmi dobrý
kamarát, Milan Cocuľa. Ďalej sa nám
podarilo organizovať rekondično-rehabilitačné pobyty, slávnostné podujatie
pri príležitosti Dňa matiek, ako aj pod-

ujatie Deň detí s armádou Slovenskej
republiky a tiež máme úspešné vzdelávacie projekty ako ,,Mobilné vzdelávacie centrum“, a to v spolupráci s Nadáciou Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie
a zdravie pre všetkých a s Občianskym
združením Ružový telefón a mnohé
iné. A čo sa týka pomoci a podpory
iných, tá je vždy vítaná a za ňu patrí veľká vďaka všetkým spoluorganizátorom
a sponzorom, skrátka všetkým ľuďom,
ktorí spájajú srdcia pre zdravie a nie je
im ľahostajný život občanov zo zdravotným postihnutím.
Z dostupných prameňov sme sa dozvedeli o mnohých vašich dobročinných
aktivitách. Medzi nimi je aj tohtoročné podujatie Žiť spolu srdcom, ktoré
sa konalo v Dunajskej Strede. Môžete
ho krátko priblížiť našim čitateľom?

Bola to veľká česť a pocta pre naše
Občianske združenie Spojme srdcia pre
zdravie, že sme mohli byť ako partner
podujatia „Žiť spolu srdcom“. Na tomto
podujatí dostali priestor prezentovať sa
rozličné združenia, chránené dielne z celého Slovenska či už svojimi výrobkami
alebo kultúrnym programom a som
rád, že na tomto podujatí sa zúčastnili aj
mimovládne organizácie z východného
Slovenska. Vďaka zato patri spoločnosti
Auto Valušek a zástupcom chránenej
dielne AV Mobilita, ktorí nás oslovili.
Aké podujatia ešte chystáte do konca
tohto roka?
Do konca roka sa ešte chystáme zorganizovať „šnúru“ benefičných koncertov a popri tom aj vzdelávacie projekty.
Podieľame sa tiež na projekte SVETLO
DO TMY spolu s Občianskym združe-

ním Ambrelo a Slovenskou humanitnou
radou, ktorý je spojený s organizovaním
benefičného koncertu pod rovnomenným názvom, ktorý bude 2. decembra
v Bratislave a ktorý by som symbolicky
prirovnal k čerešničke na torte.
Zhovárala sa: Margita Škrabálková
Snímky: autorka a archív
Kontakt:
OZ Spojme srdcia pre zdravie
Kontaktná osoba:
Vladislav Kačmár, predseda OZ
Adresa: Stročín 55, 089 01 Svidník
Telefón: 0903 851 883
E-mail: spojmesrdcia@gmail.com
Bankové spojenie: OTP Banka
Číslo účtu: 916 56 96/5200
IČO: 42034795

Z knižného pultu: Praktická príručka pre rodičov o gravidite, pôrode a o prvých troch rokoch dieťaťa

Nové vydanie Veľkej knihy o matke a dieťati
Listovať prvý raz, druhý, aj po
x-tý raz v novom, podstatne prepracovanom vydaní exkluzívnej
praktickej príručky o gravidite, pôrode a starostlivosti o dieťa od jeho
narodenia až do troch rokov veku,
ktorú napísala britská autorka Elizabeth Fenwicková, je jednoducho
skvelý zážitok. Pre mnohých je však
predovšetkým zdrojom potrebných
základných i nových informácií. Príručka by naozaj nemala chýbať ani
v jednej domácej knižnici najmä
tých, ktorí sa rozhodli priviesť na
svet dieťa, ale aj tých, pre ktorých
sa toto rozhodnutie už stalo skutočnosťou.

Je to naozaj Veľká kniha o matke
a dieťati. Obsahuje nielen kvalitne spracované informácie , ale aj mnohé názorné ilustrácie a fotografie, ktoré vhodne

obohacujú jednotlivé kapitoly týkajúce
sa nielen počatia, tehotenstva a pôrodu.
Kniha prináša potrebné odpovede na
početné otázky týkajúce sa, napríklad
aj skríningových vyšetrení a špeciálnych
testov, ktoré lekári uskutočňujú pomocou moderných metód už počas tehotenstva. Pomocou nich možno zistiť
a včas prípadné nebezpečenstvo, ktoré
dieťaťu môže hroziť, ak sa testami potvrdil, napríklad vznik niektorého ochorenia genetického pôvodu. Ide o testy,
ktorých výsledky umožnia následne
stanoviť správnu a včasnú liečbu, čo má
pre dieťa a jeho budúci zdravý vývoj
veľký význam. V knihe sa píše aj o testoch, ktoré sa vykonávajú v ranom veku
dieťaťa vtedy, ak je dôvodné podozrenie, že dieťa nie je zdravotne celkom
v poriadku.
V príručke čitateľky a čitatelia nájdu
jasné, dobre pochopiteľné a overené
riešenia každodenných problémov spojených s opatrovaním dieťatka od prvých dní jeho života, ktoré sa týkajú prebaľovania, kŕmenia, kúpania, dojčenia
a tiež správnej výživy dieťaťa v čase, keď
už z novorodenca vyrástlo batoľa. Nachádzajú sa v nej odpovede na mnohé
otázky ako: kedy treba dieťa odúčať od
plienok, ako sa s dieťaťom vhodne hrať,
aké hračky sú vhodné v útlom veku dieťaťa... skrátka, kniha prináša všetko to, čo
je potrebné vedieť celkove o výchove
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dieťaťa v prvom, druhom a treťom roku
jeho života. Obsahuje cenné rady ako
predchádzať rôznym chorobám, ale tiež
ako čeliť rozličným nebezpečenstvám,
ktoré na dieťa môžu doma, ale aj vonku
číhať.
Kniha prináša tiež veľmi potrebné
základné informácie o opatrovaní dieťaťa aj počas rôznych ochorení, dôležité informácie o očkovaní, o infekčných
chorobách, ktoré sprevádzajú deti nielen v útlom veku. Mamičky a otcovia
v knihe nájdu tiež rady ako treba postupovať v starostlivosti o dieťa, ak má žalúdočné ťažkosti alebo bolesti brucha, ako
sa majú starať o dieťa pri prechladnutí,
chrípke, pri kožných ochoreniach, ale aj
zápale ucha, zápale mozgových blán,
ako treba postupovať v starostlivosti
o dieťa, ktoré má epilepsiu... Nechýba
ani kapitola o prvej pomoci malým deťom pri úrazoch.
Na záverečných stranách dieťaťa možno nájsť aj rastové tabuľky chlapcov i dievčat v prvých troch rokoch ich života. Nie
div, že táto kniha sa stala jednou z najviac
žiadaných kníh svojho druhu na slovenskom knižnom trhu. Dodajme, že vydavateľstvo Perfekt ju vydalo nielen v slovenskom, ale aj v rómskom jazyku. Nájdete ju
v mnohých kníhkupectvách, kúpiť ju možno za 16,60 eura a má 264 strán.
(mš)
Snímka: autorka

Napísali nám:

O divadle z kaštieľa
V Domove sociálnych služieb Humánum v Zavare, sa ako jedna z alternatívnych pomocných terapeutických
a edukačných metód využíva dramatoterapia. Dramatické hry, dramatické cvičenia, improvizácie. Využívanie
dramatizačných techník zameraných
na duševné a pohybové aktivity, ktoré pôsobia na rozvoj vnímania, myslenia, rozvíjania reči, fantázie, tvorivosti
klientov.
Každý začiatok, každý úspech pripomína kamienky mozaiky, ktoré vytvárajú
úžasné mozaikové obrazy v predstavách
každého z nás. Cieľom každého divadelného predstavenia je integrácia členov
súboru, integrácia spoločnosti vo vzťahu
k handikepovaným. Divadlo pomáha členom rozvíjať ich osobnosť, podporuje ich
schopnosť vystupovať na verejnosti, zdolávať hranice sociálnej izolácie.
Divadelná komunita ukazuje, že ani
handikepovaní sa nechcú vzdať vlastného života a spolubytia s inými ľuďmi.
Preto ďalej integrujeme naše „Divadlo
z kaštieľa“ s neprofesionálnymi hercami.
Chceme poukázať na skutočnosť, že kultúra dokáže spájať.
Naším publikom sú naši priatelia, spolubývajúci, opatrovníci, ľudia, ktorí s nami
spolupracujú, žijú. Ľudia, ktorí očakávajú,
že tam, kde sme začali, tam pokračujeme.
Pri tomto publiku však nekončíme. Našim
cieľom je predstaviť divadelné schopnosti
aj ostatným. Preto chceme robiť divadelné „šnúry“ po Slovensku. Chceme integrovať klientov a dokázať, že naše divadlo
je profesionálne, že nejde o divadlo, kde
dotiahneme za ruku zopár handikepovaných a ukážeme sociálne cítenie. Chceme ľudí presvedčiť, že prichádza divadlo
ponúkajúce umelecký zážitok ako prejav
istej komunity, ktorá cíti a myslí.
Čo je dramatoterapia
Dramatoterapia v domove sociálnych služieb predstavuje využitie dramatických prostriedkov na osobnostný
rast, na emocionálne ozdravenie, na korekciu nežiaducich postojov a správania
sa mentálne postihnutých a psychicky
chorých ľudí.
Pracujeme s textom, motivujeme
postihnutých tak, aby táto práca uspokojovala ich potreby, záujmy a vytvárala
pocit dôvery, uvedomovania si správanie
v rôznych situáciách, viedla k zvládaniu

nových zručností a posilňovaniu žiaduceho správania. Pracujeme s cieľom pomôcť
klientovi lepšie sa orientovať vo svojich
problémoch, situáciách a vo vzťahoch.
Dramatoterapia dáva priestor aj na sebarealizáciu, získanie nadhľadu a pochopenia, tiež určitej odolnosti (rezistencie) voči
stresovým situáciám. Práve forma „živého
divadla“ vyžaduje systematickú prácu na
sebe, ochotu spolupracovať, prijať zodpovednosť za svoju rolu a celkový výsledok.
Pre handikepovaných ľudí sa tak hranie divadla stáva významnou možnosťou spoločenského uplatnenia sa a sebarealizácie.
Metodika dramatoterapie
Dramatické hry, cvičenia a improvizácie pôsobia na odreagovanie sa a uvoľnenie napätia, na nadviazanie kontaktu.
Tieto typy hier sa využívajú ako príprava
na liečebno-výchovný prístup.
Hry zamerané na simuláciu a rozvíjanie klienta – patria sem hry na koncentráciu, zlepšenie pozornosti, na rozvíjanie
zmyslového vnímania, cvičenie rytmu,
pohybových schopností, na rozvíjanie
poznávacích (kognitívnych) funkcií, pamäti, reči, fantázie a tvorivosti.
Hry zamerané na korekciu správania,
na získavanie sociálnych skúseností,
zmenu postojov a reakcií – sem patria
dramatické hry, cvičenia a improvizácie,
ktoré pôsobia na socializáciu klienta, keďže klient je akceptovaný skupinou ako
participujúci člen, skupina ho usmerňuje
v eliminácii prvkov individualizmu, v odreagovaní stavov napätia, agresie, v sublimácii spoločensky neakceptovateľných
foriem správania sa v ich symbolickom
vyjadrení v rovine hry, v sebapoznávaní
klienta, ktoré vychádza z konfrontácie
vlastných postojov s postojmi ostatných
členov skupiny, v korigovaní vlastných
postojov a v učení sa novým postojom
(v nácviku nových foriem správania sa)
v identifikácii s vhodným vzorom a vo vytváraní odolnosti voči negatívnym vonkajším vplyvom.
Divadlo sa tak stáva súčasťou života
členov súboru. V dnešnom pretechnizovanom svete a rýchlom spôsobe života
často zabúdame alebo nemáme čas na
kultúru. Problém je, že za kultúrou treba
ísť. Naše „Divadlo z kaštieľa“ ponúka možnosť divadla, ktoré prichádza k ľuďom.
Chceme ponúknuť naše divadelné predstavenie na rôznych miestach Slovenska.
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Naše divadlo je divadlo integrácie – začlenenia handikepovaných do spoločnosti
prostredníctvom kultúry, pretože kultúra
spája.
Charakteristika neprofesionálnych
hercov
Július Kopecký (v hereckej úlohe fotograf, vek: 56 rokov) v skôr prezentovaných
divadelných hrách stvárňoval postavy
kráľov, ktoré sú také blízke svetu v ktorom
žije vďaka svojej diagnóze. Personál ženského zastúpenia znamenajú pre neho
princezné, ktoré majú mená z rozprávok
a inak ich ani neoslovuje a takisto je to aj
u kolegov mužov.
Ladislav Baláž (v hereckej úlohe muzikant, vek: 57 rokov), člen ľudovej kapely
„Humánumka“ , vyniká krásnym hlasom
a hrou na niekoľkých hudobných nástrojoch.
Jozef Babej (v hereckej úlohe Lojza, vek:
43 rokov) získal ocenenie za stvárnenie
mužskej úlohy na II. ročníku medzinárodného festivalu (ne)hercov s mentálnym
a kombinovaným postihom „MENTAL
POWER PRAGUE FILM FESTIVAL“.
Peter Boleček (v hereckej úlohe Fera,
vek: 49 rokov), aktívny tvorca básní, jeho
tvorba je ovplyvnená prostredím v ktorom vyrastal, v kláštore rehoľných sestier.
Jozef Toróni (v hereckej úlohe hosť hostinca Hrant, vek: 56 rokov) významne
a každoročne prispieva svojou účasťou
vo fašiangovom období pri „Pochovávaní
basy“ aj v podobe divadelného predstavenia.
Dušan Koleda (v hereckej úlohe hosť
hostinca Hrant, vek: 56 rokov), predstaviteľ Janka Hraška vďačne odovzdáva
radosť tým najmenším v škôlke, prezentovaním známych rozprávok v divadelnej
podobe.
Branislav Cáfal (v hereckej úlohe Lexa,
vek: 34 rokov), v hereckej úlohe sa predstavuje svojou premiérou, čím štartuje
svoju pravidelnú účasť na nácvikoch divadelných predstavení.
V nasledujúcich riadkoch čitateľom
predstavíme konkrétne divadelné predstavenie:
Pôvodná hra: Hostinec Grand- motív Radošinského naivného divadla
Autor hry: Stanislav Štepka
Gestorka hry: Anna Pavlovičová
Úprava hry: Daniela Patková, Adriana
Kocianová

Réžia: Daniela Patková, Adriana Kocianová
Hudba: kolektív DSS Humánum, hudobná skupina Muzika Heskovci
Návrh kostýmov a scény: kolektív DSS
Humánum
V divadelnej hrajú mnohí neprofesionálni herci, z nich ôsmi sú klienti DSS.
Slovo o hre
Divadelné predstavenie HOSTINEC
GRAND je krčmová komédia v dvoch
podobách Stanislava Štepku. Pôvodnú hru Radošinského naivného divadla
režíroval Juraj Nvota. V hostinci HRANT
sa stretávajú najnižšie ľudové vrstvy, notorickí návštevníci, ktorí sa pripravujú
na oslavu narodenín Ruda – nesmierne
špinavého, ufúľaného, ale spokojného,
usmiateho, šťastného. Príprava oslavy
narodenín je prerušená novou informáciou o návrate Rudovej tety z Kanady.
Osadenstvu Hrantu svitá nádej na nový

život za pomoci sedemdesiatročnej kanadskej Slovenky, tety somráka Ruda
v podobe rýchlej dolárovej injekcie.
A tak sa aj stane, teta odkúpi hostinec
pre svojho synovca Ruda.
Krčma Hrant čaká na slávnostné
otvorenie a prekrstenie budúceho GRANDU. Plamienok nádeje, ktorý videla teta
v Rudovi však zhasol, keď život „notorických návštevníkov“ začala riadiť Rudova
žena Zuza.
Všetci odložili svoje staré móresy
z Hrantu, prezliekli sa do noblesných šiat
a pripravovali sa na novú vplyvnú spoločnosť.
Teta si obzerá vynovený podnik so
smútkom, že tu už nenájde normálnych
ľudí, z jednoduchých a prostých sa stali
nešťastní, ale usmievajúci sa. Len jeden,
Rudo, nie je ochotný zmieriť sa s predstavami svojej ženy Zuzy.

Zostáva somrákom, bojí sa novej
spoločnosti, ktorej nerozumie. Bojí sa
ľudí, ktorí sa hrajú na pánov, nechce
byť kým nie je, chce zostať sám sebou.
Somrákom Rudom, ale šťastným, lebo
stále robí dobre pre seba. Nechápe
ostatných, prečo sa stali bábkami smiešnejšími jeden od druhého. A ktorý z nich
je šťastný?
Chcú byť šťastní, ale nemôžu, nevedia. Na krátku chvíľku si spoločne s Rudom spomenú na predošlý život, vrátia
sa do časov hostinca Hrant. Šťastné spomienky však preruší Zuza a zamestnanci
Grandu sa rozutekajú na poverené miesta. Len Rudo zostáva sám sebou, šťastný
a usmiaty.
Ing. Daniela Patková
Bc. Adriana Kocianová
DSS Humánum, Zavar

Viete, že:

Prípravy opatrovníckej reformy
úspešne napredujú?
Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím v SR zorganizovalo 23. septembra tohto roku
v Bratislave celoslovenský seminár so
zahraničnou účasťou s názvom: „Spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím II“.
Toto podujatie bolo súčasťou rovnomenného projektu podporeného grantom
z Nórskeho finančného mechanizmu a zo
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Jeho sprostredkovateľom bola Nadácia otvorenej spoločnosti. Projekt má viacero cieľov.
Hlavným je podpora rovnakého prístupu k základným ľudským a občianskym
právam a vytvorenie nástroja na minimalizáciu diskriminácie pri rozhodovaní ľudí s mentálnym postihnutím (ne)
diskriminácie ľudí s mentálnym postihnutím. Ďalšími cieľmi sú, napríklad, zvýšenie
povedomia ľudí s mentálnym postihnutím
a ich rodín prostredníctvom Dohovoru OSN
o právach osôb so zdravotným postihnutím
ako nástroja na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania, rozvíjanie ich kľúčových kompetencií, posilnenie kapacity rodičov, opatrovníkov, odborníkov a aktivistov miestnych
združení na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím, podpora diskusie o spôsobe
zvyšovania účasti občanov s mentálnym postihnutím na aktívnom živote v spoločnosti a
iniciovanie reformy opatrovníctva.

Okrem celkového predstavenia projektu sa účastníci seminára venovali predovšetkým predstaveniu výstupov projektu
a nástrojov, ktoré možno uplatniť pri podpore začleňovania sa ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti a pri podpore ich
nezávislého života. Účastníci seminára mali
možnosť vypočuť si príspevky o podporovanom rozhodovaní pre ľudí s mentálnym
postihnutím. Odzneli aj príklady nezávislého života ľudí s mentálnym postihnutím
vo Veľkej Británii. Mimoriadne zaujímavým
bolo priblíženie procesu ratifikácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným
postihnutím vo svete, ktoré predostrel
prezident Inclusion International Klaus
Lachwitz. Na seminári odzneli aj zaujímavé príspevky na tému inkluzívneho vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím.
Počas programu seminára vznikol priestor
aj na krátku retrospektívu, keďže Združenie
na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v tomto roku oslavuje už 30. výročie
svojho založenia. Účastníci seminára prijali
pozitívne informácie o úspechoch projektu, keďže jeho realizátorom sa podarilo
začať intenzívnu spoluprácu s inštitúciami
zodpovednými za prípravu opatrovníckej reformy. Práve opatrovnícka reforma
je jedným z významných nástrojov na to,
aby sa podarilo dosiahnuť ciele projektu.
Účastníkmi seminára boli rodičia, odbor-
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níci a ľudia s mentálnym postihnutím (ako
„sebaobhajcovia“), ktorí sa v rámci projektu
dlhodobo vzdelávajú a nadobúdajú zručnosti a schopnosti obhajovať svoje práva.
Na seminári sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva spravodlivosti SR a tiež Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Okrem toho, dňa 29. septembra
tohto roku zorganizovalo Združenie na
pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
v SR (ako súčasť spomenutého projektu)
v Bratislave už tretí Okrúhly stôl pre odborníkov, ktorí sa venujú problematike opatrovníctva. Hlavným predmetom tohto
stretnutia bolo predstavenie návrhu reformy opatrovníctva v Slovenskej republike
a diskusia k predneseným návrhom. Podarilo sa vytvoriť širokú platformu, v rámci
ktorej došlo k spolupráci na príprave podkladov k reforme opatrovníctva a podarilo sa nadviazať aj intenzívnu spoluprácu
s Ministerstvom spravodlivosti SR, ktoré
je, v konečnom dôsledku, zodpovedné
za jej prípravu. Mimoriadne potešiteľné je,
že zástupcovia Ministerstva spravodlivosti
SR majú záujem o spoluprácu a iniciatívy
Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím prijímajú pozitívne.
Mgr. Iveta Mišová,
koordinátorka projektu,
riaditeľka ZPMP v SR

Reportáž:

Umelci srdcom
Pri príležitosti 20. výročia vzniku
Slovenského zväzu telesne postihnutých (SZTP) Republikové centrum SZTP
pripravilo svojim členom a priaznivcom 17. októbra tohto roku benefičný
koncert v Dome odborov, v Bratislave.
Na koncerte bez nároku na honorár
vystúpili obľúbení, populárni hudobní
a taneční umelci. V priebehu podujatia
sa konala aj zaujímavá súťaž.

Žrebovanie vstupeniek
Najprv sa všetkým prítomným slávnostne prihovorila Monika Vrábľová,
predsedníčka SZTP so slovami: „Od roku
1995, kedy sme uskutočnili prvý benefičný
koncert Slovenského zväzu telesne postihnutých, sa dnes, po ročnej prestávke, stretávame na 14. benefičnom koncerte, ktorý
sa teší veľkej popularite nás, členov. Písal sa
rok 1990, kedy sa po rozpade Zväzu invalidov telesne a ťažko telesne postihnutí spoluobčania rozhodli nazvať svoje špecifické
občianske združenie Slovenský zväz telesne postihnutých. Od tohto dátumu sa snažíme pracovať v prospech našich členov,
organizovaním rôznych seminárov, školení,
workshopov, rekondično-rehabilitačných
a integračných pobytov a v neposlednom
rade organizovaním rôznych kultúrnych
podujatí, medzi ktoré patrí aj benefičný
koncert. V priebehu roka, pri rôznych slávnostných podujatiach, organizovaných
k 20. výročiu nášho zväzu, sme oceňovali
prácu dobrovoľných funkcionárov, ktorí
pracujú v prospech našich členov, ako aj v
prospech celého SZTP. Veríme, že aj tento
benefičný koncert bude dôstojným zavŕšením osláv nášho vzniku a ocenením našich
dobrovoľníkov. Na dnešnom benefičnom
koncerte sa zúčastňujú naši členovia z Trenčína, Nového Mesta nad Váhom, Trnavy, Senice, Červeníka, Leopoldova, Nitry, Nových
Zámkov, Partizánskeho, Bratislavy, Malaciek,
Senca, Kuchyne, Pezinka, Tomášova, ale aj
z Košíc“. M. Vrábľová všetkých prítomných
srdečne privítala, medzi nimi aj starostu
Mestskej časti Petržalka, Milana Ftáčnika,
aj riaditeľku dohľadu nad poskytovaním

sociálnych služieb z MPSVR SR, aj zástupkyňu Odborového zväzu zdravotníctva a
sociálnych vecí a desiatky ďalších. Zdôraznila, že bez pomoci partnerov, ktorými sú
AV Mobilita, Otto Bock, Stannah a Cannon a
sponzorov, by tento koncert nebolo možné
pripraviť.
Z kytice piesní a tancov
Publikum silným potleskom srdečne vítalo známych umelcov, ktorí na vysokej profesionálnej úrovni, nezištne, svojimi krásnymi vystúpeniami skutočne potešili nejedno
ubolené srdce. Štrnásty ročník tohto koncertu sprevádzali moderátori Karin Majtánová a Roman Pomajbo. Prvý zaspieval
prítomným spevák Janko Slezáček, ktorý je
aj výborným muzikálovým hercom a mnohí z nás ho poznajú aj zo známeho televízneho seriálu „Panelák“, alebo aj z hudobnej
skupiny Rock-pop, ktorú založil. Hneď po
ňom vystúpili úžasné mažoretky súboru
TINA, ktorý vznikol v roku 2006 ako súčasť
občianskeho združenia pri Základnej škole
Pavla Horova v Devínskej Novej Vsi. Súbor
patrí medzi špičkové mažoretkové súbory
na Slovensku a je viacnásobným majstrom
Slovenska a v tomto roku sa stal aj majstrom
Európy v mažoretkovom športe. Mažoretky
na tomto koncerte vystúpili až dvakrát a zakaždým si vyslúžili veľký potlesk.
Zatiaľ zákulisie veľkej koncertnej sály
začalo „praskať vo švíkoch“, keďže bolo
plné umeleckých hviezd pripravených vystúpiť na javisko. Medzi nimi bola aj charizmatická spevácka diva, známa najmä na
českej filmovej a divadelnej scéne Astorka
- Korzo 90, Szidi Tobias. A publiku sa skutočne páčila. Vystúpil aj Denis, mladý spevák známy zo speváckej súťaže Superstar,
ktorý sa dlho rozhodoval medzi futbalom
a hudbou. Ako sme sa presvedčili, u neho
to vyhrala hudba. Spev vystriedal tanec bugy-bugy. Hneď nato nasledoval opäť spev
mladého speváka Bystríka s piesňami:
„Mám, čo som chcel“ a „Len ty a ja“. Potom
na pódium prišli 15-roční študenti tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave,
ktorí vystúpili so španielskym tancom.

V príjemnej atmosfére koncertu prišiel
rad na žrebovanie a rozdávanie cien, keďže vstupenky na koncert boli zlosovateľné.
Účastníci zlosovania získali spolu desiatky
krásnych cien. Na zlosovanie vstupeniek
dohliadala aj duša tohto podujatia, ktorá sa
skvele postarala o jeho organizáciu - Oľga
Bohuslavová, riaditeľka SZTP. Svoje pocity
vyjadrila dvomi slovami: „Som spokojná“.
V spolupráci s moderátorom R. Pomajbom
sa uskutočnilo vyžrebovanie účastníkov
vynikajúcich rehabilitačných pobytov,
napríklad, aj v krásnom prostredí rehabilitačného zariadenia SZTP Relax v Štúrove.
Viacerým šťastlivcom sa ušli vstupenky do
divadla, napríklad, aj na operetu Na cestách
či aj na muzikál Mníšky. Hlavná cena bola
však kvalitný digitálny fotoaparát značky
Cannon. Nechýbala ani cena útechy, víkendový pobyt pri Zemplínskej šírave.
V druhej časti koncertu vstúpil
známy spevák Robo
Papp. Na javisku sa
neskôr objavila aj
12-ročná speváčka
a huslistka Anabela
Patkolová v sprievode svojej mamy,
opernej speváčky
Anikó Patkolovej.
Spoločne zaspievali
Na obrázku spevák
pieseň: „Hudba ma
Janko Slezáček
baví“. Anabela koncertuje od svojich 6 rokov. Už stihla vyhrať
niekoľko slovenských, aj medzinárodných
súťaží v hre na husliach. Anabelku na javisku
vystriedal sympatickýtanečník Karol Kotlár,
ktorý vyrástol v detskom domove v Topoľčanoch a ktorý si tiež vyslúžil od nadšených
divákov veľký potlesk. Diváci boli očarení aj
vystúpeniami dvoch tanečných dvojíc, majstrov Slovenska z Charlie Dance studia a
tiež dvojicou tanečných majstrov Rakúska.
Našu pozornosť upútal aj skvelý spevácky pár, Oto Kolman s manželkou Silviou.
Mnohí diváci ho mohli vidieť aj v súťaži Slovensko má talent a ďalší ho poznajú aj ako
úspešného architekta. Ale to nie je všetko.
Spieval aj v rockovej opere.
Na 14. benefičnom koncerte SZTP vystúpilo naozaj veľa vynikajúcich umelcov.
Ťažko povedať, kto z nich bol najlepší. Zlatých klincov programu bolo tentoraz viac.
Výborné tiež je, že výťažok z koncertu putuje na humanitné podujatia pre telesne
postihnutých a na zveľadenie sociálno-rehabilitačného centra RELAX v Štúrove.

Vystúpenie mažoretkového súboru TINA,
majstra Európy

Margita Škrabálková,
Snímky: autorka
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Summary
International Senior Citizens’
Day Commemorated
(page 3 – 4)

This year on October 1st, on the
occasion of the International Senior
Citizens’ Day, in the Hotel Bôrik there
was held a meeting of senior citizens
and representatives of non-government
organizations uniting elderly people with
Rudolf Chmel, Slovak vice prime minister
for human rights and national minorities,
who is also a chair of the Slovak Republic
Government Committees for Senior
Citizens and Persons with Disabilities.
The pleasant atmosphere of the meeting
was intensified by Mr Chmel’s address. After
his introductory speech many senior citizens
approached him and an informal, friendly
discussion was generated. Refreshment was
served and the event continued with personal
debates among senior citizens. Many of
them met after a longer time so there was a
lot to talk about. Peter Bódy, minister Jozef
Mihál’s consultant, appointed representative
of the Slovak Ministry of Labour, Social Affairs
and Family, was also present at the event and
entered an informal debate with Mr Chmel.
At the invitation of Mária Konečná, the Slovak
Government Committes for Senior Citizens
and Persons with Disabilities secretary, there
was also present Ivan Sýkora, the Slovak
Humanitarian Council’s president.

Flight for Raising Awareness
of Multiple Sclerosis
(page 7)

This year on September 25th in the
evening, a plane Cesna 340 with the
crew of four headed by Andrei Floroiu
landed at the Aeroklub’s airport in
Martin. The captain and his crew decided
to fly over 33 European countries. The
flight Fly for MS round the world has had
a worthy aim – to raise awareness of
multiple sclerosis and at the same time
raise charity for MS patients. You can
contribute to the money collection and
join activities of the Slovak MS Union until
the end of this year. More information
on www.szsm.szm.sk.
„We have launched this campaign to
shape public opinion and help with financial
means which are hard to get. The least we
can do is to offer a sightseeing flight and
make happy those who due to this illness lost
their mobility and freedom,“ added Andrei
Floroiu. He and his crew took off in New
York on August 30th, 2010. Their route over
the US, Europe and Asia was 42 thousand

kilometres long. In spite of the delayed arrival
in Slovakia and bad weather, the Fly for MS
crew managed sighteeing flights for twelve
MS patients. The event was participeted
by about forty people and supported by
Prof. MUDr. Pavel Traubner, Lucia
Hablovičová, Aneta Valentová – vicemiss
Slovakia 2009 and a representative of Martin,
city counsellor, Ms Ferencová.

The Tenth Abilympic
(page 7)

The gate of the Vocational school
Na Pántoch in Bratislava opened this
year on Setember 7th, to launch the
tenth national abilympic – contest of
professional skills and abilities of persons
with disabilities. By October 10th about
140 people from the whole country
participated in this prestigious event.
They competed in 22 disciplines. This
event was organized by the Disabled
Youth Union in cooperation with the Ideal
Youth Activity, Slovak Blind and Partially
Sighted Union, Work Rehabilitation for
Persons with Disabilities Institute and
Secondary Vocational School for Pupils
with Hearing Impairment.
„Competitors show most interest in
PC text editing, pottery, basketwork, hair
styling, book binding, clay modelling, cross
embroidery, press photography, riding test
and gigerbread decoration,“ said Henrieta
Horváthová, abilympic coordinator. She
stressed that the contest’s main goal was to
show healthy public that a disabled person
can be equal in work performance.
We introduce:

Civic Association Let’s Unite Our
Hearts for Health
(page 10 – 11)

The civic association Let’s Unite Our
Hearts for Health was established on
June 1st, 2006 in the village of Stročín,
Svidník county. The founder and chair
of this association is Vladislav Kačmár,
a man of humanitarian feelings, who
also supported the present project of
the Slovak Humanitarian Council and
Civic Association Ambrelo – Light into
Darkness. The civic association Let’s Unite
Our Hearts for Health displayed interest to
become a regular member of the Slovak
Humanitarian Council. As one of the SHC’
prioriries is to help and support voluntary
work and humanitarian activities of
non government organizations, we
interviewed Vladislav Kačmár and
inquired about the association Let’s
Unite Our Hearts for Health, about their
beginnings, aims, competence, present
activities and plans into future.

What are the plans of your association?
Our priority is to unite disabled people,
citizens of the Slovak Republic, for the sake of
mutual help in their illness through sharing
experience and advice acquired in the course
of overcoming it. Secondly, to cooperate
with a team of doctors and medical workers,
mostly neurologists, dietary experts, physio
therapeutists, urologists, immunologists
and other specialists and focus their
attention to these patients. Thirdly, through
mutual cooperation to help each other and
create optimistic atmosphere in families or
communities in which the patients spend
most of their life.

On the Theatre from
a Manor House
(page 12 – 13)

In the Home of social services
Humánum in the village of Zavar,
drama therapy – as one of facilitating
therapeutical and educational methods
– is applied. It includes dramatic games,
exercises and improvisation. Utilization
of theatrical techniques focused on
mental and movement activities affect
clients’ development of perception,
thinking, speech, imagination and
creativity.
The drama community proves that
neither handicapped people want to give
up their own life and coexistence with
others. For this reason we strive to integrate
our Theater from the Manor House with nonprofessional actors. We want to show that
culture can unite. Our audience is made up of
our friends, room mates, care takers, people
who cooperate and live with us. People who
expect us to carry on. But they are not going
to be our only audience. Our objective is to
introduce our theatre skills to others and so
we plan tours in Slovakia. We want to integrate
our clients and prove that our theatre is
professional, not just a bunch of hand-led
handicapped evoking sympathy. We want to
convince the public that our theatre brings
artistic impression as an impact of a feeling,
thinking community.
*
Every year in October, there is held
the Week of Fight against Cancer in
Slovakia. Besides this event there was
also held an experts’ discussion on the
topic Cancer Control. On this occasion,
organizers of the League against Cancer,
MUDr. Miroslav Mikolášik, an EP deputy,
and many further experts expained
the possibilities how to solve urgent
problems in the field of immunology and
cancer incidency in Slovakia. This serious
issue is dealt with in our supplement.

Časopis dobrovoľníckeho sektora Slovenskej republiky.

Vydáva Slovenská humanitná rada s podporou grantu MPSVaR SR. Distribútor: Mediaprint--Kappa,
Pressegrosso, a.s., Bratislava, expedícia Versus, a.s., Bratislava. Náklad 3500 kusov. Objednávky
prijíma redakcia. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. Uverejnené príspevky nehonorujeme. Registrácia pod č. MK SR
710/92, ISSN 1336-2208, ev. č.: EV 384/08. Šéfredaktorka PhDr. Margita Škrabálková. Adresa redakcie: Páričkova 18, 821 08 Bratislava 2,
telefón: 02-5020 0520, fax: 02-5020 0522, e-mail: tlacove.shr@changenet.sk. Grafická úprava: PHOTODESIGN, s. r. o., Bratislava, tlač:
RAX, s. r. o., Bratislava. © SHR. Obálka: foto predná strana obálky M. Škrabálková a archív LPR..

15

Strana 834

Pomôžme
účasťou v

SVETLO D

zbierke

O TMY
spoločne z
mierniť utr
penie, bied
ktorí našu
u, izoláciu
pomoc pot
tých,
rebujú!
Do verejnej finančnej zbierky môžete prispieť v termíne od

15. OKTÓBRA DO 31. DECEMBRA 2010
ene 1 €
c
v
5
0
8
O
L
S
Í
S na Č
ním prázdnej SM

zasla
ko, a.s..
s
n
e
v
lo
S
E
G
N
A
R
v sieti O

umu a
s
ú
l
e
c
ierku
b
z
a
n
vedie
d
o
r
to
Operá

S
ie SM
n
a
l
s
a
tné z
samo

.
atňuje
l
p
o
p
vi nes
o
k
í
n
z
záka

