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Hoci štvrťstoročnica 17. novembra je už za nami, nemožno obísť, že na tohtoročných novembrových zhromaždeniach ľudia opäť zdôrazňovali prínosy 25
rokov slobody a demokracie. Aj
to, že môžeme hovoriť čo chceme
i cestovať kam chceme. Ale, odzneli i protestné slová. Mnoho ľudí
síce hovorí čo chce, ale aj tak si nepomôže, najmä ak sa chce dostať
Margita Škrabálková
z ťažkostí, ktoré im život priniesol.
A nie sú medzi nimi iba tí, ktorým z invalidného dôchodku nezostáva na slušný, dôstojný život, ale obyvatelia v rôznych kútoch Slovenska žijúci v každodennej neistote, že aj o to málo, čo
doteraz zarobili, môžu zajtra prísť. Ešte horšie sú na tom mladí
dospelí ľudia, ktorí si po skončení školy stále hľadajú nielen prácu, ale aj byt a žiaľ, medzi nimi je dosť aj zdravotne postihnutých, ktorí nadobudli vzdelanie a chceli by naplno žiť, ale nájsť
si svoje miesto v spoločenskom živote sa im nedarí.
Pred 25 rokmi si státisíce občanov pozbierali odvahu, odhodili obavy a ich túžba po spravodlivejšej spoločnosti bola silnejšia. Preto na námestiach štrngali kľúčmi veriac, že sa budú
mať lepšie. Dnes mnohí z nich netaja sklamanie, lebo ich predstavy o lepšom živote sa nenaplnili. Nie všetci však pamätali na
to, že sloboda znamená pre každého aj osobnú zodpovednosť,
poctivú prácu, ktorá je niekedy aj veľmi namáhavá. Dnes vedia, že slobodu i demokraciu posledných 25 rokov, kde-kto aj
opakovane zneužíval. Pred mnohými z našich obyvateľov je
tvrdá realita. Vidíme ju na nehorázne počmáraných múroch,
na polámaných lavičkách v parku, kde sa vybláznili narkomani a opilci, v uliciach miest, kde sa už nemálo ľudí stalo obeťami prepadnutia a olúpenia. Vidieť to na bezdomovcoch, ktorí sa sami nedokážu dostať zo životných problémov. Nežiaduca realita bije do očí a badať ju aj na mnohých historických pamiatkach, ktoré chátrajú, športoviskách a ihriskách, ktoré rokmi
schátrali a pomaly miznú. Neželanú realitu vidieť aj na tom, že
detské domovy sú plné detí, ktorých rodičia nevládali živiť kvôli
dlžobám a krízovej sociálnej situácii.
A zasa ako vždy, záleží najviac od dobrých, obetavých ľudí,
ktorí pomáhajú tým, ktorí pomoc najviac potrebujú. Žiaľ, je nemálo takých, ktorí by už ani nemali čím štrngať po tom, čo prišli o strechu nad hlavou, často nie vlastnou vinou. To sú mínusy
posledných 25 rokov, o ktorých nemožno pomlčať. Ešteže, aj na
Slovensku žijú láskaví, chápajúci, dobrosrdeční ľudia, ktorí pomáhajú i dobrovoľne a vždy, keď treba, a to nielen svojim blízkym, ale aj neznámym, menej šťastným ľuďom , ktorých je veľa,
kým aktívne pomáhajúcich dobrovoľníkov stále málo.

Iste ste už videli nevidiaceho chodca na priechode pre
chodcov, ktorý sa snažil naznačiť vodičom - motristom, že
musí prejsť cez priechod. Niektorí vodiči zastanú a dajú nevidiacemu prednosť, ale, sú aj vodiči, ktorí nezastavia a ignorujú nevidiaceho človeka.. Preto Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s Prezídiom Policajného
zboru SR pripravila pri príležitosti Svetového dňa bielej palice 5. ročník dopravno-výchovného podujatia, ktoré sa konalo 15. októbra v 49 mestách na 65 priechodoch pre chodcov. Cieľom bolo upozorniť vodičov na chodcov so zrakovým postihnutím, ktorí chodia s bielou palicou alebo s vodiacim psom.
„Bezpečný pohyb s bielou palicou je pre nevidiaceho jedným z atribútov jeho slobody a nezávislosti,“
povedal Branislav
Mamojka, predseda ÚNSS, používateľ bielej palice
a dodal: „Je mimoriadne dôležité, aby verejnosť vnímala
ľudí s bielou palicou ako prirodzenú súčasť dopravy i verejného priestoru“. K tomuto podujatiu, ktoré sa konalo pod
záštitou ministra vnútra, Roberta Kaliňáka, sa vyjadril aj
viceprezident Policajného zboru Ľubomír Ábel, ktorý zdôraznil: „Je potrebné si uvedomiť, že chodci a zvlášť nevidiaci a slabozrakí patria k najzraniteľnejšej kategórii účastníkov cestnej premávky, vodiči
by k nim mali byť ohľaduplní a
obozretní“.
A aké sú výsledky tohtoročného Dňa bielej palice? Najviac
áut, ktoré na priechodoch pre
chodcov nevidiacim nezastavilo bolo v Banskobystrickom kraji
(20,75 percenta), kým v Bratislavskom kraji bolo 14,9 percenta takýchto nedisciplinovaných vodičov. Celkové vyhodnotenie
zápisov o tom, ako sa na sledovaných cestných priechodoch v 2 hodinovom intervale vodiči správali voči nevidiacim, preukázalo, že v priemere nevidiacim chodcom nezastavilo až 14,71 percent vodičov áut. V porovnaní s vlaňajškom počas Dňa bielej palice nevidiacim nezastavilo až 22
percent vodičov áut na 56 priechodoch pre chodcov.
Text a snímky: Margita Škrabálková
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Postrehy z výstavy Non-Hancicap
Vo výstavných priestoroch bratislavskej Incheby sa aj tohto roku
v hale A0 od 15. do 17. októbra prezentovalo širokej verejnosti tradičné výstavné duo Slovmedica a Non-Handicap, kde už tradične mala svoj priestor
aj Slovenská humanitná rada, spoločne so svojimi členskými oganizáciami
Slovak Crohn Clubom a Slovenským
zväzom sclerosis multiplex. Naproti
nim sa so zaujímavými novinkami prezentovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska spolu so svojou partnerskou organizáciou Tyflocomp.
Obidve výstavy tentoraz otvorili spoločne s veľkolepým medzinárodným veľtrhom Moddom, kde si návštevníci do 19.
októbra mohli, okrem nábytku, vidieť aj
mnohé technologické novinky do domácnosti, napríklad aj najnovší robotický
vysávač prachu a nečistôt. Takisto prvý raz
sa v spolupráci s Národnou transfúznou
službou SR v priestoroch tohto výstaviska

Ing. I. Ivan Sýkora, prezident SHR s Ing. I. Veselým, riaditeľom výstav v Inchebe.
uskutočnila 17. októbra aj Výstavná kvapka krvi, počas ktorej mohli návštevníci darovať krv. Výstavy opäť sprevádzal aj pes-

Na obrázku je Viola Števurková zastupujúca Slovak Crohn Klub v stánku na výstave Non Handicap 2014.

trý odborný program, v ktorom aj zdravotne postihnutých návštevníkov istotne zaujalo napríklad, „Predstavenie tvárí projektu ŠKODA Handy ZŤP“, držiteľa Európskej ceny za podporu podnikania.
Na otázku, v čom sa tohtoročný NonHandicap líši od vlaňajšieho, nám odpovedal Ing. Ivan Veselý, riaditeľ výstav Incheby: „Tohto roku sme priradili výstavy
Non Handicap a Slovmedica k medzinárodnému veľtrhu Moddom, takže očakávame
vysokú návštevnosť a aj tu, na Non-Handicape je naozaj živšie. Je tu prítomné aj iné
spektrum vystavovateľov ako po iné roky,
ktoré je viac orientované na širokú verejnosť.
Prvý raz na Non-Handicape sú aj sánky liečebných kúpeľov Luhačovice a kúpeľov Sklené Teplice. Máme tu tentoraz aj kolektívnu
účasť čínskych vystavovateľov, čo prinieslo oživenie výstavy s technikou, ktorú vystavujú v rámci výstavy Slovmedica, čo je tiež
nový prínos. Na Non-Handicape patrí k najväčším vystavovateľom Otto Bock s rôznymi
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typmi invalidných vozíkov, chodítok a protéz. Je tu tiež široká ponuka nielen slovenských, ale aj českých vystavovateľov vystavujúcich upravené motorové vozidlá pre telesne a zdravotne postihnutých“.
Slovo sme preto dali aj Ing. Ivanovi Gregorovi, ktorý úzko spolupracuje s
Asociáciou telesne postihnutých motoristov. Spýtali sme sa, čomu sa v súčasnosti venuje. „My robíme hromadnú homologizáciu motorových vozidiel so zvýšenou
strechou určených pre telesne postihnutých
tak, aby s nimi nemusel každý zákazník zvlášť
chodiť do skúšobne. V posledných dvoch rokoch sa totiž zmenila legislatíva, čo pre zákazníkov znamenalo aj určité predraženie.
Takže, aspoň vystavovaný model auta značky FIAT chceme ponúkať „na kľúč“ ako hotový. So zvýšenou strechou sa totiž veľa áut nevyrába. Druhé vystavované auto inej značky
má už menšiu výšku, ktorá je však pre vozičkárov nepostačujúca, jeho výška je o 25 centimetrov menšia, než má vystavený upravený FIAT. Máme tu vystavený aj systém auta
so zníženým podvozkom, ktorý je na ďalšom
vystavenom automobile inej značky. Vozidlo so zníženým podvozkom je patentované
v Európe. Hoci platí, že čo je schválené v Európe, platí aj na Slovensku, každá krajina má
svoje národné špecifiká a ministerstvo dopravy vyžaduje overovanie vozidiel, čiže, aby
skúšobňa overila, či vozidlo spĺňa všetko to,
čo je o ňom napísané na papieri“. Vystavené
vozidlá majú aj nájazdné plošiny pre invalidný vozík. Na vysunutie a sklápanie plošiny je však potrebná práca asistenta.
Pristavili sme sa aj pri Paulíne Triščovej, mladej, telesne postihnutej maliarke z Prešova, ktorá maľuje nohou. Uvideli sme ju ako si sama nohou miešala farby
a robila aj náčrty. Ako povedala: „Kreslenie a

Telesne postihnutá výtvarná umelkyňa Paulína Triščová z Prešova maľujúca
nohou, na Non Handicape sediac na zemi maľovala jeseň.
maľovanie ma bavilo od detstva a nikdy ma
neopustilo. Dokonca boli obdobia, že mi teta
múza nedala spať, kým nevzniklo nové dielo.
V súčasnosti si dni vypĺňam nielen maľovaním obrazov, ale aj na hodváb z ktorého sú
potom urobené šatky, aj púzdra na okuliare
i toaletné taštičky. Maliarske potreby si objednávam cez internet a všetko potrebné mi donesie domov kuriér“. Nuž, toto sa bežne nevidí, že maľujúci človek vydrží maľujúc nohou sedieť na zemi celé dlhé hodiny. Ale
Paulína na Non-Handicape to dokázala.
Oboznámili sme sa aj s vystavenými
novinkami pre nevidiacich. Boli to, napríklad, hracie karty, malá pomôcka ktorá sa nasunie na okraj šálky a keď do nej
nevidiaci človek leje nápoj, zapípa a tak
upozorní človeka, keď už má hrnček plný.
Nedá sa zďaleka popísať všetko, čo stálo
za zmienku o týchto výstavách. Nemožno však neuviesť, že sa naozaj našli návštevníci, ktorí si nielen prezreli vystavené

exponáty a novinky, ale našli si čas popri
tom aj na darovanie krvi. O toto podujatie sa pričinila Národná transfúzna služba SR a výjazdový tím Spracovateľského
centra krvi na Kramároch zabezpečujúci
každý deň výjazdy za darcami krvi. Pretože krvi stále nie je dosť, tieto tímy navštevujú aj firmy, vysoké školy, kasárne, ale aj
výstavy ako je aj Non Handicap, ako nám
prezradil Jozef Friga pracovník výjazdového tímu zdravotníkov, ktorý mal na starosti evidenciu darcov krvi.
Margita Škrabálková
snímky: autorka
Na 1. obrázku obálky je posádka
spoločného výstavného stánku Slovenskej humanitnej rady, Slovak Crohn
Clubu a Slovenského zväzu sclerosis
multiplex s Ing. Ivanom Sýkorom, prezidentom SHR a Ing. Ivanom Veselým,
riaditeľom výstav v Inchebe.

Jozef Friga pracovník výjazdového tímu NTS zo Spracovateľského centra krvi, ktorý aj na Výstavnej kvapke pomoci na výstave Non-Handicap vykonával evidenciu darcov krvi.
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Mikulášska a Vianočná zbierka
Slovenská humanitná rada v spolupráci so svojím významným partnerom – Nadáciou TESCO každoročne
v predvianočnom období organizuje predvianočné dobročinné zbierky.
Vlani to bola predvianočná zbierka
„Pomôžte spolu s nami“. Tohto roku
sa však uskutočňujú 2 verejné finančné dobročinné zbierky SHR – TESCO:
Mikulášska zbierka, ktorá sa uskutočňuje od 26. 11. - 9. 12. 2014 a je zaregistrovaná pod číslom: 000-2014-029488
na MV SR a Vianočná zbierka, ktorá sa
koná od 10. 12. - 23. 12. 2014 a je zaregistrovaná pod číslom: 000-2014-029481
na MV SR. Do obidvoch týchto zbierok sa
zapojilo desať mimovládnych organizácií,
ktorých dobrovoľníci zbierajú do mobilných pokladničiek darované peniaze v 11
neobchodných priestoroch obchodov
TESCO. Slovenská humanitná rada zorganizovala obidve zbierky opäť aj v spolupráci

s neziskovými organizáciami, občianskymi
združeniami a nadáciami, ktoré sa do obidvoch zbierok samé iniciatívne prihlásili.
Ich dobrovoľníci sú na požiadanie darcov
povinní preukázať sa písomným poverením, podpísaným oprávnenými zástupcami s pečiatkou Slovenskej humanitnej rady.
V poverení majú uvedené meno, priezvisko, bydlisko a číslo občianskeho preukazu
ako osoby poverené zbierkou, ako aj účel
zbierky a názov orgánu, ktorý zbierku povolil. Dobrovoľníci poverení vykonávaním
týchto zbierok sú bezúhonní, humánne založení mladí ľudia, korí radi pomáhajú, ak je
ich pomoc potrebná.
Každého, kto sa rozhodol prispieť svojimi prostriedkami do týchto dvoch zbierok,
ubezpečujeme, že darované prostriedky
budú využité v prospech ľudí, ktorí potrebujú pomoc, pretože sú zdravotne postihnutí alebo ináč znevýhodnení. Prostriedky
obidvoch zbierok budú venované na dob-

ročinné účely priamo v tom danom regióne a meste, kde boli aj vyzbierané. Tento „lokálny princíp“ sa opakovane osvedčil a mimovládne organizácie, ktoré sa do
týchto zbierok zapojili, ho aj tentoraz uvítali. Dobrovoľníci zo zúčastnených občianskych združení, neziskových organizácií a
nadácií, ktorí boli poverení vykonávaním
obidvoch zbierok, boli dôkladne pripravení na túto činnosť. Každý zbierkový deň sa
na každom zo zbierkových miest priebežne riadne vyhodnocuje.
Vyúčtovanie obidvoch uvedených
verejných finančných zbierok predloží
Slovenská humanitná rada Ministerstvu
vnútra SR do 30. januára 2015. Výsledky
obidvoch zbierok budú zverejnené v médiách aj v správach TASR do 15 dní od
potvrdenia vyúčtovania obidvoch zbierok Ministerstvom vnútra SR.
Mgr. Eva Lysičanová
riaditeľka Úradu SHR

Výnos hlavného dňa Bielej pastelky prvýkrát
nad 90 tisíc eur
Verejná zbierka Biela pastelka určená na podporu nevidiacich a slabozrakých ľudí, dosiahla historicky najvyšší výnos počas hlavného zbierkového dňa, 24. septembra tohto roku. V uliciach 288 miest a obcí Slovenska sa podarilo vyzbierať 92 442,47 eura. Vlani
dobrovoľníci vyzbierali 69 327, 90 eura.
Výnos zbierky sa využije na vykonanie
služieb a aktivít pre ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím. „Aj vďaka zbierke môžeme naše služby v každom kraji ďalej poskytovať v plnom rozsahu a pracovať na ich skvalitnení. Všetkým darcom za ich prejav podpory úprimne ďakujeme“, hovorí Tatiana
Winterová, riaditeľka Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Verejná zbierka Biela pastelka trvá až do konca
roka 2014. Stále do nej možno prispieť zaslaním SMS správy s ľubovoľným textom
sumou 2 € na číslo 820 alebo vkladom na
účet zbierky číslo: 4030016212/3100.
„Prvýkrát sme vo väčšej miere oslovovali
ľudí aj prostredníctvom viacerých moderných
nástrojov“, uvádza T. Winterová, ktorá stála
pri zrode zbierky v roku 2002. Na Facebooku ostáva aktívna stránka Bielej pastelky
vrátane aplikácie: Braillov prekladač, ktorý zaujímavou formou prekladá mená uží-

Mladý dobrovoľník pri stánku ÚNSS na Námestí SNP pri odovzdávaní zbierkových peňazí, ktoré darovali v uliciach Bratislavy obyvatelia do mobilnej pokladničky v Deň bielej pastelky.
vateľov do Braillovho písma. Aktivity ÚNSS
stále možno podporiť i priamo cez menu
aplikácie VIAMO určenej na prevod financií mobilným telefónom. Prispieť do zbierky
sa tiež dá prostredníctvom online prieskumov verejnej mienky realizovaných Slovenským národným panelom. Prehľad aktuálnych darovacích nástrojov sa nachádza na
www.bielapastelka.sk v sekcii Ako môžete prispieť.
Do hlavného zbierkového dňa, 24.
septembra, sa na celom Slovensku zapo-
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jil rekordný počet, takmer 3 700 dobrovoľníkov s pokladničkami, ktorí príspevky
od ľudí odmenili spinkou s vyobrazením
bielej pastelky. V Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach mohli návštevníci infostánkov ÚNSS absolvovať i bezplatné vyšetrenie očného pozadia, ktoré slúži na diagnostiku vekom podmienenej degenerácie makuly, ktorá najčastejšie spôsobuje stratu zraku vo vyššom veku.
Stanislav Sokol (ÚNSS)
Snímka: (mš)

Mesiac ľudí bez domova aký ešte nebol
Nízkoprahová Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul v Bratislave na Ivánskej
ceste 32, asi najväčšia v strednej Európe, slávi v decembri tohto roka 8.
výročie svojho vzniku. Dovtedy však
čaká jej klientov, aj Bratislavčanov, zaujímavý jesenný program s názvom
„Mesiac ľudí bez domova“. Čiastočne
sa uskutoční aj v samotnej nocľahárni
na Ivánskej ceste. Začal sa 13. novembra a potrvá do 13. decembra.
Cieľom tohto podujatia je podpora
organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova. Ako uviedol pracovník neziskovej
organizácie Depaul Slovensko, Ing. Miroslav Jurík: „Na podujatí sa podieľa Depaul Slovensko, Občianske združenia: Proti prúdu, Vagus a Divadlo bez domova“. Marián Gliganič, projektový manažér, pracujúci priamo s klientmi Nocľahárne sv. Vincenta de Paul, doplnil: „Ide o informačno-mediálnu kampaň, ktorá je zároveň, aj fundraisingovou kampaňou. Podieľa
sa na nej aj ENEL a Nadácia Pontis, ktorí
sú našimi partnermi už niekoľko rokov. Takáto kampaň tu ešte nebola, je to jej 1. roč-

Budova najväčšej nocľahárne pre ľudí bez domova sv. Vincenta de Paul na Ivanskej ceste 32 v Bratislave.
domova a odborná prednáška spojená
s besedou pre verejnosť.
Aj vďaka tomu, že v nocľahárni sa
konečne podarilo zrekonštruovať aspoň
strechu, ktorá bola v havárijnom stave, v

súčasnosti využíva služby nocľahárne aj
150 klientov. „Toto číslo v zime určite ešte
porastie a môže dosiahnuť aj 200 nocľažníkov“, uviedol ďalej M. Gliganič. Toľko
ich je schopná prijať prízemná hala asi
60 metrov dlhá a 30 metrov široká, ktorá má nad vchodom nápis DePaul. Nocľaháreň čaká plánovaná celková rekonštrukcia, ktorá sa síce začala, ale napreduje len pomaly. Pretože si vyžaduje
väčšie investície, uskutoční sa na etapy
a „za pochodu“, aby mali ľudia bez domova na noc kam prísť po celý rok, každý večer. Ako prezradil ďalej Ing. Miroslav Jurík, v nocľahárni pribudne jedno
podlažie s vyšším štandardom, než aké
má teraz na prízemí toto nízkoprahové
zariadenie.
Text a snímky: Margita Škrabálková

Marián Gliganič, projektový manažér
pracujúci s klientmi Nocľahárne sv.
Vincenta de Paul. Na obrázku v jednej
z najväčších hál, ktoré sa každý večer
zaplnia do posledného miesta.
ník. Cieľom kampane, je zmierňovať mienku o ľuďoch bez domova, priblížiť, aký je život ľudí bez domova na ulici. Preto sa v tejto nocľahárni uskutoční aj koncert pre verejnosť, aby sme priblížili, v akých podmienkach ľudia bez domova žijú. Napríklad, najväčšia hala, v ktorej naši klienti spia, má kapacitu 98 postelí“. Okrem koncertu bude
v priestoroch nocľahárne aj výstava autentických fotografií zo života ľudí bez

Sociálni pracovníci: Robert Mikóci, Nina a Patrícia sa každý deň venujú prichádzajúcim klientom. Pomáhajú im vybavovať občianske preukazy, karty poistenca, sociálne dávky a riešiť ich rozličné ťažkosti, ktoré treba riešiť.
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Významná pomoc vozičkárom pri cestovaní
O lepšiu dostupnosť cestovania vlakom pre imobliných ľudí
sa starajú aj Železnice SR. Na slovenských železničných staniciach
sa tak v posledných dvoch rokoch
deje najmä vďaka relizácii projektu, ktorý spolufinancovala Európska
únia prostredníctvom Operačného
programu Doprava.
Železnice SR kúpili 45 nových, moderných zdvíhacích plošín umožňujúcich
bezbariérový nástup aj výstup vozičkárov
do vlaku a z vlaku. V prvej etape realizácie
tohto projektu boli dodané a sú funkčné pre imobilných cestujúcich vlakom vo
Vrútkach, Banskej Bystrici, Humennom,
v Košiciach a využívajú sa už od 31. januára tohto roku. Od 5. mája tohto roku slúžia nové zdvíhacie plošiny aj na železničnej stanici v Bratislave Novom Meste, na
železničnej stanici Bratislave – Petržalke,
rovnako aj na železničnej stanici v Devínskej Novej Vsi a na Hlavnej železničnej stanici, kde sú funkčné 2 kusy nových zdvíhacích plošín.

Ing. Ivan Sýkora, prezident SHR pri
odovzdaní Ceny Hlavný laureát Daru
roka 2013, Ing. Jozefovi Hujsimu,
PhD., 24. novembra 2014 v Bratislave.
Ďalších 24 nových zdvíhacích plošín bude slúžiť vozičkárom v súlade s realizáciou 2. etapy tohto projektu, po po-
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stupnom vykonaní potrebných stavebných úprav na železničných koľajiskách,
na ktorých vykonanie železnice vypísali verejné súťaže. Tieto zdvíhacie plošiny
majú dať do užívania v po 1 kuse na železničných staniciach v Čadci, Trenčianskej Teplej, v Trenčíne, Lučenci, Turčianskych Tepliciaich, Čiernej nad Tisou, Kysaku, Michalovciach, Prešove, Štrbe, Kútoch, Leopoldove, Nitre, Nových Zámkoch, Štúrove, Šuranoch, Kraľovanoch,
Liptovskom Mikuláši, Považskej Bystrici,
Púchove, Ružomberku a dva kusy zdvíhacích plošín majú imobilným cestujúcim čoskoro slúžiť aj vo Zvolene.
Mobilné plošiny budú slúžiť vozičkárom spolu v 39 železničných staniciach
Slovenska, ako uviedol Ing. Jozef Hujsi Ph.D., expert v oblasti železničnej dopravy ŽSR. Za jeho zásluhy pri presadení
projektu zavedenia nových, moderných
zdvíhacích plošín do osobnej železničej
dopravy na Slovensku, mu Slovenská humanitná rada udelila osobitné ocenenie.
text a snímka: Margita Škrabálková

Lekár radí:

Nový prístup v liečbe závislosti od alkoholu
Vedecké dôkazy potvrdzujú, že
závislosť od alkoholu je ochorením
mozgu.1 Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie závislosť od alkoholu postihuje 5,5 percenta dospelej populácie, čo je na Slovensku
vyše 200 000 ľudí. Z údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI SR) vyplýva, že ambulantné
psychiatrické služby vyhľadá ročne
asi len 10 percent zo všetkých závislých od pitia alkoholu.2
Základom nového prístupu k liečbe
závislosti od alkoholu je odborná psychosociálna podpora s prídavnou možnosťou farmakoterapie. U mnohých alkoholikov liečba zlyháva. Problém spočíva so súčasným začatím liečby a zároveň aj abstinovania. Tento problém mal
30 rokov aj pán Antonín: „Nevedel som
si predstaviť prestať s pitím zo dňa na deň.
Celý deň som myslel len na to, kedy si dám
ďalší pohárik. Navyše som sa bál, že sa začnem potiť a triasť. Nevedel som si predstaviť ani jeden deň bez pitia“, uviedol tento,
59-ročný zamestnanec útulku pre zvieratá, ktorý sa rozhodol s pitím skoncovať v čase, keď sa alkoholu rozviedol.
Pre pacientov, ktorí sa nedokážu alkoholu zriecť úplne a najmä nie ihneď, však
existuje riešenie. Ide v ňom o tzv. redukčný prístup. Redukcia pitia síce nenahrádza abstinenciu, ale v dlhodobá a postupná redukcia pitia alkoholických nápojov môže byť pre pacientov významným cieľom na ceste k úplnej abstinencii
a prináša výrazné zlepšenie zdravotného
stavu pacienta.
Psychiatrička, MUDr. Silvia Lúčna
patrí medzi prvých špecialistov na Slovensku, ktorí uplatňujú redukčný prístup
pri liečbe odvykania od alkoholu. „Z mojej
22-ročnej psychiatrickej praxe môžem potvrdiť, že pacienti závislí od alkoholu prichádzajú za mnou s problémom až v rozvinutom štádiu závislosti. Prestať piť zo dňa na
deň je pre niektorých z nich nepredstaviteľné, ale obmedziť pitie postupne je pre nich
schodnejšia možnosť,“ hovorí MUDr. S. Lúčna, ktorá ambulantne liečila aj pána Antonína, u ktorého začala s farmakologickou
liečbou na podporu redukcie pitia v júli
tohto roka. O tri mesiace neskôr, po jeho
dobrovoľnom nástupe do protialkoholickej liečebne na Prednej Hore, ako sám povedal, prestal s pitím alkoholu celkom.

Informovať sa na túto liečbu môžu
predovšetkým v adiktologických ambulanciách. Aj v každej psychiatrickej nemocnici je ambulancia, kde tiež môžu závislí od alkoholu túto liečbu žiadať. Pacienti sa môžu o liečbe s postupnou re-

MUDr. Silvia Lúčna je psychiatrička
s atestáciou z adiktológie a psychoterapeutka KBT (kognitívnebehaviorálna
terapia) a pôsobí v Nemocnici s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, je zároveň členka dozornej rady Sekcie alkoholizmu a drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS.
dukciou pitia informovať aj v Centre pre
liečbu drogových závislostí na Hraničnej
ulici č. 1 v Bratislave, ale aj v iných centrách pre liečbu drogových závislostí, napríklad, v Banskej Bystrici, aj v Košiciach.
„Informáciu o možnosti nového prístupu v liečbe alkoholovej závislosti pomocou postupnej redukcie pitia sa snažíme šíriť
aj do ambulancií všeobecných lekárov preto, aby sa o tejto možnosti ľudia dozvedeli a
boli viac motivovaní vyhľadať odbornú pomoc“, dodala MUDr. S. Lúčna.
„Jestvuje veľká medzera medzi liečenými a neliečenými. Všetci závislí od alkoholu liečbu potrebujú, ale až 92 percent z
nich nepríde do ambulancie psychiatra. Je
ich viac, než neliečených prípadov depresie, viac než prípadov schizofrénie. Najviac
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neliečených ľudí s psychiatrickými diagnózami je medzi alkoholikmi. Preto odborníci
skúmali a zvolili metódu postupnej redukcie pitia spojenú s užívaním lieku „nalmefén“. Tento prvý a jediný liek na postupnú
redukciu pitia alkoholu, je známy už dávno,
ale neužíval sa v minulosti v súvislosti s indikáciou liečby závislosti od alkoholu. Veľké
európske štúdie v mnohých krajinách, kde
sa tento liek testoval, potvrdili, že v liečbe
závislosti od alkoholu sa osvedčil. Teraz už
máme aj na Slovensku možnosť predpisovať tento liek v súvislosti s postupnou redukciou pitia alkoholu. Je to liek, ktorý sa neužíva každý deň, ale podľa potreby. Jeho užívanie je flexibilné. Pacient ho užije vtedy, ak
cíti potrebu piť alkohol. Napríklad, 1-2 hodiny predtým, než má dostať výplatu alebo
pred rodinnou oslavou, kde sa budú piť alkoholické nápoje. Tento spôsob liečby si nevyžaduje žiadne ďalšie výnimočné opatrenia“, uviedla napokon MUDr. S. Lúčna.
Od júla tohto roku zdravotné poisťovne na Slovensku čiastočne hradia
uvedený liek, ktorý je na lekársky predpis a pri súčasnom využití psychosociálnej podpory pomáha postupne znižovať množstvá vypitého alkoholu. Liečbu s postupnou redukciou pitia alkoholu už podstúpili prví pacienti a doterajšie výsledky aj na Slovensku potvrdzujú
jej účinnosť. MUDr. S. Lúčna zdôraznila,
že samotná farmakologická liečba je len
doplnkom psychoterapie. „Vziať si tabletku nestačí. Bez potrebnej psychoterapeutickej podpory nie je možné dosiahnuť výsledky“, pripomenula. Pacient si počas liečby
môže však viesť denník, v ktorom si zapisuje záznamy o množstve skonzumovaného alkoholu a konzultovať výsledky
svojej redukcie pitia alkoholu potom ambulantne s lekárom.
Predseda Výboru Sekcie alkoholizmu
a drogových závislostí Psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), MUDr. Miroslav Grohol vníma
zmysel redukcie pitia pri závislosti od alkoholu v spomalení rozvoja ďalších vážnych poškodení zdravia, ktoré sa s progresiou závislosti od alkoholu vyskytujú
v čoraz väčšej miere.
Margita Škrabálková
Snímka: autorka
_____________
1
2

Leshner A. Science 1997; 278 : 45-47
Psychiatrická starostlivosť 2012 (NCZI)

Aktuálne: Z 13. Európskeho stretnutia ľudí zažívajúcich chudobu

Už nestačia len sľuby
Jasným odkazom Európskej siete proti chudobe (EAPN), ktorá zorganizovala 22. až 24. októbra tohto roku
v Bruseli už 13. stretnutie ľudí so skúsenosťou chudoby, bola práve veta: Už
nestačia len sľuby, ktorú vyslovil prezident EAPN, Sérgio Aires, a zdôraznil:
„V ďalšom období Štrukturálnych fondov sa ujde viac peňazí na sociálnu inklúziu – 20 percent Európskeho sociálneho fondu na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Európska komisia a Európsky parlament musia zabezpečiť, aby sa slová naplnili skutkami a bolo schválených viac kvalitných
projektov, ktoré efektívne zmiernia
chudobu a upevnia inklúziu“.
Delegáti 13. stretnutia ľudí zažívajúcich chudobu a aktivisti za dôstojný život spoločne v Bruseli vyjadrili nádej, že
dôjde k významným zmenám a že o časť
peňazí sa budú môcť uchádzať priamo
miestne a národné neziskové organizácie na projekty pre svojich členov, ktorí
žijú v biede. Aj preto národné siete EAPN
žiadali zjednodušiť byrokraciu, aby neboli vylúčené z pomoci menšie neziskové
organizácie uchádzajúce sa o štrukturálne fondy. Ako dodala expertka na Štrukturálne fondy, Sali Guntin zo Španielska
(EAPN): „Vybudovať sociálnu Európu si vyžaduje priamu účasť ľudí, ktorých sa to týka.
Mimovládne organizácie majú expertov a
dokážu si vymeniť dobré skúsenosti a praktiky, aj spojiť sily“.

Na obrázku sú účastníci 13. stretnutia ľudí zažívajúcich chudobu z 31 krajín Európy,
medzi nimi aj zo Slovenska. (foto: SAPN)
Vládny komisár EÚ, László Andor,
(pre prácu a sociálne veci) zdôraznil: „ Ide
o veľmi dôležité stretnutie, ktoré poskytuje možnosť priameho dialógu medzi vykonávateľmi politík a ľuďmi zažívajúcimi chudobu. V situácii, kedy jeden zo štyroch Európanov čelí riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia, musíme pripraviť a uskutočňovať účinné politiky posilňovania sociálnej súdržnosti a odstraňovania nerovnosti v spolupráci s mimovládnymi organizáciami“. L. Andor verí, že finančné nástroje Európskej únie ako Európsky sociálny
fond a Fond pre európsku pomoc, dokážu zabezpečiť potrebnú zmenu k lepšiemu ľuďom najviac čeliacim chudobe.
Na 13. stretnutí sa zúčastnili delegácie ľudí zažívajúcich chudobu z 31 štátov, aby poskytli spätnú väzbu tým, ktorí majú možnosť rozhodovať o podmienkach ich života. Zároveň poskytli množ-

stvo odporúčaní, aby sa veci pohli dopredu a nenarastala chudoba. Na stretnutí sa konali workshopy zamerané na
systémové riešenie. Veď nestačí riešiť iba
zamestnanosť a nezabezpečiť dôstojné
bývanie, prístup ku vzdelaniu a k službám. Mobilita mladých ľudí za prácu si
vyžaduje iný prístup v krajinách Európskej únie hovoriacich svetovými jazykmi
a iný prístup v krajinách ako je Slovensko.
Aj preto sa vo workshope s názvom: Mládež a chudoba spojili sily EAPN a organizácie Erasmus plus a návrhy slovenskej
delegácie týkajúce sa, napríklad, snov
o práci v medzinárodnom vzdelávacom
centre, či ekologickej dedine na báze interkultúrneho a neformálneho učenia či
jazykovej prípravy mladých nezamestnaných ľudí, boli zahrnuté do tvorby nových programov pre mladých ľudí.
(re)

Predstavujeme

Projekt Česko-slovenského
a slovensko-českého dobrovoľníctva
Motto: „Kto nerobí nič pre druhých, nerobí nič pre seba.“ (Johann Wolfgang Goethe)
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu
(IPR) občanov so zdravotným postihnutím v Bratislave pomáha znevýhodneným občanom pri aktívnom uplatňovaní sa na trhu práce už 50 rokov.
Vo svojom rozvoji pokračuje využívaním moderných trendov komplexnej
rehabilitácie v praxi.
Platforma dobrovoľníckych centier
a organizácií Slovenska oslovila nezamestnaných vo veku 50 rokov a viac s po-

nukou či by mali by záujem za dobrovoľníckou prácou odcestovať na dlhší čas,
tentoraz do českého mesta Kadaň a pomáhať tam jeden mesiac v organizáciách
sociálneho a zdravotníckeho typu. Prvá
časť tejto česko-slovenskej dobrovoľníckej výmeny sa už uskutočnila a 2. časť
týkajúca sa slovensko-českého dobrovoľníctva, sa začala 20. septembra tohto
roku, kedy vycestovalo šesť dám - dobrovoľníčok zo Slovenska do českého kráľovského mesta Kadaň, kde mesiac pomáhali v organizáciách sociálneho a zdravotníckeho typu.
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Ponuka vykonávať dobrovoľnícke aktivity sa týkala viacerých rozličných organizácií v Kadani, a to: Domov pro seniory, Jasle a MŠ Raduška a Mateřské centrum Radka. Prvé tri dobrovoľníčky pomáhali seniorom Náplň ich práce priamo
v Domove pro seniory spočívala v asistencii pri rôznych aktivizačných cvičeniach ako je tréning pamäti, čítanie, hranie spoločenských hier, výtvarné techniky; rozprávanie sa; asistencia pri športových alebo kultúrnych akciách; ponúkanie voľnočasových aktivít, pomoc pri základných úkonoch sebestačnosti (umý-

Bratislavskí seniori na besede s českými dobrovoľníčkami v bratislavskom Primaciálnom paláci diskutovali o aktívnom starnutí a možnostiach, aké im dáva
dobrovoľníctvo.
vanie rúk, príprava a asistencia pri príprave občerstvenia.); výzdoba domova pomocou výrobkov zhotovených pre klientov a iné. Náplň práce prvých troch dobrovoľníčok sa konala aj v detašovanom
pracovisku Domova pro seniory bola
v nemocnici a spočíva zasa v asistencii
ošetrovateľom pri hygienickej starostlivosti o ležiacich klientov, podávaní stravy

klientom, polohovaní klientov, aj v aktivizačných cvičeniach s klientmi ako tréningu ich pamäte, v rozprávaní sa s klientami, čítaní pre nich, v hraní sa s nimi spoločenské hry, aj vo výtvarnej tvorbe pomocou rôznych výtvarných techník a iné.
Ďalšie tri dámy – dobrovoľníčky
pomáhali zasa pri opatrovaní detí.
Náplň ich práce s deťmi spočívala najmä v asistencii pri dohľade nad ich bezpečnosťou a spoločnom hraní sa s nimi.
Pri menších deťoch v jasliach (vo veku 1-3
roky) sa ich pomoc týkala kŕmenia počas
raňajok a obeda a pri prebaľovaní. A v Materskom centre zasa pomáhali aj pri rozličných aktivitách ponúkaných mamičkám
malých detí.

Viac o projekte

Seniorka Irena Lenčová, jedna z prvých
účastníčok 4- týždňovej česko-slovenskej dobrovoľníckej výmeny, ktorá pracovala s ďalšími piatimi českými dobrovolníčami z partnerského mesta Kadane sa na Slovensku od 23. mája do 23.
júna tohto roku. Na obrázku je počas
besedy so slovenskými seniormi v Primaciálnom paláci v Bratislave.

Dobrovoľnícka výmena seniorov
v tomto roku 2014 sa realizovala spolu
so slovenskou partnerskou organizáciou
z Česka RADKA. Cieľom projektu bolo podporiť celoživotné vzdelávanie a sprostredkovať účastníkom skúsenosti, ktoré by
mohli byť relevantné pre momentálne nezamestnaných účastníkov tejto výmeny.
Prvá, etapa toho výmenného, 4-týždenného pobytu spolu šiestich českých
dobrovoľníčok z partnerského mesta Kadane sa na Slovensku uskutočnila od 23.
mája do 23. júna tohto roku. V Platforme
dobrovoľníckych centier a organizácií 4
týždne pracovala jedna z dobrovoľníčok,

Bratislavské seniorky a seniori diskutovali s dobrovoľníčkami z Kadane
s veľkým záujmom o aktívnom starnutí, aj o možnostiach zapojiť sa do
dobrovoľníckej práce.
seniorka Irena Lenčová z českej Kadaňe.
V svojom blogu si zvolila ako motto výrok Johanna Wolfganga Goetheho: „Kto
nerobí nič pre seba, nerobí nič pre druhých“. To, čo v blogu napísala, si môže každý prečítať na http://blog.dobrovolnickecentra.sk o dojmoch, zážitkoch a skúsenostiach dobrovoľníčok Ireny Lenčovej, Marty Tomáškovej, Jaroslavy Zemanovej, Naďeždy Matouškovej, počas ich dobrovoľníckeho pobytu na Slovensku. Vo veku 60 rokov a viac sa v máji
a júni tohto roku venovali bezdomovcom,
seniorom i malým deťom žijúcim v rozličných detských zariadeniach v Bratislave
a v Nitre. Pomáhali napríklad: bezdomovcom: v bratislavskom dennom stacionári
OZ Vagus – DOMEC, deťom v Materskom
centre Klokanček v Nitre a seniorom v domove Hestia Bratislave – Dúbravke.
Margita Škrabálková, snímky autorka
Na 2. obrázku titulnej strany obálky sú dobrovoľníčky z českej Kadane:
ktoré prišli na pozvanie Bratislavského dobrovoľníckeho centra diskutovať
s bratislavskými seniormi do Primaciálneho paláca po 4-týždňovom pobyte na Slovensku o potrebe celoživotného vzdelávania aktívneho života, ktorý potrebujú aj mnohí seniori,a to i vo
veku 50 a viac rokov.

Časopis dobrovoľníckeho sektora Slovenskej republiky.
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Reportáž:

Deň v domove seniorov Charitas
Domov seniorov Charitas v Bratislave na Heydukovej ulici 14 zabezpečuje celoročný pobyt a starostlivosť
seniorom, ktorí potrebujú pomoc fyzickej osoby. Poskytuje však aj krátkodobý pobyt a okrem toho, slúži aj ako
zariadenie opatrovateľskej služby ľuďom, ktorí vyžadujú 24-hodinovú starostlivosť. Umožňuje i dennú fotmu
pobytu seniorom, ktorí potrebujú dohľad a starostlivosť.
V pokoji a pohode počas celého roka
v tomo zariadení prežíva svoju jeseň života 24 starších ľudí. Celý rok je kapacita tohto zariadenia plne vyťažená. Za pokojným životom v Domove seniorov
Charitas sa však neskrýva pasivita. Presvedčili sme sa o tom 15. októbra tohto
roku počas Dňa otvorených dverí. Každý deň sa tu začína o 7. hodine rannou
hygienou a raňajkami. Ako nám prezradila Mgr. Dominika Ďatelinková, ktorá sa venuje ergoterapii, arteterapii, aj
remeniscenčnej terapii seniorov, s každým z obvateľov tohto domova pracuje
s individuálnym prístupom. O seniorov
je postarané po každej stránke. V útulnej jedálni seniori dostávajú jedlo päťkrát za deň. Z jedálne dopoludnia prejdú
do blízkej spločenskej miestnosti, kde si
posadajú okolo dlhého stola alebo aj do
kresiel, kam prichádzajú buď sami alebo
ich dovezú na invalidnom vozíku. Pri stole nikto nezaháľa.
„Aktivity seniorov sa začínajú orientáciou v čase. Našim seniorom pri orientovaní sa v čase pomáha špeciálny drevený rozkladací kalendár“, vysvetlila Dominika. Na drevenom kalendári je osobitne
na každej drevenej časti skladačky zvlášť
napísané ročné obdobie, zvlášť mesiac
a zvlášť dátum dňa. Po časovej orientácii nasleduje ranná rozcvička, ktorá je primeraná zdravotnému stavu seniorov.
„Potom sa seniori pod naším vedením venujú ergoterapii, arteteapii a reminiscenčnej terapii. Pri reminiscenčnej terapii sedíme spolu v kruhu s našimi seniormi a spoločne zdieľame spomienky. Výsledkom spoločnej arteterapie zasa je, napríklad, spoločne vytvorený obraz jesenného stromu, ktorý už teraz visí na chodbe tohto zariadenia
a ktorý seniori vytvorili spoločnými silami
nalepením skutočných opadaných listov zo
stromu k namaľovaným konárom stromu.
Vo vitrínke za sklom sú zasa pôvabné sošky

Ranná rozcvička v spoločenskej meistnosti Domu seniorov Charitas v Bratislave.
z hliny, ktoré tiež vyrobili vlatnoručne seniori“, doplnila Dominika.
Po terapii nasleduje každý deň aj individuálna rehabilitácia, ktorú má v tomto
zariadení na starosti Mgr. Dominika Kožuchová. Je to tak aj preto, že v tomto domove seniorov sú aj klienti vo veľmi pokročilom veku. Niektorí, ktorých zdravotný stav už nie je taký, aby mohli chodiť do
spoločenskej miestnosti, ležia v najväčšej
izbe, najbližie k služobnej miestnosti, aby
dostali, v prípade potreby, okamžitú pomoc. „Viacerým by sa už hodila aj hospicová starostlivosť, ale hospicov je nedostatok“,
zhodli sme sa v názore s terapeutkou počas krátkej obhliadky izieb na poschodí,
kde sa nachádza aj osem dvojlôžkových
a jedna trojlôžková izba. Seniori tam však
majú aj päť jednolôžkových, pomerne luxusných izieb. Z jednej z nich bol krásny
výhľad na zelenú terasu, kde zvyknú seniori poubdnúť, kleď je pekné počasie. Najkrajšia býva táto terasa počas jari, ale malebná je aj v čase babieho leta. „Aj v tomto čase pripravujeme pre seniorov program
a rozličné aktivity“, pripomenula Dominika a dodala: „Aj keby mali naši klienti neviem aký komfort, niektorí by predsa radšej
boli doma, pri svojich blízkych, lebo doma je
skrátka doma a domov sa nikdy nedá úplne nahradiť“.
Tunajším seniorom slúži aj známa kaplnka sv. Alžbety na prízemí, kde bývajú bohoslužby, aj koncerty. Vo vymedze-
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ných hodinách však kaplnka slúži aj verejnosti. Návštevy sú v tomto domove
seniorov denne, dopoludnia aj popoludní bez obmedzenia, ale musia sa skončiť
najneskôr do 20. hodiny, kedy už seniorom začína nočný kľud v izbách.
Od roku 2010 bratislavský Domov seniorov Charitas spolupracuje každoročne s rôznymi dobrovoľníkmi. Spoločne
s nimi a personál tohto zariadenia snaží
aj s tými seniormi, ktorí sú už odkázní na
invalidný vozík, niekoľkokrát do roka ísť
von na prechádzky na zaujímavé miesta
v meste. V spolupráci napríklad, s „Červenými nosmi“ z organizácie Claundoktors,
aj so žiakmi zo škôl, aj s dobrovoľníkmi
z resocializačnho centra, pripravuje personál toho domova seniorom aj rozličné
posedenia. Jedno z najviac očakávaných
býva na Mikuláša, ale aj pri ďalších príležitostiach. Úspech mala aj výstava autentických fotografií s názvom „Takto si tu žijeme“, o čom svedčí nástenka s mnohými týmito fotografiami na chodbe, pri
ktorých si seniori pripomínajú pekné, veselé chvíle prežité s ľuďmi, ktorí ich majú
radi, aj keď nie sú ich príbuzní.
Margita Škrabálková
snímky: autorka
Na 3. obrázku obálky je moment z denného spoločného programu klientov v Dome seniorov Charitas
v Bratislave.

Príspevkom do mikulášskej zbierky
26. 11. – 9. 12. 2014

a vianočnej zbierky
10. 12. - 23. 12. 2014

spolu s nami pomôžete ľuďom, ktorí pomoc potrebujú

Prajeme všetkým šťastné a veselé
Vianoce 2014 !

