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Deň rodín a my

Hestia má už 20 rokov

Ľudia na celom svete si aj
tohto roku 15. mája pripomenuli Medzinárodný deň rodín, ktorý
Organizácia spojených národov
vyhlásila v septembri 1993 s tým,
že rodina je oddávna základným
stavebným kameňom spoločnosti a jej význam sa nemení, aj keď
svet sa mení stále. Súčasnej rodine
však neprospieva, že na trhu práce na celom svete je vyše polovica
žien, ktoré sú zamestnané skôr, ako
Margita Škrabálková
ich deti dosiahnu tretí rok života. Aj
preto sa témou tohtoročného Medzinárodného dňa rodín sa stalo heslo: „Zabezpečenie rovnováhy medzi prácou a rodinou“.
Nemožno zabúdať, že na Slovensku si už vyžiadal zosúlaďovanie pracovného a rodinného života, aj prispôsobovanie paragrafov Zákonníka práce potrebám rodiny. Zaviedli sa flexibilné formy práce ako pružný pracovný čas, domáca práca i telepráca, pracovný pomer na kratší pracovný čas a napokon aj inštitút deleného pracovného miesta. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR výrazne prispelo aj do rodinného rozpočtu mladých rodín, keď mnohými legislatívnymi úpravami posilnilo pozíciu matky na trhu práce a umožnilo poberanie rôznych
štátnych príspevkov rodičom aj popri zamestnaní. Rodičom vychádza v ústrety čoraz viac zamestnávateľov, ktorí uplatňujú zásady prorodinnej politiky rôznymi príspevkami pri narodení dieťaťa, materskými školami, pracovným časom upraveným podľa školského rozvrhu hodín bez straty na mzde a podobne. Istotne pomáha aj dôsledné uplatňovanie základných zásad Zákona o rodine, podľa ktorého je manželstvo jedinečný zväzok medzi mužom a ženou, ako aj ochrana maloletých tak, aby sa v čo
najširšom meradle uplatňovala zásada, podľa ktorej má každé
dieťa od narodenia vyrastať v prirodzenom rodinnom prostredí.
Každý rok slávime Deň matiek, aj Deň otcov, ale žijeme
v dobe krízy, ktorá nesie so sebou nebývalé ťažkosti a hrozby
aj rodine. Ale dúfame, že vznikne šanca a nádej na zmenu vecí
k lepšiemu. To sa však nestane samé od seba. V zmenách k lepšiemu zohrá kľúčovú rolu rodina, ktorá sa pridŕža najvyšších
morálnych hodnôt ako je: ľudskosť, solidarita, spolupatričnosť,
nezištnosť a šľachetnosť. V spoločnosti, kde je pre každého človeka dôležitá rodina, však musí byť na poprednom mieste láska človeka k človeku, vzájomné porozumenie a toleranicia, čo
však vôbec nie je samozrejmosť. Tieto morálne hodnoty podporuje aj Slovenská humanitná rada, ktorá vyzdvihuje dobro,
činy ľudskosti, pomáha iným, aby mohli konať dobro, a to aj
v prospech rodiny. Presadiť, aby zabezpečenie rovnováhy medzi prácou a rodinou bolo všade skutočnosťou a nielen zbožným želaním mnohých mamičiek a otcov, je však aj pre Slovensko stále veľká výzva.

Viete, čo znamená slovo Hestia? Hestia bola grécka bohyňa,
ochrankyňa domáceho kozubu, požehnania a útočišťa všetkým.
Nie je náhoda, že podľa nej dostal meno Domov sociálnych služieb. Poskytuje sociálne služby ľuďom so zdravotným znevýhodnením v Pezinku už 20 rokov. Okrúhle výročie si pripimenul vo
februári. Pri tejto príležitosti sa v Kultúrnom centre Pezinok konalo
aj slávnostné podujatie s vystúpením samotných klientov.
Ako nám prezradila riaditeľka DSS Hestia, Ľubica Vyberalová: „Venujeme sa deťom, aj dospelým ľuďom s mentálnym postihnutím. Naše zariadenie má rodinný charakter. Služby poskytuje 20 klientom, z toho desiatim dennou formou a ďalším desiatim
poskytuje týždenný pobyt, a to od pondelka do piatku. Sídlime
v dvoch rodinných domoch, čo nášmu zariadeniu dáva rodinný
charakter. Návštevníci, ktorí k nám prídu, sú nadšení domáckou
atmosférou. A keď my ideme na návštevu do iných zariadení, „závidíme“ im zasa ich veľké priestory, kde majú také i onaké chránené dielne“.
Humanita dostala príležitosť osobne sa presvedčiť o veľkej
tvorivosti klientov Hestie.

„Najmladší klient má 20 a najstarší 40 rokov. Ako nám klienti
postupne dospievali, sami sa začali dožadovať zmysluplnej práce.
A tak sme hľadali v podmienkach nášho zariadenia, čo by mohli
robiť. Dnes sa starajú o areál nášho zariadenia, cvičia sa aj v rôznych pracovných zručnostiach. Napríklad, vonku v našom areáli
pomáhajú správcovi kosiť s kosačkou, vnútri pomáhajú aj v práčovni. Ale, máme aj arterapiu“, rozprávala ďalej Ľ. Vyberalová. Výsledkom ich torivosti sú zaujímavé užitkové výrobky: maľované
sklenené nádoby či tkané malé farbisté obrúsky...
Podľa bratislavského župana Pavla Freša „Toto naše zariadenie dáva ľuďom so zdravotným znevýhodnením príležitosť dostávať odbornú a profesionálnu podporu. Zároveň pritom nestratia kontakt s rodinou, čo považujem za najdôležitejšiu vec“. Samozrejmosťou sú ich vychádzky do mesta, účasť na podujatiach
v Malokarpatskej knižnici, Centre voľného času, aj zapájanie sa
do mestských podujatí. DSS Hestia spolupracuje i so základnými
a strednými školami. A hoci z 20 klientov 13 slovami nekomunikuje, predsa si dokážu zatancovť a zahrať aj divadelné predstavenie.
Služby klientom poskytuje až 17 zamestnancov Hestie.
Margita Škrabálková
Snímka: autorka
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Jeden deň úsmevu
Až tritisíc dobrovoľníkov z gymnázií, stredných odborných, ako aj
vysokých škôl sa od 10. do 15. mája
tohto roku podieľalo na 10. celoslovenskej zbierke „Jeden deň úsmevu“,
ktorú Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar zorganizovala vo všetkých krajských, ale aj
menších mestách Slovenska.
Spolu s dobrovoľníkmi zbierali peniaze do mobilných pokladničiek aj známe osobnosti, napríklad: Katarína Brychtová, Matej Cifra – Sajfa, Andrej Bičan, Roman Pomajbo, Jaro Bekr, Dominika Mirgová, Miro Jaroš i Peter Modrovský. Získané prostriedky sa využijú na rozvojvé aktivity detí žijúcich v detských domovoch,
ale aj na to, aby sa mnohé z nich mohli
vrátiť späť domov, k svojim rodičom, ale
aj na podporu detí žijúcich v náhradných rodinách, ďalej na pomoc mladým
dospelým „domovákom“, ktorí musia už

opustiť detský domov, v ktorom vyrastali, aby mohli dôstojne vykročiť do samostatného života.
Vďaka podpore uvedenej zbierky sa
vlani Spoločnosti Úsmev ako dar podarilo predísť v 126 prípadoch vyňatiu detí z
ich rodín, 16 detí vrátiť z detského domova do biologickej rodiny, nájsť 36 deťom
náhradnú rodinu. Pripraviť na rodičovstvo 56 náhradných a 76 profesionálnych
rodičov, pomôcť 336 mladým dospelým
plnohodnotne sa zaradiť do spoločnosti, ale aj zorganizovať 890 1-dňových a 62
viacdňových rekreačných pobytov detí z
detských domovov.
Celkove sa vlani podarilo do zbierky „Jeden deň úsmevu“ získať 56 046, 61
eura. V tohtoročnej, už 10. zbierke sa podarilo vyzbierať 23 301,56 eur. Peniaze zo
zbierky sa využijú na:
• terénnu sociálnu prácu a zamedzovanie vyňatiu detí z ich vlastných rodín,

Zbierku svojou účasťou podporili aj známe osobnosti ako napríklad: Katarína
Brychtová a Jaro Bekr, ktorých fotografie a výroky boli tiež aj na výstave, spojenej so zbierkou „Jeden deň úsmevu“.

•

vrátenie detí z detských domovov do
vlastných rodín,
• vyhľadávanie, vzdelávanie a sprevádzanie náhradných rodičov,
• pomoc deťom v detských domovoch
• pomoc mladým dospelým, ktorí odišli
z detského domova, ocitli sa bez pomoci na ulici a potrebujú oporu, pomoc s hľadaním práce a ubytovania.
Súčasťou podujatia bola aj sprievodná fotografická výstava Martina Fridnera, zachytávajúca osobnosti verejného života, ktoré sa na zbierke tentoraz podieľali, ale aj odpovedali na otázku, čo pre nich
znamená rodina. Napríklad: K. Brychtová
uviedla: „Rodina je ako škola lásky“. Jaro
Bekr uviedol: „Rodina je základná bunka
štátu“. Napokon, návštevníci výstavy si ich
odpovede mohli prečítať 10. mája na Poštovej ulici a 16. mája na Hviezdoslavovom
námestí v Bratislave, kde bola výstava prístupná do konca mája. Kto výstavu nesti-

Na výstave bola aj celá rodinka Šarköziových, pre ktorú je rodina základ
životného šťastia.
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hol, môže poslať darovaciu SMS na číslo
877, čím prispeje do zbierky 1 eurom, alebo darovať do konca toto roku ľubovoľnú
sumu na číslo účtu: 4040 029 105/3100
Spoločnosti Úsmev ako dar a podporiť tak významnú ideu: „aby každé dieťa
malo rodinu“.
(mš)
Snímky: autorka
Na 1. obrázku obálky je darkyňa
zbierky Jeden deň úsmevu s mladými
dobrovoľníčkami – stredoškoláčkami: Lirijou z Malaciek a Zuzkou z obce Závod.
Každý, kto sa pristavil pri stánku spoločnosti Úsmev ako dar a prispel do
zbierky „Jeden deň úsmevu“, dostal
nálepku s červeným srdiečkom aj informácie o zbierke a výstave.

Dobrovoľnícke leto na Slovensku
Viac, než sto mladých ľudí z Európy, Ázie a Severnej Ameriky prichádza
počas letných mesiacov na Slovensko pracovať na rôznych verejnoprospešných projektoch. Počas dvoch týždňov sa z nich stávajú účastníci jedenástich Medzinárodných táborov dobrovoľníckej práce (tzv. workcampov), ktoré od roku 1993 realizuje Občianske združenie INEX Slovakia.

Dobrovoľníci z rozličných krajín oddychujúci po práci na Čiernom hrade

. . . KVALITA ZA PRÍŤAŽLIVÉ CENY

PONÚKAME VÁM:
- diagnostické súpravy na testovanie:
● baktérií
● vírusov
● parazitov
● súpravy na testovanie otcovstva
- široké spektrum laboratórnych prístrojov a reagencií
- rozsiahly sortiment kultivačných médií

Ecoli s.r.o.
Studenohorská 12
84103 Bratislava

Tel.č.: 02/6478 9336
Fax: 02/6478 9040

www.ecoli.sk
www.pcrdiagnostics.eu
ecoli@ecoli.sk
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Dobrovoľníci zo zahraničia pomáhajú na Slovensku renovovať ruiny: Čierneho hradu, ako aj hradov
Kamenica, Brekov, Čabraď, Veľký Šariš, Obišovce i banskoštiavnickú Kalváriu. Prispievajú tak aj k odkrytiu starého banského osídlenia pri obci Čučma a počas environmentálnych aktivít aj v dedine Slatinka. Príchod nadšených dobrovoľníkov z rôznych krajín
očakávajú začiatkom septembra tohto
roka aj klienti DSS Integra v Bratislave, pre ktorých tam pripravujú aktivity
na voľný čas. Okrem práce zorganizujú tiež podujatia v mieste, kde sa uskutočnia tábory, na ktorých oboznámia návštevníkov s krajinou, tradíciami a pripravia i ochutnávku domácich
jedál. Tento rok možno na Slovensku
stretnúť, okrem účastníkov z európskych krajín, aj mladých ľudí z Taiwanu, Kórey, Japonska či Kanady. Medzinárodné tábory dobrovoľníckej práce (workcampy) predstavujú unikátnu 90-ročnú tradíciu dobrovoľníckej
služby a spájajú ľudí pochádzajúcich
z rôznych prostredí pracujúcich na
malých projektoch, ktoré sú prínosom
miestnym komunitám na celom svete. Projekty trvajú 2 až 4 týždne najmä počas leta. Tábory majú vždy verejnoprospešný charakter a dobrovoľníci vykonávajú svoju prácu bezplatne, často na úkor svojej dovolenky.
(mp)
Zdroj: INEX

Zbierka „Lienka pomoci“ pokračuje
SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien vlani na jeseň organizovala verejnú zbierku LIENKA
POMOCI, ktorej výnos bol určený na
podporu a rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb pre seniorov. Výnos z druhého ročníka zbierky bol dvojnásobne väčší, než v roku
2010 a dosiahol sumu 15 000 €. Nadácia celú túto sumu rozdelila medzi 11 projektov rôznych organizácií a pripravuje ďalší ročník kampane Staroba sa nás dotýka 2012, ktorá sa uskutoční na jeseň tohto roka.
Cieľom bude upozorniť na problémy, ale aj možnosti seniorského veku,
budovať pozitívny a reálny obraz o starobe a získanie finančných prostriedkov na podporu terénnych a ambulantných služieb pre seniorov. V tejto
súvislosti Ministerstvo vnútra SR vydalo dňa 12. 7. 2012 povolenie konania verejnej zbierky na verejnoprospešný účel
podpory terénnych a ambulantných
sociálnych služieb pre seniorov, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky. Povolenie bolo vydané pod číslom SVS-OVVS3-2012/017254
a nadobudlo právoplatnosť 27. júla
2012. Príspevky do verejnej zbierky

bude nadácia prijímať od 19. 9. 2012 do
31. 3. 2013 viacerými spôsobmi: priamymi vkladmi na osobitný zbierkový
účet č. 2621828221/1100 v Tatra banke, a.s., do označených pokladničiek,
prostredníctvom darcovského portálu
www.dakujeme.sme.sk a zasielaním
SMS správ v hodnote 2 € na krátke číslo
823 v sieťach telekomunikačných operátorov. Lehota na vyúčtovania verejnej zbierky bola stanovená na 30. apríla
2013. Po tomto termíne nadácia vyhlási

rených projektoch je k dispozícii na webovej stránke www.lienkapomoci.sk.
Súčasťou kampane „Staroba sa nás
dotýka“ je aj výstava zorganizovaná
Úradom vlády SR v spolupráci so SOCIOU - nadáciou na podporu sociálnych
zmien, ktorá sa počas tohto leta presunula na Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR. Výstava s veľkoplošnými plagátmi s fotografiami a portrétmi známych tvárí z obrazovky upozornila verejnosť na Európsky rok aktívneho

Fotografia z tohtoročnej výstavy „Staroba sa nás dotýka“ na MPSVR SR.
verejnú výzvu na predkladanie žiadostí o podporu z výnosu verejnej zbierky.
Viac informácií o výsledkoch predošlých zbierok „Lienka pomoci“ a podpo-

starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 vyhlásený Európskou komisiou.
(mš)
Zdroj: Socia

Bez dobrovoľníkov by výsledok Dňa narcisov nebol taký krásny

Prekvapivý piatok trinásteho
Piatok, 13. apríla bol tohto roku
pre Slovensko šťastným dňom. V ten
deň si mnohí občania Slovenska pripínali kvet narcisu na kabáty už 16.
raz. Myšlienka spolupatričnosti a pomoci ich spojila natoľko, že prispeli do
zbierky Ligy proti rakovine (LPR) na
Slovensku sumou 1 005 159, 66 eura.
Táto suma bude v konečnom súčte
ešte vyššia, lebo výnosy z SMS zbierok sú zatiaľ len predbežné a budú
spresnené o niekoľko mesiacov. Čistý výnos zbierky predstavuje sumu
975 645,12 eura. Časť nákladov na organizáciu zbierky však uhradili partneri LPR, preto bolo možné maximalizovať čistý výnos zbierky tak, že
uplatňované náklady na zbiekru boli
vo výške len 29 514,54 eura.
„Bez mladých dobrovoľníkov by
tohtoročný výsledok Dňa narcisov nebol
taký krásny“, uviedla prezidentka Ligy pro-

Účastníci vyhodnotenia 16. ročníka Dňa narcisov 2012. Na obrázku vpravo Eva
Kováčová, riaditeľka Ligy proti rakovine, vedľa nej Eva Siracká prezidentka Ligy
ptori rakovine, vedľa nej ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská, v strede
učiteľka Eva Šothová, vedľa nej výskumný pracovník Ústavu experimentálnej
onbkológie SAV, Čestmír Altaner, pri ňom Ľudovít Jurga, lekár trnavskej Nemocnice s poliklinikou.
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Na obrázku je Ján Čačko, predseda
mimovládnej organizácie SLOVILCO,
ktorá združuje pacientov – stomikov
a ktorá je aj členom SHR, ale tiež spolupracuje s Ligou proti rakovine
ti rakovine, prof. Eva Siracká na stretnutí s novinármi 16. mája tohto roku v bratislavskom hoteli Hilton, ktorý umožnil lige
svoje priestory na toto stretnutie zdarma.
Program Ligy proti rakovine patrí v SR
i ďalších krajinách EÚ v súčasnosti k najsledovanejším, pretože náklady na liečbu
a prevenciu onkologických ochorení všade každoročne rastú. Preto sa v poslednom období konalo vo svete už niekoľko
summitov a chystá sa aj veľký onkologický kongres. Cieľom je: postupne čím skôr
znížiť počet onkologických ochorení o 25
percent, zdôraznila ďalej E. Siracká. Nemožno nezdôrazniť, že dosiahnutý výnos
tohtoročného Dňa narcisov bol tohto
roku oproti vlaňajšku vyšší o 39 889,23
eura. Najviac vyzbierali dobrovoľníci do
mobilných pokladničiek v Bratislavskom
kraji (254 926 30 eura), ďalej v Trnavskom
kraji (112 875, 32 eura) a v Nitrianskom kraji (104 373, 48 eura).
Liga proti rakovine používa finančné
prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov na realizáciu a financovanie projektov
a programov pre onkologických pacientov, aj na prevenciu, aj na vzdelávanie, onkologickú výchovu, aj na podporu klinických a výskumných projektov, čo potvrdili aj početní účastníci stretnutia, napríklad
aj: Katarína Mičiaková, riaditeľka Hospicu z Domu pokoja a zmieru u Bernadetky
v Nitre. O klinickom výskume kmeňových
buniek, ktorý LPR taktiež podporuje, hovoril na stretnutí Čestmír Altaner z Ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave. O projektoch, ktoré LPR podporila vlani a ktoré sa týkajú modernizácie
diagnostiky a liečby rakoviny krčka maternice, ako aj diagnostiky a liečby rakoviny prsníka, porozprávala Viera Lehotská, riaditeľka Onkologického ústavu sv.
Alžbety v Bratislave. O pomoci a podpore,

ktorú vlani poskytla LPR Východoslovenskému onkologickému ústavu v Košiciaich, hovorila riaditeľka tohto ústavu, Nataša Džunková. O podpore, ktorú LPR
dlhodobo poskytuje pacientskej mimovládnej organizácii SLOVILCO a jej klubom, porozprával novinárom jej predseda, Ján Čačko. V našom rozhovore sme
oslovili aj predsedníčku bratislavského
klubu SLOVILCO, Evu Benžovú s otázkou:
Ako sa bratislavský klub Slovilco zúčastnil na zbierke Dňa narcisov? SLOVILCO je
členskou organizáciou SHR a odpoveď E.
Benžovej uvádzame v plnom znení:
„Naše členky klubu sa zúčastňujú na
zbierkach Dňa narcisov každoročne už 5-6
rokov. Mávame stanovište v Podunajských
Biskupiciaich pri obchodnom dome Tesco.
Hneď prvý rok sme boli zbierkou veľmi milo
prekvapené. V každom nasledujúcom roku
bol výnos v pokladničke, do ktorej sme zbierali čoraz väčší. Veľmi nás to teší a ja sa teším najmä z toho, že nielen dospelí, pracujúci ľudia, ale aj mladí študenti prispeli a najviac ma chytilo za srdce, keď aj babička, ktorá
sotva chodí, nám prispela do zbierky zo svojej
malej penzie. Táto zbierka oslovila na Slovensku naozaj veľmi veľa ľudí. Veria jej, lebo je veľmi dobre zdokumentovaná. Ľudia sa môžu
presvedčiť o tom, že peniaze, ktoré sa vyzbierali, skutočne idú tam, kam majú ísť. Osobne
som rozčarovaná z toho, že sa tentoraz našiel
niekto taký zlomyselný, kto posielal hanlivé
e-maily, ktorými na internete znevažoval
zbierku a ako sme počuli, aj celú prácu mnohých ľudí, ktorí sa podieľali na organizácii
zbierky s nadšením. Verím, že ich to neznechutilo a že budú pokračovať v tejto práci rovnako nadšene aj naďalej. Verím aj v to, že tak
ako v Írsku sa vyzbieralo v Deň narcisov až 3
miliony eur, sa v budúcnosti podarí takú istú
sumu vyzbierať aj na Slovensku. Ja sa toho
možno nedožijem, ale moje vnučky istotne áno. My v našom klube sme samé staršie
ženy, ale na ďalšiu zbierku sa už teraz tešíme“.
Do LPR prišlo 67 žiadostí o podporu nemocničných i zdravotníckych zariadení, hospicov i menších pacientských
združení. O rozdelení uvedeného výnosu zbierky zo Dňa narcisov na rok 2012
rozhodla 11-členná Generálna rada Ligy
proti rakovine predbežne takto: na projekty a programy, v prospech onkologických pacientov, ako aj na prevenciu,
ktorú organizuje LPR, sa plánuje vyše
530 575 eura, na podporu klinických
a výskumných projektov, hospicov a pacientských združení prostredníctvom
darovacích zmlúv vyčlenila Generálna
rada LPR 445 070 eur.
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Veľkú pozornosť venuje Liga proti rakovine aj psychosociálnej podpore onologických pacientov v regiónoch Slovenska. Financuje prácu psychológov na
okologických lôžkových oddeleniach nemocníc alebo priamo v ambulanciách.
Psychológovia pôsobiaci v nemocniciach
poskytujú psychosociálnu pomoc a podporu hospitalizovaným pacientom 4-6
hodín týždenne. Ich nezastupiteľnú úlohu v prospech pacientov vysoko vyzdvihol na stretnutí s novinármi v Bratislave aj
Ľudovít Jurga, lekár z Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Trnave. Psychológovia pôsobiaci vo svojich ambuanciách
poskytujú onkologickým pacientom a aj
ich blízkym príbuzným odborné rady formou individuánej, aj skupinovej terapie.
Majú pre nich vyhradený čas 2 hodiny
týždenne. V súčasnosti pôsobia v 14 mestách SR, pričom snahou Ligy proti rakovine je, ich počet postupne zvyšovať. Náklady spojené s touto službou hradí LPR
i z penazí nazbieraných v Deň narcisov.
Za poradenstvo psychológov pacien-

Na obrázku je Eva Benžová, predsedníčka bratislavaského Klubu stomikov, ktorý sa každoročne zúčastňuje
na zbierke Dňa narcisov.
ti ani ich príbuzní nemusia platiť. Na psychosociálnu starostlivosť o onkologických pacientov bolo z tohtoročnej zbierky Dňa narsisov vyčenených 268 770 eur.
Veľký význam vidí LPR aj v programoch a projektoch smerujúcich k rozvoju výchovy k zdravému životnému štýlu,
k informovanosti a poradenstvu, na ktoré
z tohtoročnej zbierky Dňa narcisov bolo
vyčlenených 273 275, 12 eura.
Na tohtoročné stretnutie boli pozvaní aj ministri. Ministerka zdravotníctva
SR, Zuzana Zvolenská, vo svojom prejave vysoko vyzdvihla prácu LPR. Prišli i viacerí pedagógovia. Napríklad, Eva Šothová, učiteľka etickej výchvy, občianskej náuky, dejepisu a dejín divadla, filmu a televí-

Na obrázku je Eva Šothová, učiteľka
Strednej umeleckej školy na Sklenárovej ulici v Bratislave.

zie na Strednej umeleckej škole na Sklenárovej ulici v Bratislave, kde plní aj úlohu výchovnej a kariérnej poradkyne. Prihovorila sa všetkým prítomným a poskytla aj odpovede na otázky pre Humanitu o onkologickej výchove v škole, aj o účasti študentov tejto školy na zbierke Dňa narcisov:
„Naši žiaci sa každoročne zúčastňujú aktivít, ktoré organizuje Liga proti rakovine, teda
aj na zbierke Dňa narcisov. Sme zapojení už
roky aj do onkologickej výchovy na stredných školách. Tohto roku sa na zbierke Dňa
narcisov zúčastnilo 40 našich žiakov. Boli veľmi ochotní, slušní, dalo sa na nich spoľahnúť. Mali sme veľmi pekné dojmy z kontaktov

s ľuďmi, ktorí prispeli do zbierky, najmä z ich
ochoty pomôcť. Bolo vidieť, ako si všetci uvedomujú, že zbierka je veľmi potrebná“.
Je dobré, že heslo: „13. apríla môže
pomôcť každý“ chápe čoraz viac mladých, ale aj skôr narodených dobrovoľníkov, ako aj prispievateľov do zbierky.
Je dobré, že pripnutý žltý narcis aj tentoraz priniesol atmosféru priateľstva a súdržnosti, ktorú citlivo vnímali všetci, zdraví, aj tí, ktorí s onokologickým ochorením
bojujú. Prevšetkým v ich mene Liga proti
rakovine i my ďakujeme.
Margita Škrabálková
Snímky: autorka

Sľubný výskum reumatoidnej artritídy
Molekulárno-medicínske centrum
Slovenskej akadémie vied (SAV) usporiadalo 26. júna tohto roku klinicko-vedeckú konferenciu o projekte slovenských a rakúskych špecialistov, ktorý má názov RASGENAS. Plný názov
tohto projektu, ktorý bol implementoaný v rokoch 2009 - 2012 je: Gény zvyšujúce riziko reumatoidnej artritídy
v slovenskej a rakúskej populácii.
Tento projekt sa uskutočnil v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky a Rakúska na roky 20072013. Hlavný strategický cieľ programu je
budovanie aktívneho hraničného regiónu, založeného na znalostnej ekonomike,
ktorý je atraktívny pre sociálne a environmentálne aktivity a ktorý má dôležitú úlohu medzi európskyni metropolitnými regiónmi.
Uvedený projekt bol financovaný
z prostriedkov Európskej únie. Jeho
vedecký cieľ je sledovať vplyv známych genetických faktorov na aktiváciu imunitného systému pacientov
s reumatoidnou artritídou. Podstatou
realizácie projektu bolo objasniť genetické faktory, ktoré sa podieľajú na vzniku a rozvoji autoimunitných chorôb. Neoddeliteľnou súčasťou bolo vytvorenie
slovenskej databázy zahŕňajúcej asi 500
pacientov s reumatidnou artridídou (RA)
spolu s klinickými podkladmi týchto pacientov a približne rovnaký počet kontrolných jednotlivcov. Vďaka unikátnemu prístupu vedcov a lekárov obidvoch krajín sa
vytvorila spoločná databáza slovenských
a rakúskych partnerov, ktorá slúži na analýzu genetických, serologických a klinických dát. Unikátnym výsledkom projektu
je zistenie početnosti génov spojených

s rizikom reumatidnej artritídy. Výsledky
projektu bude možné využívať v cielenej
liečbe pacientov s RA, ako aj určovať riziko jej vzniku, ale aj iných autoimunitných
ochorení.
Ako nám na tlačovej besede potvrdil Dr. Richard Imrich, PhD, riditeľ Molekulárno-medicínskeho centra SAV a vedúci Laboratória endokrinológie človeka
na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV, aktivity projektu RASGENAS viedli
nielen k vytvoreniu spolupráce s rakúskymi reumatológmi, ale aj k jej pokračovaniu po ukončení tohto projektu.
Reumatoidná artritída (RA) je jedným
z najčastejších autoimunitných ochorení a len na Slovensku ňou trpí asi 50 tisíc osôb, t.j. 1 percento dospelej populácie SR (z toho je asi 80 percent žien a 20
percent mužov). Prevalencia RA je podobná na Slovensku a v Rakúsku. Výskyt RA
je častejší v severnej Európe a Severnej
Amerike, než v južnej Európe a Afrike. Pri
RA, podobne ako aj iných autoimunitných
ochoreniach, imunitný systém pacienta
napadá štruktúry jeho organizmu. Zvyčajne postihuje kĺby na obidvoch stranách
tela rovnako, napríklad: zápästia, prsty, kolená, členky, chodidlá, ktoré sú postihnuté najčastejšie, ale môže postihnúť aj kožu,
pľúca, oblličky, srdce, aj cievy. Ochorenie
sa začína pomaly, zvyčajne bolesťou malého kĺbu. Medzi príznaky RA patrí stuhnutosť, ktorá trvá vyše hodinu. Kĺby môžu
byť na dotyk teplé, bolestivé a tuhé. V prípade RA dochádza k zníženiu pohyblivosti postihnutých kĺbov, chronickému zápalu, vzniku deformít a postupnému zničeniu kĺbov a priľahlých tkanív pacienta.
Doteraz nie je celkom známe, čo všetko zapríčiňuje tento chorobný proces, ale
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už sa potvrdila genetická predispozícia
RA. Slovenskí vedci spolu so svetovými
vedeckými tímami sa podieľajú na odhaľovaní tejto genetickej predispozície a ďalších mechanizmov pri vzniku tohto ochorenia. Významné je, že v posledných rokoch došlo k zlepšeniu kvality starostlivosti o pacientov s RA zavedením takzvanej
biologickej liečby, ktorá sa zakladá na
monoklonálnych protilátkach blokujúcich
špecifické molekuly imunitného systému.
Na Slovensku pacientov s týmto ochorením liečia na špičkovej svetovej úrovni v Národnom ústave reumatických
chorôb v Piešťanoch, ako aj v rozsiahlej sieti ambulantných reumatológov.
Prítomnosť protilátok v krvi a kĺbovej tekutine je charakteristickou črtou
RA, ktorá ju odlišuje od iných zápalových
a degenneratívnych ochorení kĺbov ako je
psoriatická artritída, reaktívna artritída či
osteoporóza. Typickou protilátkou u pacientov s RA je reumatoidný faktor (RF)
namierený proti sérovému proteínu imunoglobilínu (IgG) a najšpecifickejšou autoprotilátkou pre RA tzv. protilátkou proti
citrulínovým peptidom (ACPA). Identifikácia protilátok v sére pacientov s RA, ktoré
sú namierené proti epitopom obsahujúcim zriedkavú aminokyselinu citrulín, bol
jedným z najdôležitejších objavov v oblasti RA v posledných desaťročiach.
Na tlačovej besede po konferencii
sme oslovili aj profesora Alana Ebringera, B.Sc. M.D., ktorý pôsobí na prestížnej
univerzite Kings College v Londýne, ktorý sa venuje úlohe mikroorganizmov pri
vzniku reumatoidnej artritídy. Profesor
A. Ebringer nám predstavil i svoju publikáciu, v ktorej poukázal na vplyv baktérie Proteus pri vzniku RA. Zdôraznil výskyt

tejto baktérie v močových cestách najmä
žien, ktorý sa zistil v mnohých krajinách
sveta a možnosť zničenia mikroorganizmu Proteus antibiotikami.
Nedávno však bolo objavených niekoľko genetických markerov, ktoré zvy-

šujú riziko vzniku RA. Genetické varianty
prispievajú asi na 50-60 percent k celkovej fenotypovej variácii ochorenia. Bolo
objavených a dokázaných viac, než 30
nových genetických rizikových faktorov. Podobne ako v iných komplexných

ochoreniach, tieto známe rizikové oblasti vysvetľujú iba relatívne malú časť fenotypovej variácie ochorenia a ďalšie rizikové varianty RA treba v budúcnosti
objasniť .
(mš)

Aktuálne

Relaxačné týždňovky
Jedným z projektov určených onkologickým pacientom po liečbe sú
relaxačné jednotýždňové pobyty. Relaxačné týždňovky sú projektom Ligy
proti rakovine, ktorý sa uskutočňuje kvôli psychosociálnej podpore pacientom. Cieľom je pomôcť onkologickým pacientom po liečbe načerpať nové sily a poskytnúť im plnohodnotnú podporu pri návrate do života.
Tento rok sa uskutočňuje už IV. ročník
„relaxačných týždňoviek“. Pre rastúci záujem pridala Liga proti rakovine dva termíny pre záujemcov nad 55 rokov. Celkovo sa uskutočnia tri turnusy pre pacientov do 55 rokov: 19. 5. – 25. 5. 2012 Dudince, 18. 8. – 24. 8. 2012 Štrba, 1. 10.

– 7. 10. 2012 Podkylava. Týždňovky pre
pacientov nad 55 rokov sa uskutočnia
v termínoch 18. 6. - 24. 6.2012 v Štrbe
a 15. 9. – 21. 9. 2012 v Dudinciach.
Prihláška na pobyt je k dispozícii
v Centrách pomoci Ligy proti rakovine
v Bratislave, Martine, Košiciach, na POKO
oddeleniach v okresných mestách, ako aj
na webovej stránke www.lpr.sk.
O program sa počas celého pobytu starajú animátori z Ligy proti rakovine. Pripravené sú výlety a turistické prechádzky, možnosť využitia bazénov, víriviek či sauny v rámci relaxácie, rôzne formy arteterapie ako maľovanie na sklo či
servítková metóda zdobenia, ale aj diskusie s lekárom – psychológom či onkológom.

Onkologickí pacienti na 55 rokov
sa môžu prihlásiť ešte na septembrový termín – Dudince a na októbrový
termín – Podkylava. Viac informácii
na www.lpr.sk.
Pre onkologických pacientov z organizačných zložiek LPR SR organizuje liga
už 12. rok „rekondičné pobyty“. Určené
sú predovšetkým pre pacientky po rakovine prsníka. Tento rok sa na relaxačných a rekondičných pobytoch zúčastní
takmer 800 onkologických pacientov zo
všetkých regiónov Slovenska.
Zdroj: www.lpr.sk
Text ku snímke: Na 2. obrázku na
obálke sú účastníci relaxačnej týždňovky vo Vysokých Tatrách.

Populárny Beh pre život
Medzi najväčšie slovenské charitatívne podujatia aj tohto roku patril
Beh pre život, ktorý sa tentoraz konal
v šiestich mestách: 5. mája v Bratislave, 12. mája v Prešove, 19. mája v Žiline, 26. mája v Nitre, 9. júna v Trenčíne a prvý raz aj v Banskej Bystrici, a to
16. júna. Jeho účastníci, ktorých počet dosiahol 19 212 osôb, tak podporili nielen výskum rakoviny, ale urobili
aj veľa dobrého pre svoje zdravie.
„Sme radi, že môžeme urobiť dobrú vec
a pomôcť onkologickým pacientom na Slovensku. Je fantastické, že záujem o takéto
podujatie, ktoré spája šport a podporu dobrej veci, stále rastie“, uviedol na tlačovej besede Michal Dytttert v mene Nadácie
TESCO, ktorá tento charitatívny projekt
zorganizovala spolu s Nadáciou Výskum
rakoviny. Cieľom tohtoročného Behu pre
život bolo nazbierať 85 tisíc eur na nákup
laboratórneho prístroja Inucyte TM (vyslovuje sa: inkjusajt), ktorý sa stal prvým
svojho druhu na Slovensku.
Ako vysvetlila Margita Klobušická, prezidentka Nadácie Výskum rakoviny: „Nový prístroj bude schopný kame-

Na 5. ročníku v Bratislave bežala aj
úspešná slovenská maratónkyňa, Katarína Berešová, patrónka Behu pre
život za celé Slovensko, ktorá dobehla do cieľa zo žien ako prvá.
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rou zaznamenávať zmeny medzi bunkami aj niekoľko dní bez prerušenia“. Výhodou prístroja je možnosť súbežne sledovať správanie sa buniek v sto rôznych podmienkach, čo skracuje čas získania výsledku výskumu a zároveň šetrí prostriedky. Získané informácie budú
slúžiť na vývoj nových postupov v liečbe onkologických ochorení.
Novinky tohtoročného Behu pre život zdôraznil M. Dyttert: „Tešíme sa, že
v roku Letných olympijských hier podporí Beh pre život aj úspešná slovenská maratónkyňa, Katarína Berešová, ktorá bude
Slovensko reprezentovať aj na olympiáde v Londýne. Patrónom behu mesta Banskej Bystrice bude úspešný slovenský hokejový reprezentant Vladimír Országh, ktorého sme vybrali aj na základe tipov fanúšikov
na facebookovej stránke Behu pre život, Patrónom Prešova bude prvý raz veľmi žiadaná hudobná skupina Helenine oči, ktorá
každoročne vylepšuje náladu bežcom v deň
behu koncertom“. Dlhodobými patrónmi Behu pre život zostávajú: herec Jozef
Vajda pre celé Slovensko, operný spevák
Martin Babjak, ako aj medzinárodná re-

Bežal aj herec Jozef Vajda, ktorý je
tiež patrónom Behu pre život za celé
Slovensko.

V behu sa ani tohto roku nedal zahanbiť operný spevák Martin Babjak, dlhodobý patrón Behu pre život za Bratislavu.

INCUCYTE™

Jediný typ prístroja na on-line sledovanie
zmien nádorových buniek v laboratórnom
prostredí.
Incucyte™ je unikátny prístroj a ako prvý na
Slovensku bude umožňovať sledovanie vplyvu
rôznych typov buniek na vývoj nádorových
buniek v laboratórnom prostredí. V organizovanej skupine buniek je komunikácia základným znakom určujúcim prežitie bunky. Preto rozpoznanie „reči“ buniek by umožnilo pochopiť prečo nádorové bunky
v niektorých prípadoch dokážu ovládnuť okolité bunky prostredia a vytvoria metastázy do vzdialených častí tela. Tento nový prístroj bude schopný kamerou zaznamenávať zmeny medzi bunkami i niekoľko dní bez prerušenia. Výhodou je možnosť súbežne sledovať správanie sa buniek v sto rôznych podmienkach, čo skracuje čas získania výsledku a tiež aj šetrí prostriedky. Získané detailné informácie budú
slúžiť pre vývoj nových postupov v liečbe onkologických ochorení.

Patrónom behu za mesto Banská Bystrica sa stal tohto roku úspešný slovenský hokejový reprezentant, Vladimír Országh.
prezentantka aerobiku, Lucia Medeková pre Bratislavu, herci Ján Greššo a Eva
Pavlíková pre Nitru, hokejista Ľubo Sekeráš pre Trenčín a futbalový tréner Vladimír Labant pre Žilinu.
Dodajme, vďaka účastníkom Behu
pre život a podporovateľom tohto skvelého podujatia sa tohto roku podarilo vyzbierať len v Bratislave sumu 14 936 eur,
kde bežalo z Partizánskej lúky po trati
spolu 3 817 bežcov, čo je o 274 ľudí viac,
než vlani. Aj Bratislavčania sa teda pričinili sa o to, že k cieľovej sume 85 000 eur sa
priblížili o 59 436 €. Každý, kto chce ešte
prispieť na prístroj Inucyte™, aj teraz môže
poslať na číslo účtu 2434842458/0200 vo
VÚB banke ľubovoľný príspevok.
(mš)
Snímky: archív

Predstavujeme:

Fórum pre pomoc starším – národná sieť
a jej prieskum
Fórum pre pomoc starším - národná sieť, sa zaoberá postavením,
potrebami a problémami staršej generácie na Slovensku, ochranou práv
a vytvorením podmienok na zamedzenie diskriminácii, sociálnemu vylúčeniu starších ľudí a na zabezpečenie kvality ich dôstojného a plnohodnostného života. Fórum spolupracuje s vyše 270 členmi. Je súčasťou významných medzinárodných

sietí: AEG – Platform Europe v Bruseli a Help the AGED v Londýne. Pôsobí tiež v expertných skupinách, ktoré
sa venujú problematike starších ľudí v
členských krajinách EÚ. Pri príležitosti Európskeho roka aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity, ktorý vyhlásila Európska komisia na rok
2012, uskutočnilo Fórum pre pomoc
starším prieskum o zneužíaní a týraní
starších ľudí na Slovensku aj tlačovú
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besedu, na ktorej sa zúčastnil aj sociológ Dr. Peter Guráň, ako aj prezidentka Fóra pre pomoc starším Ľubica Gálisová, ktorú sme oslovili s otázkami.
Prečo tento prieskum?
Starnutie ľudstva je problém takmer
celosvetový. Ľudský vek sa predlžuje, populácia stárne, stúpa aj potreba služieb,
zabezpečenia starostlivosti, ale i problémy v oblasti medzigenerčnej solidarity
a nastáva nedostatok služieb. Dochádza

aj k diskriminácii a vylúčeniu starších ľudí
zo spoločnosti. Jedným z vážnych problémov je aj čoraz časdtejšie sa vyskytujúce zneužívanie, zanedbávanie a týranie
starších, čo treba riešiť na národnej, ale
aj európskej úrovni. Zneužívanie starších
je tiež porušením ľudských práv. Súčas-

Ľubica Gálisová, prezidentka Fóra pre
pomoc starším – národnej siete
ný prieskum ukazuje, že mnoho dôsledkov zneužívania starších im zamedzuje
žiť dôstojne, nezávisle a zúčastňovať sa
na sociálnom a kulúrnom živote.
Odkedy sa Fórum pre pomoc starším
javmi zneužívania a týrania starších
ľudí zaoberá?
Fórum pre pomoc starším – národná
sieť sa týmto problémom začala zaoberať už v roku 2000, kedy náš prieskum vyvolal prvú diskusiu, ale spoločnosť ho vnímala skôr ako neexistujúci problém. Na
základe doterajších prieskumov, ako i výsledkov z jednotlivých podujatí, realizácie
bezplatnej telefonickej „Senior linky“ sa
Fórum pre pomoc starším rozhodlo uskutočniť tento prieskum, ktorý zohľadňuje
skutočný pohľad na problémy tejto skupiny občanov v otázkach porušovania ich
ľudských práv. Prieskum potvrdzuje existenciu problému zneužívania, zanedbávania a týrania starších osôb na Slovensku a jeho vážny vplyv na život starších
ľudí. Naša organizácia však spolupracovala aj na medzinárodnom projekte o tejto problematike, ktorý bol venovaný prevencii zneužívania starších, v rámci ktorého sa považuje tento problém za nerie-

šený a akútny vzhľadom k zhoršovaniu sa
prístupu a vzťahov spoločnosti, verejnosti a rodiny k starším.
Akou formou sa prieskum uskutočnil?
Prieskum sa uskutočnil dotazníkovou
frmou v rôznych mestách a obciach Slovenska. Do prieskumnej práce sa zapojili
mnohí členovia Fóra pre pomoc starším,
ako aj rôzne kluby, v ktorých sa prieskum
tiež uskutočnil pri príležitosti stretnutí s
občanmi a na worhshopoch, ako aj na
osobných konzultáciách so staršími ľuďmi v regiónoch Slovenska. Odborné spracovanie výsledkov prieskumu zrealizovali experti. Analýzu výsledkov prieskumu
urobil PhDr. Peter Guráň, PhD, ktorý dlhodobo spolupracuje s Fórom pre pomoc starším a údaje prieskumu spracoval Mgr. Milan Fico. Prieskum sa uskutočnil s finančnou poidporou Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskrimináce, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
Tento prieskum pokladáme za východiskový a plánujeme uskutočniť ďalšie hĺbkové prieskumy zamerané na konkrétne, najakútnejšie problémy vychádzajúce
z jeho výsledných údajov.
Ako prieskum prebiehal?
Z prieskumu vyplýva, že oveľa viac
pozornosti budeme musieť venovať
opusteným a osamelým starším ľuďom,

ale aj vzťahom členov rodiny k svojim blízkym. Bol to empirický prieskum, ktorý sa
uskutočnil v januári a februári tohto roku a
bol zameraný na zisťovanie názorov a skúseností starších občanov na tému ich zneužívania, násilia a týrania. Hlavnou metódou prieskumu bol štandardizovaný rozhovor na základe vopred pripraveného
dotazníka, ktorý obsahoval okrem základných identifikačných aj 13 špecializovaných uzavretých, polouzavretých a otvorených otázok na danú tému. Rozhovoroy
sa uskutočnili na výberovej vzorke starších
občanov, rostredníctvom aktivistov z rôznych klubov dôchodcov a zariadení pre
seniorov. Celkovo bolo spracovaných 401
platných dotazníkov. Do prieskumu sa zapojilo najviac respondentov z Prešovského, Trenčianskeho a Žilinského kraja. Druhým zdrojom prieskumných informácií
boli odborné stretnutia so staršími ľuďmi
v rôznych regiónoch Slovenska organizované Fórom pre pomoc starším. Stretnutia vyvrcholili na odbornom seminári 19.
až 21. marca tohto roku a na národnom
rokovaní Parlamentu starších v kúpeľoch
v Bojniciach, kde boli prediskutované rôzne aspekty tejto témy. Prieskum považujeme za pilotný, pretože otvára priestor na
diskusiu na zatiaľ málo diskutovanú a pomerne tabuizovanú tému.
Zhovárala sa: Margita Škrabálková
Snímky: autorka

Lýdia Chuťková, pracujúca pri telefonickej „non-stop“ seniorskej linke Fóra pre
pomoc straším a PhDr. Peter Guráň, PhD, spolupracujúci s Fórom pre pomoc
straším, ktorý analyzoval aj výsledky prieskumu o zneužívaní a týraní starších
ľudí na Slovensku.

RADIX s.r.o. 	

www.radix.sk
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Reportáž:

Deň krivých zrkadiel
Ukázať, že mentálne postihnutí nie sú horší ľudia ako zdraví, bolo
cieľom už 7. ročníka celoslovenského
podujatia Deň krivých zrkadiel (DKZ),
ktoré sa konalo 12. júna v Bratislave,
pod záštitou starostky Mestskej časti
Bratislava Staré Mesto, Tatiany Rosovej. Deň krivých zrkadiel bol dobrým
príkladom humánneho postoja k ľuďom s mentálnym postihnutím a odbúravania predsudkov voči nim.
Podujatie sa začalo sprievodom
a bubnovaním členov hudobnej skupiny Campana Batucada, ktorá pricestovala z Nitry. Z bratislavského Hviezdoslavovho námestia spolu s početnými dobrovoľníkmi, ktorí pomáhajú mentálne postihnutým, sa sprievod vydal do bratislavského Starého mesta. Viacerí návštevníci podujatia venovali pozornosť stánkom
s ručne zhotovenými suvenírmi v chránenej dielni Prima, ako aj v domovoch sociálnych služieb Kampino z bratislavej Petržalky, v Sibírke z tretieho bratislavského okresu, ktorého klienti sa, okrem iného, prezentovali aj vlastnoručne ozdobenými zrkadielkami. Aj denné zariadenie pre mentálne postihnutých Impulz
sa prezentovalo tvorbou svojich klientov.
Návštevníkov zaujali najmä ich ozdobné sviečky. Mnohí postávali aj pri stánku
DSS Merena z Modry, ktoré sa predstavilo skvelými výrobkami z keramiky i drôtu.
Aj v stánku DSS Hestia z Pezinka sa klienti
prezentovali prekrásnymi ukážkami svojej
užitkovej tvorby. Medzitým dobrovoľníci
rozdávali letáky vytlačené ku Dňu krivých
zrkadiel a na pamiatku i zrkadielka.
Prítomným sa medzi prvými prihovorila T. Rosová, ktorá zdôraznila: „Partnerstvo je možné len tam, kde sa podarí prelomiť predsudky. A lámanie predsudkov je
hlavný význam Dňa krivých zrkadiel. Zvolili na to vynikajúci prostriedok - zrkadielko. Jednoduché zrkadielko, ktoré ukazuje,
že nás možno iní vidia v inom svetle, ako si
to predstavujeme sami. Ja to vidím tak, že
chceme ukázať ľudí s mentálnym postihnutím a chceme zmeniť pohľady na nich. Predovšetkým ale, pritom meníme pohľady na

nás samých. Meníme aj samých seba. Bola
by som rada, keby sa toto rozšírilo po Slovensku, po celom svete“.
Na pódium vystúpila aj podpredsedníčka Národnej rady SR Erika Jurinová,
ktorá ako účastníčka bubnového sprievodu pripomenula, že sprievod oslovil ľudí a
že je správne vyjsť do ulíc, keď treba a šíriť myšlienku rúcania predsudkov voči
postihnutým ľuďom. Moderátorka Patrícia Jariabková v tejto súvislosti zdôraznila význam sprievodu mestom a poukázala na skutočnosť, že medzinárodný Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím síce je v SR ratifikovaný, ale nie
je v praktickom živote plne akceptovaný.
Podujatie prišla pozdraviť aj 1. námestníčka primátora Hl. Mesta Bratislavy, ktorá
vyslovila podporu všetkým tým, ktorí sa
starajú o klientov v chránených dielňach
a domovoch sociálnych služieb. Prítomným sa v mene ministra kultúry SR Mareka Maďariča prihovárala aj Dana Kunová slovami: „Som očarená a uchvátená nádherným hudobným sprievodom cez
mesto. Tu vidíme, ako umenie môže spájať
a mobilizovať ľudí.“.
Obecenstvo zaujali najmä kultúrne
vystúpenia klientov DSS. Najprv vystúpili klienti z DSS Hestia s vtipným predstavením divadelného súboru Sopka. Veľmi
upútalo aj predstavenie divadla Pozrite sa,
ktoré od tohto roku vedie Magda Papánková, ktorá úviedla: „Dramatické zoskupenie
Pozrite sa! pôsobí už 6. rok. Naším krédom

je spievať, tancovať, tešiť sa zo života a vyzývam vás, aby ste sa tešili zo života s nami spolu“. Vystúpenie divadla Pozrite sa! ešte viac
pozdvihlo dobrú náladu v hľadisku a veselý zážitok poskytlo prítomným aj ďalšie divadelné vystúpenie s názvom Stopy snov.
Tohto roku sa Združenie na pomoc
mentálne postihnutým pustilo do plnenia náročných úloh. Patrí k nim i kampaň
Nechcem, ale musím, o ktorej porozpráva Iveta Mišová, riaditeľka ZPMP v SR:
„V kampani ide najmä o to, aby naozaj boli
naplnené práva zdravotne a mentálne postihnutých. V rámci kampane pripravujeme
veľa podujatí a toto je jedno z nich“.
Deň krivých zrkadiel sa konal aj
v mestách Malacky, Tornaľa, Nitra, Komárno, Trenčín, Stropkov, Gelnica, Nové
Zámky, Spišská Nová Ves, Prešov. Dodajme, že od 1. 6. 2012 do 31. 12. 2012
sa koná aj verejná finančná zbierka, povolená Ministerstvom vnútra SR
č. MV-SVS-OVVS3-2012/013496 zo dňa
30. mája 2012. Číslo účtu verejnej zbierky
je: 2044883553/0200 VÚB Bratislava. Výťažok zbierky bude použitý na sociálnu rehabilitáciu, vzdelávanie a podporu voľnočasových aktivít pre ľudí s mentálnym postihnutím. Partnermi kampane Nechcem,
ale musím a Dňa krivých zrkadiel je Ministerstvo kultúry SR, Nadácia Dalkia, Mestská časť Bratislava Staré mesto, Fond Táne
Rosovej, Koh-I-Noor a KLOST, MC Donald.
Margita Škrabálková
Snímka: autorka
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POMÁHAME VÁM HORE
Bezplatné
zameranie
a vyhotovenie
ponuky.






PROJEKCIA
VÝROBA
MONTÁŽ
SERVIS

 zdvíhacie plošiny pre imobilné
osoby: šikmé, zvislé,
 zdviháky: pojazdné, stropné,
nástenné, bazénové
 stoličkové výťahy, schodolezy,
rôzne pomôcky

ZŤP môžu získať príspevok až do 95 % z ceny pomôcky, max. 11 617,88 EUR

SPIG s.r.o., Študentská 12, 960 01
ZVOLEN, Tel: 045 5330 300

