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S klientmi narástol
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Deň starých rodičov
Je správne, že každý rok si
svet 1. októbra pripomína Medzinárodný rok starších osôb, ktorý vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN v roku 1990. Na Slovensku je však celý október Mesiac
úcty k starším. Všetci si tento sviatok pripomíname v presvedčení, že naši starkí si zaslúžia úctu,
starostlivosť, ak sa už sami nevládzu o seba postarať. PosledMargita Škrabálková
né roky nám preniesli ekonomickú krízu, nezamestnanosť mnohých mladých ľudí. Je preto pochopiteľné, ak mladý nezamestnaný človek a jeho rodičia, ak
sú sú tiež nezamestnaní, že sa o svojich starkých nemôžu riadne postarať. Je pochopiteľné, že čoraz viac mladých, aj dospelých v produktívnom veku odchádza do zahraničia „na zárobky“. Možno tak raz aj z diaľky budú môcť prispieť aj oni na
dôstojnejší život svojim najstarším členom rodiny. Mnohí starkí však majú veľa skúseností zo svojej mladosti, keď zápasili s
chudobou, nezamestnanosťou, krízami, prežili útrapy vojny...
Skúsenosti o tom, ako si poradili, keď im bolo najhoršie, sú však
na nezaplatenie aj dnes. Môžu tak mladším generáciám odovzdať často veľmi cenné rady. Navyše, starí rodičia sa dokážu
aj uskromniť a chcú pomáhať svojim blízkym, ktorých majú
radi, najmä ak sú snahy ich potomkov nájsť si vlastné miesto
v spoločnosti poctivé a ich konanie čestné. A aj v tom je veľký
význam seniorov pri udržaní súdržnosti rodiny.
Snáď aj preto sa 13. októbra 1973 zrodil sviatok venovaný osobitne starým rodičom. Na Slovensku Deň starých rodičov nie je až tak rozšírený, ale dáva podnet na zamyslenie.
Deň starých rodičov vznikol na návrh Američanky Marian L.
H. McQuade, matky pätnástich detí a starej matky štyridsiatich detí. V roku 1973 Západná Virgínia ako prvý štát v USA
oslávila tento sviatok, ktorý bol oficiálne v USA vyhlásený až
roku 1978. Cieľom bola výzva ľuďom, aby premýšľali o vplyve
starých rodičov na životy mladších generácií a na spoločnosť.
Odvtedy je tento deň príležitosťou ukázať lásku k starým rodičom a oni majú zasa možnosť prejaviť svoje city k svojim deťom a vnúčatám, podať im pomocnú ruku a podeliť sa s nimi
o životné múdrosti.
V každodennom živote sme však svedkami, že múdrosťami a radami starších sa veľmi veľa mladých ľudí nielen neriadi, naopak, starí ľudia sa takmer denne stávajú aj obeťami trestných činov a neraz sú páchateľmi aj mladí ľudia. Našťastie každý normálny, slušný človek, ktorému je cudzia ľahostajnosť voči svojmu okoliu, vníma život navôkol nielen
svojou hlavou, ale aj srdcom a vie aj to, že starých rodičov si
treba aj chrániť a ich múdrosť rešpektovať.

Domov sociálnych služieb Slovenského Červeného kríža (DSS SČK) na Miletičovej 59 v Bratislave s vyše
20-ročnou tradíciou sa môže pochváliť, že väčšina
jeho klientov s mentálnym postihnutím v ňom prežila
v spokojnosti detstvo, dospievanie, aj roky dospelosti. V súčasnosti toto zariadenie denne navštevuje trinásť klientov. To sa však zmení. Prvé poschodie tohto
sídla zrekonštruovali a zmodernizovali.

Ako nám prezradila Viera Uhríková, riaditeľka mestského Územného spolku SČK: „Do denného stacionára
hneď môžeme prijať 9, aj viac nových dospelých klientov.
Myslím, že najviac našim klientom vyhovuje nízka cena za
stravu a služby, ktoré od nás dostávajú“. Kolektív pracovníkov sídla sa stará aj o chod vývarovne pre dôchodcov, ktorí
sem, na Miletičovú 59 v Ružinove chodievajú pre obedy. Prichádzajú však aj rodičia s deťmi, nezamestnaní i skôrnrodení obyvatelia, ktorí sa už nemôžu starať o svoju domácnosť, a preto využívajú aj služby tunajšej práčovne, kde im
tiež vyhladia bielizeň za naozaj prijateľných podmienok .
„V týchto jesenných dňoch k nám čoraz častejšie chodievajú mamičky malých a školopovinných detí, aby si
u nás vybrali z obnoseného i zánovného šatstva, ktoré
zbierame do osobitného kontajnera stojaceho pred našou
budovou. Kontajner sa práve naplnil a šatstvo po jeho vyprázdnení vytriedime, uložímeme. Kto oň požiada, môže si
vybrať, čo potrebuje“, uviedla riaditeľka. Je to navyše služba a pomoc zdarma. Kto má záujem o prácu opatrovateľky (opatrovteľa) môže na tomto mieste absolvovať kvalitný,
certifikovaný opatrovateľský kurz, ktorý SČK organizuje každoročne. Možnosti zmysluplného prežitia voľného času tu
nájde aj Mládež SČK, ktorá sa venuje prvej pomoci, aj dospelí dobrovoľníci – darcovia krvi, pre ktorých sa tu konajú
príležitostné podujatia.
Margita Škrabálková
snímky: autorka
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Z 13. ročníka verejnej zbierky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Biela pastelka píše dobré príbehy
Hlavný deň verejnej zbierky Biela pastelka - 24. september sa organizátorom z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) vydaril nielen
čo do počasia. V tento deň vykročili do
ulíc vyše dvesto miest a obcí Slovenska stovky dobrovoľníkov, najmä študentov stredných škôl v bielych tričkách s logom zbierky s vyobrazením
bielej pastelky.
Vo viacerých krajských mestách boli
v ten deň na námestiach aj informačné
stánky ÚNSS, v ktorých sa návštevníci dozvedeli o jej činnosti, kompenzačných pomôckach pre nevidiacich a slabozrakých,
o aktivitách ÚNSS i ochorení s názvom degenerácia makuly, ktoré spôsobuje slepotu, najmä ľuďom v staršom veku. V Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach ponúkala únia návštevníkom infostánkov aj bezplatné vyšetrenie očného pozadia. Merania sa uskutočnili v spolupráci s generálnym partnerom verejnej zbierky Biela
pastelka, spoločnosťou Novartis Slovakia.
Za príspevky do pokladničiek dobrovoľníci ÚNSS odmenili darcov spinkou
s vyobrazením bielej pastelky. Pomôcť
však občania môžu až do konca tohto
roka, ale už nie do pokladničiek v uliciach,
ale zaslaním SMS s ľubovoľným textom
v sume 2 € na číslo 820 v sieti všetkých
mobilných operátorov alebo vkladom na
účet zbierky číslo: 4030016212/3100.
(Zbierka je zapísaná v Registri verejných
zbierok Ministerstva vnútra SR od 1. augusta do 31. decembra 2014).
Cieľom zbierky je pomôcť ľuďom s
ťažkým zrakovým postihnutím viesť samostatný život. Aj vďaka výnosu zbierky môžu odborníci bezplatne pomáhať
zrakovo postihnutým ľuďom pri výbere kompenzačných pomôcok, učiť ich čí-

Študentky – dobrovoľníčky: Mária, Romana a Kamila z Gymnázia Matky Alexie v Bratislave sa tiež zapojili do zbierky Biela pastelka v centre Eurovea, na
nábreží Dunaja.
tať Braillovo písmo, chôdzu s bielou palicou či pracovať na počítači, ktorý pomáha
nevidiacemu užívateľovi tak, že »rozpráva«. Tohtoročná zbierka ÚNSS šíri aj povedomie o Braillovom písme a jeho význame, aj o význame využívania moderných
technológií. Napríklad: „Na Facebooku Bielej pastelky možno pomocou jednoduchej
aplikácie »Braillov prekladač« zistiť, ako vyzerá vaše meno zaznačené v Braillovom písme
pre nevidiacich. Zdieľaním tohto špecifického zápisu podporíte myšlienku Bielej pastelky“, povedal hlavný koordinátor zbierky,
Stanislav Sokol z ÚNSS.

Hlavné podujatie Bielej pastelky, ktoré sa konalo na Námestí SNP v Bratislave,
umožnilo širokej verejnosti zažiť skutočne
pekné a dojímavé chvíle spoločne s nevidiacimi a slabozrakými ľuďmi. Nechýbali napríklad, ukážky z výcviku vodiacich
psov, špeciálne pomôcky pre zrakovo postihnutých, lúštenie maxi krížovky, najlepšie z fotografií zo súťaže slabozrakých
– „Cesta svetla“, aplikovaný stolný tenis,
ktorý hrávajú zrakovo postihnutí, okuliare
„ďalekohľadky“, ktoré používajú slabozrakí pri pozeraní do diaľky, možnosť vyskúšať písanie v Braillovým písmom na Pich-

Obsah:
Úvodník: Deň starých rodičov����������������������������������������������������� 2
Fotostĺpec: S klientmi narástol aj stacionár������������������������� 2
Biela pastelka píše dobré príbehy������������������������������������������ 3-4
Srdce je vo vašich rukách������������������������������������������������������������ 4-5
Rómovia si stavajú domy, obec dala pozemky
a štát materiál ����������������������������������������������������������������������������������������� 6

Kde je vôľa, tam je cesta�������������������������������������������������������������������� 7
Lekár radí: Z workshopu o cystickej fibróze����������������������� 8
Dieťa je dar������������������������������������������������������������������������������������������� 8-9
Predstavujeme: OZ Kolobeh života��������������������������������������10
Reportáž: Starať sa je výhra��������������������������������������������������������11

Príloha:
rokov v živote
Slovenskej humanitnej rady – 2. časť
Príloha:Dvadsať
Aj so psoriázou
máte šancu

3

Počas dňa Bielej patelky sa na Námestí SNP v Bratislave sa predviedli aj nevidiaci s vodiacimi psami, ktorých slovom sprevádzala Jarmila Virágová, riaditeľka Školy pre vodiacich psov ÚNSS.

Pavel Bahno a Martin Bebčák z Púchova na svojich dvoj-bicykloch prišli aj do
Batislavy povoziť sa na Námestí SNP s nevidiaicimi. Každý víkend vozievajú na
dvojbicykloch zdravotne postihnutých ľudí, aby aj oni skúsili aký krásny môže
byť cyklistický šport.

tovom stroji... Zlatým klincom eventu Bielej pastelky na Námestí SNP bol popoludňajší koncert, na ktorom vystúpil aj známy nevidiaci spevák Maroš Bango spolu
so svojím nevidiacim kolegom, Radkom
Žaludom z Českej republiky. Popoludnie
spríjemnil aj Denis Lacho a Miriam Kaiser Band. Záštitu nad podujatím prevzal
primátor Bratislavy, Milan Ftáčnik, ktorý
tiež aj tentoraz zavítal na event Bielej pastelky.
„Biela pastelka je pre mňa symbol spolupráce a tiež možnosť vidieť priamo do sveta tých, ktorí ho síce nevidia, no často o ňom
vedia viac, než vidiaci. Preto je pre mňa i mojich kolegov cťou, že môžeme znovu stáť pri
takom dobrom príbehu, aký Biela pastelka
píše“, povedal Zsolt Kajtor, generálny riaditeľ spoločnosti Novartis Slovakia.
Nemožno nedodať, že Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje verejnú zbierku Biela pastelka každoročne od roku 2002. V priebehu predchádzajúcich ročníkov sa podarilo celkovo vyzbierať 906 532,75 eura. V roku 2013
bol celkový (hrubý) výnos tejto zbierky
rekordný, dosiahol 87 912,91 eura. Zostáva veriť, že tohtoročná zbierka vlaňajší rekord prekoná.
Margita Škrabálková
snímky: autorka
Na 1. obrázku na obálke je pri vystúpení počas eventu Bielej pastelky na
Námestí SNP v Bratislave nevidiaci spevák Marian Bango, ktorý spieval spolu so spevákom z Česka, Radkom Žaludom pieseň o láske k človeku.

Vaše srdce je vo vašich rukách
Každý 2. obyvateľ Slovenskej republiky zomrie na srdcový infarkt
či ďalšie ochorenie srdca alebo ciev.
Ani táto skutočnosť opakovane neodrádza ľudí od hazardovania so svojím srdcom. Hoci v ostatných rokoch
sa percentuálne počet týchto úmrtí
na Slovensku znížil, ešte stále je smrť
v dôsledku ochorenia srdca a ciev nielen na Slovensku tou najčastejšou.
Svetová zdravotnícka organizácia
(WHO) si každoročne v poslednú septembrovú sobotu pripomína Svetový deň
srdca, spolu so Svetovou federáciou pre
zdravé srdce (WHF) a organizáciou OSN,
UNESCO, a to od roku 2000. Hlavným dôvodom je nutnosť zvýšiť povedomie verejnosti a propagovať význam prevencie
pred srdcovo-cievnymi ochoreniami, kto-

ré spôsobuje: fajčenie, nedostatok fyzickej aktivity, nadváha, obezita, nezdravý
spôsob stravovania a z toho plynúci vysoký krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu v krvi a to všetko čoraz viac v celej svetovej populácii. Už 8 rokov sa snaží aj Slovenská nadácia srdca (prostredníctvom
celonárodnej kampane MOST – Mesiac
o srdcových témach) vzdelávať obyvateľov Slovenska v tom, ako majú predchádzať rizikám srdcovocievnych chorôb.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto kampane a jej vyvrcholením bol Deň srdca,
ktorý sme si tentoraz na Slovensku pripomenuli 26. septembra. V tento deň občania stretávali v uliciach miest študentské Hliadky zdravia, ktoré záujemcov
o meranie nielen krvného taku, smerovali k meracím miestam. V nich odborný
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zdravotnícky personál každému poskytoval bezplatne aj meranie hladiny cholesterolu v krvi a iných rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení a poradenstvo týkajúce sa prevencie a zdravého životného štýlu.
„V tento deň bude pripravených 170 meracích miest v 67 mestách na Slovensku –
všetky regionálne pobočky Úradu verejného zdravotníctva SR, 20 škôl, 103 lekární, celý Slovenský Červený kríž – a tento počet zapojených subjektov sa do Dňa
srdca ešte zvýši. Sme radi, že môžeme, vďaka našim partnerom, 26. september 2014 venovať starostlivosti o srdce“, uviedol Doc.
MUDr. Gabriel Kamenský, správca Slovenskej nadácie srdca. Okrem meracích
miest nadácia opäť spoločne so Železnicami SR vypravila aj Vlaky zdravia na tra-

se Bratislava – Žilina – Košice a späť, v ktorých mohli cestujúci absolvovať expresné
zdravotné prehliadky.
„Vieme, že len vďaka osvete a neustálemu pertraktovaniu témy rizikovosti správania sa Slovákov vo vzťahu k svojmu srdcu, môžeme niečo zmeniť. Veď, ktorý Slovák si pri fajčení pomyslí na to, že ročne na následky fajčenia zomrie na Slovensku viac ako 11 tisíc osôb, že na ochorenia
súvisiace s fajčením zomiera na Slovensku
každý druhý fajčiar a že dĺžka života fajčiara je približne o 8-10 rokov kratšia, než nefajčiara, v závislosti od prítomnosti ďalších
rizikových faktorov ako je nadváha alebo
obezita, hypercholesterolémia, vysoký krvný tlak, ktoré sa žiaľ, veľmi často kombinujú“ upozornil Doc. G. Kamenský a a dodal: „a o tom to celé je – poukázať na to, že
v drvivej väčšine je vaše srdce naozaj vo vašich rukách“.
Je jednoznačne potvrdené, že nepriaznivé civilizačné vplyvy sa podpisujú
aj pod náš spôsob života, ak sa prejedáme sa, fajčíme a málo sa hýbeme. Aj preto edukačných kampaní – akou bola aj
tohtoročná kampaň MOST, nikdy nebude
dosť. Cieľom Slovenskej nadácie srdca je
podnietiť záujem obyvateľov Slovenska
o zdravý životný štýl a prevenciu srdcovocievnych ochorení.
Počas kampane MOST a najmä počas vlaňajšieho Svetového dňa srdca,
bolo vyšetrených približne šesť tisíc opýtaných, z ktorých v 4 243 prípadoch sú
zdokumentované aj konkrétne výsledky

Na obrázku je Karolína a Kristína, žiačky 4. triedy Gymnázia A. Eeinsteina z bratislavskej Petržalky, ktoré 26. septembra v Deň srdca tvorili jednu z mnohých
Hliadok zdravia. Na obrázku pred obchodným domom TESCO tiež usmerňovali
ľudí k miestam zdravotných meraní a pýtali sa aj na ich vedomosti o správnych
hodnotách krvného tlaku, cholesterolu v krvi, aj o škodivosti nadváhy.
vyšetrení. Išlo o dobrovoľné vyšetrenia,
ktoré sa uskutočnili v rôznych zariadeniach v závislosti od toho, kde organizátori danú aktivitu pripravovali (v obchodných domoch TESCO, v školách, v Akadémii vzdelávania, v domovoch dôchodcov, na námestiach, atď.). Výsledky vyšetrení mali síce limitovanú výpovednú hodnotu, ale aj tak mali pre každého, kto ich
absolvoval, veľký význam, pretože si uvedomili, že aj sami sa môžu pričiniť o zlepšenie a udržanie si lepšieho zdravotného
stavu. Práve preto bol aj tohto roku o tie-

to dobrovoľné zdravotné vyšetrenia skutočne veľký záujem.
Margita Škrabálková
snímky: autorka a archív
Text ku snímkam: Na 2. obrázku
obálky je meracie miesto na Námestí
SNP v Bratislave, kde si 26. septembra
tohto roku, na Deň srdca, dávali mnohí
ľudia merať tlak krvi, hodnotu cholesterolu, index BMI a o zdravotnom stave sa
radili s kardiológom, aj s odborníkom
na výživu od rána až do 17. hodiny.

Zdravotné merania sa uskutočnili aj vo vlakoch zdravia, ktoré tohto roku Železnice SR vypravili na trase Bratislava – Žilina – Košice a späť (foto: archív Nadácie srdca).
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Rómovia si stavajú domy, obec dala
pozemky a štát materiál

Budúci obyvatelia troch nových domov Emil Bartko, Jozef Cina a Eduard Moskaľ pri ich základnom kameni v Breznici, položenom 8. apríla 2014
V obci Breznica, v okrese Stropkov na Medzinárodný deň Rómov,
splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák a starosta tejto obce, Slavomír Brendza, urobili slávnostný výkop k základom
troch nových domov, ktoré si obyvatelia osady v obci začali stavať svojpomocne. Každá z troch rodín sa tak
už v októbri tohto roku nasťahuje do
nového obydlia s rozlohou 42 metrov
štvorcových, postaveného z najmodernejších materiálov a s plastovými
oknami.
Výstavba domov je súčasťou projektu Riešenie zamestnanosti a bývania
obyvateľov rómskych komunít svojpomocnou výstavbou domov podporeného Ministerstvom vnútra SR a Úradom
splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity. „Obec Breznica (v okrese Stropkov) požiadala v minulom roku o dotáciu
na realizáciu tohto projektu. Minulý rok tak
urobili traja odvážni starostovia a tým sme
vyhoveli. Je to pilotný projekt rómskej reformy. Súčasťou tejto aktivity, okrem nákupu
stavebného materiálu, je aj stavebný do-

zor, ktorý financujeme, teda veríme, že tie
domy budú postavené tak, že budú môcť
byť skolaudované“, uviedol Peter Pollák.
Štát na výstavbu troch domov v Breznici
prispel sumou 40 000 eur, obec zo svojich zdrojov dala 13 500 a za 1 500 eur
kúpili pozemky. Starosta vybral tri rodiny, ktoré majú v domoch bývať, ale zároveň si ich aj postavia. Ide o mladú rodinu s piatimi deťmi, potom o rodinu,
ktorá býva v najhoršej chatrči a tiež o rodinu, ktoré mala na pozemok predkupné právo, no vzdala sa ho kvôli tomuto
projektu. Podobné domy sa budú stavať
aj vo Veľkej Lomnici (okres Kežmarok)
a v meste Humenné.
Eduard Moskaľ, ktorý má 5 detí
a do nového domu sa nasťahuje ešte
tohto roku so svojou rodinou, nevidí
problém v tom, že by si ho mal postaviť sám. Dokonca je rád, že dostal pozemok, lebo inak by si dom postaviť nemohol. Sám má skúsenosti zo stavieb. Pozitívne vníma tento krok aj Rómka Magda
Tokárová, ktorá hovorí, že keď si niekto
dom postaví sám, viac si to váži. Tak to
bolo aj v jej prípade a je rada, že ich Ró-
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movia dostali príležitosť niečo si postaviť. Domy by, podľa starostu obce, mali
byť dokončené do októbra. V prípade druhej etapy by chceli niektoré staré
chatrče Rómov zbúrať.
Zdroj: TASR
Foto: František Iván
Poznámka redakcie: (8. apríla bol
vyhlásený Medzinárodný deň Rómov na
1. svetovom kongrese Rómov, ktorý sa
konal vo Veľkej Británii 8. 4. 1971 s účasťou
delegátov zo 14 krajín. Od tohto dátumu
Medzinárodná rómska únia každoročne
upriamuje pozornosť na potrebu podpory Rómov v ich spoločenskej a ekonomickej emancipácii v súlade s vlastnými hodnotami a ideálmi. Na 1. Medzinárodnom
kongrese Rómov v Londýne ustanovili aj
Medzinárodnú rómsku úniu. Jej niekoľkoročným prezidentom bol Ján Cibuľa zo
Slovenska. Kongres uznal ako medzinárodnú zástavu Rómov, vlajku so zeleným
a modrým pruhom s červeným kruhom
uprostred. Po prvý raz v Londýne zaznela
aj medzinárodná rómska hymna: Geľem,
geľem lungone dromenca).

Príspevok napísaný k Mesiacu úcty k starším

Kde je vôľa, tam je cesta
V októbri, Mesiaci úcty k starším,
si svet 1. 10. pripomína aj Medzinárodný deň starších osôb a 7. 10. aj Svetový
deň za dôstojnú prácu, ktorý je uznávaný od roku 2008, kedy sa vo svete
naplno prejavila hospodárska kríza.
Významný však je i 17. október, ktorý Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo vo svojej rezolúcii z decembra 1992
za Medzinárodný deň za odstránenie chudoby. Žijeme práve v období 2.
Dekády OSN za odstránenie chudoby,
ktorá pokračuje až do roku 2017. Odstránenie chudoby je možno utópia,
ale aj jej čiastočné zmiernenie bude
mať na Slovensku veľký význam pre
obyvateľov Slovenska každej vekovej
kategórie, a teda aj pre dôchodcov.
História Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby siaha do roku 1987. Na
výzvu francúzskeho kňaza poľského pôvodu Josepha Wresinského sa 17. októbra 1987 konalo prvé zhromaždenie za rešpektovanie ľudských práv, na ktorom sa
zišlo približne stotisíc ľudí. Stretli sa na Námestí Trocadero v Paríži, aby vzdali hold
obetiam hladu, násilia a ignorancie a zároveň odmietli biedu. Pri tejto príležitosti na mieste, kde bola v roku 1948 podpísaná Všeobecná deklarácia ľudských práv,
odhalili tabuľu s textom odmietania hladu,
biedy a nevyhnutnosti rešpektovať ľudské

práva. Je na nej napísaný aj výrok otca Josepha Wresinského: „Tam, kde sú ľudia
odsúdení na život v biede, sa porušujú
ľudské práva. Je posvätnou povinnosťou
spojiť sa, aby sa ich práva dodržiavali“.
V súčasnosti sa menia podoby, aj rozmery chudoby, ktorá je však prítomná aj v
najvyspelejších krajinách, aj napriek úsiliu
o jej odstránenie. (Hovoríme o „novej chudobe“, ktorá sa spája s najmä nezamestnanosťou, ako aj s ľuďmi znevýhodnenými na trhu práce, aj s ľuďmi pracujúcimi za
veľmi nízke mzdy). Je však namieste spomenúť aj o pretrvávanie „starej chudoby“,
spojenej najmä s vplyvom kritických životných etáp niektorých sociálnych skupín a jednotlivcov. Etáp, počas ktorých nie
sú už starší ľudia schopní postarať sa sami
o seba, podobne aj ťažko chorí a zdravotne ťažko postihnutí ľudia, aj mnohé osamelé matky s malými deťmi. Každá z týchto skupín má svoje špecifické existenčné
problémy spojené s chudobou, na ktoré poukázal aj Ing. Martin Halás z Inštitútu pre výskum sociálno – ekonomických rizík a alternatív (IVRA), ktorý vypracoval analýzu chudoby jednotlivých skupín obyvateľstva SR, ako aj analýzu chudoby seniorov. Upozornil v nej, že
situáciu seniorov ovplyvňuje nízky pomer
medzi priemernou mzdou v národnom
hospodárstve a priemerným starobným

Obrázok zo stretnutia na MPSVR SR so zástupcami MPSVR SR a prizvanými hosťami, na ktorom sa hovorilo o otázkach súvisiacich s prípravou Národného
programu aktívneho starnutia 2014 - 2020, najmä v oblasti zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb.V strede je expert WHO na aktívne starnutie Manfred
Huber, pri ňom vpravo MUDr. Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie WHO na
Slovensku.
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dôchodkom, ktorý bol v období rokov
2008 až 2012 na úrovni 46 percent priemernej mzdy v národnom hospodárstve,
kým v roku 1991 predstavovala táto veličina až 53,71 percenta. Podľa IVRA, môže
byť preto v budúcnosti ohrozených chudobou na Slovensku až 49,9 percenta starobných dôchodcov, ak by sa v ich situácii nezmenilo nič k lepšiemu, v ich prospech. Chudoba by v takom prípade neskôr zasiahla aj tých, ktorí dnes ešte pracujú a zarábajú do 700 eur mesačne. M.
Halás ďalej upozornil, že ak by (podľa Záverov Európskeho výboru sociálnych práv,
kde je Slovenská republika viazaná Európskou sociálnou chartou), bola minimálna
mzda neskôr stanovená na úrovni 60 percent priemernej mzdy v národnom hospodárstve a ak by bol zavedený aj inštitút
minimálneho dôchodku, na ktorý by získali občania nárok po odpracovaní 35 rokov, potom by sa v budúcnosti ohrozenie
starobných dôchodcov chudobou podarilo odstrániť.
Valné zhromaždenie OSN si v decembri 2008, pri vyhlásení druhej Dekády za odstránenie chudoby v rezolúcii
A/RES/63/230, zvolilo kľúčovú úlohu: Plná
zamestnanosť a dôstojná práca pre
všetkých. Keďže ľudstvo očakáva aj problémy spojené so starnutím populácie, je
to mimoriadne ťažko splniteľný cieľ. Preto
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)
pripravila „Stratégiu a akčný plán pre zdravé starnutie v Európe na roky 2012 – 2020“.
Spomenieme, že tohto roku na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zavítal aj expert Svetovej zdravotníckej organizácie na aktívne starnutie, Manfred Huber, ktorý sa podieľal na príprave uvedenej stratégie. Na základe dlhoročných skúseností a poznatkov z iných štátov, odporučil vecné a formálne smerovanie Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 na Slovensku. Z tohto stretnutia vzišiel záver, že je
potrebná užšia medzirezortná spolupráca medzi MPSVR SR a MZ SR, a to nielen
pri príprave tohto národného programu,
ale aj pri realizovaní opatrení prierezového
charakteru, ktoré budú z tohto národného
programu vyplývať. Aj tu platí staré známe
príslovie: Kde je vôľa, tam je cesta. A vôľa
a aj cesta na Slovensku nesporne už je.
Margita Škrabálková
Snímka: archív

Z workshopu o cystickej fibróze
Slovenská Asociácia cystickej fibrozy (CF) tohto roku zorganizovala v
spolupráci s Mestskou Detskou Klinickou Nemocnicou v Užhorode v poradí už 3. Edukačný workshop o cystickej
fibróze, ktorý sa konal v ukrajinskom
Užhorode. Jeho poslaním bola výmena
know-how medzi slovenskými, ukrajinskými a západoeurópskymi odborníkmi na cystickú fibrózu.
Hosťom workshopu bola aj koordinátorka Európskej spoločnosti cystickej fibrózy (ECFS) Európskeho Pacientského Registra CF, Jacqui van Rens. Hlavnou témou workshopu bola diagnostika cystickej fibrózy a register pacientov s cystickou fibrózou (CF). Zlatým štandardom
diagnostiky CF je tzv. potný – pilokarpínový test, ktorý sa v nemocnici v Užhorode v minulosti nevykonával a tak jednou
z aktivít projektu bolo: zakúpenie potrebného prístrojového vybavenia na potný
test a vyškolenie personálu Užhorodskej
nemocnice v Centre CF, v Detskej fakultnej
nemocnici v Košiciach.
V súčasnosti už väčšina európskych
krajín robí neonatálny skríning CF, pri ktorom je správne vykonávaný potný test nevyhnutnou súčasťou, čo bolo aj ďalšou témou workshopu spolu s významom výživy a respiračnej fyzioterapie. Praktickej časti respiračnej fyzioterapie bol počas workshopu venovaný každý deň veľký časový priestor, počas ktorého darovali pacientom s cystickou fibrózou inhalátory, fluttre a ďalšie nevyhnutné, dôležité
rehabilitačné pomôcky zakúpené v rámci projektu.
Dôležitý bol aj blok súvisiaci s liečbou a manažmentom CF prostredníctvom správnych protokolov či doporučení.
Účastníkmi workshopu boli lekári, fyzioterapeuti, aj samotní pacienti s cystickou fibrózou a ich rodičia. Workshop bol jednou
z mnohých aktivít organizovaných v rámci projektu Európskej únie (číslo HUSKRO-

UA/1001/138), ktorý Asociácia CF implementuje od 28. mája 2012, ktorý má názov: „Odovzdávanie skúseností na zabezpečenie lepšej starostlivosti o pacientov s cystickou fibrózou v Zakarpatskom regióne“.
Projekt spolufinancuje Európska Únia
a je implementovaný v rámci MaďarskaSlovenska-Rumunska-Ukrajiny ENPI a CBC
Programu cezhraničnej spolupráce 2007
– 2013 (www.huskroua-cbc.net). Spolufinancovanie z Európskej Únie sa uskutočňuje 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 projektu
je zvýšiť kvalitu života pacientov s cystickou fibrózou prostredníctvom zvýšenia
kvality zdravotníckej starostlivosti a liečby
transferom a aplikáciou vedomostí a skúseností Centra CF v DFN v Košiciach, ako
aj z iných európskych centier cystickej
fibrózy a pacientských organizácií zdravotníckym pracovníkom a pacientom
s cystickou fibrózou a ich rodinám v Detskej nemocnici v Užhorode. Vykonávateľom projektu je Slovenská Asociácia
Cystickej Fibrózy spolu s ukrajinským
partnerom projektu, ktorým je Mestská
Detská Klinická Nemocnica v Užhorode. Pri realizácii projektu Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy úzko spolupracuje s Centrom CF v DFN v Košiciach, ktoré
poskytuje komplexnú starostlivosť a liečbu CF pacientom od roku 1996 a v súčasnosti lieči viac, než 60 detí s cystickou fibrózou nielen z Košíc, ale z celého východného Slovenska.
Na Slovensku sa poskytuje starostlivosť pacientom s cystickou fibrózou v šies-

tich zdravotníckych zariadeniach, v ktorých sú Centrá CF. Sú to tri Centrá CF pre
liečbu detí s CF a ďalšie tri Centrá CF pre
liečbu dospelých CF pacientov. Sú v nemocniciach v Bratislave, Banskej Bystrici
a Košiciach. Vo všetkých týchto centrách
pracujú lekári s dostatočnými skúsenosťami a porovnateľnými výsledkami liečby CF,
nenapĺňajú však všetky kritériá odporučené v Európskom konsenze.
Počet pacientov s cystickou fibrózou
je na Slovensku (podľa údajov z roku 2012
s klasickou formou cystickej fibrózy) 328
a ďalších 122 pacientov trpí atypickou formou cystickej fibrózy - TR - related dieseases.
Cystická fibróza sa najčastejšie vyskytuje v Európe ako život ohrozujúca zriedkavá, dedičná choroba. Hoci 1 z 30 Európanov je nositeľom génu cystickej fibrózy,
ktorý spôsobuje túto chorobu, len málo
ľudí o tomto svojom ochorení vie. Hoci sa
pacienti, ktorí majú prístup k správnej liečbe a starostlivosti, môžu dožiť 50 a viac rokov, deti žijúce v krajinách, kde je doteraz
starostlivosť o pacientov s cystickou fibrózou menej rozvinutá alebo nie je dostupná, ešte stále zomierajú vo veľmi mladom
veku. Bez primeranej liečby sa deti s touto diagnózou udusia.
Starostlivosť o pacientov s cystickou fibrózou by sa na Slovensku, ako
aj v mnohých ďalších krajinách Európy,
mala a mohla ešte zlepšiť. Včasná diagnóza, pravidelné kontroly u odborných tímov na liečbu cystickej fibrózy, vhodná
hygiena, správne liečenie počiatočných
príznakov zhoršenia tohto ochorenia, dostupnosť všetkých liečebných postupov,
liekov a pomôcok a kvalitné dáta v registri pacientov s cystickou fibrózou, môžu
predĺžiť a skvalitniť ich životy a aj ich rodín a taktiež znížiť zdravotné náklady na
liečbu tejto choroby.
MUDr. Katarína Štěpánková
predsedníčka Asociácie CF

Aktuálne: Výsledky Medzinárodnej konferencie

Dieťa je dar
Dňa 26. septembra tohto roku sa v
Bratislave skončila Medzinárodná konferencia pod záštitou ministra práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, Jána Richtera, „Dieťa je dar” o príčinách súvisia-

cich so vzdávaním sa novorodencov
biologickými rodičmi a ich prevencii.
Konferenciu zorganizovalo Občianske
združenie Šanca pre nechcených pri príležitosti 10. výročia projektu Hniezda zá-
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chrany. Prvýkrát vôbec sa organizátorom
podarilo dať dokopy zásadné zahraničné organizácie, ktoré zakladajú a koordinujú vo svete verejné schránky na odloženie nechcených novorodencov. Pode-

liť sa o dlhoročné skúsenosti prišli aj predstavitelia krajín mimo priestoru Európskej únie. Z USA prišla predstaviť projekt
Safe Haven Tricia Burkett. Švajčiarsko
a projekt Babyfenster reprezentovala
Marion Balling, ktorej organizácia v roku
2012 realizovala o verejných schránkach
pre nechcených novorodencov (Babyfenster) štatistický prieskum, z ktorého vzišlo, že 86 percent Švajčiarov je presvedčených, že ich chce mať vo svojom regióne. Zaujímavý príspevok predniesla Alley Lofthouse z Anglicka na tému: „Boj
najdúcha v Spojenom kráľovstve”, ktorá hovorila aj o vlastnom živote, keďže ju,
ako dieťa našiel neznámy muž na chodníku a len päť minút rozhodlo o jej živote, nad priepasťou smrti. Dnes Alley spravuje webovú stránku, ktorá zvyšuje povedomie o problémoch najdúchov a potrebe povoliť zriadenie schránok na pomoc
nechceným deťom v Anglicku. Zastúpené na konferencii bolo aj Taliansko, kolíska baby- schránok už z čias starého Ríma,
a to projektom NINA HO, ktorý realizuje
Nadácia Francescy Rava.
Ako povedala prezidentka slovenskej
Šance pre nechcených, Anna Ghannamová, pre Slovensko, ktoré je v otázke schránok na vysokej úrovni, je veľkou
inšpráciou Nemecko, ktoré už v značnej
miere a systémovo rieši aj prevenciu. „Projekt Findelbaby, ktorý predstavila politologička a kriminologička Stefanie Wolpert,
je presne tá vízia, ktorou sa chce na ďalších
desať rokov uberať aj slovenské Hniezdo záchrany, čiže zvyšovaním prevencie a systémovejšou prácou s matkami v núdzi, aby sa
detí nemuseli vzdávať“. Uviedla, že inšpirujúci je aj projekt z Lotyšska, v ktorom organizácia v spolupráci s nemocnicami
a médiami vytvára pre dieťa v baby-boxe „schránku spomienok”, do ktorej zbiera

jeho fotky, predmety pri ňom zanechané,
list, ktorý predpripravia pre matku a prosia ju, aby svojmu dieťaťu do budúcna nechala o sebe a jeho identite aspoň základné údaje, vrátane zdravotnej anamnézy
rodiny. Dieťa má potom v dospelosti právo dostať túto schránku spomienok.
Ako uviedla Anna Verešová, z organizácie Áno pre život, zástupcovia mimovládnych organizácií oprávnene žiadajú, aby všetci kompetentní brali do úvahy veľmi zodpovedne stále sa zhoršujúce
čísla štatistiky o rastúcom sa počte osamelých matiek, ktoré sa prepadajú čoraz hlbšie pod hranicu chudoby a aby v
spolupráci s tretím sektorom začali realizovať konkrétne opatrenia. Beata Dúczová zo Šance pre nechcených doložila, že
len vlani sa rodičia na Slovensku vzdali 335 detí (156 deklarovalo, že sa nechce
starať, 126 žien dalo súhlas na osvojenie,
44 detí opustili matky prostredníctvom
utajenia pôrodu a 6 prostredníctvom
Hniezd záchrany, 3 boli deti sa našli opustené), len za prvý polrok tohto roka opustili rodičia ďalších 136 detí.
Na konferencii odznel aj spoločný
Otvorený list Výboru pre práva dieťaťa OSN, v ktorom žiadajú OSN o akceptáciu tohto spôsobu pomoci nechceným
deťom ako legálneho spôsobu krízovej
intervencie, ktorá neberie deťom právo
na biologickú identitu, ale zabezpečuje
im právo na život. Na konferencii boli zastúpené aj významné slovenské neziskové organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú
téme nechcených detí a pomoci matkám
v núdzi: od organizácie Áno pre život,
Slniečko až po Úsmev ako dar a ďalšie.
Práve výsledkom workshopu v spolupráci
s týmito organizáciami, bol aj ďalší Otvorený list vláde a samospráve Slovenskej republiky.

Anna Ghannamová zdôraznila, že mimovládne organizácie nechcú so štátom
bojovať, ale spolupracovať a verí, že názor štátu je rovnaký. Zdôraznila, že ak rezort vo SWOT - analýze k Národným prioritám rozvoja sociálnych služieb na roky
2014 – 2020 konštatuje, že medzi „najzávažnejšie ohrozenia ďalšieho rozvoja sociálnych služieb patrí aj zvyšujúci sa podiel sociálne vylúčených obyvateľov, ako
aj absentujúca koncepcia politiky sociálneho bývania”, tak verí, že koncepcia sociálneho bývania sa stane konkrétnou prioritou vlády a samosprávy. „Priority nemajú
napĺňať len literu európskych dokumentov,
ale najmä požiadavky praxe a ľudí v núdzi.
Žiadame, aby sa nová koncepcia politiky sociálneho bývania, ktorá bude účinnejšie pomáhať opusteným matkám s deťmi v núdzi,
dostala do Strategického rámca rozvoja sociálnych služieb do roku 2030 a aby mohol
do nej svoje poznatky z praxe priniesť aj tretí sektor venujúci sa téme pomoci matkám
s deťmi v núdzi”, dodala A. Ghanamová.
Na Medzinárodnej konferencii sa zúčastnil aj minister práce sociálnych vecí
a rodiny Ján Richter, ktorý informoval, že
Hniezda záchrany sú na Slovensku legálnym a akceptovaným spôsobom pomoci nechceným deťom, o čom rezort informoval pri monitorovaní aj OSN. Zdôraznil,
že: „Doterajšia existencia Hniezd záchrany
preukázala ich opodstatnenosť a oprávnenosť.” Rovnako ubezpečil účastníkov
konferencie, že s jej konečnými závermi
sa bude ministerstvo zaoberať. Koordinátorka projektu Hniezdo záchrany, Anna
Ghannamová poďakovala laickej i odbornej verejnosti, médiám a všetkým politickým reprezentáciám, vrátane tej súčasnej,
za podporu projektu Hniezdo záchrany
a aj za to, že tento projekt obhájili aj v OSN.
(re)

Predstavujeme: Novú organizáciu zo spektra členov Ligy za duševné zdravie

Občianske združenie Kolobeh života
Dňa 25. septembra tohto roku sa
verejnosti predstavilo celkom nové občianske združenie, KOLOBEH ŽIVOTA,
ktoré je členom Ligy za duševné zdravie. Program tohto združenia sa zameriava na pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi, ktoré sa po smrti rodiča ocitli v krízovej životnej situácii. Pomocnú ruku ponúka aj osamoteným
jednotlivcom, ktorým zomrel blízky človek, najmä pri prekonávaní pretrvávajúcich ťažkostí, ktoré sú spojené často aj

so psychickými a materiálnymi problémami. O vízii, poslaní, aktivitách a plánoch tohto združenia sme sa rozprávali
s PhDr. Janou Pitkovou, štatutárnou zástupkyňou OZ Kolobeh života.
 Čo vás priviedlo k myšlienke založiť Občianske združenie Kolobeh
života?
Na začiatku to bolo ťažké obdobie,
keď mi zomreli moji najbližší, na čo som
nebola pripravená. Veď, kto z nás je pripravený na to, že zajtra sa mu zrúti svet? Naše
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združenie vzniklo preto, aby každý človek,
ktorý smúti po strate blízkej osoby, mal
možnosť podpory, dostatok potrebných,
aj praktických informácií, odbornú radu od
ľudí s tou istou skúsenosťou, aby mal pocit
spolupatričnosti. Snažíme sa pomáhať ľuďom aj prostredníctvom našej novej webovej stránky, prostredníctvom blogov, individuálnou, aj skupinovou terapiou rodinám, svojpomocným skupinám, i deťom
v letných táboroch, aby v čase smútenia
v tom neboli SAMI.

PhDr. Jana Pitková

Ing. Mária Demitrová

 Hovorí sa, že každý začiatok je ťažký. Kto vám pri zakladaní združenia pomáhal?
Naše združenie vznikalo rok. Bol to
čas , kým sa nám podarilo priniesť na
svetlo sveta aj našu webovú stránku:
www.kolobehzivota.sk, ktorá funguje od
25. septembra tohto roku. Na začiatku a aj
teraz nášmu združeniu významne pomohla a ďalej pomáha Ing. Mária Demitrová,
ambasadorka nášho združenia, ktorá nášmu združeniu venovala peniaze, ktoré dostala a ktoré jej poslali na účet po smrti Pavla Demitru, jej manžela, manželky amerických hokejistov, ktoré urobili zbierku a nazbierané peniaze poslali manželkám tých
hokejistov, ktorí zahynuli pri leteckom nešťastí v Rusku v roku 2011. Tieto peniaze
Majka Demitrová poskytla nášmu združeniu na jeho činnosť, s ktorou sme začali vlani, kedy sme uskutočnili prvý letný tábor
pre deti z rodín, v ktorých zomrel jeden z
rodičov detí a ony sa ocitli v zložitej situácii.
Pomáhal nám pritom aj Mgr. Art. Martin
Knut, ako odborník na výtvarnú tvorbu, aj
ako predseda Správnej rady Ligy za duševné zdravie. A stal sa aj členom nášho združenia. Pomáhala nám aj Andrea Tóthová,
lektorka zážitkových kurzov, učiteľka, ktorá
sa tiež stala členkou nášho združenia. Pomáha nám aj psychologička, PhDr. Jolana
Kusá, ktorá sa roky venuje rodinnému poradenstvu, prostredníctvom ktorého pomáha najmä smútiacim rodinám a jednotlivcom. Pomohol nám aj študent Marek

Fischer, syn zosnulej bývalej riaditeľky Ligy
za duševné zdravie, Alexandry Fischerovej, na ktorú členovia Ligy za duševné
zdravie radi spomínajú. Jeho prínos spočíval v tom, že počas letného tábora, ktorý
sme zorganizovali, nakrútil krátky, pôsobivý
film vystihujúci pocity smútku detí, ktoré sa
musia vyrovnať so stratou rodiča.
 Aké plány má do budúcna OZ Kolobeh života?
Teraz ešte budujeme základy našej
činnosti. Podarilo sa nám však už pomocou našich členov obsiahnuť celé Slovensko. Sídlo máme v Prešove, odkiaľ organizujem naše aktivity a kontaktujem sa s našimi členmi, ktorí bývajú v rôznych mestách, a to prostredníctvom internetu. Keď
sa na určitej aktivite dohodneme, napríklad, na zorganizovaní terapeutickej pomoci ľuďom v niektorom meste, stretneme sa aj osobne. Ak by sa nám podarilo urobiť pre ľudí, ktorí zápasia s ťažkosťami, aké prináša smútok zo straty blízkeho človeka, aj preventívne podujatia, také,
aké potrebujú na to, aby sa smútku úplne
nepoddali, bolo by to veľmi dobré. Sme
otvorení aj ľuďom, ktorí nemajú internet
a ktorí nás potrebujú. Môžu nám napísať
o svojich potrebách, navštíviť nás, porozprávať sa o svojich požiadavkách. Určite
odpovieme, budeme sa im venovať, pretože vieme, že denne sa stávajú tragédie.
Ľudia, ktorí pri nich utrpia stratu blízkeho
človeka a nevedia čo si počať, by nemali
zostať bez pomoci. Pre nich sme tu. Bude-

me radi, ak sa o našom združení Kolobeh
života dozvedia a oslovia nás.
 S kým spolupracujete, keď pripravujete podujatia pre ľudí, ktorí ich
potrebujú?
Oslovujeme samosprávy, úrady práce,
sociálnych vecí a rodiny a chystáme sa osloviť aj pohrebníctva. Je to najrýchlejší spôsob, aby sa o nás dozvedeli ľudia, ktorí stratili blízkeho človeka, ktorí sa kontaktujú najprv s pohrebníctvom a ktorí sa krátko nato
u nás môžu prihlásiť a napríklad, dať deti do
detských táborov, ktoré budeme aj v budúcom roku organizovať. Môžeme im poskytnúť, ak si budú žiadať, aj odbornú psychologickú pomoc špecialistov na smútkovú terapiu. A na neposlednom mieste chceme na našich prednáškach otvoriť aj filozofickú tému smrti, ktorá je na Slovensku stále veľmi tabuizovaná. Keď som sa vysporiadávala so smrťou svojich blízkych, uvedomila som si myšlienku, ktorou sa zaoberajú všetky náboženstvá sveta, ktoré sa zhodujú v tom, že so smrťou neprichádza úplný koniec. O smrti veľa napísali aj známi spisovatelia a básnici vo svojich dielach a aj to,
čo povedali o smrti, chceme tlmočiť ľuďom.
Margita Škrabáková,
snímky: autorka
Kontakt:
Občianske združenie Kolobeh života
Adresa: Tkáčska 3, 080 01 Prešov
Telefón: +421 915 976 998
Web: www.kolobehzivota.sk
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Reportáž: O posolstve 5. ročníka Lienky pomoci

Starať sa je výhra
Heslo kampane: Starať sa je výhra
presne vystihuje posolstvo 5. ročníka verejnej zbierky Lienka pomoci. Aj
tento rok, spolu s partnermi, pomáha
Nadácia SOCIA seniorom, aby mohli
starobu prežiť tam, kde sa cítia najlepšie - doma. Lienka pomoci sa tento rok ako jediná zbierka v Strednej
Európe spojila so svetovou inovátorskou online fundraisingovou platformou - prizeo.com. Jej slovenská mutácia - prizeo.sk je prvou lokálnou aktivitou tohoto globálneho charitatívneho portálu. Na Slovensko tak prináša
úplne iný, doposiaľ nepoužívaný princíp charitatívneho darcovstva. Verejná zbierka Lienka pomoci sa tak stáva svetová.
Filantropické aktivity by sa mali stať
bežnou súčasťou nášho života. Je dobré a normálne vrátiť svetu to, čo sme dostali a zároveň pomáhať tým, ktorí potrebujú pomoc. Nadácia SOCIA v spolupráci s medzinárodne úspešným projektom prizeo.com ponúka možnosť spojiť pomoc odkázaným seniorom s príležitosťou získať mimoriadny a neopakovateľný zážitok. Keďže „Lienka pomoci je svetová, tentokrát sme totiž vymysleli,
ako to urobiť naozaj vo veľkom štýle. Princíp je jednoduchý: Známa celebrita sa rozhodne podporiť v 5. ročníku kampaň, do
ktorej sa s nadšením zapojila aj svetoznáma tenistka Dominika Cibulková, ktorá víťazovi daruje „VIP backstage pass“ na
Australian Open 2015“, vysvetlila Simona Bubánová, riaditeľka manažmentu reklamnej agentúry. Takto sa Dominika a verejná zbierka Lienka pomoci prvý
raz dostala medzi známych ľudí ako je
Justin Bieber, Avril Lavigne, Miley Cyrus, Paul McCartney, Celine Dion, Jamie
Oliver a ďalší, ktorí v projekte už zapojení sú. (Viac informácií možno nájsť na:
www.prizeo.com/prizes).

Ako to funguje?
Kto sa zapojí a podporí zbierku Lienky pomoci cez portál prizeo.sk, získa ako
fanúšik D. Cibulkovej, možnosť vyhrať jedinečný zážitok. Dominika totiž vezme
k protinožcom na Australian Open jedného šťastlivca z tých, ktorí tentoraz prispejú Lienke pomoci cez internetový portál prizeo.sk a tento jeden šťastný fanúšik, na ktorého sa usmeje šťastie, bude

môcť so sebou vziať aj priateľa či rodinného príslušníka k protinožcom na Australian Open 2015. Okrem tejto hlavnej ceny
môžu darcovia či prispievatelia prostredníctvom prizeo.sk, nadobudnúť mnoho
ďalších atraktívnych cien, ktoré im Dominika venuje, a to:
Fan – 5 Eur
Za túto sumu podporovateľ získa 3
vstupy do hry o výlet na Australian Open,
e-card a exkluzívne video ako poďakovanie od Dominiky Cibulkovej.
Supporter – 10 Eur
Za túto sumu podporovateľ získa
8 vstupov do hry o výlet na Australian
Open, e-card a exkluzívne video ako poďakovanie od Dominiky Cibulkovej.
Player – 20 Eur
Za túto sumu podporovateľ získa
20 vstupov do hry o výlet na Australian
Open, pohľadnicu z Austrálie s podpisom
od Dominiky, e-card a exkluzívne video
ako poďakovanie.
Pro – 40 Eur
Za túto sumu podporovateľ získa
50 vstupov do hry o výlet na Australian
Open, e-card a loptičku s podpisom Dominiky Cibulkovej.
All Star – 100 Eur
Za túto sumu podporovateľ získa
100 vstupov do hry o výlet na Australian
Open, podpísanú šiltovku značky Domi,
podpísanú pohľadnicu a e-card.
Legend – 500 Eur
Za túto sumu podporovateľ získa 300
vstupov do hry a originál tenisovú raketu Dominiky Cibulkovej s jej podpisom
a e-card.
„Je to unikátny spôsob, ako osloviť a do
problematiky zapájať mladšiu generáciu. Tá
predsa prevezme (skôr či neskôr) žezlo v starostlivosti o svojich rodičov a starých rodičov. Je dôležité, aby sa skutočne angažovali“, dodala S. Bubánová.
Nemožno nedodať, že na Slovensku, žiaľ, pribúda počet sociálne odkázaných seniorov a vzhľadom na demografický vývoj, bude tento počet naďalej narastať. Zdravá rodina sa však stará o svojich starších členov a dáva tým dobrý príklad svojim deťom. Možností, ako sa postarať o našich starkých, máme na Slovensku viac. Existujú rôzne typy pobytových zariadení pre seniorov. Každý z nás
však radšej žije v starobe vo svojom domácom prostredí.
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„Rozhodnutie starať sa o staršieho príbuzného nie je jednoduché, často stojí stratu zamestnania, príjmu, voľného času a sociálnych kontaktov. Rodina musí byť súdržná a solidárna, aby starostlivosť zvládla, aby nezostala len na bedrách jedného
z nich. Ak sa to podarí, je to výhra všetkých.
Hoci na Slovensku tradíciu domácej starostlivosti podporujú aj zákony, štát ani obce rodinných opatrovateľov veľmi nepodporujú“,
zdôraznil Vladislav Matej, riaditeľ Nadácie SOCIA.
Seniorov, o ktorých sa stará rodina, je na Slovensku okolo 60 tisíc. Každá rodina musí zvládnuť poskytovanie
pomoci pri základných úkonoch sebaobsluhy. Musia sa naučiť ošetrovať rany,
polohovať ležiaceho človeka, podávať
stravu či lieky a používať netradičné pomôcky. Nemajú sa s kým poradiť, často
sú bezradní. „Bude našou výhrou, ak sa
podarí iniciovať sieť poradenských centier
pre domácich opatrovateľov“, pripomenula Helena Woleková, správkyňa nadácie SOCIA.
Prístup k opatrovateľským službám
je v súčasnosti zdĺhavý, komplikovaný a finančne nákladný. Lienka pomoci
preto opäť rozdeľuje vyzbierané finančné prostriedky prostredníctvom grantovej výzvy na projekty rozvoja terénnych
opatrovateľských služieb pre seniorov.
Ak sa chcete starať aj vy, tento rok
sú okrem prispenia cez www.prizeo.sk aj
ďalšie možnosti prispieť aj klasickým spôsobom, a to do prenosných pokladničiek, ktoré budú mať so sebou dobrovoľníci na uliciach miest v piatok 3. októbra
2014 alebo zaslaním SMS v sume 2 eurá
na číslo 823 v sieťach všetkých mobilných
operátorov alebo aj zaslaním ľubovoľnej
sumy na účet číslo 2621828221/1100,
IBAN: SK5011000000002621828221.
Viac informácií nájdete na webových stránkach: www.prizeo.sk, aj na
www.lienkapomoci.sk.
Margita Škrabáková
Snímky: autorka
Na 3. obrázku na obálke je tenistka Dominika Cibulková (2. vpravo),
ktorá sa zapojila do svetovej zbierky
Lienka pomoci spolu s ďalšími „tvárami“ kampane tentoraz „dolu hlavou“,
keďže pôjde k protinožcom aj s víťazným prispievateľom Lienke pomoci.

