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Z koncertu za duševné
zdravie

Hudba nás ladí, lieči,
ale aj spája

Aby i deti z detských
domovov a náhradných
rodín mohli študovať
Príloha:

Cukrovka, prevencia a možnosti liečby dnes

Aj keď sa zázraky nedejú,
žiť sa musí

Leto muskulárnych
dystrofikov
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
(OMD v SR) má pre svojich členov celý rok pestrý
program. Na leto pre nich pripravila 5 rozličných
letných táborových pobytov.
„Popri zamestnancoch centrály, ktorí sa podieľajú na
tvorbe programu, sa tieto pobyty konajú aj zásluhou entuziazmu dobrovoľníkov, ktorí vymýšľajú a pomáhajú zrealizovať atraktívny program pre ich účastníkov“, uviedla predsedníčka OMD v SR, Andrea Madunová.
Na prelome júna a júla sa uskutočnil ozdravný pobyt
členov OMD v SR v krásnom prostredí Belianskych Tatier,
v Sanatóriu v Tatranskej kotline.

Margita Škrabálková

Každý človek, ktorý má na chrbte viac či menej „krížikov“,
zväčša vie, že život nebýva taký, v aký dúfal, ale žiť sa musí aj
tak. Myslieť na to, že sme v živote mohli dosiahnuť to a ono,
je zbytočné. Vhodnejšie je obdivovať napríklad, krásy prírody
a v čase voľna byť viac so svojimi blízkymi. Nič netreba odkladať na vhodnejšiu príležitosť ani najlepšie šaty ani najkrajšiu
šálku. Netreba ani šetriť voňavkou, ktorú sme dostali na Vianoce, lebo či sa používa či nie, časom vyprchá tak či tak. A ak
je niečo, čo stojí za to vidieť a počuť hneď teraz, netreba zaváhať a treba to uvidieť. Dobré príležitosti, ktoré raz „prepasieme“ sa už nemusia nikdy viac opakovať. Čo treba teraz pozrieť,
to si pozrime, čo si treba teraz vypočuť, to si vypočujme, čo
chceme zažiť, to nevynechajme! Lebo život nie je samozrejmosť.
Nikto z nás nevie, ktorý deň bude jeho posledným. To
keby sme vedeli, často by sme sa poďakovali tým ľuďom, čo
nám pomohli a častejšie by sme sa ospravedlňovali za to, čo
zlé sme kedy vykonali a častejšie by sme urobili „hrubé čiary“
za minulosťou, na ktorú nie sme hrdí.
Je lepšie opakovať často svojim blízkym a milovaným ľuďom, že ich máme radi a ako ich máme radi, než zlostiť sa
kvôli maličkostiam či hlúpostiam, ktoré vykonali. Každé ráno,
každá minúta, každý nádych je skutočným darom pre človeka. Niekedy by sme radi aj preto splnili iným i nesplniteľné. Žiaľ,
zázraky sa nedejú a na počkanie už vôbec nie. Ale život svojím
spôsobom zázrakom je, a to aj keď je človek, napríklad: chorý, postihnutý, chudobný či osamelý. Vážiť svoj život, aj životy iných, by malo byť pre každého prioritou. Žiaľ, často nie je.
Snažiť sa o túto prioritu stojí zato, aby bolo na svete menej nešťastia a tragédií.

Na festivale Pohoda aj tohto roku rozložili svoj stan aj
členovia OMD v SR. Tak, ako aj v predchádzajúcich 4 rokoch,
návštevníkom tohto festivalu ponúkli svoje osvetové aktivity.
Svojím spôsobom unikátny bol aj ich tvorivý tábor na
Duchonke v Penzióne Slniečko, do ktorého muskulárni dystrofici zavítali 26. júla. Jeho program smeroval aj do umeleckej tvorby s rôznymi
výtvarnými technikami, aj na šachové aktivity, súčasťou ktorých
bol 11. ročník Memoriálu Jožka Kráľa v šachu. Tento rok bola súčasťou tohto tábora i spolupráca jeho účastníkov na tvorbe dokumentárneho filmu o práci osobných asistentov a
význame osobnej asistencie. Na tábor sa rok čo rok teší aj
50 ľudí. V Čičmanoch, v penzióne sv. Bystríka sa 2. augusta začína i tradičné sústredenie prívržencov paralympijského športu boccia, ktoré sa koná už 4. raz. Účastníkov čakajú trojfázové tréningy pod taktovkou trénera, Mgr. Ondreja Baštáka Ďurána, regeneračné masáže a veľa spoločenských aktivít. Sústredenie organizačne zabezpečuje žilinský
Klub OMD v SR, Farfalletta. Zúčastňuje sa na ňom 16 boccistov z klubov OMD v SR.
(mš) foto: OMD v SR
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Najväčšia organizácia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska oslávila 25. narodeniny

Na obrázku vľavo je Ivana Potočňáková, manažérka pre fundraising ÚNSS, vedľa nej je Stanislav Sokol, manžér pre styk
s verejnosťou a médiami ÚNSS, pri ňom je Tatiana Winterová, riadteľka ÚNSS a vpravo je Branislav Mamojka, predseda
ÚNSS, ktorý stál aj pri jej zrode už pred 25 rokmi.
Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska (ÚNSS) vznikla pred štvrťstoročím ako občianske združenie,
ktorého základným poslaním bolo
a je dosiahnuť plnohodnotný, dôstojný a integrovaný život ľudí so zrakovým postihnutím. Ustanovujúci zjazd ÚNSS sa konal 7. apríla 1990
v Bratislave.
Dnes má ÚNSS vyše 4 000 členov (nevidiacich a slabozrakých, ich priaznivcov,
priateľov a rodičov nevidiacich a slabozrakých detí) združených v 65 základných organizáciách na celom Slovensku. Ich čin-

nosť koordinuje osem krajských rád a celú
organizáciu riadi Ústredná rada. Osem odborných krajských stredísk ÚNSS poskytuje bezplatne vybrané sociálne služby, sociálne poradenstvo a rehabilitáciu všetkým
zrakovo postihnutým občanom, ktorí o ne
prejavia záujem. Každoročne v septembri
organizuje ÚNSS i celoslovenskú verejnú
zbierku „Biela pastelka“ na podporu aktivít
nevidiacich a slabozrakých.
Hlavným podujatím, ktoré pripravila ÚNSS v súvislosti s týmto výročím, bol
Deň otvorených dverí spojený aj s tlačovou konferenciou v sídle ÚNSS 21. mája.

Účastníci v ten deň mohli uvidieť ukážky
súčasných odborných i voľnočasových
aktivít ÚNSS. Verejnosť si mohla vyskúšať
chôdzu s bielou palicou, praktickú činnosť v domácnosti bez zrakovej kontroly,
kompenzačné pomôcky a vidieť i ukážky
práce s vodiacim psom. Na výstave fotografickej súťaže „Cesta svetla sa návštevníci mohli presvedčiť, že aj ľudia so zrakovým postihnutím dokážu objektívom fotoaparátu zachytiť zaujímavé momenty.
Deti i dospelí mali opäť príležitosť absolvovať bezplatné preventívne vyšetrenie
zraku.
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„Naši členovia majú možnosť zamyslieť
sa v priebehu leta nad otázkou: Čím je pre
mňa Únia, čo pre mňa znamená? So svojím názorom sa môžu podeliť s ostatnými
prostredníctvom krátkej úvahy, ktorú nám
zašlú“, povedal predseda ÚNSS, Branislav
Mamojka, ktorý stál už pri zrode ÚNSS
v roku 1990. Tieto príspevky budú zverejnené a stanú sa inšpiráciou pri tvorbe výročnej správy ÚNSS za rok 2015. Súčasťou
série podujatí k tomuto výročiu sú i krajské kolá Súťaže v čítaní a písaní v Braillovom písme a jej jesenné celoslovenské
finále.
			
Stanislav Sokol
				
ÚNSS
				
snímky: (mš)

Slávnostná torta k 25. narodeninám, ktoré ÚNSS oslávila v máji tohto roku.

Z koncertu za duševné zdravie

Milan Remeň pri prevzatí ocenenia Ligy za duševné zdravie pre Občianske združenie Prvosienka v Partizánskom, ktoré odovzdala spisovateľka Oľga Feldeková.
Liga za duševné zdravie (LDZ) už
15 rokov šíri osvetu rovnocennosti a spojitosti telesného a duševného zdravia, aj o prevencii duševných
porúch, aj o ich liečbe. K jej mnohostranným aktivitám patria aj slávnostné výročné koncerty v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bra-

tislave, počas ktorých odovzdáva raz
v roku ocenenia občianskym združeniam a jednotlivcom, ktorí sa zaslúžili o kvalitnú sociálnu prácu s ľuďmi s
duševnými poruchami, aj tým médiám, ktorí o problematike duševných
porúch korektne informujú, aj dobrovoľníkom pomáhajúcim Lige za
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duševné zdravie pri vykonaní jej verejnej zbierky, ktorá sa koná každoročne pri príležitosti Svetového dňa
duševného zdravia.
Tohtoročné koncertné podujatie LDZ
a oceňovanie za prínos v oblasti duševného zdravia v roku 2014 sa konalo v spolupráci s Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku (WHO)
10. marca, pod záštitou primátora Hlavného mesta Bratislavy, Iva Nesrovnala.
Podujatie moderoval Dado Nagy a Kanceláriu WHO už tradične zastupovala jej
riaditeľka, Darina Sedláková. Na koncerte zahrala na gitare a zaspievala speváčka
a hudobná skladateľka Soňa Horňáková
úžasné skladby. Medzi hosťami koncertu, ktorí sa tiež podieľali na odovzdávaní
ocenení, bola spisovateľka Oľga Feldeková a básnik Erik Ondrejička. Okrem nich sa
prítomným prihovoril pôsobivými slovami aj psychiater, Pavel Černák, riaditeľ Psychiatrickej nemocnice v Pezinku.
Ocenenie Ligy za duševné zdravie
tohto roku získalo napríklad, aj Občianske združenie Prvosienka, ktoré organizuje vzdelávacie aktivity a poskytuje pomoc ľuďom, ktorí majú predsudky pred
sa návštevou psychiatra či psychológa.
„Organizujeme aj stretnutia s odbornými lekármi - psychiatrami, psychológmi i sociálnymi pracovníkmi. Členom združenia ponúkame možnosť využiť voľný čas tvorivou
prácou, relaxačnou činnosťou, športovými hrami každý deň od 12. do 16. hodiny v
budove bývalej Základnej školy na Námestí SNP v Partizánskom“, povedal Milan Remeň z OZ Prvosienka.
Správna rada LDZ udelila cenu aj časo-

pisu Nota bene za šírenie korektných informácií, týkajúcich sa prevencie duševných
porúch, s ktorými sa neraz stretávame aj u
ľudí bez domova, o ktorých sa v tomto časopise píše s dôrazom na ľudskosť.
S prípravou a uskutočnením vlaňajšieho, už 11. ročníka zbierky „Dni Nezábudiek“ by to bola mala Liga za duševné
zdravie zložitejšie, nebyť dobrovoľníkov,
ktorí sa na tejto zbierke podieľali. V Bratislave už šiesty rok zbierali peniaze počas
Dní nezábudiek aj žiaci Prvého Súkromného 8-ročného gymnázia na Bajkalskej ulici v Bratislave. Dobrovoľníctvo má v tomto gymnáziu na starosti učiteľka matematiky, biológie a etickej výchovy, Ľubica Joštová, ktorú tohto roku aj so žiakmi – dobrovoľníkmi pozvala Liga za duševní zdravie i do Primaciálneho paláca. Pri tejto príležitosti nám Ľ. Joštová povedala: „Máme
veľmi dobrú spoluprácu s Ligou za duševné
zdravie. Sľúbili sme jej zástupcom pomôcť aj
pri ďalšej zbierke Dní nezábudiek“. V tomto
roku si gymnazisti z Bajkalskej , aj ďalších
škôl prevzali od Ligy za duševné zdravie
plne zaslúžený diplom.
Text a snímky: Margita Škrabálková

Na výročnom koncerte sa prítomným
prihovoril dojímavými slovami aj psychiater Doc. MUDr. Pavel Černák, riaditeľ Psychiatrickej nemocnice v Pezinku.

O krásny výročný koncert LDZ sa zalúžila najmä speváčka a hudobná
skladateľka, Soňa Horňáková.

Na fotografii č. 1 na titulke sú spolu ocenení stredoškoláci dvoch slovenských
škôl, dobrovoľníci, ktorí vlani pomáhali vykonať najväčšiu dobrovoľnú finačnú
zbierku počas Dní nezábudiek, ktorá sa konala pri príležitoti Svetového dňa duševného zdravia.

Všimli sme si:

Mentálne postihnutí a rovnosť pred zákonom
Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím (ZPMP)
v SR sa rozhodlo pokračovať vo svojom projekte „Dôstojný život - právo,
nie privilégium“ a vlani opäť zorganizovalo aj kampaň „Nechcem, ale musím!“. Usporiadalo tiež štyri okrúhle
stoly, štyri regionálne semináre a 35
tréningov na tému: zodpovednosť za
vlastné konanie.
Ako uviedli predstavitelia ZPMP v SR
na tlačovej besede, aj napriek existencii
a ratifikácii Dohovoru OSN o právach osôb
so zdravotným postihnutím, ktorý deklaruje a garantuje rovnaké práva pre ľudí so
zdravotným postihnutím ako pre majoritnú spoločnosť, je situácia na Slovensku
taká, že väčšina ľudí s mentálnym postihnutím stále nedosiahla rovnosť pred zákonom a nemá možnosť získať potrebnú
podporu a vzdelanie v oblasti uplatňovania ľudských práv. I tieto skutočnosti viedli
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v SR k vypracovaniu projektu
„Dôstojný život - právo, nie privilégium“,
ktorý realizuje od septembra 2013.
Právna expertka združenia, Zuza-

na Stavrovská informovala, že prvé dva
okrúhle stoly boli zamerané na problematiku prístupu k spravodlivosti ľudí so
zdravotným postihnutím, druhé dva vlani na jeseň sa venovali téme opatrovníctva a praktickým problémom pri výkone opatrovníctva pre osoby, ktoré sú pozbavené alebo majú obmedzenú spôsobilosť na právne úkony. Výstupom z
okrúhlych stolov sú odporúčania Ministerstvu spravodlivosti SR. Ide napríklad, o
návrhy zmien niektorých paragrafov antidiskriminačného zákona, občianskeho
súdneho poriadku a iné.
Združenie organizuje semináre a
školenia pre opatrovníkov, či už ide o
súkromné osoby - rodičov a iných blízkych príbuzných ľudí s mentálnym postihnutím, alebo o verejných opatrovateľov zo sociálnych zariadení. Pripravuje takisto veľa prednášok, vydáva brožúry, týkajúce sa postavenia a úloh opatrovníkov, ale informácií stále nie je dosť.
Stavrovská poukázala i na to, že SR je
jedným z posledných štátov, kde ešte
existuje pozbavenie spôsobilosti na
právne úkony, kým v mnohých európ-
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skych krajinách sa uplatňuje len obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.
V novom Občianskom zákonníku Slovenskej republiky sa však už nebude nachádzať pojem „pozbavenie spôsobilosti na právne úkony“. Marián Horanič
informoval, že združenie pripravilo sériu
seminárov pre ľudí s mentálnym postihnutím, na ktorých sa hovorilo o ich zodpovednosti za vlastné správanie. „Vytvorili sme sedem skupín ľudí s mentálnym
postihnutím v rôznych regiónoch Slovenska, sú to prevažne mladí ľudia. Hovoríme s nimi aj o otázke zbavenia spôsobilosti na právne úkony, aj o iných aktuálnych
témach“, povedal Horanič. Projekt „Dôstojný život – právo, nie privilégium“ získal podporu 104 976 eur z Fondu pre
mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP
2009-2014. Správcom fondu je Nadácia
otvorenej spoločnosti. Cieľom je zvýšiť
zapojenie sa mimovládnych organizácií
do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
(mš)

Hudba nás ladí, lieči, ale aj spája

Workshop o muzikoterpaii v Sibírke sa uskutočnil pod vedením Jiřího Kantora (na obrázku), vysokoškolského učiteľa špeciálnej pedagogiky na univerzite
v Olomouci, ktorý je jedným z najlepších odborníkov na danú oblasť v muzikoterapii v Česku, ale aj inde v Európe.
Rastislav Ollé, sociálny terapeut,
ktorý sa venuje terapii ľudí so zdravotným postihnutím, odbor sociálna práca vyštudoval na vysokej škole a spočiatku sa venoval klientom s ľahkým a
stredne ťažkým zdravotným postihnutím. V snahe zlepšiť celkový zdravotný aj psychický stav klientov, sa
pred troma rokmi začal venovať muzikoterapií, ktorá sa stala jeho špecializáciou. Bolo to v čase, keď prišiel pracovať do DSS Sibírka. Najprv absolvoval muzikoterapeutický výcvik, garantovaný českou Asociáciou muzikoterapie. Výcvik sa konal počas 10 víkendových stretnutí v Bratislave, na ktorých sa zúčastňovali viacerí odborníci

z oblasti muzikoterapie zo Slovenska
i z Česka.
„To, čo som sa naučil, som preniesol
do DSS pre deti a dospelých v Sibírke“, povedal na vysvetlenie a dodal: „Toto zariadenie, ktoré je v pôsobnosti Bratislavského
samosprávneho kraja, sídli na Sibírskej 69 v
Bratislave. Klienti Sibírky však majú kombinované, mentálne, aj ťažké fyzické postihnutie. Je to náročné preto, že nie vždy je zreteľne vidieť výsledok našej práce s klientmi.
Klienti s viacnásobným ťažkým postihnutím
nie vždy dokážu vyjadriť, či je pre nich napríklad aj muzikoterapia „fajn“. Dá sa povedať, že u nich je to o pocitoch, emóciách.
Niekedy klient dáva najavo svoje pocity iba
očným kontaktom alebo minimálnymi po-
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hybmi. Niekedy má takmer celý deň „zopäté“ ruky a keď ich „rozopne“, dáva tak najavo, že to, čo počul, zažil, bolo pre neho príjemné alebo sa mu to páčilo. Dobré pocity a
potešenie niekedy klienti dávajú najavo len
zvukmi, podobnými detskému džavotaniu“,
priblížil R. Ollé. Muzikoterapia je len jedna z viacerých špecializácií pre odborníkov na sociálnu terapiu. Býva to často canisterapia či arteterapia. „Tej špecializácie
však treba ešte viac, pretože práca s klientmi
s viacnásobným postihnutím je naozaj špecifická“. V Sibírke pracujú s klientmi aj výborné arteterapeutičky, ktoré s nimi pracujú, napríklad aj tak, že ich učia spracovať hlinu do určitého tvaru, či trhať hlinu
na potrebnú veľkosť, ale aj vytvárať obrázky maľované štetcami. „Niekedy je pre
klienta náročné držať v ruke štetec, či vaľkať hlinu. A už len pobyt v miestnosti spolu s inými ľuďmi a klientmi, ktorí niečo tvoria a cítiť tvorivú atmosféru môže byť veľmi
príjemný. Na klientovi vtedy badať, že mu je
dobre a že je spokojný“, podotkol R. Ollé a
dodal: Je „Či je to canisterapia či arteterapia
alebo muzikoerapia, pre klienta je to dobré
vtedy, ak cíti, že jeho terapeut robí pre neho
všetko srdcom, s láskou. To klient cíti a vtedy
mu takáto terapia naozaj pomáha“. Ak to
tak nie je, klient vycíti nezáujem o neho a
potom nemusí chcieť spolupracovať vôbec, pretože vníma, že jeho terapeut sa
pri terapii nemá dobre. Snažíme sa aj rodičom našich klientov predstaviť metódy,
techniky a nástroje, akými s klientmi pracujeme. „Rodičia chcú niekedy od nás niečo iné, ale vysvetľujeme im a oboznamujeme ich s aktivitami, ktoré robíme a ktoré sú
pre ich deti - našich klientov vhodné a na
ktoré dobre reagujú . Niekedy je vhodné byť
ku klientom asertívny, sprísniť hlas, aby sme
u nich dosiahli pozitívne výsledky“, zdôraznil R. Ollé. Sám má najradšej bubnovačku
na afrických bubnoch djembe a zvončeky „Koshi“, ktoré vydávajú jemné harmonické tóny.
Klienti majú radi aj zvláštny hudobný nástroj, ktorý sa skladá z 9 malých kovových trubiek. Ak nimi trochu zatočíte,
krásne zaznejú. Aj rodičov upozorňujeme, ako na nástroj „Koshi“ ich syn či dcéra, reaguje priaznivo. Trvá však aj niekoľko
mesiacov, kým sa u klienta dostaví určitý
pokrok. Ak klient nereaguje na jeden nástroj, konzultujeme navzájom ako ďalej s
ním v terapii pokračovať a podľa toho mu
zmeníme a prispôsobíme terapiu.

Na workshop muzikoterapie prišlo
29. mája do Sibírky 16 účastníkov z rôznych zariadení z celého Slovenska, niektorí do Bratislavy cestovali aj zo stovky kilometrov vzdialených domovov sociálnych služieb. Čakala ich nielen odborná
prednáška, ale najmä praktický nácvik
práce s tým-ktorým hudobným nástrojom. Sami na sebe si vyskúšali, ktoré nástroje budú vedieť a môcť využiť pri terapii klientov, ktorých majú na starosti.
Kým sa všetci zhromaždili vo veľkej, ale
útulnej spoločenskej miestnosti, prišiel z
Českej republiky na workshop do Sibírky aj Jiří Kantor, ktorý workshopy vedie.
J. Kantor je vysokoškolský učiteľ špeciálnej pedagogiky na univerzite v Olomouci. Je jedným z najlepších odborníkov
na danú oblasť v muzikoterapii nielen
v Česku, ale aj inde v Európe. Chodí na
rozličné vzdelávacie podujatia, podobné tomuto workshopu, publikuje odborné články, prezentuje na rôznych konferenciách.
Oslovili sme aj Máriu Luknišovú, pracovníčku Domova sociálnych služieb
„Svetlo“ v Olichove pri Zlatých Moravciach. Prišla do Sibírky na workshop ako
jedna zo 17 odborníkov, ktorí boli prizvaní do projektu, aby zvýšili svoje profesijné zručnosti. Pôvodne pracovala ako

zdravotná sestra, získala však ďalšiu kvalifikáciu v odbore sociálna práca a teraz
je vychovávateľkou a terapeutkou. „Muzikoterapia ma veľmi očarila. S hudbou sa
mi otvorili dvere do iného sveta“, prezradila
M. Luknišová a pokračovala: „V Olichove,
kde pracujem, žije 177 klientov s mentálnym
postihnutím, ale aj duševnými poruchami.
Máme však aj 30 nepočujúcich klientov a z
nich dvaja majú okrem sluchového, aj zrakové postihnutie. Je zložité spojiť ich dokopy, ale dá sa to. Máme aj veľkú záhradu, kde
naši klienti radi pomáhajú. Najradšej majú
muzikoterapiu. Radi si spievajú. Chodievajú
aj do kaplnky, počúvajú tam gitarové skladby a hodiny strávené pri speve a hudbe
vždy prilákajú aj opatrovateľky a všetci potom spievajú spolu. Keď naši klienti počúvajú hudbu, sú spokojní a pridávajú sa k nim
aj ostatní, aj naši pracovníci. Chcela by som,
aby sme si raz založili spevokol a potom by
sme mohli chodiť vystupovať na podujatia
do okolitých obcí. Najmä starší klienti si pri
hre na gitare spomínajú na ľudové piesne,
ktoré si spievali v mladosti a od nich sa tieto piesne učia aj mladší klienti. Napríklad,
máme mladú Rómku, ktorá je ťažko postihnutá, ale dokáže pekne spievať i tancovať“.
Hudba našich ľudí lieči, ale ich aj spája s
ostatnými, aj s tými čo majú viac šťastia a
žijú v zdraví.

Všetky hudobné nástroje, ktoré kúpili na muzikoterapiu do Sibírky, sú
z prostriedkov grantu. Bubny a zvončeky Koshi sú africké. Medzi nimi je aj nástroj, ktorý sa volá „rotujúce zvukové vlny“,
ktorý je zo zahraničia a na Slovensku je
málo známy. Pre klientov Sibírky tento nástroj odporučil práve špeciálny pedagóg
J. Kantor, ktorý má s týmto nástrojom pri
muzikoterapii tiež veľmi dobré skúsenosti.
Zvonček Koshi, africký bubon, aj rotujúce
zvukové vlny do DSS Sibírka kúpili za peniaze cez projekt, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska v grantovej výzve
Hodina deťom. Zaujímavý bol napríklad,
aj „slnečný bubon“, na ktorý dobre reagujú aj ľudia postihnutí autizmom, podobne
ako bubon – oceán (ocean drum), vnútri ktorého sú drobné guľôčky. Pri manipulácii s týmto bubnom sa guľôčky dajú do
pohybu a spolu vytvoria šum, ktorý sa podobá šumeniu mora. Všetky tieto nástroje
klienti Sibírky používajú veľmi radi.
Text a snímky: Margita Škrabálková
Na obrázku č. 2 na titulnej strane sú
účastníci celoslovenského workshopu
o muzikoterapii v Domove sociálnych
služieb pre deti a dospelých s kombinovaným postihnutím v Sibírke,
v Bratislave.

Na obrázku sú účastníci worshopu v DSS Sibírka o muzikoterapii, ktorí prišli z rôznych kútov celého Slovenska.
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Aj pár drobných môže zachrániť
život dieťaťa
Každý deň sa niekto teší na sviatok, výročie či oslavu, na cvíle, keď ľudia nešetria ani na dobrotách a ani
drobnými, napríklad, na sprepitnom
v reštauráciách či na darčekoch. Stáva sa, že po oslavách výročí sa tiež nemálo zvyškov dobrôt i vyhodí. Niekde
vo svete sa však deti a ich rodičia tešia
najviac vtedy, ak sa niekomu podarí zachrániť ich pred smrťou. Vo svete totiž každú hodinu zomrie asi 300
detí na podvýživu len preto, že nemajú prístup k základným nutričným potravinám.
Už desať centov im však môže zabezpečiť 2 výživné jedlá a 35 centov na deň
umožní, aby sa mohlo napiť čistej vody
až 50 detí. Len 60 centov môže znamenať, že pre ne budú peniaze na 3 vakcíny proti smrteľným ochoreniam akými sú
v utečeneckých táboroch aj osýpky. Na
Slovensku im teraz môže pomôcť každý, kto sa v sieti lekárni Dr. Max pri platení za svoje lieky či výživové doplnky rozhodne zaokrúhliť svoju platbu o niekoľko
centov nahor. Aj 50 centov navyše môže
zachrániť život zbedačeného dieťaťa. „Cieľom projektu Magna Drobné je zabezpečiť
základnú zdravotnícku pomoc, lieky, výživu
a zdravotnícky materiál pre deti v núdzi. Pomôžu nám zaobstarať jedlo pre podvyživené deti, liečbu infekčných chorôb, zdravotnú
starostlivosť pre deti v utečeneckých táboroch, starostlivosť o siroty, humanitárnu pomoc, bezpečné pôrody a starostlivosť o novorodencov“, povedal novinárom 30. marca tohto roku Martin Bandžák priamo z

Martin Bandžák, riaditeľ mimovládnej
organizácie Magna Deti v núdzi, ktorá pomáha deťom v ohrození života na
troch kontinetoch.

Tomáš Slechan, výkonný riaditeľ siete lekární, ktorá pomáha organizácii
Magna deti v núdzi, aby mohla ohrozeným deťom pomáhať lepšie a viac.

Kamabodže počas telemostu účastníkom
tlačovej konferencie v Bratislave. Už roky
totiž pôsobí ako výkonný riaditeľ humanitárnej organizácie Magna Deti v núdzi.
„Našou ambíciou je spojením s Magnou
zachraňovať detské životy. Sme hrdí, že naši
zamestnanci veria projektu Magna Drobné,
ktorý dáva tak ich každodennej pomoci ďalší rozmer“, povedal Tomáš Slechan, výkonný riaditeľ spoločnosti Dr.MaxSK.
Vznik organizácie Magna Deti v
núdzi v roku 2001 inicioval M. Bandžák
spolu s Denisou Augustínovou. Táto
slovenská humanitárna organizácia už
vyše 14 rokov pomáha ľuďom v rozličných krízových oblastiach sveta. Ne-

možno neuviesť, že bola medzi prvými,
kto pomáhal i tohto roku aj obetiam zemetrasenia v Nepále. Doteraz má pracovníkov na troch kontinentoch, na ktorých boli prítomní počas najväčších humanitárnych katastrof ako bolo napríklad, zemetrasenie na Haiti, cunami v juhovýchodnej Ázii a ďalšie. Vyše 400 humanitárnych pracovníkov Magna Deti v
núdzi v teréne denne pomáha zachraňovať aj detské obete sexuálneho násilia, infekčných chorôb a ťažkej podvýživy, pričom spolupracuje aj s miestnymi
zdravotníkmi a aj organizáciami ako je,
napríklad i UNICEF.
Text a foto: Margita Škrabálková

Aktuálne:

Spojili sa pre pomoc opusteným deťom
Podpora ohrozených rodín, detí
či mladých dospelých, ktorí opúšťajú
detské domovy bez rodinného a často aj sociálneho zázemia, patrí medzi priority Spoločnosti priateľov detí
z detských domovov - Úsmev ako dar
a rovnako Nadácie Táta a máma v Českej republike. Napĺňať ich je možné aj
vďaka silným komerčným partnerom.
Spolupráca rozdielnych spoločností
má iba jeden cieľ – pomôcť deťom vyrastať v prostredí, ktoré im umožňuje
šťastné a spokojné detstvo.

Od júna minulého roka ste mohli na
pultoch obchodov nájsť limitovanú edíciu ovocných a zeleninových štiav ktoré,
okrem zdravia, priniesli aj pomoc. Z každého zakúpeného balenia týchto štiav
putovalo 5 % zisku na projekty na pomoc opusteným a ohrozeným deťom.
Konečná vyzbieraná suma dosiahla výšku
10 000 eur.
„Len v uplynulom roku poskytli naši
sociálni pracovníci sprevádzanie a poradenstvo 345 ohrozeným rodinám, 116 náhradným rodinám a 185 mladým dospe-
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lým. V Centrách pre obnovu rodiny našlo
útočisko, dočasné prístrešie, aj sociálnu
asistenciu 40 ohrozených rodín. To všetko sa dalo uskutočniť vďaka partnerom,
ktorí majú chuť a vôľu spojiť sa pre dobrú vec. A my sme za akúkoľvek pomoc nesmierne vďační,“ priblížil Jozef Mikloško
z Úsmevu ako dar.
„Usilujeme sa o to, aby každé dieťa vyrastalo v rodinnom prostredí, ktoré je najlepšie pre jeho zdravý vývin. Vždy kladieme dôraz na bezpečnosť dieťaťa a ochranu jeho
práv. Preto darované finančné prostriedky

využijeme v súlade s myšlienkou kampane
– Dieťa patrí do rodiny, a to v rámci programu „Kompenzace“. Konkrétne, na podporu preventívnych a terapeutických programov detí v ranom veku (0-7 rokov), umiestnených v kojeneckých ústavoch a detských
centrách. Tieto programy pomáhajú eliminovať psychickú depriváciu detí a zvyšujú
kvalitu ich života,“ hovorí Kateřina Francírková z Nadácie Táta a máma.
Vďaka Úsmevu ako dar sa napríklad
Monika, odchovankyňa detského domova, neocitla vo „veľkom svete“ úplne sama.
„Moja spolupráca s Úsmevom ako dar začala zhruba pred šiestimi rokmi, keď som otehotnela. Odvtedy mi pomáhajú. Mám tam
blízku osobu, ktorá je pre mňa ako moja
staršia sestra, bez nej by som bola stratená.
Vždy je nablízku, keď sa potrebujem poradiť,
je mojou psychickou oporou, s mojimi deťmi ju berieme ako súčasť rodiny. Myslí na
nás, keď Úsmev ako dar organizuje podujatia pre deti, vďaka nej majú moje dve dcérky
veľa skvelých zážitkov. Úsmev ako dar mi pomáha riešiť bežné životné situácie, ako je výchova detí, hľadanie práce, finančná a materiálna pomoc, jednoducho mi nahrádzajú
rodičov,“ vysvetlila svoju situáciu Monika.
„Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že renomovaný slovenský výrobca uvedených ovocných a zeleninových štiav a najväčšia nezisková

Na obrázku sú hlavní predstavitelia Spoločnosti Úsmev ako dar, Nadace táta
a máma a sponzorskej spoločnosti McCarter a.s.
spoločnosť pôsobiaca v oblasti náhradnej starostlivosti toho nemajú veľa spoločného. Opak
je však pravdou. S odstupom času radi konštatujeme úspešné naplnenie nášho snaženia
a 5 % výnosu z predaja našich ovocných štiav
putuje občianskemu združeniu Úsmev ako dar

na Slovensku a tiež Nadacii Táta a máma v Českej republike na pomoc projektom zameraným
ďalšiemu ušľachtilému cieľu - pomáhať deťom
vyrastať v rodine,“ uzatvára Veronika Šebeňová zo sponzorskej spoločnosti.
text a snímka: (mš)

Bezplatné služby osobám ohrozeným
domácim násilím
Bratislavský samosprávny kraj
(BSK) zriadi v budove, ktorá je vo vlastníctve BSK, už druhý Bezpečný ženský
dom. Poskytovať komplexné služby
by toto zariadenie malo ženám ohrozeným domácim násilím.
Náklady na zriadenie a rekonštrukciu
domu odhadujú na 230-tisíc eur. Kraj získal na tento projekt prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu na roky 20092014, z programu SK 09. Cieľom projektu je
znížiť výskyt rodovo podmieneného násilia a znížiť výskyt domáceho násilia. Z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR bude hradených približne 88%, nákladov a zvyšok bude zo spolufinancovania z rozpočtu BSK. Na najbližšie 2 roky je už vypracovaný akčný plán v
rámci Bratislavského regiónu, ktorého cieľom je znížiť počet prípadov domáceho násilia. V rámci tohto plánu Občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom, ktoré
prevádzkuje Centrum Nádej, predstavilo

16. júna v Bratislave - Ružinove, v sídle bratislavskej župy projekt zvyšovania povedomia a vyhľadávania obetí domáceho násilia u špecifických cieľových skupín. „V minulom roku navštívilo naše centrum 215 ľudí
ohrozených násilím, väčšinou žien s deťmi. Venovali sme sa 48 deťom, ktoré využívali služby
individuánej psychologickej pomoci, skupinovej psychologickej a inej terapie. Naše klientky a klienti nás navštívii 1 111 ráz a zakaždým
sme im poskytli niektorú z našich služieb, aj
potrebné konzultácie. Niektoré klientky nás
navštevovali opakovane, aj 5-krát. Iné využijú
iba jednorazovú konzultáciu. Ďalšie využívajú
naše služby dlhodobo, pravidelne, aj kvôli psychologickej konzultácii a aj vtedy, keď sú v rozvodom konaní. Pri súdnych sporoch ich sprevádzajú naše sociálne pracovníčky, aj právnička“, uviedla Mgr. Adriana Havašová, štatutárna zástupkyňa menovaného združenia a riaditeľka Centra Nádej, ktoré spolupracuje aj s advokátsku kanceláriou, aj viacerými občianskymi združeniami pomáha-
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júcimi týraným a zneužívaným deťom.
Existuje však aj sieť krízových stredísk.
Do krízového zariadenia možno prijať matku
s dieťaťom, ale tu ide o krízovú situáciu ženy,
či má alebo nemá dieťa, vysvetlila Dagmar
Povodová z OZ Domov – Dúha. Bezpečný
ženský dom však prináša do systému pomoci obetiam domáceho násilia novinku – bezplatné služby. Čiže, žena, ktorá zažíva domáce násilie a chce svoju situáciu riešiť, dostane bezplatnú komplexnú starostlivosť, sociálnoprávne poradenstvo, aj psychologickú pomoc. A. Havašová zdôraznila,
že aj seniori ohrození násilím, sa môžu kontaktovať a zveriť so svojím utrpením i telefonicky prostredníctvm senior linky na čísle:
0800 172 500 alebo na číslo: 0905 463 425
a požiadať o pomoc. Suma na grant programu „Počúvame volanie o pomoc“ predstavuje 39 525 eur. Ľuďom ohrozeným domácim násilím je k dispozícii aj bezplatná
non-stop telefónna linka číslo: 0800 212 212.
(mš)

Aby i deti z detských domovov
a náhradných rodín mohli študovať
Mimovládna organizácia Spoločnosti priateľov detí z detských domovov, Úsmev ako dar, sa dlhodobo venuje
podpore detí z detských domovov a náhradných rodín. Tak ako vlani, aj tohto
roku v marci pozvala do Centrály Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej ulici v Bratislave vyše päťdesiat týchto detí
a mladistvých, aby im udelila štipendiá
na štúdium v školskom roku 2014/2015.
Vďaka tejto pomoci môžu ďalej študovať a tak si vytvoriť reálne lepšie vyhliadky na lepšiu budúcnosť. „Preto ich chceme,
spolu s naším partnerom, Nadáciou Slovenskej sporiteľne aspoň takto podporiť“, uviedla
Mária Soboličová z Úsmevu ako dar. Darí sa
to vďaka realizácii programu „Vzdelávaním
k úspechu“, ktorý umožnil uvedenej nadácii venovať 15 000 eur na tento účel. „Som
presvedčený, že tieto peniaze sú použité tým
najsprávnejším spôsobom a získajú ich tí, ktorí
majú skutočný záujem o vzdelanie“, povedal
Štefan Frimmer, riaditeľ Odboru komunikácie a sponzoringu Slovenskej sporiteľne.
Príbeh každého z pozvaných mladých
ľudí je zaujímavý, dojímavý a osobitý. Napríklad, jednou z podporených študentiek sa stala aj Ildikó Szajková, ktorá o sebe
povedala: „Po odchode z detského domova
som zistila, že moje vzdelanie nestačí, a preto som začala študovať okrem hry na klavír,
aj tanec“. Nevzdala sa ani keď sa jej zhoršil
zdravotný stav a ani keď jej diagnostikovali Crohnovu chorobu. Napriek zdravotným
problémom a prísnej diéte, študuje ďalej.
Čoskoro skončí školu a chystá sa učiť v Základnej umeleckej škole menších žiakov.
Peniaze zo štipendia jej pomôžu uhradiť
náklady za cestovné a diétnu stravu. Oslovili sme aj novú štipendistku, Luciu Martinkovú, ktorá po opustení detského domova a úspešných prijímacích skúškach na
Univerzite Komenského v Bratislave, študuje v 1. ročníku odbor liečebná pedagogika. Štúdium ju veľmi zaujalo a teší sa, že
raz bude môcť pomáhať deťom ako bola
ona, aby sa aj oni mohli úspešne vzdelávať.
Prezradila, že v Bratislave býva v internáte a má tam dobré priateľky aj medzi spo-

Mladým štipendistom sa prihovoril aj Štefan Frimmer, riaditeľ Odboru komunikácie a sponzoringu Slovenskej sporiteľne. Na obrázku uprostred stojí pri predsedovi
Spoločnosti Úsmev ako dar, Jozefovi Mikloškovi v rozhovore s moderátorkou podujatia, Katarínou Brychtovou.

Všetci držitelia štipendijných listín majú tri spoločné vlastnosti: usilovnosť, vytrvalosť a cieľavedomosť. Na obrázku vpravo pri študentoch je Štefan Frimmer z Nadácie SLSP) a Branislav Ondruš, štátny tajomník MPSVR SR, ktorý sa tiež prihovoril
študentom.
lužiačkami. Štipendijnú listinu získala tak,
ako aj jej kolegyňa, Adriana Zubajová, ktorá tiež študuje na Univerzite Komenského,
ale pedagogiku a biológiu. V detskom domove vyrastala od narodenia. V štúdiu je
cieľavedomá, študuje usilovne a v najťažších chvíľach jej pomohli úsmevácki priatelia. Je členkou projektu „Domováci domovákom“. Okrem štúdia reprezentuje i
Úsmev ako dar na rozličných podujatiach.

Aj jej cieľom je pomáhať mladým začleniť
sa úspešne do života dospelých.
Margita Škrabálková
Snímky: autorka
Na obrázku č. 3 na titulke sú traja
z desiatok šťastlivcov, ktorí získali špipendium v škoskom roku 2014/2015
vďaka svojej usilovnosti a vytrvalosti a najmä vďaka podpore sponzora –
Nadácii Slovenskej sporiteľne.

Časopis dobrovoľníckeho sektora Slovenskej republiky.
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Reportáž:

Z cyklotúry sa „esemkári“ vrátili šťastní
Sklerózou multiplex, autoimunitným ochorením centrálnej nervovej sústavy trpí na Slovensku asi 8 tisíc pacientov. Hoci je jedným z prejavov tohto ochorenia aj sťažená pohyblivosť, niektorí z ich sa rozhodli, že nedovolia, aby im choroba vzala aj chuť
do života. Preto v máji výnimočným
spôsobom upozornili na svoju chorobu, potrebu jej liečby a najmä na svoje odhodlanie: nevzdávať sa.
Na bicykli prešli za šesť dní sedem slovenských miest.Aj takto upozornili, že ľudia, napriek chorobe, majú svoje záľuby,
chuť a odhodlanie čeliť i veľkým výzvam.
Bicyklovať sa vyše 300 kilometrov v prípade, keď aj obyčajná chôdza bolí, je naozaj
veľká výzva, keď ide o pacientov so sklerózou multiplex. Občianske združenie Nádej,
ktoré združuje pacientov so sklerózou multiplex, preukázalo, že aj s takouto výzvou
sa esemkári dokážu popasovať. Dokázalo
sa to na 1. ročníku podujatia „Od Tatier k
Dunaju“. Bola to náročná cyklistická jazda,
v rámci ktorej pacienti s roztrúsenou sklerózou a ich podporovatelia prešli na bicykloch so zástavkami 7 slovenských miest.
„Bicyklovanie sme odštartovali 18. mája
na Štrbskom plese, odkiaľ pelotón poputoval do Ružomberka“, popisovala prvú trasu
Jaroslava Valčeková, predsedníčka združenia Nádej a zároveň pacientka, ktorej
roztrúsenú sklerózu diagnostikovali pred
deviatimi rokmi.

Na čele pelotónu cyklistov bola aj Jaroslava Valčeková, predsedníčka združenia Nádej a zároveň pacientka, ktorej roztrúsenú sklerózu diagnostikovali pred deviatimi
rokmi.
vých mestách sprevádzal bohatý program.
V každom meste boli krátke, kultúrne, aj
vzdelávacie podujatia, popri ktorých účastníci programu konzultovali svoje ťažkosti s
lekárom – neurológom, aj zdieľali vlastné
skúsenosti s iným pacientom či vyskúšali si
aj špeciálny oblek, ktorý simuloval obmedzenia a symptómy sklerózy multiplex.

Zo severu na západ
Z Ružomberka cyklisti putovali do
Martina a Žiliny, v nasledujúcich dňoch
prešli trasy Považská Bystrica – Trenčín –
Senec – Pezinok – Bratislava. Okrem pacientov so sklerózou multiplex, medzi cyklistami boli aj známe osobnosti. Všetky trasy s „esemkármi“ prešiel aj herec, Ivan Tuli
Vojtek i speváčka Katarína Ščevlíková, ktorá pri tejto príležitosti zložila a zaspievala „esemkársku“ pieseň. Na etape z Trnavy do Bratislavy sa pridal k peletónu aj známy moderátor, Matej Sajfa Cifra. Podujatie
podporil aj primátor Trenčína, Richard Rybníček a svojou prítomnosťou i na bicykli aj
predseda poslaneckého Výboru pre zdravotníctvo NR SR, MUDr. Richard Raši, PhD.
MPH, ktorý nad podujatím prevzal záštitu.
„Je mi nesmiernou cťou podporiť podujatie
Od Tatier k Dunaju, projekt združenia Nádej.
Všetkým nám pripomína, že zdravie si treba

Deň Nádeje

Nad cyklistickým podujatím „Od Tatier k Dunaju“ prevzal záštitu MUDr. Richard Raši (na obrázku).
vážiť a zároveň je potrebné preň niečo urobiť.
Veľmi si cením, že ľudia, ktorým bola diagnostikovaná skleróza multiplex, sa nevzdávajú a
napriek náročnej životnej situácii, sú schopní
nám všetkým takto vysielať signál, že je veľmi dôležité bojovať, nech život prinesie čokoľvek“, povedal MUDr. R. Raši.

Konzultácie i kultúra
Počas zastávok cyklistov v jednotli-
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Celý cyklistický projekt vyvrcholil v sobotu, 23. mája na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, pred Svetovým dňom sklerózy multiplex, ktorý pripadá na stredu, 27.
mája. Pri tejto príležitosti sa na bratislavskom
Hviezdoslavovom námestí uskutočnil už
siedmy ročník podujatia Deň Nádeje 2015.
„Podujatím Od Tatier k Dunaju s vyvrcholením počas Dňa Nádeje, združenie Nádej zviditeľnilo ľudí boriacich sa so sklerózou multiplex, šírilo informácie o možnosti jej liečby a tak prispelo k väčšej tolerancii
a empatii v spoločnosti voči pacientom postihnutým týmto ochorením. Zároveň tak
zmobilizovali ďalších pacientov a ukázali
im, že nie sú so svojimi problémami sami“,
zdôraznila Jaroslava Valčeková.
Margita Škrabálková
snímky: autorka a OZ Nádej
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