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Pomoc deťom
z detských domovov

Cesta návratu do života

Aj srdce môže spôsobiť
mozgovú porážku!
Príloha:
Srdce nezabúda

Žiť pre radosť

Výstava Art brut 2012

Hoci teraz máme
Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, veľa skôrnarodených, ktorí by chceli byť aktívni, aktívnymi nie sú z rôznych
príčin, najmä ak na
to nemajú potrebné
podmienky, rodinné
zázemie či podporu
Margita Škrabálková
okolia.
Život vždy vítame, samozrejme s radosťou, ale
neskôr, keď prídu problémy a ťažkosti, neraz zabúdame, že človek dostal život pre radosť. Aj keď do
života nedostal každý rovnako „dobré karty“, neznamená to doživotnú prehru, lebo radosť zo života človek nosí vo svojom srdci a môže ju teda čerpať aj zo seba samého. Ak šíri vôkol seba optmistické myšlienky, nádej, môže očakávať kladnú ozvenu, aj keď nie dnes, možno zajtra, aj vtedy, keď to
bude potrebovať. Ale vrátiť sa človeku môžu nielen
tie pekné, vznešené a múdre slová, ktoré sa mu podarilo poskynúť v dobrom iným. Ako ozvena sa človeku vracajú aj tie nepekné, zlovestné, pomstychtivé a rany jatriace slová a činy.
Vysloviť dobre myslený, všetkým prospešný zámer a vykonať dobro iným v konečnom dôsledku však znamená robiť dobre aj pre seba. To často
znamená v konečnom dôsledku získať si uznanie
i priateľstvo iných. Nie vždy sa však tak stane. Nejeden človek mal ľudí rád a pomáhal im po celý svoj
život, ale v starobe aj tak zostal osamelý, sklamaný
a opúšťal tento svet v biede. Ale, človek nie je bezmocný, keď nazaj hľadá východisko aj zo zdanlivo
bezvýchodiskovej situácie. Veď, kto hľadá, nájde.
Preto, kto nechce zostať na „staré kolená“ opustený a sám, kto naozaj chce byť do konca svojho života milovaný, mal by teda tiež milovať až do konca svojho života. Keď už nemôže milovať niekoho
blízkeho, môže mať rád, napríklad, psíka. Nie náhodou sa hovorí, že pes je najlepší priateľ človeka,
lebo, pes v láske k človeku neklame nikdy a dokáže
mu do života prinavrátiť dokonca aj aktívny pohyb
veľa a radosti. Radosť, ktorú môže rozdávať iným,
aj mladším ľuďom vo svojom okolí. Môže sa deliť
s nimi o svoje spomienky a životné skúsenosti. Veď,
kde je vôľa, tam je cesta, ba aj nádej na aktívny život, v ktorom však musí mať svoje miesto spoluatolidarita so slabšími.
ričnosť i solidarita

Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia sa 9. septembra tohto
roku uskutočnila v priestoroch veľvyslanectva USA v Bratislave vernisáž výstavy Art brut 2012. Slávnostne ju otvorila manželka veľvyslanca USA na Slovensku, Kate Sedgwick. Zúčastnili sa na nej výtvarníci a spolupracovníci
Galérie nezábudka a aj zástupcovia Ligy za duševné zdravie, ktorá spoločenské výstavy Galérie Nezábudka organizuje každoročne, aj vďaka hlavnému podporovateľovi LDZ, spoločnosti Pfizer. Na výstave sú sprístupnené verejnosti najlepšie práce autorov, ktorým život poznačilo duševné ochorenie. Aj
redakcia Humanity dostala možnosť zúčastniť sa na otvorení tejto výstavy,
ktorej diela sa vyznačujú určitou drsnosťou prejavu.
Ako sme sa dozvedeli z príhovoru Nade Kančevovej, kurátorky výstavy: „Objavovanie talentovaných pacientov bolo hlavným cieľom aj MUDr.
Petra Breiera, jedného zo zakladateľov LDZ. Od roku 2004, keď Liga začala
s touto skupinou
autorov intenzívnejšie spolupracovať,
podarilo sa doteraz objaviť viacero výtvarne zaujímavých
osobností
a postupne vytvoriť rôznorodú kolekciu, z ktorej časť
predstavujeme na
tejto výstave. Každý z autorov je svojbytnou osobnosťou s vlastným individuálnym rukopisom, každý z nich má iné vzdelanie, odlišný sociálny pôvod.
Styčnými bodmi ich tvorby je osobitosť, autenticita a originalita. Tieto charakteristiky sú typické pre umenie, ktoré v roku 1945 francúzsky maliar a teoretik
Jean Dubuffet označil ako Art brut“.
A čo o svojom vystavenom obraze s názvom „Slávnosť na vode“ povedal
Václav Ryba, jeden z vystavujúcich autorov, ktorého sme oslovili? „Raz som
mal krásny farebný sen. Obraz z toho sna som nosil v hlave sedem rokov, kým
som ho namaľoval suchým pastelom a neskôr vodovými farbami. Za ten akvarel som získal
Čestné uznanie
v súťaži „Hľadá sa talent“
v roku 2007. Od
mala som mal
vzťah k výtvarnému umeniu
a dodnes často snívam, aj
v bdelom stave.
Keď som mal
47 rokov, stal
som sa invalidom. Nevedel som, čo s voľným časom, tak som písal poviedky
a ešte intenzívnejšie som sa začal zaoberať aj olejomaľbou“.
Na výstave, ktorá je prístupná verejnosti na Veľvyslanectve USA do 15.
októbra tohto roku, možno vidieť veľa pôsobivých diel. Napríklad, aj obrazy
Tomáša Chaloupku či Zuzany Ebringerovej a ďalších, tvorivosť ktorých
podporuje Liga za duševné zdravie.
Margita Škrabálková
Snímky: archív

2

Prístupnosť audiovizuálnych diel zrakovo
postihnutým, nevhynutnosť dneška
Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska vznikla v roku 1990. Dnes
združuje viac, než 4 700 členov v 68
základných organizáciách – nevidiacich a slabozrakých občanov, ich
priaznivcov, priateľov a rodičov. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje zrakovo postihnutým ľuďom
v každom kraji Slovenska. V dňoch
21. – 23. júna tohto roku uskutočnila v Bratislave už 3. konferenciu s medzinárodnou účasťou, tentoraz na
výsostne aktuálnu tému: „Prístupnosť audiovíznych diel osobám so
zrakovým postihnutím – prostriedok
ich spoločenského začleňovania a informovanosti“. Podujatie sa konalo
s finančnou podporou Ministerstva
kultúry a pod záštitou ministra kultúry SR.
Organizátori konferencie otvorili
témy prístupnosti digitálnej televízie ľuďom so zrakovým postihnutím a audio
komentárov ﬁlmov a divadelných predstavení na Slovensku i v zahraničí. Súčasťou programu konferencie boli aj
workshopy zamerané na prístupné zariadenia na príjem televízneho vysielania
a reprodukciu audiovíznych diel, aj inovatívne aplikácie využívajúce syntetickú reč
a rozpoznávanie.
Na konferencii so svojimi príspevkami vystúpili, okrem predstaviteľov ÚNSS,
aj zástupcovia Ministerstva kultúry
(MK SR), Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Slovenskej akadémie vied a iných európskych inštitúcií. Na konferenciu pricestovali aj účastníci z anglického Royal National Institute of the Blind, z Rakúskej
federácie nevidiacich a slabozrakých,
z Poľskej nadácie Katarynka, z Českej republiky z ÚNBSS – členovia občianskeho

Na obrázku účastníci medzinárodnej konferencie – vľavo Nataša Sláviková z MK
SR, členka expertnej skupiny pre mediálnu gramotnosť, Pavol Šimunič, generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR, uprostred Branislav Mamojka,
predseda ÚNSS, vedľa neho vpravo John Paton, expert z Royal National Institute
of the Blind vo veľkej Británii a pri ňom vpravo Lenka Topľanská, z Odboru médií
a autorského práva MKSR.
združenia Apogeum a SONS – Sjednocenej organizace nevidomých a slabozrakých Českej republiky.
Konferenciu otvoril Branislav Mamojka, predseda ÚNSS, ktorý privítal
vzácnych hostí z MK SR, Pavla Šimuniča, generálneho riaditeľa Sekcie kultúrneho dedičstva, Natašu Slávikovú, členku expertnej skupiny pre mediálnu gramotnosť, ktorá zastupuje aj audiovizuány fond a je expertkou i ďalších európskych inštitúcií, ďalej Lenku Topľanskú, z Odboru médií a autorského práva MKSR, ktorá prítomným priblížila autorsko-právnu problematiku používania diel osobami so zrakovým postihnutím, ako aj Johna Patona, z Royal Natio-

nal Institute of the Blind, ktorý zaujímavo
prezentoval prístupnosť digitálnej televízie vo Veľkej Britínii. Príspevky i ďalších expertov boli na konferencii veľkým prínosom jej všetkým účastníkom.
Ako uviedol B. Mamojka, prístupnosť
audiovizuálnych diel zrakovo postihnutým
je v dnešnej dobe veľmi vážnym problémom a stáva sa čoraz vážnejším, keďže pribúda audiovizuánych informácií, ktorých
obsah je s pribúdajúcimi dňami čoraz väčší. Riešenie je možné viacerými spôsobmi,
prostredníctvom napríklad: komentovaného videa, komentovaného ﬁlmu, v ktorom
odborne vyškolený komentátor sprístupňuje nevidiacim a zrakovo postihnutým
obsah toho, čo sa deje na obrazov
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ke či na ﬁlmovom plátne tak, aby jeho komentovanie nerušilo televízne vysielanie
či dej ﬁlmu. Komentované video a ﬁlmové programy však treba doručiť zrakovo
postihnutému. Jednoduchšie je to prehrávaním na prehrávačoch alebo prostredníctvom vysielania digitálnej televízie. Legislatíva v tomto smere je na Slovensku veľmi
dobrá a zaujímavá, ale problém je v tom,
že komentované vysielanie nemáme.
Ako uviedla na túto tému vo svojej
prezentácii N. Sláviková, hlasové komentovanie na Slovensku je v začiatkoch a proces zvyšovania úrovne mediálnej gramotnosti je v SR pomalý a nedostatočný. Aj európska stratégia pre oblasť zdravotného
postihnutia na roky 2010 – 2020 poukazuje na problémy s prístupom, s ktorými sa
stretávajú osoby so zdravotným postihnutím. Uvádza sa v nej konkrétne, že mnohé
televízne stanice stále poskytujú len malý
počet programov s titulkami a s hlasovým
komentovaním deja. Ani Slovensko nie je
výnimkou. Stratégia navrhuje optimalizovať bezbariéréovosť v súlade s digitálnou
agendou a v zozname činnosti na obdobie rokov 2010-2015. Uvádza zámer systematicky vyhodnocovať bezbariérovosť v rámci revízií právnych predpisov stanovených digitálnou agendou

na základe Dohovoru OSN o právach
osôb so zdravotným postihnutím. Kto
všetko môže tento proces skvalitniť? Slovenský ﬁlmlový ústav? Ministerstvo kultúry SR? Rozhlas a televízia Slovenska? Audiovizuálny fond SR? Vysielatelia na základe
ich licencie? Žiadatelia – producenti audiovizuálnych diel? Vydavatelia DVD? Občianske združenia, ktoré realizujú hlasové
komentáre? Mediálna výchova vo formálnom či neformálnom vzdelávaní najmä vo
verejnoprávnej organizácii a pre postihnutých a znevýhodnených občanov? Vysielateľ na základe zákona je povinný zabezpečiť multimediálny prístup k programovej službe tak, aby vo vysielaní každej televíznej programovej služby, ktorú vysiela digitálne, bolo najmenej 50 percent
všetkých vysielaných programov sprevádzaných skrytými alebo otvorenými
titulkami, 3 percentá všetkých vysielaných programov tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich a 20 percent všetkých vysielaných programov
sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.
N. Sláviková poukázala na konkrétne
údaje o tom, že v roku 2010 Slovenská televízia odvysielala celkovo 21 889 a v roku

2011 až 22 600 hodín programu a z toho pre
znevýhodnené skupiny obyvateľstva bolo
v roku 2010 celkovo odvysielaných len 6 564
a v roku 2011 už len 2 445 hodín. Z toho bolo
v roku 2010 len 586 v posunkovej reči a v roku
2011 len 315 hodín v posunkovej reči. Okrem
toho, v roku 2010 so skrytými titulkami bolo
5 738 a v roku 2011 len 1 325 hodín programu. S otvorenými titulkami bolo v roku 2010
odvysielaných len 240 hodín a v roku 2011
805 hodín televízneho programu Rozhlasu
a televízie Slovenska. V Rozhlase a televízii
Slovenska však hlasové komentáre neboli vysielané, a to napriek tomu, že zo zákona (podľa § 67) vyplývajú peňažné sankcie,
ak boli porušené osobitné povinnosti vysielateľa pri vysielaní programov vo verejnom
záujme a pri zabezpečení multimodálneho
prístupu k programovej službe (§ 18 a § 18b).
Druhý problém sa týka koncových
zariadení, pomocou ktorých môžu komentované programy zrakovo postihnutí a nevidiaci prijímať. Ako komentované televízne programy zrakovo postihnutí a nevidiaci už prijímajú vo Veľkej Británii, to názorne a podrobne prezentoval na
konferencii J. Paton. To je však už ďalšia kapitola, ktorá si zaslúži osobitný príspevok.
Margita Škrabálková
Snímka: autorka

Nové komunitné Q-centrum
Občianske združenie Queer Leaders
Forum v tomto roku otvorilo v Bratislave prvé slovenské komunitné centrum
pre gejov, lesby, bisexuálnych a transgender ľudí s názvom „Q-centrum.“ Projekt sa uskutočňuje s finančnou podporou Úradu vlády SR pre akútne potreby
LGBT komunity na Slovensku.
Q- centrum ako prvé svojho druhu poskytuje aj psychologické, sociálne a právne poradenstvo pre svoje cieľové skupiny,
okrem toho však slúži aj ako kultúrno-spoločenský priestor komunite LGBT. Jeho
služby sú dostupné v priestoroch budovy

YMCA na Karpartskej 2 v Bratislave, a to
pre každého a každú bezplatne. „Budeme
takpovediac suplovať úlohu štátu, ale ako
občianski aktivisti a aktivistky nemôžeme
inak. Q-centrom reagujeme na najzákladnejšie potreby LGBT menšiny v tejto krajine“, povedala o projekte jeho manažérka,
Romana Schlesingerová.
„Máme ambíciu vytvoriť bezpečný priestor pre LGBT ľudí, miesto, na ktoré sa budú môcť spoľahnúť a ľudí, ktorým budú môcť dôverovať – profesionálne i osobne. Poznáme stovky príbehov
o homofóbnych, bifóbnych a transfób-

nych ľuďoch vykonávajúcich pomáhajúce
profesie, vieme, že za gejmi, lesbami, bisexuálnymi a transgender ľuďmi sa zatvárajú dvere aj tam, kde by mali byť otvorené, kde nemajú žiadne poznatky o tejto
„menšine“ a práci s ňou. V súčasnosti, keď
na Slovensku stále neexistuje dostačujúca
legislatíva, vzdelávanie a podporné siete
pre LGBT ľudí, je komunitné centrum jedným z najdôležitejších krokov nášho združenia“, uzatvoril Roman Kollárik, manažér uvedeného projektu.
(mp)
Zdroj: Queer Leaders Forum

Radiocare krém 150 ml.

Ochraòuje a regeneruje pokožku
po agresívnej rádioterapii.
Radiocare je krém urèený k prevencii
dermatitídy vyvolanej rádioterapiou.
Krém obsahuje výÝažok sekrétu slimáka
Cryptomphalus Aspersa so silnými
regeneraènými a ochrannými úèinkami.

Radiocare krém má tieto vlastnosti:

9 chráni pokožku pred rádiodermatitídou
9 rýchlo regeneruje pokožku
pri popáleninách I. stupòa
9 má silné regeneraèné úèinky
Radiocare krém je urèený aj na ošetrenie 9 upokojuje a vyživuje poškodenú pokožku
popálenín (bez poškodenia kožného krytu),
Výrobca:
napr. pri kontaktných popáleninách (horúce Industrial Farmacéutica Cantabria, S.A., Španielsko
predmety, invazívne rastliny), po nadmernom
Dovozca:
slnení (nie však ako opa¾ovací ochranný krém).

ròach.
Žiadajte v leká
testované. Viac informácií na www.radiocare.sk
Dermatologicky

Predpoklady prijatia zákona o registrovanom partnerstve

Sympatizantov pribúda, odporcov ubúda
Občianske združenie Inicitíva Inakosť uskutočnilo v júli tohto roku
prostredníctvom Agentúry FOKUS
a s podporou Nadácie Rosa Luxemburg
Foundation reprezentatívny prieskum
verejnej mienky na vzorke 2 026 osôb –
obyvateľov Slovenskej republiky vo veku
od 18 a viac rokov. Aj tento prieskum tak,
ako podobné prieskumy z rokov 2008
a 2009 potvrdil, že verejná mienka je čoraz viac naklonená podporiť prijatie Zákona o registrovanom partnerstve. Zástancov tohto zákona bolo v júli tohto
roku o 9 percent viac, než odporcov, čo
je nárast o 5 percent od roku 2009.
Prieskumy verejnej mienky dlhodobo opakovane preukázali, že na Slovensku sú splnené predpoklady na prijatie
zákona o registrovanom partnertve tak,
ako je to dnes už vo väčšine štátov Európskej únie. „Vyzývame politikov hlásiacich sa k hodnotám, ktoré uznávajú štandardné európske politické zoskupenia, aby
konečne prijali zákon o registrovanom parterstve. Na Slovensku sú na prijatie tohto
zákona už dávno splnené všetky spoločensko-politické predpoklady“, uviedol na tlačovej besede Július Kolenič, člen Správnej rady, predstaviteľ OZ Iniciatívy Inakosť. Ako potvrdzujú aj výsledky posled-

Na obrázku vpravo M. Macko z Iniciatívy Inakosť, v strede J. Kolenič člen Správnej rady OZ Iniiciatíva Inakosť a vpravo I. Dianiška z Agentúry FOKUS.
ného prieskumu, verejnosť nemá výhrady k reálnemu obsahu uvedeného zákona, ktorý by pravdepodobne podporilo
47 percent opýtaných, kým 38 percent
opýtaných uviedlo, že by ho skôr nepodporilo a 15 sa nevedelo vyjadriť k podpore zákona o registrovanom partnerstve.
Resondenti odpovedali aj na sériu otázok týkajúcich sa práv a povinností, aké
by mali mať osoby rovnakého pohlavia
žijúce spolu ako páry.
Podľa slov J. Kolniča, najviac súhlasných odpovedí do prieskumu poskytli mladí respondenti vo veľkých mestách
a najviac nesúhlasných odpovedí dostali
anketári od starších respondentov v malých sídlach Slovenska. Ako nám ďalej
potvrdil Ivan Dianiška z agentúry FOKUS, medzi nesúhlasiacimi respondentami bol aj značný počet osôb z cirkev-

ného prostredia. Slovenský návrh zákona o registrovanom partnerstve sa vôbec nezaoberá otázkou adopcie detí
homosexuálnymi partnermi. Ako ďalej
uviedol J. Kolenič, vo všetkých krajinách
„V-štvorky“ sa tiež uskutočnili podobné
prieskumy a na otázku týkajúcu sa možnosti adopcie detí homosexuálnymi pármi v Českej republike nesúhlasilo 71 percent respondentov.
Ale: „Každý občan Slovenskej republiky si je rovný v právach a povinnostiach,
a preto by v SR mali byť stanovené oﬁciálne pravidlá spolužitia aj pre páry rovnakého pohlavia. Neexistencia legislatívy upravujúcej registrované partnerstvá
spôsobuje aj v krajinách EÚ problémy“,
zdôraznil J. Kolenič.
(mš)
Snímka: autorka

Určite áno alebo skôr áno respondenti odpovedali aj na tieto otázky:








prístup k informáciám o zdravotnom stave partnera/partnerky – 75 percent
nárok na voľno v zamestnaní pi úmrtí partnera/partnerky – 73 percent
nárok na priznanie ošetrovného počas opatrovania chorého partnera/partnerky 61 percent
právo navzájom po sebe dediť – 60 percent
nárok na voľno v zamestnaní, ak partner/partnerka potrebuje doprovod k lekárovi – 58 percent
možnosť vytvárať bezpodielové spoluvlastníctvo – 57 percent
vzájomnú vyživovaciu povinnosť medzi partnermi/partnerkami – 50 percent a iba 31 percent odpovedalo
nie alebo skôr nie
 nárok na poberanie dôchodku po zosnulom partnerovi/partnerke – 48 percent a iba 36 percent odpovedalo
určite nie alebo skôr nie
 právo mať daňové úľavy – 45 percent a iba 38 respondentov odpovedalo určite nie alebo skôr nie.
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Povedomie o cystickej ﬁbróze sa šíri
aj na Ukrajine

Od začiatku leta tohoto roku implementuje Slovenská Asociácia
Cystickej fibrózy dvojročný projekt
„Odovzdávanie skúseností na zabezpečenie lepšej starostlivosti o pacientov s cystickou fibrózou v Zakarpatskom regióne“, ktorý spolufinancuje
Európska Únia a je implementovaný
v rámci Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajinského ENPI CBC Programu
cezhraničnej spolupráce 2007 – 2013
prostredníctvom európskych nástrojov susedstva a partnerstva. Globálnym cieľom programu je zintenzívniť
a prehĺbiť spoluprácu medzi regiónmi Ukrajiny (Zakarpatská, Ivano-Frankivská a Černivetská oblasť) a oprávnenými a pridruženými územiami Maďarska, Rumunska a Slovenska s ohľadom na trvalú udržateľnosť v sociálnom, environmentálnom a ekonomickom zmysle.
Cieľom tohoto projektu je zvýšiť kvalitu života pacientov s cystickou ﬁbrózou
a ich rodinných príslušníkov prostredníctvom zvýšenia kvality zdravotníckej
starostlivosti a liečby pomocou transferu a aplikáciou vedomostí a skúseností

Centra CF v Detskej fakultnej nemocnici
v Košiciach, ako aj z iných európskych CF
centier a pacientských organizácií zdravotníckym pracovníkom a CF pacientom a ich rodinám v Detskej nemocnici
v Užhorode. Vykonávateľom projektu je
Slovenská asociácia cystickej fibrózy
spolu s ukrajinským partnerom projektu,
ktorým je Detská nemocnica v Užhorode, pričom Slovenská asociácia cystickej fibrózy na realizácii projektu úzko
spolupracuje s Centrom CF v Detskej
fakultnej nemocnici v Košiciach.
Projekt napĺňa stanovený cieľ týmito hlavnými aktivitami: vzdelávaním
prostredníctvom workshopov, kurzov,
tréningov a konferenciou, materiálnou
podporou potrebnou na liečbu a starostlivosť o pacientov s cystickou ﬁbrózou
(CF) na ukrajinskej a slovenskej strane zakúpením diagnostických, liečebných a rehabilitačných zariadení, vydaním edukačných a informačných materiálov a pomocou lobbingu.
Situácia na Ukrajine je nepostačujúca pre deti s touto závažnou diagnózou. Nie je tam zabezpečená ani dostatočná diagnostika tohto ochorenia potným testom, neexistujú žiadne CF centrá,
nie sú k dispozícii primerané lieky a služby potrebné ku každodennej celoživotnej liečbe CF. Nie je tam dostatočné povedomie a informovanosť o tomto zriedkavom ochorení ani v odbornej zdravotníckej verejnosti.
Cystická fibróza je závažné zriedkavé dedičné multiorgánové ochorenie, ktoré skracuje dĺžku života a výrazne ovplyvňuje jeho kvalitu a každodenný život celej rodiny. Ochorenie postihuje predovšetkým pľúca a tráviaci systém.
Žiaľ, v súčasnosti neexistuje žiadny účinný liek, ktorý by vyliečil tieto deti. Všetci
dobre vieme, že bez pľúc sa nedá dýchať
a bez dýchania sa nedá žiť. Vyžaduje celoživotnú, každodennú liečbu a starostlivosť, vďaka ktorej je možné predĺžiť život jedincov s CF a zlepšiť jeho kvalitu.
Len dodržiavaním veľmi náročnej a špeciálnej každodennej starostlivosti a liečby sme schopní predĺžiť život našim deťom s cystickou ﬁbrózou do dospelosti.Na
to, aby sa to podarilo, je potrebná spolupráca tímu odborníkov z rôznych oblastí
zdravotníckych a sociálnych služieb a ro-
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diny, ktorá je hlavným realizátorom každodennej liečby a starostlivosti.
Na Slovensku starostlivosť o pacientov s cystickou ﬁbrózou poskytuje 6 zdravotníckych zariadení, v ktorých sú Centrá
CF, ktoré však nenapĺňajú všetky kritériá
odporučené v Európskom konsenze. Sú
to tri Centrá CF pre liečbu detí s CF a 3
Centrá CF pre liečbu dospelých CF pacientov. Sú v nemocniciach v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach.
Počet pacientov s cystickou ﬁbrózou
(CF) na Slovensku s klasickou formou CF
je 285 a 158 je s CFTR related dieseases –
tzv. atypickou formou (údaje za rok 2009).
V plánoch Slovenskej Asociácie CF je:
podporovať vytvorenie profesionálneho registra pacientov s CF na Slovensku, šíriť povedomie o CF doma aj v zahraničí, v krajinách, kde starostlivosť o pacientov s CF je na nízkej úrovni, bojovať proti
diskriminácii ľudí s touto dedičnou chorobou a proti diskriminácii rodičov, ktorí sa
rozhodli namiesto budovania svojej kariéry, starať sa o svoje ťažko choré deti. Vďaka
ich nezištnej láske a každodennej celoživotnej starostlivosti môžu ich deti s cystickou ﬁbrózou žiť a prežiť možno kratší, ale
plnohodnotný život. Naša spoločnosť im
môže pomôcť aj tým, že im poskytne
dôstojné spoločenské postavenie. Viac informácií možno nájsť na:
www.huskroua-cbc.net
www.cfasociacia.wordpress.com.
MUDr. Katarína Štěpánková
predsedníčka SlovenskejAsociácie CF

Adresa sídla :
Slovenská asociácia cystickej
fibrózy
Park Angelinum 2
040 01 Košice
webová stránka:
www.cfasociacia.wordpress.com
Telefón: +421 903 608 455
Kontakty na klub CFKlub
cystickej fibrózy
Löfflerova 2 040 01 Košice
tel/fax: 055/ 633 8031
mobil: 0902 958 902
klubcf@klubcf.sk

Unikátny dar, špičkový sonograf
Univerzitná nemocnica s poliklinikou – Milosrdní bratia pôsobiaca už
340 rokov v centre Bratislavy, dostala
do daru nový, unikátny plne digitalizovaný celotelový ultrazvukový prístroj najvyššej triedy s farebným Dopplerovským mapovaním zn. Aloka
ProSound alfa 6, ktorý získala vďaka
neobvyklému finančnému daru Ing.
Rudolfa Csomora s manželkou. Vedenie nemocnice spolu s darcom nedávno predviedli novinárom jeho používanie v kardiologickej ambulancii.
Prístroj Aloka ProSound alfa 6, dnes
najcitlivejší a najpresnejší doppler na trhu,
umožňuje presnejšie hodnotenie funkcií
myokardu. Jeho osobitná funkcia, tzv. tkanivový doppler umožňuje presnejšie vyhodnotiť funkciu myokardu, odlíšenie srdcovej príčiny dušnosti od iných príčin. Pri
onkologických pacientoch je, vďaka nemu,
spoľahlivo možné zistiť poškodenie myokardu napríklad: cytostatickou liečbou
v iniciálnej fáze. Túto liečbu možno včas
ukončiť a zabrániť tak ďalšiemu poškodeniu. Ďalšou výhodou prístroja je možnosť
uchovávať výsledky vyšetrení na digitálnom nosiči a porovnať nálezy pacienta
s predošlými vyšetreniami. Výhodou lepších technických parametrov je aj možnosť
zvýšiť počet vykonaných vyšetrení, čo povedie ku skráteniu čakacích dôb na vyšetrenia a zvýši tak spokojnosť pacientov.
Toto moderné zariadenie dnes ešte
stále nie je úplne štandardnou súčasťou
vybavenia všetkých nemocníc na Slovensku – aj vzhľadom na jeho ﬁnančnú nedostupnosť. V Univerzitnej nemocnici
s poliklinikou Milosrdných bratov v Bra-

Odovzdávanie darovacej zmluvy.
tislave prístroj využijú traja lekári v kardiologickej ambulancii. Podľa slov ekonomickej námestníčky nemocnice, Ing. Ingrid Slezákovej, prístroj je unikátny tým,
že umožňuje vyšetrenia prostredníctvom
zapojenia troch sond. Okrem kardiologických vyšetrení je ním možné robiť aj ultrasonograﬁcké vyšetrenia brucha, v prípade potreby ho môže využívať aj interné či chirurgické oddelenie. Tento prístroj
dnes na Slovensku majú k dispozícii najmä špecializované kardiologické ústavy
a ambulancie.
Samotný darca priznal, že bratislavskú nemocnicu Milosrdných bratov sa
rozhodol podporiť aj vďaka jeho dlhoročnému priateľstvu s jej súčasným riaditeľom, JUDr. Michalom Tinákom.

Ošetrujúci lekár a primár nemocnice MUDr. Špaček pri odskúšaní sonografu.
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„Videl som, čo všetko sa už v oblasti investícií a prístupu k pacientom v nemocnici Milosrdných bratov urobilo. Zdravotníctvo má málo peňazí, tak som sa ho snažil trošku podporiť“, uviedol Ing. Rudolf
Csomor, profesiou poľnohospodár. „Tak,
ako v zdravotníctve, ani v poľnohospodárstve sa nedá nájsť skratka, ktorá by viedla
k cieľu, vždy rozhoduje poctivý prístup. Ing.
J. Csomor mohol investovať svoje peniaze aj
do iných zariadení, ale myslím si, že pokiaľ
ide o jeho dar pre nemocnicu Milosrdných
bratov, motivovala ho aj dôvera tých, ktorí
pracujú v tejto nemocnici, že jeho prostriedky budú zodpovedne využité“, pripomenul počas odovzdávania daru nemocnici jej riaditeľ, JUDr. Michal Tinák. Ďalej uviedol, že pacienti – klienti nemocnice ju v posledných rokoch v prieskumoch verejnej mienky zaradili na popredné miesto v hodnotení jej kvality. Stalo
sa tak, napríklad, aj v ankete Všeobecnej
zdravotnej poisťovne. „Nie vždy sme boli
vítaným dieťaťom v spektre poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti, cítili sme sa aj odsúvaní, ale napokon, aj ostatní poskytovatelia museli priznať to, čo odzrkadlili pacientské prieskumy. A to je aj signál pre tých, ktorí môžu sponzorsky podporiť zdravotníctvo:
„Obyčajne ﬁnancie poskytujú tým, ktorí dokážu poskytované služby posúvať a rozvíjať
ďalej“, dodal M. Tinák.
Prior slovenskej komunity Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha, brat Ján Karlík, ktorá je zriaďovateľom uvedenej bratislavskej nemocnice, poďakoval za cen-

ný dar a informoval: „Práve zakladateľ našej rehole - svätý Ján z Boha spájal tých,
ktorí mali otvorené srdce pre druhých
a jeho heslo bolo: Čo srdce káže. Našou
úlohou je to, čo dostávame, všetky dary
a prostriedky svedomite spravovať a využívať na to, na čo sú určené“.
Nemocnicu Milosrdných bratov
v Bratislave ročne navštívi vyše 217 000
pacientov. Certiﬁkát manažérstva kvality získala vôbec ako prvé neštátne zdravotnícke zariadenie na Slovensku už v r.
2006. Hlavným cieľom nemocnice je spájať vysokú medicínsku profesionalitu so
sociálnym cítením a charizmou hospitality, teda pohostinnej lásky k blížnym
v rámci poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Práve charizma hospitality je príznačná pre zriaďovateľa zariadenia - reho-

ľu Milosrdných bratov. Ich bratislavská nemocnica prešla pred desiatimi rokmi rekonštrukciou, vďaka ktorej pacienti, ktorí ju ambulantne navštívia, vchádzajú do
estetických klimatizovaných priestorov s
príťažlivou architektúrou. Päť lôžkových
oddelení (chirurgické, interné, oddelenie
anestézy a intenzívnej medicíny, liečebňa
pre dlhodobo chorých, onkologické a paliatívne oddelenie), ktoré disponuje celkove viac, než so sto lôžkami, umiestňuje pacientov do izieb, ktoré sú porovnateľné s hotelovými. Každá z nich má kompletné sociálne vybavenie a v izbách sú
umiestnené dve až tri lôžka. Za posledné
roky získala nemocnica hospodársku, organizačnú a personálnu stabilitu.
„Snažíme sa, aj v čase krízy, maximálne efektívne využívať aj to, čo získame z ex-

terných zdrojov, alebo hociktorej inej pomoci, vraciame to do systému, a vždy, pri
rozhodovaní o investíciách sa pozeráme
predovšetkým na efektivitu a nárast výkonov, ktoré sú potrebné“, informovala
ekonomická námestníčka nemocnice,
I. Slezáková. Vzhľadom na svoj špeciﬁcký charakter, nemocnica zabezpečuje aj duchovnú službu, a to pacientom
rôznych vierovyznaní. V nemocničnom
bufete, ktorý je chránenou dielňou, zamestnáva aj ináč obdarených (hendikepovaných) ľudí a vo svojich priestoroch
prichýlila aj Kresťanské centrum pre
nepočujúcich. V jej objekte nechýba
ani ambulancia pre sluchovo postihnutých.
Andrea Eliášová
Snímky: autorka a archív rehole MB

Pomoc deťom z detských domovov
Výťažok z cestovného, ktoré bolo
dotované a ktoré mali možnosť tohto
roku využiť návštevníci festivalu Pohoda, odovzdali vo výške 2 496,16 eur zástupcovia spoločnosti Slovnaft v prítomnosti organizátora festivalu Občianskemu združeniu Spoločnosť priateľov deti
z detských domovov Úsmev ako dar.
Slovnaft v rámci tohto ročníka najväčšieho open-air festivalu podporil autobusovú dopravu na festival, čím potešil
symbolickým cestovným nielen účastníkov, ktorí využili možnosť zakúpiť si spiatočný lístok za 5 eur. Spoločnosť Slovnaft
pripravila radosť aj deťom z detských domovov, v prospech ktorých bol venovaný
výťažok z cestovného.
„Chceli by sme sa poďakovať spoločnostiam SLOVNAFT, a.s., a POHODA FES-

TIVAL za tento veľkorysý dar. Venované ﬁnančné prostriedky využijeme na naše jednodňové aktivity pre deti z detských domovov a náš SOS program, zameraný na pomoc mladým dospelým, ktorí opustili brány detského domova a chcú sa postaviť
na vlastné nohy,“ povedal Tomáš Cehlár
z OZ Úsmev ako dar.
Spolu 15 autobusov z Bratislavy, Nitry, Nových Zámkov, Piešťan, Trnavy, Dunajskej Stredy, Galanty a Komárna prepravilo na Pohodu a späť 628 ľudí. „Som
rád, že Slovnaft pamätal aj na festivalovú
dopravu a vyriešil ju naozaj veľkoryso. Je to
veľká služba pre našich návštevníkov a verím, že ich poteší, že ich symbolický vklad
bude použitý na dobrú vec“, povedal Michal Kaščák zo spoločnosti POHODA
FESTIVAL.

„Naším cieľom bolo prezentovať sa
nielen ako partner energie festivalu Pohoda, ale priniesť aj konkrétne aktivity
pre jeho účastníkov, či už priamo na festivale alebo aj prostredníctvom festivalovej dopravy. Myslím, že môžeme poďakovať aj tým 628 cestujúcim, ktorí takto
spoločne s nami podporili deti z detských domovov“, povedal Anton Molnár, riaditeľ Podnikovej komunikácie
SLOVNAFT, a.s..
Zdroj: Úsmev ako dar
Snímka: archív
Na 2. obrázku na obálke je Michal
Kaščák (vľavo), vedľa neho je Tomáš
Cehlár a Adriana Sisíková (Úsmev ako
dar) a tiež Anton Molnár, hovorca spoločnosti Slovnaft.

Aktuálne

Starostovia na Slovensku podporujú
spolupatričnosť
Tri desiatky Slovenských obcí sa
už stali súčasťou spoluspotrebiteľského hnutia a pomáhajú tak šíriť tento
fenomén a významný svetový trend
do každého kúta Slovenska. Denne
sa pritom pridávajú ďalšie obce a pomáhajú aj takto svojim obyvateľom
bojovať s dôsledkami rastúcej nezamestnanosti a klesajúcich disponibilných príjmov. Zároveň takto podporujú spolupatričnosť medzi občanmi
a efektívnejšie, aj ekologické nakladanie s dostupnými zdrojmi.

„Je to len pár týždňov, čo sa Mark Zuckerberg, zakladateľ Facebooku, vyjadril o
tomto fenoméne ako hlavnej myšlienke 21.
storočia, ktorá zásadne zmení našu spoločnosť. Preto nesmierne vítame, že aj starostovia, ktorých počet neustále rastie, si uvedomujú prínos, ktorý spoluspotrebiteľstvo môže pre
ich obyvateľov mať a aktívne zapájajú svoje obce“, hovorí Ing. Marián Repáň, prevádzkovateľ jediného spoluspotrebiteľského portálu na Slovensku, ktorý nájdete na
http://odkomunity.sk. Portál OdKomunity.sk vám pomôže nájsť niekoho vo vašom
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okolí, kto je vám ochotný zadarmo, či malý
poplatok požičať, čo práve potrebujete. Alebo požičať to, čo máte a niekto vo vašom
okolí to práve potrebuje.
Viac
informácií
nájdete
na
http://odkomunity.sk /podporili_nas
a http://www.facebook.com/OdKomunity
a na http://www.national-geographic.cz/
d et ail /s dil eni - maj etk u -z m eni tento-fenomen-svet-10263 a tiež na
www.odkomunity.cz alebo aj na e-adrese: repan@odkomunity.sk.
(mš)

Aktuálne

Víťazná štyridsiatka
SPP, Nadácia SPP a EkoFond 27.
augusta tohto roku zverejnila výsledky verejného hlasovania v rámci partnerského programu SPPoločne, ktorý pomôže ľuďom zlepšiť kvalitu života v ich bezprostrednom okolí. Až
40 projektov, ktoré získali najväčšie
sympatie verejnosti a najviac hlasov,
môže už v septembri začať s realizáciou svojich projektov.
V máji vyhlásili SPP, EkoFond a Nadácia SPP partnerský verejnoprospešný program SPPoločne založený na adresnej pomoci. V tomto regionálne zameranom programe vyzvali nepodnikateľské právnické osoby, aby zasielali projekty, ktoré pomôžu skrášliť okolie, oživia
tradície v regióne a skvalitnia tak životnú
úroveň. Unikátnosť programu SPPoločne
spočíva najmä v tom, že v rámci druhej
fázy programu od 13. júla do 19. augusta 2012 mohla široká verejnosť hlasovať o
najviac prínosnom projekte pre daný región na špeciálnej zriadenej internetovej stránke www.sppolocne.sk. Jeden
hlasujúci mohol poslať až dva hlasy – jeden hlas vybranému projektu z kategórie „SPPoločne pre ľudí“ z oblasti podpory
kultúry či športu a druhý hlas v prospech
projektu z kategórie „SPPoločne pre domovinu“ so zameraním na rozvoj vzdelávania v oblasti ekológie a zveľaďovania
životného prostredia v rámci celého Slovenska.
Uspieť malo šancu minimálne 10 projektov v regióne západ, stred a východ

s najvyšším počtom pridelených hlasov
– 5 projektov v kategórii „SPPoločne pre
ľudí“ a 5 projektov v kategórii „SPPoločne pre domovinu“, t.j. spolu najmenej 30
projektov. Projekty mohli získať ﬁnančný
príspevok vo výške od 3 000 do 10 000
eur. Verejnosť poslala takmer 200 000 hlasov, aby podporila 240 najoriginálnejších
a najviac prínosných projektov (z takmer
700 predložených projektov), ktoré získali najvyšší počet bodov od odborných regionálnych hodnotiacich komisií a postúpili tak do verejného on-line hlasovania. O príspevok v celkovej výške 300 000
eur sa podelí až 40 projektov s najvyšším
počtom hlasov získaných vo verejnom
hlasovaní, keďže niektorí predkladatelia
projektov nepožadovali maximálnu výšku podpory. Celkovo sa investuje do každého regiónu západ, stred a východ po
100 000 eur. Výsledky verejného hlasovania sú zverejnené na www.sppolocne.sk.
Programová manažérka Nadácie
SPP, Monika Lacková dodala: „Bolo
úžasné sledovať toľkých zapálených ľudí
pre jednu vec. Mnohí ľudia oslovovali svojich fanúšikov priamo na vlastných webových stránkach, na sociálnych sieťach,
prostredníctvom elektronickej pošty či
jednoducho zásobovali poštové schránky vlastnými informačnými letáčikmi. Celé
skupiny dobrovoľníkov vybehli na ulicu
aj s notebookmi a získavali hlasy od okoloidúcich ľudí. Dokonca niektorí vynaliezaví dobrovoľníci propagovali výnimočnosť svojho projektu na získanie hlasov

na rôznych verejných podujatiach, ale aj
prostredníctvom regionálnych médií“.
„Program SPPoločne úspešne vstúpil do
poslednej, tretej fázy, v ktorej sme zverejnili
výsledky verejného hlasovania o najviac prínosné projekty, ktoré skrášlia bezprostredné
okolie, skvalitnia spolunažívanie občanov,
oživia komunitný život v danom regióne.
Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa zapojili do programu SPPoločne, alebo svojím
hlasom podporili niektorý z vybraných projektov a SPPoločne tak zlepšili naše Slovensko“, vyjadrila uznanie Martina Nehézová, vedúca útvaru korporátneho imidžu,
CSR a sponzoringu, SPP.
Tri mimoriadne zaujímavé projekty získajú navyše od SPP a jeho partnerov Nadácie SPP a EkoFondu bonusové
ceny v celkovej sume 20 000 eur. Ich výber je zverejnený od 10. septembra 2012
na www.sppolocne.sk.
Súbežne s verejným on-line hlasovaním prebiehala od 16. júla do 19. augusta
2012 aj sprievodná súťaž Zlepšime SPPoločne Slovensko. V šiestich žrebovacích
kolách vyhralo elektronicky náhodným výberom 6 súťažiacich hlavnú cenu – víkendový wellness pobyt v kaštieli Grand
Castle v Liptovskom Hrádku pre dve osoby a ďalších 30 súťažiacich získalo vecné ceny - darčekové predmety „Zlepšime
SPPoločne Slovensko“. Mená výhercov
v súťaži sú zverejnené www.sppolocne.sk.
Aj priebeh realizácie podporených projektov
môže každý sledovať na www.sppolocne.sk.
Zdroj: Nadácia SPP

Európske stretnutie ľudí
so skúsenosťou chudoby
Európska sieť proti chudobe s podporou a záštitou Európskej komisie a dánskeho predsedníctva EÚ, zorganizovala
v máji tohto roku v Bruseli 11. európske
stretnutie ľudí so skúsenosťou chudoby,
na ktorom sa zúčastnili aj členovia Slovenskej siete proti chudobe (SAPN) s delegáciou ľudí zažívajúcich chudobu na
Slovensku. Hlavné okruhy tohto stretnutia obsahovali otázky a diskusie na témy:
 Čo sa zmenilo v jednotlivých európskych štátoch vo vzťahu k bývaniu a bezdomovectvu medzi rokom
2008 a 2012?

 Aké dobré a zlé postupy vo vzťahu k riešeniu bezdomovectva a dostupnosti bývania sa podarilo počas
prípravy na stretnutie identiﬁkovať
v jednotlivých krajinách?
 Ako by mali vyzerať programy pomáhaúce ľuďom bez domova a bez
zabezpečeného bývania, aby vyšli
v ústrety rôznorodým potrebám a
zabezpečili rovnosť v prístupe k bývaniu a ďalším službám ľuďom bez
domova?
Účastníci slovenskej delegácie a delegácií z iných účastníckych krajín si pripra-
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vili rozličné svoje vlastné prezentácie, ale
pri diskusii sa zhodli v tom, že ich problémy sú veľmi podobné. V pléne Európskeho parlamentu (EP), ktorý tiež navštívili
počas rokovania poslancov EP, ukázali so
zdvihnutými rukami poslancom EP symbolické „červené karty“ na protest proti
chudobe. Slovenskú delegáciu v Bruseli viedla Anna Galovičová (koordinátorka slovenskej delegácie SAPN). Delegáciu
uvedeného európskeho stretnutia tvorili: Dana Obšasníková, zástupujúca nezamestnaných a rómsky časopis, ktorého
je redaktorkou, Renáta Suchá, mamička,

ktorá so svojimi deťmi zostala na ulici bez
domova a ktorá v súčasnosti žije so svojimi deťmi v krízovom centre, aj Ivan Málek, mladý dobrovoľník, ktorý pomáha v
občianskom združení mladým, no už dospelým odchovancom detských domovov v ich zaradení sa do života.
Po návrate domov na tlačovej besede v Dome Európy v Bratislave účastníci rozprávali o svojich zážitkoch z bruselského stretnutia a osobných skúsnostiach
s chudobou a bezdomovectvom. Súčasťou podujatia bol aj seminár, na ktorom
sa prítomní zaoberali najmä otázkou: Ako
posilniť hlasy ľudí zažívajúcich chudobu na verejnosti, na miestnej i centrálnej úrovni, a to najmä pri tvorbe rozhodnutí týkajúcich sa ich sociálnej situácie.
O záveroch bruselského stretnutia, ktorého hlavnou témou bolo bezdomovectvo
a právo na bývanie, informovala predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe, Zuzana Kusá.
Podľa účastníkov stretnutia sa v posledných rokoch čoraz väčšiemu počtu
Európanov a čoraz horšie darí napĺňať základné právo na bývanie, bez ktorého je
ťažko žiť dôstojným životom. Nie je to iné
ani v Slovenskej republike, kde sa v ostatných rokoch veľmi obmedzila podpora
bývania najzraniteľnejším skupinám s nízkymi príjmami. Nasledujúca tabuľka (pre-

Ilustrácia
vzatá z nedávno vládou schváleného Návrhu deviatej a desiatej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie), dokumentuje
výrazný pokles podpory výstavby nájomných bytov nižšieho štandardu.
Na informačnom seminári účastníci
diskutovali aj o tom, ako riešiť podporu
dostupnosti býania v Národnom programe reforiem 2012 a v Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2012 – 2016.

Ivan Málek, mladý dobrovoľník pomáhajúci odchovancom detských domovov zažívajúcim chudobu.

Anna Galovičová, koordinátorka slovenskej delegácie 11. európskeho stretnutia
ľudí zažívajúcich chudobu (vľavo) a Zuzana Kusá, predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe.
Počet nájomných bytov nižšieho štandardu podporený v programe rozvoja
bývania Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR
Rok

Počet nájomných bytov
nižšieho štandardu

Poskytnutá dotácia
v eurách

2008

633

8 530 239, 60

2009

314

5 065 150, 00

2010

241

4 058 850, 00

2011

169

2 862 680, 00
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„Keďže vláda SR avizovala, že text Národného programu reforiem má byť upravovaný tak, aby nebol v rozpore s Programovým vyhlásením vlády, účastníci informačného seminára schválili návrh, aby Slovenská sieť proti chudobe požiadala vládu Slovenskej republiky, aby Národný program
reforiem bol doplnený o záväzky v oblasti podpory rozvoja a dostupnosti bývania
a aby sa už nepokračovalo v redukcii verejnej podpory výstavby nájomných bytov
a nájomných bytov nižšieho štandardu pre
skupiny občanov s nízkymi príjmami. Túto
požiadavku budeme adresovať aj príslušnému odboru MDVRR SR“, uviedla na seminári Z. Kusá.
(mš)
Snímky: autorka

Reportáž:

Cesta návratu do života
V horúci júlový deň tohto roku raznil prior bratislavského konventu a komu- ŠPZ na novú kosačku, aby sa dalo na nej
sme navštívili zaujímavú neziskovú or- nity Milosrdných bratov, Ján Karlík a ďalej bez problémov jazdiť po cestách a chodganizáciu, Domov sv. Jána z Boha. Síd- vysvetľoval: „Zriaďovateľom domova je Hos- níkoch. Rozvinuli sme i spoluprácu, ktorá
li na Hattalovej 6 v Bratislave a pomá- pitálska rehoľa Milosrdných bratov a moja sa týka poskytovania kartónového papieha bezdomovcom z celého Slovenska. úloha v predstavenstve je, starať sa o bez- ra, aby si klienti domova mohli trochu zaroDôvodom bolo slávnostné odovzda- domovcov. Do Bratislavy rehoľa Milosrdných biť aj jeho zberom. O ďalšej spolupráci bunie sponzorského daru, novej kosač- bratov prišla v roku 1989 a v roku 1995 pre- deme ešte debatovať“.
ky, určenej na pracovnú terapiu klien- vzala nemocnicu na Námestí SNP v BratislaPri odovzdaní kosačky boli prítomné
tov domova.
ve. Od začiatku svojho pôsobenia ľudia, kto- i zástupkyne sponzorov: Nadácie Pontis
Vo dvore za modernou budovou do- rí potrebujú pomoc chodia klopať na brá- a spoločnosti Slovak Telekom, Tatiamova sa skupina ľudí práve chystala do nu tejto rehole. Tento domov je výsledok na- na Švrčková a Dominika Péterová, ktopráce. Ako sme sa neskôr dozvedeli, lisujú šej dvadsaťročnej práce - celý domov, nezis- rá sa o Domove sv. Jána z Boha vyjadrila
tam plastové fľaše, aj papierový odpad v ková organizácia a pracovná terapia. Lebo, s našením: „Vaša práca nás skutočne zaujapriľahlej budove a v záhradke vykonávajú nestačí dať niekomu, kto žiada o pomoc, iba la najmä usilovnosťou a pracovitosťou, ktoaj iné práce. Sú to všetko ľudia bez domo- dvadsať centov do pohárika od kávy .... To je rú do nej vkladáte a zároveň ňou motivujeva. Ale pod vedením vedúceho pracovnej málo. Treba v ňom vidieť človeka a dať mu te vašich klientov“. Okrem uvedených spoterapie, Ing. Jána Neštráka, majú
ločností, podporil dar kosačky aj Ronádej na nový život. Zjeho slov sa
tary klub. Vďaka nemu rehoľa Milodalo vytušiť, že naozaj má sociálne
srdných bratov už pred vyše rokom
cítenie: „Ráno na 8. hodinu za mnou
začala s resocializáciou ľudí bez dov pracovných dňoch prichádza vždy
mova a bez práce. Ako nás naposkupina chlapov i žien, čo chcú robokon ubezpečil aj riaditeľ Domova
tu alebo sa chcú znovu naučiť poriadsv. Jána z Boha, Jaroslav Valach,
ne robiť. Pravidelne prichádzajú aj tí,
o prácu na kosačke má záujem ovektorí u nás už získali pracovné zručľa viac klientov, než sa predpoklanosti. Spolu s nimi pracujem aj ja. Vydalo. Kapacita domova je sto miest
mýšľame takú činnosť, aby všetci poa v súčasnosti tam dochádza denne
stupne zvládli normálne pracovné
za prácou do päťdesiat osôb. Podľa slov J. Valacha, každý záujemca
tempo. Každý, kto odtiaľto odchádza,
má šancu a možnosť pracovať a ten,
po troch mesiacoch už má normálne
Budova Domova sv. Jána z Boha sídli na Hattalovej
kto v tomto dome získal dobré prapracovné návyky. Najťažší je však za6 v Bratislave.
covné zručnosti, je na ne nesmierne
čiatok, lebo prvý deň vládzu pracovať sotva hodinu. Ale s postupom času sú dôstojnosť. To sa dá urobiť, ale nie iba čias- hrdý a chce pracovať aj ďalej. Mnohí klienti
schopní zvládnuť celý, päťhodinový pracov- točnou starostlivosťou. Treba mu poskytnúť však spočiatku nechcú o sebe hovoriť. Nený proces. Po tom, ako ho celkom zvládnu, nielen jedlo a prácu, ale vytvoriť mu aj do- skôr, keď sa už podučia v práci, predsa sa
hľadáme im zamestnanie“, prezradil nám mov, miesto, kde môže prísť, kde má svoje trochu rozhovoria a súhlasia s pomocou
Ing. J. Neštrák.
miesto a odkiaľ ho nevyženú. Práve to ľudí pri riešení svojich problémov. Ako sme
sa presvedčili, v tomto domove vedia ako
„Ľudia bez domova, ktorí v domove pra- posúva v živote ďalej“.
Oslovili sme aj sponzora, Mariána skoncovať s bezdomovstvom. Na prvom
cujú, si nosia so sebou veľa starostí a problémov, ktoré zostali nevyriešené často už od Šupu, hlavného manažéra rovnomennnej mieste istotne je spolupráca ľudí dobrej
ich detstva. Trochu im urobiť poriadok v ich ﬁrmy s otázkou, koľko takáto nová kosačka vôle a odhodlanie riešiť problémy bezdoživotných hodnotách a poradiť im, čo majú stojí a dozvedeli sme sa, že stála až 13 800 movstva postupnými krokmi.
Margita Škrabálková
a čo nemajú vo svojich hlavách so sebou no- eur bez dane. Ako nás M. Šupa ďalej inforSnímky: autorka
siť, je pre nás asi tá najťažšia práca. Keď prídu moval: „My sme prispeli tak, že sme dali na
kvôli jedlu a kvôli hygiene a nájdu si prácu túto kosačku zľavu 3 800 eur a druhou časNa 2. obrázku na titulnej strane vedúu nás, sa v ich živote veľa udeje. Pri práci sa ťou sumy prispela spoločnosť Slovak Telestávajú prístupnejší, pokojnejší a nadobúda- kom a nadácia Pontis“. Na našu ďalšiu otáz- ci pracovnej terapie, Ing. Ján Neštrák pri
jú aj správne spoločenské návyky. To ich po- ku, či bude jeho ﬁrma naďalej pomáhať to- príhovore po prevzatí kľúčov od novej kotom posúva v živote dopredu tak, že môžu muto domovu, M. Šupa odpovedal: „Urči- sačky v prítomnosti hostí a riaditeľa doako každý iný občan, žiť v tomto meste“, zdô- te áno. Budeme sa podieľať na vybavení mova, Jaroslava Valacha (vpredu vľavo).
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