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Podporn% kruh
Pe!enie a viano!né sviatky k sebe neodmyslite"ne patria. 
Vedia to aj klienti rehabilita!ného strediska Podporn#
kruh, ktoré zalo$ilo OZ Inklúzia v Bratislave – Dúbravke.
V dopolud%aj&ích hodinách sa piati z nich menia na
pekárov a cukrárov, aby pre svojich zákazníkov pripravili
chutné medovní!ky, !erstvé oplátky a trubi!ky.
Popoludní sa v#robky balia do pekn#ch obalov, 
aby ulahodili nielen jazyku, ale i oku.
Veríme, $e i vy, milí !itatelia, rozpoznáte na fotkách
úprimnú rados' z u$ito!nej práce a atmosféru Vianoc.
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ZV&etci, !i u$ sme malí alebo ve"kí, sa te&íme na magick# !as zvon!ekov,
svietiacich svie!ok, trblietajúcich sa strom!ekov a dar!ekov#ch
prekvapení. Zázra!né chvíle pokoja, prebleskujúcich pocitov &'astia
a spolupatri!nosti neodmyslite"ne patria u$ od detstva k pojmu Vianoc.
Netrpezlivé o!akávanie najkraj&ích kres'ansk#ch a rodinn#ch sviatkov
predznamenan#ch adventn#m rozjímaním síce dnes narú&ajú hlu!né
reklamy skomercionalizovan#ch Vianoc, ktoré sa nám sna$ia nahovori',
ako majú vyzera' na&e sviatky, z !oho má prameni' na&e &'astie, !o je
skrátka tohto roku práve in, ale duchovn# rozmer t#chto !arovn#ch dní
stále v nás pretrváva.
Rodiny, ktor#ch !lenovia sú !asto roztrúsení po celom svete,
sa stretávajú pri &tedrove!ernom alebo sväto&tefanskom stole.
Spomínajú na udalosti uplynulého roka, pripomínajú si t#ch,
ktorí u$ nemô$u spolu s nimi sedie' za slávnostn#m stolom
a úprimne si $elajú, aby sa o rok znovu takto zi&li.
V tomto viano!nom !ase si aj ja $elám a prajem celej ve"kej rodine
Zdru$enia na pomoc "u*om s mentálnym postihnutím na Slovensku,
aby sme sa o rok znovu zi&li a mohli si zaspomína' na to,
!o sme urobili pre !lenov na&ej rodiny.

A tradi!n# vin& do nového roka:
Vin#ujem vám nov$ rok, aby ste mali #%astn$ krok.
Doma lásku, svornos% a v#etkého hojnos%.

Eva "tevková

ZPMP v SR prevádzkuje Zariadenie podporovaného b#vania v Bratislave – Dúbravke
pre "udí s mentálnym postihnutím. Klienti tu získavajú a rozvíjajú svoje schopnosti
a sociálne zru!nosti potrebné pre samostatn# $ivot. Okrem toho sa im poskytujú
poradenské slu$by zamerané na rie&enie be$n#ch problémov i &pecializované
poradenstvo. Bytov#mi asistentkami sú vedení k !o najvä!&ej samostatnosti,
samozrejme, vzh"adom na ich mo$nosti a schopnosti. Ve"mi pozitívne na $ivot
v zariadení reagujú klienti, ich rodiny a okolie.
Nieko"ko hodín denne trávia klienti mimo zariadenia (nav&tevujú &kolu, prácu...).
V skor#ch popolud%aj&ích hodinách sa ale vracajú a vä!&inu svojho vo"ného !asu
trávia v podporovanom b#vaní. Vzh"adom na to, $e existuje len ve"mi málo
vzdelávacích kurzov !i záujmov#ch krú$kov, ktoré by re&pektovali &pecifické potreby
"udí s mentálnym postihnutím, nenav&tevujú klienti takmer $iadne. V záujme
prirodzeného rozvoja osobnosti klientov sa preto o efektívne vyplnenie ich vo"ného
!asu starajú bytoví asistenti koordinovaní vedúcim b#vania. Vychádzame v ústrety
záujmom a potrebám klientov a sna$íme sa sústavne roz&irova' ponuku vo"no-
-!asov#ch aktivít, ktoré sa dajú realizova' v podporovanom b#vaní. Stretávame
sa v&ak s nedostatkom materiálov#ch pomôcok potrebn#ch na mnoh#ch aktivity.
Z tohto dôvodu sme sa uchádzali o projekt MPSVR, ktorého cie"om bolo roz&íri'
ponuku vo"no-!asov#ch aktivít v podporovanom b#vaní a zakúpi' potrebné
materiálové pomôcky, ktoré by pomohli uspokoji' po$iadavky klientov, ako aj
zabezpe!i' ich osobnostné napredovanie. Projekt bol podporen# sumou 500 EUR.
Trvá od 1. 5. 2010 do 31. 12. 2010.

Hlavn# cie" projektu nap+%ame prostredníctvom vybran#ch vo"no-!asov#ch aktivít
1. Svet v mojej knihe
2. (ikovné ruky
3. Cvi!ím, cvi!í&, cvi!íme

V aktivite Svet v mojej knihe sa zameriavame na prácu s literárnym textom
– literárnymi dielami alebo na vlastnú tvorbu. Knihy obsahujú v&etky konflikty
a problémy !loveka v rôznych vekov#ch obdobiach i problémy celého "udstva, ako aj
mno$stvo informácií. Pre na&ich klientov je !ítanie kníh a rozprávanie sa o knihách
ve"mi zaujímavé a pútavé. ,ítajú si samostatne alebo s bytov#mi asistentmi.
Vhodnou ponukou diela sa sna$íme dosiahnu' atmosféru na rozhovory, v#menu
skúseností, vytváranie postojov a osvojovanie si nov#ch hodnôt. Dôle$ité je aj to,
$e sa klienti podie"ali na v#bere kníh. Samozrejme, dôle$ité je aj udr$iavanie
zru!ností spojen#ch s !ítaním.

V aktivite "ikovné ruky vyu$ívame pri rozvoji zru!ností a schopností klientov
mo$nosti, ktoré ponúka práca s v#tvarn#m materiálom. Jej prostredníctvom mô$u
vyjadri' svoj svet, my&lienky a pocity. Práca s farbami !i papierom a tvorba
kone!ného produktu im ponúka príle$itos' za$i' pocit úspechu, posil%uje ich
sebavedomie a motiváciu.

&ítame, tvoríme, cvi)íme...
v zariadení podporovaného b!vania ZPMP v SR Na"e aktivity

Viano)n% príhovor
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Aktivita Cvi!í&, cvi!ím, cvi!íme je zameraná na rozvoj osobnosti klientov prostred-
níctvom pohybov#ch aktivít. Cvi!enie prispieva k rozvoju pohybov#ch zru!ností
a telesnej zdatnosti. Nesmieme zabudnú' ani na redukciu hmotnosti !i posilnenie
svalstva. To v&etko sú faktory, ktoré zvy&ujú u klientov atraktivitu tejto aktivity.
Pre udr$anie ich motivácie k pohybu sa sna$íme, aby cvi!ili aj v zariadení
podporovaného b#vania.
Realizácia projektu prebieha úspe&ne. Zo spätnej väzby od klientov máme poznatky,
$e najviac ich zaujíma práca s knihou, ale realizujú aj ostatné !innosti.

&ím #ije centrála ZPMP v SR
Od septembra do novembra 2010 sa v po!íta!ovej miestnosti ZPMP realizuje
vzdelávací kurz práce s internetom Kto h"adá, nájde. U$ samotn# názov kurzu
vystihuje, !omu sa devä' ú!astníkov pravidelne 1-krát do t#$d%a venuje. Cie"om je
priblí$i' im mo$nosti vyh"adávania informácií na internete, podpori' ich v zlep&ovaní
zru!ností pri práci s internetov#mi vyh"adáva!mi (Google, Zoznam a pod.), nau!i'
ich upravi' !i kopírova' text. V#sledky aktívnej práce &tyroch lektorov a deviatich
ú!astníkov mô$u v&etci záujemcovia vidie' na internetovej stránke
www.sebaobhajovanie.sk, ktorú aj s ich pomocou neustále zve"a*ujeme a tvoríme
na základe podnetov jej náv&tevníkov. Projekt, ktor# nám umo$nil kurz otvori'
a zrealizova', bol podporen# Nadáciou Tatra banky v rámci Zamestnaneckého
programu s názvom Dobré srdce. Za podporu úprimne *akujeme.

Nov# &kolsk# rok 2010/2011 priniesol so sebou aj 28 sebaobhajcov, ktorí sa opä'
za!ali pravidelne stretáva' v priestoroch RC ZPMP v SR. Spolu s nimi sa vytvorila aj
skupina aktívnych rodi!ov, ktorí sa ka$dé dva t#$dne stretávajú a preberajú svoje
problémy s PhDr. Alenou Repi&!ákovou. Informácie o práci na&ich skupín sa
v poslednom !ase &íria aj za hranice Slovenska. Koncom októbra sme boli pozvaní
na víkendov# seminár na tému Kvalita &ivota lidí s mentálním posti&ením a role
SPMP 'R jako rodi!ovské organizace, ktor# zorganizovalo SPMP CR. Spolu
so zástupcom z radov sebaobhajcov sme v hodinovej prezentácii predstavili na&u
prácu a zú!astnili sa tie$ podnetnej diskusie s ú!astníkmi. Nadväzujúc na dobre
rozbehnutú spoluprácu s !esk#mi kolegami sa koncom novembra zú!astníme
*al&ieho víkendového seminára, tentoraz ur!eného sebaobhajcom, na tému
Úmluva OSN o právach lidí s posti&ením. Okrem skupiny sebaobhajcov z Bratislavy
sa ho zú!astnia aj sebaobhajcovia z Vranova nad Top"ou a z Domu Charitas
Sv. rodiny v ,en!iciach.
V#stup z víkendovky ur!ite nájdete na na&ej webovej stránke
wwwwww..sseebbaaoobbhhaajjoovvaanniiee..sskk..

Pre v&etk#ch záujemcov, ktor#ch sebaobajovanie zaujíma a sami by sa chceli sta'
asistentom skupiny sebaobhajcov, máme skvelú ponuku! V novom roku otvárame
kurz akreditovan# na Ministerstve &kolstva – Sebaobhajovanie pre lektorov
sebaobhajovania. V prilo$enej upútavke nájdete v&etky dôle$ité informácie 
o kurze, ako aj in&trukciu, ako sa na kurz prihlási'. Te&íme sa na vás!

Ani divadelníci zo súboru Pozrite sa! nezahá"ajú. Nacvi!ujú nové predstavenie, 
ktoré bude ma' tentoraz hudobnú podobu. Jedenás' hercov rozvíja svoj talent,

komunika!né i sociálne zru!nosti pod odborn#m vedením Mgr. Art. Ladislava
Neshybu a jeho asistentky Lucie Radovi!ovej. Pod"a slov v&etk#ch zú!astnen#ch, 
ako aj ich rodi!ov, priná&ajú pravidelné t#$denné nácviky do $ivota hercov rados' 
a dobrú náladu. Projekt, ktor#m pomáhame rozvíja' dramatické umenie "udí 
s mentálnym postihnutím, je podporen# Ministerstvom kultúry SR.

Oslava farieb, tvorivosti a jubilea 
ZPMP v SR pripravilo v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR na námestí SNP
15. ro!ník v#stavy v#tvarn#ch prác "udí s mentálnym postihnutím V#tvarn# salón
2010. Slávnostná vernisá$ sa uskuto!nila d%a 10. septembra 2010 o 15.00 hod.
Zá&titu nad podujatím prevzala prvá dáma Silvia Ga&parovi!ová a minister kultúry SR
Daniel Krajcer. V#stava trvala do 26. 9. 2010.
V#tvarn# salón ZPMP sa za roky svojej existencie stal v#znamnou prehliadkou
v#tvarn#ch schopností a kreativy "udí s mentálnym postihnutím na celom Slovensku.
Jeho cie"om je oboznámi' &irokú verejnos' s ich v#tvarn#m nadaním, s ak#m
stvár%ujú svoj svet. K ú!asti na salóne sa ka$doro!ne prihlasujú desiatky umelcov.
Na tohtoro!nej v#stave sa predstavilo 334 prác zo 74 domovov sociálnych slu$ieb,
&peciálnych matersk#ch, základn#ch a praktick#ch &kôl, miestnych ZPMP a práce
jednotlivcov z celého Slovenska. V#stava je v#berová, vzh"adom na vysok# po!et
prihlásen#ch nie je mo$né vystavi' v&etky práce. O v#stavnej kolekcii preto
rozhoduje odborná porota. Tento rok pracovala v zlo$ení: arteterapeuti!ka Jana
Detvajová, akad. mal. Katarína Kuzmová, Mgr. Adriena Pekárová a Mgr. Art. Hany
Ka&i!ková. Porota rozhodla aj o udelení ocenení v kategóriách – ma"ba, grafika,
keramika, fotografia a stvárnenie témy Cesta okolo sveta. Novinkou bolo udelenie
cien jednotliv#ch porotk#%, ktoré vybrali ka$dá jednu prácu a ocenili ich jej autora.
V#tvarn# salón ZPMP 2010 sa po dlh&om !ase konal opä' v Bratislave. Mô$eme
kon&tatova', listujúc v pamätnej knihe, $e bol úspe&n#. Presved!il nás o tom, $e toto
podujatie má svoju tradíciu i opodstatnenie. Po 15-tykrát sa nám podarilo naplni'
cie" V#tvarného salóna ZPMP - zapoji' "udí s mentálnym postihnutím do umeleckej 
a tvorivej aktivity a prezentova' v#sledky ich práce &irokej verejnosti. U$ dnes sa
te&íme na *al&í ro!ník...

Odmeny pre autorov v#hern#ch prác sme pripravili 
s materiálnou pomocou t#chto firiem a jednotlivcov:
Slovart – Print, s.r.o, Slovart – Store, spol. s r.o., 
Advent – Orion, Vydavate"stvo, spol. s r.o., Panta Rhei,
s.r.o., Vinárske zdru$enie Modra, Samon, s.r.o., CZUCZ,
s.r.o., Prvá bratislavská pekárenská, a.s., K(P, s.r.o., 
AVON Cosmetics, spol. s r.o., a v*aka Slovenskej nadácii
Silvie Ga&parovi!ovej.

Pripravili: Bc. Miroslava Vávrová, 
Mgr. Miroslava Petrovi!ová

Na"e aktivity
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Projekt „Spolo"ne proti diskriminácii #udí s mentálnym postihnutím“ 
sa blí$i k svojmu záveru, av%ak realizátori nepo#avujú vo svojej "innosti. 

Zdru$enie na pomoc "u*om s mentálnym postihnutím v SR zorganizovalo 
d(a 23. 9. 2010 v Bratislave v Hoteli Medium na Tomá#ikovej ul. 34
celoslovensk$ seminár so zahrani!nou ú!as%ou „Spolo!ne proti
diskriminácii )udí s mentálnym postihnutím II“. Seminár bol sú!as'ou
rovnomenného projektu podporeného grantom z Finan!ného mechanizmu
EHP, Nórskeho finan!ného mechanizmu a zo &tátneho rozpo!tu Slovenskej
republiky, ktorého sprostredkovate"om je Nadácia otvorenej spolo!nosti. 

Projekt má viacero cie"ov. Hlavn#m je podpora rovnakého prístupu 
k základn#m "udsk#m a ob!ianskym právam a vytvorenie nástroja na
minimalizáciu diskriminácie pri rozhodovaní "udí s mentálnym postihnutím
(nediskriminácie "udí s mentálnym postihnutím). -al&ími cie"mi sú 
napr. zv#&enie povedomia "udí s mentálnym postihnutím a ich rodín
prostredníctvom Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotn#m postihnutím
ako nástroja na zabezpe!enie rovnakého zaobchádzania, rozvíjanie 
ich k"ú!ov#ch kompetencií, posilnenie kapacity rodi!ov, opatrovníkov,
odborníkov a aktivistov miestnych zdru$ení na pomoc "u*om s mentálnym
postihnutím, podpora diskusie o spôsobe zvy&ovania ú!asti ob!anov 
s mentálnym postihnutím na aktívnom $ivote v spolo!nosti a iniciovanie
reformy opatrovníctva. 

Seminár sa venoval predov&etk#m predstaveniu v#stupov projektu a predsta -
veniu nástrojov, ktoré je mo$né uplatni' pri podpore za!le%ovania "udí 
s mentálnym postihnutím do spolo!nosti a pri podpore ich nezávislého $ivota.
Ú!astníci seminára mali mo$nos' vypo!u' si príspevky o podporovanom
rozhodovaní pre "udí s mentálnym postihnutím, ale aj príklady nezávislého
$ivota "udí s mentálnym postihnutím vo Ve"kej Británii. Mimoriadne
zaujímav#m bolo priblí$enie procesu ratifikácie Dohovoru OSN o právach osôb
so zdravotn#m postihnutím vo svete, ktoré predostrel prezident Inclusion
International Klaus Lachwitz.
Na seminári odzneli aj zaujímavé príspevky na tému inkluzívneho vzdelávania
"udí s mentálnym postihnutím. 
Po!as programu seminára vznikol aj priestor na krátku retrospektívu, ke*$e
Zdru$enie na pomoc "u*om s mentálnym postihnutím v SR v tomto roku
oslavuje u$ 30. v#ro!ie svojho zalo$enia.
Ú!astníkmi seminára boli rodi!ia, odborníci a "udia s mentálnym postihnutím
(sebaobhajcovia), ktorí sa v rámci projektu dlhodobo vzdelávajú 
a nadobúdajú zru!nosti a schopnosti obhajova' svoje práva. Seminára sa
zú!astnili aj zástupcovia Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR a rôznych mimovládnych organizácií v celkovom
po!te 110 "udí.

*udské práva

Ú!astníci seminára prijali pozitívne informácie o úspechoch projektu, ke*$e
jeho realizátorom sa podarilo za!a' intenzívnu spoluprácu s in&titúciami
zodpovedn#mi za prípravu opatrovníckej reformy. Práve opatrovnícka reforma je
jedn#m z v#znamn#ch nástrojov na to, aby sa podarilo dosiahnu' ciele projektu.

V priebehu septembra a októbra pokra!oval cyklus vzdelávacích seminárov
pre rodi!ov, opatrovníkov, odborníkov a aktivistov. V Banskej Bystrici 8. 9., 
v Bardejove 4. 10., v Partizánskom 5. 10. a v *iline 20. 10. sa vzdelávalo
spolu 97 ú!astníkov, posledn# seminár sa uskuto!ní v novembri v Skalici. 
Na seminároch bol opä' hlavnou témou Dohovor OSN o právach osôb so
zdravotn#m postihnutím a v#klad vybran#ch !lánkov v súvislosti s "u*mi 
s mentálnym postihnutím a rodinami. Zárove% boli predstavené inovatívne
prístupy v rozhodovaní.

Okrúhle stoly: Opatrovnícka reforma 
a jej dopad na zmenu Ob!ianskeho zákonníka

ZPMP v SR zorganizovalo d%a 29. 9. 2010 v Bratislave v Hoteli Falkensteiner
tretí okrúhly stôl pre odborníkov, ktorí sa venujú problematike opatrovníctva. 
Hlavn#m predmetom bolo predstavenie návrhu reformy opatrovníctva 
v Slovenskej republike a diskusia k prednesen#m návrhom. 
Po!as projektu sa podarilo vytvori' &irokú platformu, ktorá spolupracuje 
na príprave podkladov k reforme opatrovníctva a podarilo sa aj nadviaza'
intenzívnu spoluprácu s Ministerstvom spravodlivosti SR, ktoré je, 
v kone!nom dôsledku, zodpovedné za jej prípravu, ako aj zástupcov MPSVR
SR. Mimoriadne pote&ite"né je, $e zástupcovia Ministerstva spravodlivosti SR
majú záujem o spoluprácu a iniciatívy Zdru$enia na pomoc "u*om 
s mentálnym postihnutím v SR prijímajú pozitívne. 
Zatia" posledn# okrúhly stôl sa uskuto!nil na tom istom mieste d%a 18. 10.
2010. V odbornej diskusii, ktorá za!ala 29. 9. 2010, pokra!ovali právnici,
sociálni pracovníci, zástupcovia MS SR, MPSVR SR a mimovládnych organizácií. 
Diskutovali o novom znení podporovaného rozhodovania, o niektor#ch
!iastkov#ch otázkach, ktoré navrhovalo MPSVR SR a MS SR. Ú!astníci sa na
záver dohodli, $e realizátori projektu pripravia pre MS SR novú verziu návrhu
so zapracovan#mi pripomienkami. Zárove% inovujú návrh na „správcu“ 
a pripravia i alternatívu ur!itej formy obmedzenia spôsobilosti na právne
úkony so zapracovaním kontroln#ch a garan!n#ch mechanizmov.
Zástupca MS SR navrhol, $e *al&ie rokovania pracovnej skupiny mô$u
prebieha' na pôde Ministerstva spravodlivosti SR. Po spracovaní nov#ch
návrhov realizátormi projektu by tieto mali by' zapracované do novej
koncepcie ob!ianskeho zákonníka.
Sme presved!ení, $e stretnutia pri okrúhlych stoloch naozaj prinesú
o!akávanú a potrebnú zmenu v prístupe spolo!nosti k "u*om s mentálnym
postihnutím a k ich právam a právnemu statusu.

Jesenné semináre a okrúhle stoly v projekte Spolo)ne
proti diskriminácii !udí s mentálnym postihnutím
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Filmujem, teda som

Predposlednú októbrovú sobotu sa v bratislavskom klube A4 – nult! priestor konal nult!
ro"ník filmového festivalu tvorcov s mentálnym postihnutím Filmujem, teda som. 

Organizátori OZ Bol raz jeden !lovek a OZ Drahu&ka a my prekvapili perfektnou
prípravou a viacer#mi sprievodn#mi podujatiami. U$ pri vchode nás vítal ve"k#
transparent s názvom festivalu. Mali sme mo$nos' si prezrie' v#stavu Andrejov#ch
fotografií najmä z natá!ania TV Rojko, v#stavu obrazov úspe&nej maliarky Barborky
a keramickej tvorby Tamary. Náv&tevníci sa mohli odfoti' v makete ako obrovské
pukance. Medzi ob!erstvením nech#bali ani tie skuto!né pukance, ktoré k filmu
akosi patria. Preplnená kinosála praskala vo &víkoch u$ od za!iatku. Napriek
drobn#m „novorodeneck#m“ nedostatkom organizátori zvládli festival profesionálne
– ú!inkujúci si obliekli tri!ká s logom festivalu, ako odmenu za dobrovo"né vstupné
diváci dostali odznaky festivalu, ktor# od&tartovala klapka a príhovor.
Po %om u$ nasledovala prehliadka najlep&ích krátkych filmov pozitívnej televízie
Rojko. V#borne vyzerala aj animovaná znelka festivalu, ktorú tak ako v&etky filmy
celú vytvorili &ikovní tvorcovia s mentálnym postihnutím. Prv# film, groteska Kurací
reze%, mal najvä!&í úspech a bol nakrúten# naozaj profesionálne. -al&í film Moje
farebné sny rozprával o vernisá$i v#stavy Barborky Algayrovej v Senci v minulom
roku. Nasledoval blok troch filmíkov, predstavujúcich jednotliv#ch "udí: reportéra 
TV Rojko Martina, fotografa Andreja, olympijského cyklistu Mi&ka. Ako posledné sme
videli Preteky ka!íc – spot na rok 2010 a reportá$ z ro!níka 2009 – a reportá$ z
nácviku folklórneho súboru Harmatanec, ktor# zatancoval na festivale aj na$ivo. 
Po prestávke na ob!erstvenie vystúpila kapela Skafander.

TV Rojko a festival Filmujem, teda som sú jedine!né v tom, $e vo v&etk#ch filmoch
nielen vystupujú herci s mentálnym postihnutím, ale sa na tvorbe podie"ajú aj
technicky. Ako reportér sa predstavil Martin Tom!ík, kameramanom bol Rado
Bednárik, osvet"ova!om Tomá& Hosmaj a fotografom je Du&an Bugár.
My diváci sme sa stali aj filmovan#mi objektmi, s niektor#mi filmári nato!ili na záver
rozhovor.
Tvorcom festivalu prajeme, nech sa z vydareného nultého ro!níka stane dlhá tradícia.
A nech na*alej zabávajú "udí tak, ako sa bavili diváci festivalu Filmujem, teda som.
Ak si chcete pozrie' tvorbu TV Rojko, nav&tívte internetovú televíziu www.tvrojko.sk

TV Rojko
Cie"om TV Rojko je tvorba a prezentácia videofilmov, na ktor#ch sa podie"ajú "udia 
s mentálnym postihnutím ako reportéri, kameramani, technici a herci – videotvorba
"udí s mentálnym postihnutím ako netradi!n# spôsob rozvoja ich osobnosti 
a informovania verejnosti. Televízia Rojko je projekt ob!ianskeho zdru$enia 
Bol raz jeden !lovek.
Na rozdiel od svojich rovesníkov majú filmári problémy v mnoh#ch oblastiach 
(napr. u!enie, pamä', komunikácia, pozornos'). V dôsledku toho sa i z jednoduch#ch
situácií ob!as stávajú situácie pre nich 'a$ko zvládnute"né. No i napriek tomu im
nakrúcanie priná&a obrovskú rados' a obohatenie po ka$dej stránke.

OZ Bol raz jeden )lovek
Ob!ianske zdru$enie Bol raz jeden !lovek vzniklo v roku
2006 s cie"om podporova' "udí s mentálnym postihnutím
a "udí s poruchou autistického spektra v samostatnosti,
integrácii a sebarealizácii a informova' verejnos' o tejto
problematike. 
Snahou OZ je ovplyv%ova' zm#&"anie "udí s postihnutím 
o sebe sam#ch, t.j. aby sa prestali vníma' ako „pasívny
objekt starostlivosti“ a za!ali sa aktívne spolupodie"a' 
na roz&irovaní svojich $ivotn#ch mo$ností;
ovplyv%ova' zm#&"anie spolo!nosti o "u*och s postihnutím
ako o neschopn#ch, pasívnych, strach nahá%ajúcich "u*och.
Poslaním aktivít OZ je búranie hraníc medzi "u*mi 
s postihnutím a bez prostredníctvom h"adania a vytvá -
rania rôznych mo$ností sociálnej a pracovnej integrácie 
a prostredníctvom zvy&ovania informovanosti verejnosti
o tejto problematike. V&etk#ch akcií sa preto zú!ast%ujú
okrem detí a mlad#ch "udí s postihnutím aj ich zdraví
rovesníci.

Pravidelné aktivity:
! Nácvik varenia
! Tvorivosti (tvorivé dielne)
! Futbal – zmie&an#ch futbalov# tím
! Petang – zmie&an# petangov# tím
! Folklórny súbor Harmatanec
! Videotvorba (Televízia Rojko)
! Animovaná tvorba (Televízia Rojko)
! Fotografovanie

Nepravidelné aktivity:
! Smiem prosi' (stretnutie pre "udí s mentálnym

postihnutím s cie"om zoznámi' sa)
! Nie je dobrovo"ník ako dobrovo"ník (zapájanie "udí 

s postihnutím ako dobrovo"níci do rôznych aktivít –
!istenie lesa, v#sadba stromov, natieranie preliezok at*.)

! Jednod%ové akcie (v#lety, opeka!ky, pikniky at*.)
! Vodáctvo (organizovanie splavov)

Raz ro!ne organizuje:
! Filmov# festival tvorcov s mentálnym postihnutím

FILMUJEM, TEDA SOM
! Letná filmová &kola (vzdelávací pobyt pre filmárov 

TV Rojko)
! Petangov# turnaj
! Tábor robinsonov (integra!n# pobyt)

+al#ie aktivity:
! ú!as' na prezenta!n#ch akciách a konferenciách túlav#

filmoklub (workshop spojen# s premietaním filmov 
od tvorcov s mentálnym postihnutím)

Ob)ianske zdru#enie Drahu"ka a my
je dobrovo"ná a otvorená spolo!enská organizácia
zdru$ujúca ob!anov so záujmom o problematiku a $ivot
jednotlivcov s autizmom a in#mi príbuzn#mi postihnu -
tiami. OZ vzniklo za ú!elom pomoci jednotlivcom 
s autizmom a in#mi príbuzn#mi postihnutiami a ich
rodinám. Pripravuje podmienky a mo$nosti takto postih -
nut#m osobám pre ich zmyslupln# spôsob $ivota, zmyslu -
plné trávenie ich vo"ného !asu, práve v komunitnom
zariadení.
• Poslanie ob!ianskeho zdru$enia Drahu&ka a my je

zamera' sa na zmysluplné $itie a trávenie vo"ného
!asu jednotlivcov s autizmom a in#mi príbuzn#mi
postihnutiami najmä v dospelosti, zvy&ovanie ich
kvality $ivota v komunitnom spôsobe $ivota 
v prirodzen#ch podmienkach, s priamym 
zmyslupln#m nácvikom ich zru!ností a návykov.

• Cie"om a v#sledkom práce OZ bude vybudovanie
celo$ivotnej pracovnej, kultúrnej, spolo!enskej,
sociálnej a komunitnej formy chráneného b#vania 
pre jednotlivcov s autizmom a in#mi príbuzn#mi
postihnutiami v prirodzen#ch podmienkach $ivota.

Mgr. Martina Jarolínová

Úspe"né projekty



A

K

inf or mácie  5-6•2010 11 ZPMP v  SRinf or mácie  5-6•2010 10 ZPMP v  SR

Jeden de+ v bazéne
„Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, riekami a dolinami, bolo raz...“
Ale nie! Tak sa predsa za!ínajú rozprávky. A my vieme presne kedy, kde,
kto a !o. Tak$e e&te raz.
5. novembra 2010 na FTV( UK usporiadal ná& Domov sociálnych slu$ieb
prof. Karola Matulaya pre deti a dospel#ch v spolupráci s touto fakultou 
a Bratislavsk#m samosprávnym krajom s finan!n#m príspevkom OZ Domov
pre na&e die'a plavecké preteky s názvom 2. ro!ník regionálnych
plaveck$ch pretekov a plaveckej pripravenosti )udí s mentálnym
postihnutím.
Krásne novembrové slnie!ko, ktoré sa na nás usmievalo z oblohy od rána,
bolo predzves'ou, $e tento v#nimo!n# te% bude naozaj v&etk#m
zú!astnen#m stá' zato. 
Ke*$e to bol u$ druh# ro!ník, zaujímalo nás, ako táto my&lienka uzrela
svetlo sveta. Op#tali sme sa osoby najkompetentnej&ej Mgr. Beáty
Pavelekovej, ktorá nám porozprávala príbeh, nazvime ho Príbeh 
z plavárne – alebo ako sa to za!alo. Nech sa pá!i, za!ítajte sa:

Ak!msi nevysvetlite"n!m spôsobom osud zariadil, #e som
jedného d$a za%ala pracova& so zvlá'tnymi, ale mil!mi
"u(mi, ktorí sa narodili alebo sa po%as v!vinu stali
mentálne znev!hodnen!mi. Po cel! #ivot sa sna#ím robi&
prácu %o najlep'ie a mojím cie"om je odovzda& ka#dému do
#ivota %o najviac. Sna#ím sa, aby aj mentálne znev!hodnení
"udia mali mo#nos& 'portova& a aby v 'porte %o najviac
vynikli v rámci svojich telesn!ch a mentálnych schopností.
Pred piatimi rokmi som vyslovila my'lienku, alebo skôr
tú#bu dopria& na'im klientom rados& zo sú&a#enia vo vode.
Aj "udia s &a#'ím mentálnym znev!hodnením majú rados& 
z vody, ktorá je o to vä%'ia, ke( sa postupn!m v!cvikom 
s vodou skamarátia. Mojím úmyslom bolo pripravi&
plaveck! de$ zvan! Mokr! de$, kedy by sa mohli vyblázni&
vo vode a zahra& sa sú&a#e od v!myslu sveta – od brodenia
cez skákanie, prená'anie lopti%iek na ly#i%ke, prehadzo -
vanú, at(. Vybláznil by sa s nimi aj personál a dobrovo"níci.
Tento nápad som predostrela na'ej pani riadite"ke, ktorá
po krátkej úvahe povedala, #e pre%o sa iba blázni&, mohli
by sme sa pokúsi& uskuto%ni& plavecké preteky, kde by
sú&a#ili nielen na'i klienti, ale aj klienti z in!ch zariadení. 
Na'ím prv!m krokom bolo vypracovanie a odoslanie
prieskumného dotazníka do zariadení DSS a neziskov!ch
organizácií pre "udí s mentálnym znev!hodnením v celom
Bratislavskom kraji. V prieskume nás zaujímalo, %i oslovené
organizácie majú záujem o tak!to druh sú&a#e. Oslovili sme
PaedDr. )ubku Ben%úrikovú, PhD. a Doc. PaedDr. Yvettu
Macejkovú, PhD. pôsobiace na FTV* UK, ktoré nám

neocenite"ne pomohli pri rozhodovaní a poskytnutí
'tudentov – dobrovo"níkov a rozhodcov. 
7. novembra 2008 sa v bazéne FTV* UK uskuto%nil nult!
ro%ník akcie pod názvom Dni plaveckej gramotnosti pre "udí
s mentálnym postihnutím. Plávalo sa vo"n!m 't!lom pod
heslom „Plávaj, ako vie', ale %o najr!chlej'ie“. Sú&a#e sa
zú%astnilo 56 sú&a#iacich z 13 zariadení. Odmenou pre
nich boli medaily a diplomy.
Posmelení nult!m ro%níkom sme sa pustili do prípravy
prvého ro%níka. Zmenili sme názov na 1. ro%ník regionál -
nych plaveck!ch pretekov a plaveckej pripravenosti "udí 
s mentálnym postihnutím. Konal sa 30. októbra 2009.
Získali sme aj finan%n! príspevok v(aka schválenému
projektu v grantovom programe nadácie Tatra banky Dobré
srdce. Novinkou bol putovn! pohár pre ví&azn! tím 'tafety.
Priaznivé ohlasy na predchádzajúce ro%níky spôsobili, #e 
v aj v tomto roku sa 5. novembra uskuto%nil 2. ro%ník
regionálnych plaveck!ch pretekov a plaveckej pripravenosti
"udí s mentálnym postihnutím. Prihlásilo sa 84 sú&a#iacich
zo 17 organizácií. Novinkou bolo vytvorenie kategórií 
s prihliadnutím na vek, a to do 20 rokov, do 35 rokov a nad
35 rokov. Tento rok sa zú%astnila aj jedna sú&a#iaca na
vozí%ku, a vyskú'ali sme 'peciálne hydraulické kreslo. 
Len %o skon%il druh! ro%ník, zam!'"am sa nad tretím, 
ktor! by mohol ma& prvú pozitívnu zmenu v humánnej'om
názve podujatia: 3.ro%ník plaveck!ch pretekov a plaveckej
pripravenosti "udí s mentálnym znev!hodnením. Súhlasíte,
#e tento názov je kraj'í?

Zaujímavé a povzbudzujúce, v&ak? Z malej my&lienky
jedného vytrvalého !loveka, za pomoci in#ch vyrástol
strom, ktor# priná&a ovocie mnoh#m. Alebo, a tu sa
mo$no trochu vrátime k rozprávke, kde sa plnia sny: jeden
splnen# sen mô$e naplni' sny in#ch. O !om snívate vy? 
Vrá'me sa v&ak od snívania k ná&mu d%u D, ktorému
predchádzalo ve"a prípravy, trénovania, nervov, bo"a!iek,
slzi!iek. U$ od rána sa priestory plavárne zap+%ali
sú'a$iacimi, dobrovo"níkmi a divákmi, ktorí s nedo!ka -
vos'ou, napätím !i rozcvi!ovaním sa o!akávali, ako to
dopadne.
Po úvodn#ch slovách pani riadite"ky DSSpKM Ing. Edity
Kruzslíkovej, ktorá nás srde!ne privítala a v&etk#m
sú'a$iacim zapriala !o najviac osobn#ch rekordov 
a príjemne stráven# de%, sme sa zapozerali do uká$ky
synchronizovaného plávania pod vedením PaedDr. Jany
Labudovej, PhD.
Nasledovali rozplavby, po!as ktor#ch sa mohli sú'a$iaci
rozohria' a rozcvi!i' vo vode. S men&ou !i vä!&ou istotou
plávali, brodili sa rukami !i nohami v bazéne, !"apkali,
„ochutnávali“ vodu. Poh"ad na to, ako si v nej u$ívajú, 
v mnoh#ch z nás vyvolal chu' rozbehnú' sa, sko!i' 
a prida' sa k nim.
Po rozplavbách za!alo samotné sú'a$enie v rôznych
plaveck#ch disciplínach: brodenie vo vode, preplávanie,
prsia !i vo"n# spôsob na 25, 50, 100 m a &tafeta. Ke*
zaznela pí&'alka spú&'ajúca jednotlivé disciplíny, vyzeralo
to ako v úli: sú'a$iaci sa sna$ili poda' !o najlep&í v#kon,
kamaráti a diváci povzbudzovali zo v&etk#ch síl pokrikom
!i potleskom. O tom, $e to pôsobilo burcujúco, sved!ia
krásne v#kony sú'a$iacich, ke* mnohokrát prekonávali
sam#ch seba.
Za svoju stato!nú námahu dostali aj zaslú$ené odmeny 
– na prv#ch troch miestach kovové medaily a diplomy, 
na ostatn#ch miestach keramické medaily a diplomy za
ú!as'. Ví'azn# tím &tafety si prevzal aj putovn# pohár, 
z ktorého sa bude te&i' do nasledujúceho ro!níka
plaveck#ch pretekov. Fanfáry, medaila, diplom,
potrasenie rukou a gratulácia, potlesk a blesk
fotoaparátov spôsobil, $e sa cítili v&etci v#nimo!ní. Ceny
a uznania, ktoré im e&te dlho budú túto vzácnu chví"u
pripomína', si sú'a$iaci preberali s rados'ou a hrdos'ou
na obsadené miesto, aj ke* nebolo v prvej trojke. Úsmev
na ich tvárach, iskri!ky a mo$no slzi!ky v ich o!iach
hovorili za v&etko. V tej chvíli mali obdiv ur!ite v&etk#ch
nás, ktorí sme sa iba prizerali a oce%ovali ich snahu,
odvahu a zápal nevzda' sa.
Dekorovania ví'azov sa zú!astnila milá náv&teva,

poslanky%a NR SR pani Magdaléna Vá&áryová a riadite"ka
Odboru sociálnych vecí BSK Mgr. Michaela (opová. 
Posledná gratulácia, posledná fanfára a po*akovanie
pani riadite"ky v&etk#m zú!astnen#m ukon!ili opä'
vydaren# druh# ro!ník plaveck#ch pretekov.

Boli sme zvedaví na reakcie divákov, ale aj sú'a$iacich,
tak sme sa niektor#ch sp#tali pár otázok:

• Ako si povzbudzoval/a?
Renátka: „Bola som na balkóne a povzbudzovala som
plavcov. Kri!ala som: Ivo do toho, Vladko do toho.“
Katka: „,apkala som.“
Michal: „Tlieskal som.“

• Chcel/a by si na budúcich plaveck$ch pretekoch
sú%a&i% aj ty?
Renátka: „Áno, chcela by som, aby som mala
kondi!ku.
Chcela by som ma' silné zdravé ruky.“
Katka: „Nie, viem, $e ja by som tak nevedela pláva'.“
Michal: „Nie, neviem pláva', bojím sa vody.“

• Aká bola voda?
Michal: „Studená.“ 
Bibiana: „Takáto – hlboká.“
Ivan: „Voda bola ve"mi príjemná.“
Vladko: „Voda v bazéne je !istá, dobrá, teplá.“

• Ako si spokojn$/á so svojím v$konom?
Michal: „Som spokojn#.“
Bibiana: „Dobre.“
Ivan: „Mám DMO. To ma brzdí pri plávaní.“
Vladko: „Dobre. Plávam rád. Dostal som cenu 
a papier.“

Na záver nám zostáva u$ iba po*akova' v&etk#m (sú'a -
$iacim, organizátorom, pracovníkom a &tudentom 
FTV( UK, dobrovo"níkom, divákom), ktorí sa ak#mko"vek
spôsobom pri!inili o to, $e sme spolu mohli pre$i' jeden
príjemn# de%. Odchádzali sme plní dojmov a pocitov, 
a mo$no niekde v h+bke nás zostávali slová: „Nikdy sa
nevzdávaj!“.

Mgr. Beata Paveleková, Mgr. Alena Polohová
Autorka fotografií: Jana Orosziová

Úspe"né projekty
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Rozhovor

ZZaa!!íínnaallii  ssttee  vv  cceellkkoomm  iinneejj  oobbllaassttii  aakkoo  eelleekkttrrootteecchhnniikk,,  aallee  nnaa&&''aassttiiee,,  oobbjjaavviillii  ssttee
&&ppeecciiáállnnuu  ppeeddaaggooggiikkuu,,  aa  ttoo  vvááss  pprriivviieeddlloo  aa$$  sseemm..  
Vy&tudoval som odbor psychopédia na katedre (peciálnej pedagogiky Pedagogickej
fakulty UK v Trnave. Ako mladému adeptovi o toto pä'ro!né &túdium mi znelo
psychopédia podobne ako psychológia. Táto problematika ma tak zaujala, $e som
zostal aj po skon!ení &túdia pracova' na tejto katedre sedem rokov. Bola to moja
„teoretická“ príprava. Potom som i&iel do praxe dokazova', ako to treba robi' naozaj.

NNaasslleedduujjúúccee  rrookkyy  ssttee  ssppoolluupprraaccoovvaallii  ss  MMUUDDrr..  JJoozzeeffoomm  ,,eerrnnaayyoomm,,  CCSScc..  pprrii
oorrggaanniizzoovvaanníí  ttáábboorroovv  pprree  ddeettii  ss  DDoowwnnoovv##mm  ssyynnddrróómmoomm  aa  iicchh  mmaattkkyy  vv  MMllyynn!!eekkoocchh..
BBoollaa  ttoo  vvoo  ssvvoojjeejj  ddoobbee  úú$$aassnnee  ppookkrrookkoovváá  mmyy&&lliieennkkaa,,  aa  pprree  rrooddii!!oovv  oobbrroovvsskkáá  ppoommoocc..
AAkkoo  ssii  nnaa  ttiieettoo  ppoobbyyttyy  ssppoommíínnaattee??
Spolupráca s MUDr. ,ernayom trvala skoro 10 rokov. V*aka tomu, $e dokázal
„vybeha'“ peniaze na vtedaj&om Ministerstve zdravotníctva, konali sa tieto tábory
pravidelne v dvoj- a$ trojt#$d%ov#ch turnusoch. Sna$ili sme sa poskytnú' komplexnú
starostlivos', on zabezpe!oval lekársku a ja &peciálno-pedagogickú. Viedol som tím
&tudentov, ktorí robili terapie, nácvik jemnej i hrubej motoriky a organizovali
kultúrno-&portovú !innos'. Ke*$e som mal stále dobré kontakty na katedre, nebol
problém „doda'“ na túto akciu &ikovn#ch &tudentov. Táborov sa zú!ast%ovali rodi!ia,
najmä matky s de'mi. De% sme za!ínali spolo!nou rozcvi!kou a pokra!ovali rôznymi
zaujímav#mi !innos'ami, aby sa rodi!ia nau!ili, ako treba robi' s de'mi s Downov#m
syndrómom a mohli v tom pokra!ova' aj doma. Rodi!ia sa pritom nau!ili aj ve"a vecí
od seba navzájom. V realiza!nom tíme nech#bal ani psychológ a logopéd. (tudenti
in&pirovaní &kolou Montessori svojpomocne vyrábali pomôcky na rozvoj jemnej
motoriky. Niektoré z nich slú$ia e&te aj dnes tu na Javorinskej. Mám z t#chto
pobytov viac videozáznamov, ktoré by som chcel pripravi' na DVD, aby som ich
mohol ukáza' aj mlad#m, za!ínajúcim sociálnym pedagógom.

,,oo  vváámm  ttoo  ddaalloo??
Vlastne v&etko. Bola to pre m%a ve"ká &kola. Mal som mo$nos' zblízka spozna'
rodi!ov, ich starosti i radosti, preto$e v tomto podnetnom prostredí sa dokázali
uvo"ni' a vyrozpráva'. Ve"mi motivujúca bola pre m%a skuto!nos', $e táborov sa
zú!ast%ovali deti od 4 rokov, ale aj 12-ro!né a na nich bolo mo$né vidie' v#razné
pokroky – ako dozrievajú a ako sa u!ia nov#m zru!nostiam (mnohé z t#chto detí
majú dnes u$ vy&e 30 rokov a sú klientmi DSS na Javorinskej). U dospel#ch to u$ tak
nevidno, naopak, tam skôr mô$ete pozorova', ako sa nau!ené stráca a va&a práca
ide „dolu vodou“.

...ako by. )lovekom s ve!k%m „&“
PhDr. Jána &kotta najlep%ie poznajú jeho klienti z Domova sociálnych slu$ieb na Javorinskej ulici 

v Bratislave; stretávali sa tu s ním 25 rokov, ke' pôsobil vo funkcii riadite#a. Motivovali ho k mno$stvu
nov!ch projektov a podujatí, ktoré vytvorili z Javorinskej jedine"né zariadenie "asto in%pirujúce aj
in!ch k podobn!m krokom. Nasledujúci rozhovor pri príle$itosti jeho odchodu do dôchodku dáva

mo$nos( "itate#om Informácií ZPMP  pozna( niektoré dôle$ité medzníky a princípy jeho práce.

VV  rrookkuu  11998855  ssttee  pprrii&&llii  aakkoo  rriiaaddiittee""  ddoo  zzaarriiaaddeenniiaa  nnaa  JJaavvoorriinnsskkeejj,,  ddoobbuuddoovvaallii  ssttee  hhoo  
aa  rroozz&&íírriillii,,  zzrriiaaddiillii  ssttee  ttuu  ddeennnn##  ppoobbyytt  pprree  ddoossppeell##cchh  ss  mmeennttáállnnyymm  ppoossttiihhnnuuttíímm..  
VVtteeddyy  ttoo  bboolloo  pprrvvéé  zzaarriiaaddeenniiaa  ttoohhttoo  ddrruuhhuu  nnaa  SSlloovveennsskkuu..  AAkkoo  vvyyzzeerráá  ddoommoovv  
nnaa  JJaavvoorriinnsskkeejj  ddnneess??  
Rodi!ia vybavili, aby túto budovu dostali "udia s mentálnym postihnutím a ja som ju
pomáhal dostava' a zariadi'. Pôvodne som nastúpil ako riadite" Ústavu sociálnej
starostlivosti pre mláde$ na Lubinskej, ktor# sa neskôr zlú!il s t#m novovzniknut#m
na Javorinskej. Dnes je tu 56 klientov na dennom pobyte a 9 je na celoro!nom
pobyte. Prioritou sú pracovno-terapeutické !innosti, preto klienti pracujú v keramic -
kej dielni, dielni na v#robu ru!ného papiera !i dar!ekov#ch predmetov. Za posledné
obdobie sa mi podarilo zabezpe!i' v rámci projektov finan!né prostriedky na
vykurovan# skleník a „,arovnú záhradu“, ktorej dominantou je vy&e 50-metrová
skalka. Mám rados' z toho, $e sa mi podarilo nájs' a zapáli' pre vec *al&ích spolu -
pracovníkov, ktorí nad&ene zve"adili a skrá&lili cel# areál na Javorinskej. V$dy som 
sa sna$il, aby prostredie v domove bolo pekné. Ak je prostredie pekné, aj "udia sú
kraj&í, lep&ie sa im pracuje a komunikuje. Zalo$ili sme aj bylinkovú záhradu a do
budúcnosti uva$ujeme nad predajom citrusov#ch sadeníc zo skleníka a lie!iv#ch
byliniek zo záhrady. 

SSvvoojjuu  aakkttiivviittuu  ssttee  rroozz&&íírriillii  aajj  mmiimmoo  ssvvoojjhhoo  hhllaavvnnééhhoo  zzaammeessttnnaanniiaa,,  nnaapprr..  ppooddiiee""aallii  
ssttee  ssaa  nnaa  zzrriiaaddeenníí  cchhrráánneennééhhoo  bb##vvaanniiaa  vv  RRuussoovvcciiaacchh  aa  pplláánnuujjeettee  rroozz&&íírrii''  ssiiee''
ppooddppoorroovvaann##cchh  bb##vvaanníí..  AAkkéé  ssúú  vvaa&&ee  ddootteerraajj&&iiee  sskkúússeennoossttii??
Ke* dovolíte "u*om s mentálnym postihnutím „pri!uchnú'“ si k slobode, budete
prekvapení, ako sa doká$u rozvinú'. Rodi!ia sú príli& zvyknutí na zau$ívané
stereotypy a !asto nemajú potrebn# odstup, preto neveria, $e je to mo$né. Ukazuje
sa, $e treba robi' medzi nimi intenzívnu osvetu. Niektorí rodi!ia príli& ochra%ujú
svoje deti pred realitou $ivota, ktorú by mali pozna'. Moje doteraj&ie skúsenosti 
z Podporovaného b#vania Gerulata v Rusovciach (predt#m chráneného b#vania) 
sú pre m%a ve"mi in&pirujúce a sú vá$nou v#zvou do budúcnosti. Tvoria akúsi skratku
pri h"adaní ciest, ako na to. Napríklad, aby sa obyvatelia podporovaného b#vania
mohli bez problémov samostatne pohybova' v meste, musia ma' pri sebe v$dy
preukaz Z.P, mobil a k"ú!e od bytu. Tak#chto poznatkov za vy&e 15 rokov existencie
tohto b#vania je ve"ké mno$stvo. Som presved!en#, $e práve tieto poznatky mi
umo$nia zriadi' podporované b#vanie v byte pre dve obyvate"ky z Rusoviec, ktor#m
je b#vanie tam u$ „pritesné“. Skrátka, za !as pobytu v %om „vyrástli“ tak, $e sa
spolo!ne chceme pokúsi' o ich e&te samostatnej&í $ivot. 
Zo skúsenosti v zahrani!í, najmä v Belgicku viem, $e "udia s mentálnym postihnutím
b#vajú v chránen#ch b#vaniach (tieto zodpovedajú na&im teraj&ím podporovan#m
b#vaniam), ale aj v tak#ch podporovan#ch b#vaniach, pod ktor#mi rozumejú b#vanie
jednej a$ dvoch osôb vo vlastnom alebo prenajatom byte. V takom prípade podporu
dostávajú len vtedy, ak o %u po$iadajú zamestnancov agentúry pre podporované
b#vanie (napr. ak si nevedia poradi' s nejak#m problémom). Tieto agentúry
poskytujú podporu nielen "u*om so zdravotn#m postihnutím, ale s ak#mko"vek
znev#hodnením, vrátane pris'ahovalcov. 
Je na nás, aby sme v !o najkrat&om !ase prispeli k zriadeniu aj tak#chto slu$ieb 
(i ke* ich nebudeme naz#va' podporovan#m b#vaním).  



PPhhDDrr..  JJáánn  ((kkootttt  ((11995511))
Absolvoval &túdium &peciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte UK
v Trnave (1972-1977) – odbor psychopédia. Od roku 1977 a$ do roku
1985 pracoval ako odborn# asistent na katedre &peciálnej pedagogiky
PdF UK v Trnave. V#raznou mierou podie"al na rozvoji &tudentskej
vedeckej odbornej !innosti, bol spoluautorom u!ebn#ch textov pre
&tudentov a v#konn#m tajomníkom odborného !asopisu (peciálna
pedagogika. Takmer 10 rokov spolu s MUDr. Jozefom ,ernayom, CSc.,
organizoval tábory pre deti s Downov#m syndrómom a ich matky
v Dome ,S,K H. Dunanta v Mlyn!ekoch.    
Od roku 1985 do 30. novembra 2010 pôsobil ako riadite" Domova
sociálnych slu$ieb pre deti a dospel#ch, Javorinská 7a, Bratislava,
v sú!asnosti v zria*ovate"skej pôsobnosti Bratislavského samospráv-
neho kraja. V#razne sa podie"al na dokon!ení a zariadení budovy 
DSS na Javorinskej 7a  a vzniku denného pobytu pre dospel#ch "udí
s mentálnym postihnutím, zrekon&truovaní budovy deta&ovaného 
pracoviska DSS na Lubinskej 5. Jeho zásluhou sa v roku 1992 experi-
mentálne zriadilo v budove na Lubinskej 5 chránené b#vanie pre 
8 klientov. Po roku fungovania tento projekt kvôli legislatívnej 
nepripravenosti nemohol pokra!ova'. 
Patrí k zakladate"om ,esko-Slovenského hnutia &peciálnych olympiád,
kde pôsobil vo funkcii viceprezidenta (1990-1992) a Telov#chovnej
jednoty  pre "udí s mentálnym postihnutím Humanitas. Bol spoluza-
kladate"om Kres'anskej ligy pre pomoc mentálne postihnut#m na
Slovensku a od roku 1990 do roku 2006 jej &tatutárnym zástupcom.
Toto ob!ianske zdru$enie je zria*ovate"om a prevádzkovate"om
Podporovaného b#vania GERULATA v Rusovciach. Bol autorom a od -
born#m garantom mnoh#ch domácich i zahrani!n#ch projektov, napr.
Rovnaké pracovné príle$itosti pre v&etk#ch v spolupráci s flámskou
vládou a partnerskou belgickou organizáciou Eurokans (1994-1998),
Mí"niky pre sociálnu integráciu "udí s hendikepom(1999-2000) a Práca
pre v&etk#ch  (2001-2002) v rámci programu Leonardo da Vinci. 
Bol autorom projektu a hlavn#m organizátorom integrovan#ch &porto-
v#ch hier v stolnom tenise Gerulata Cup Rusovce, jedn#m zo zaklada-
te"ov  Folklórneho súboru Javor!ek pre tane!níkov a muzikantov
s mentálnym postihnutím v roku 1992. Súbor spolupracoval so &pi!ko-
v#mi bratislavsk#mi folklórnymi súbormi Bezanka a Lipa. Tento inte-
gra!n# projekt bol v roku roku 2000 vybran# Radou pre poradenstvo
sociálnej práci v spolupráci s British Know How Fondom medzi 
20 najkvalitnej&ích projektov sociálnych slu$ieb na Slovensku. 
Ako riadite" domova sociálnych slu$ieb sa ve"kou mierou zaslú$il 
aj o realizáciu *al&ích umeleck#ch projektov, najmä integrovan#ch
v#stav v#tvarn#ch a keramick#ch prác Bílá holubjenko poletuj nad
náma, Nitra 2001, Mesto v ktorom $ijem,  Bratislava 2007-2008,
Hlinená krása, Bratislava-Rusovce 2008, Folklór mojimi o!ami – Slnko
nad V#chodnou  pri príle$itosti Európskeho roku medzikultúrneho dia-
lógu 2008,  Bratislava-Rusovce, V#chodná, (trbské Pleso, Mojmírovce.
Bol aj spoluorganizátorom v#stavy GERULATA – rímsky vojensk# tábor
v Rusovciach, 2008. Naposledy bol odborn#m garantom integrovanej
v#stavy v#tvarn#ch prác a keramiky Anjeli!ku, môj strá$ni!ku v rímsko-
katolíckom kostole sv. Márie Magdalény z roku 1662 v Rusovciach pri
príle$itosti Roku kres'anskej kultúry 2010 na Slovensku, ktorú 
spestrili básne Milana Rúfusa z knihy s rovnomenn#m názvom.  
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PPoo  2255  rrookkoocchh  pprrááccee  aa  bbuuddoovvaanniiaa  ssaa  ddnneess  ss  JJaavvoorriinnsskkoouu  llúú!!iittee  aa  pprreenneecchhááttee  jjuu  ssvvoojjmmuu
nnáássttuuppccoovvii..  SSttee  ss  tt##mm  vvyyrroovvnnaann##??
Ke* som sem nastúpil mal som 34 rokov, teraz mám takmer 60. Predstavoval som si,
$e ke* odídem, zanechám tu nie!o, !o má &ancu sa rozvíja' *alej. V$dy som sa sna$il
spolupracova' s "u*mi vzdelan#mi vo svojom odbore. Preto som u$ na za!iatku prijal
&es' vysoko&kolsky vzdelan#ch absolventov &peciálnej a lie!ebnej pedagogiky, 
!o v tom období nebolo na Slovensku takou samozrejmos'ou. Toho som sa dr$al a$
dodnes, preto$e kvalitn# program a prácu mô$u odvies' len vzdelaní "udia. Toto je aj
odkazom pre môjho nástupcu. Jednoducho nastal !as „prepriaha'“ a túto káru musí
*alej potiahnu' niekto mlad&í. 

VVee""aa  vv##zznnaammnn##cchh  vveeccíí  ssaa  vváámm  ppooddaarriilloo,,  jjee  aajj  nniiee!!oo,,  !!oo  vváámm  nneevvyy&&lloo??
Je toho dos'. Nepodarilo sa mi napríklad zalo$i' divadlo – u$ som mal pre% aj meno
Javorinské naivné divadlo. V blízkosti DSS na Javorinskej toti$ b#vajú v#znamní
herci a re$iséri, skrátka "udia z brand$e, ktor#ch som chcel pozva' k tejto spolupráci.
A samozrejme aj &tudentov herectva. Mohli by tak vzniknú' zaujímavé integrované
vystúpenia, ktoré by iste obohatili ú!inkujúcich i divákov. Nedá sa ni! robi'. Mo$no
tento môj zámer zrealizuje niekto mlad&í.
Nepodarilo sa mi zrealizova' projekt Triangel, ktorého sú!as'ou malo by' podporo -
vané b#vanie v objekte na Starej Vinárskej. Nachádza sa v blízkosti budov DSS na
Javorinskej a Lubinskej a u$ dlh&í !as je nevyu$ívan#. Nemrzí ma a$ tak skuto!nos',
$e vysoko postavení "udia zo &tátnej správy nedodr$ali s"uby, ktoré mi dali, ale to, 
$e "udia s mentálnym postihnutím pri&li o mo$nos' b#va' v podporovanom b#vaní 
v peknom prostredí pod Slavínom.   
Ozajstné sklamanie z neúspechu som pocítil v roku 2004, ke* BSK, ktorého
predsedom bol v tom !ase pán )ubomír Roman, rozhodol o nerealizovaní projektu
„Nadstavba a rekon&trukcia objektu DSS pre deti a dospel#ch, Javorinská 7a,
Bratislava“. Tento projekt bol Rozvojovou bankou Rady Európy a Vládou SR
schválen# v roku 2003. I&lo takmer o 35 miliónov slovensk#ch korún. Pravdu
povediac, do tohto projektu som vlo$il ve"a svojho !asu i energie. /ia", vtedaj&ie
vedenie BSK tieto finan!né prostriedky pou$ilo na prístavbu iného zariadenia
sociálnych slu$ieb. Pochopite"ne, je mnoho *al&ích neúspechov, ale tieto
nevyhnutne sprevádzajú na&e úspechy.  

PPrree!!oo  vvááss  mmoottiivvuujjúú  ""uuddiiaa  ss  mmeennttáállnnyymm  ppoossttiihhnnuuttíímm??
Preto$e sú to pravdiví "udia, !isté du&e, ich myslenie nie je naivné, ale !isté – toto
!loveka $enie, nabíja... Pod"a m%a sú tu preto, aby nám ostatn#m ukázali, ak# má
by' !lovek s ve"k#m „,“. V poslednom !ase som bol kvôli mno$stvu povinností medzi
nimi málo, a tak sa te&ím na moje nové pôsobisko v Rusovciach, kde s nimi budem
trávi' ka$d# de%. 

-akujem za rozhovor.
AAddrriieennaa  PPeekkáárroovváá

VVee""aa  ssííll  ddoo  nnaasslleedduujjúúcciicchh  rrookkoovv,,  ppeevvnnéé  zzddrraavviiee  aa  ddoobbrrúú  mmoottiivváácciiuu  kk  **aall&&eejj  pprrááccii  
$$eelláá  rreeddaakkcciiaa  IInnffoorrmmáácciiíí  ZZPPMMPP..

Rozhovor



Z
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Delfinoterapia
pre deti s mentálnym postihnutím, telesn!m postihnutím, detskou mozgovou 
obrnou alebo autizmom pod#a metodiky A. G. Smoljaninova

Zo spôsobov, ktoré nám mô$e príroda poskytnú' pri h"adaní nov#ch mo$ností rozvíjania
alebo nápravy po&kodenia fyzického tela !i psychiky, mo$no vy!leni' také, ktoré obzvlá&'
efektívne vpl#vajú na "udsk# organizmus. Skúsenos' ukazuje, $e v terapii detí, ale aj
dospel#ch osôb s po&kodeniami pohybovej aj psychickej a komunika!nej oblasti sa
dosahujú v#znamné praktické v#sledky vtedy, ke* sa podarí spoji' tieto „prírodou
ponúkané“ spôsoby so &pecifick#mi metódami lie!enia, lie!ebnej rehabilitácie,
neuropsychofyzickej korekcie a &peciálnych neuropsychoeduka!n#ch intervencií. 

V poslednom !ase sa !oraz populárnej&ími stávajú také súbory terapeutick#ch
intervencií ako hipoterapia, canisterapia, felinoterapia !i delfinoterapia. Také zvieratá
ako kô%, pes, ma!ka !i delfín je 'a$ké predstavi' si v pokoji. Sú to dynamické tvory, ich
pohyby sa vyzna!ujú ladnos'ou a cie"avedomos'ou. Tieto zvieratá doká$u pod vedením
!loveka vyu$íva' svoje osobité vlastnosti. 
Delfinoterapiu mo&no definova% ako #peciálne upraven$ a kontrolovan$ kontakt
!loveka s delfínom, ktorého cie)om je nadobudnutie lie!ebného efektu. 
Asi nepovieme ni! prekvapujúce, ak za!neme v&eobecn#m blahodarn#m pôsobením
delfína na !loveka. Ak porovnáme pozitívne emócie, ktoré vznikajú pri stretnutí die'a'a
so psom !i ko%om, tak pri stretnutí s delfínom sú mnohonásobne vy&&ie. Natíska sa nám
otázka, pre!o je to tak. Pre!o tieto zvieratá dodnes rovnakou mierou fascinujú deti aj
dospel#ch? Na podklade !oho sa vytvárajú v#razne pozitívne emócie, ich lie!ebn# efekt 
a ktoré morfofyziologické osobitosti delfínov ho vyvolávajú? 
(pecifickou danos'ou delfínov je ich obrovské bioenergetické pole, resp. extrasenzo -
rika. V sú!asnosti u$ existuje ve"a prístrojov, ktoré ho doká$u zachyti' a zobrazi'. Toto
bioenergetické pole evidentne pozitívne pôsobí na "udí v okolí delfína. 
Ak# je poh"ad na svet o!ami delfína? Jeho zrak ako jeden zo zmyslov#ch orgánov nie je
prvorad#m analyzátorom prostredia, v ktorom $ije. V priezra!nej vode (v morskom
prostredí je zriedkavos'ou) vidia na 15-50 metrov. Preto sa pod"a vedcov svet delfínov
rovná svetu zvukov. Napriek tomu, $e delfíny patria medzi cicavce, ich spôsob vysielania
a prijímania zvukov je absolútne odli&n#. Hlas delfína má ve"k# repertoár tónov s vyso -
kou frekvenciou od 0,25 kHz a$ po ultrazvuky v rozsahu 80 a$ 220 kH. Vysielanie
ultrazvukového vlnenia do okolitého prostredia zabezpe!uje tzv. echolátor. Tak delfín
skenuje v&etko, !o sa nachádza v okolí a$ do vzdialenosti troch kilometrov. Ultrazvukové
vlnenie nielen vysiela, ale aj spä' prijíma jeho odrazy v priestore. Rozoznáva nielen
vzdialenos' od predmetu, jeho tvar, ve"kos', ale dokonca materiál a jeho hustotu. Vie, 
!i sa vo vode nachádza ryba, spadnutá lopta alebo choré die'a. Diagnostika ultrazvukom
je u$ dnes be$nou zále$itos'ou a boli publikované aj teórie a v#skumy jeho terapeutic -
kého vyu$itia. Práve pôsobenie delfínieho ultrazvuku sa vyu$íva aj v rámci delfinoterapie.

Anatolij G. Smoljaninov ako popredn# medzinárodne uznan# &pecialista vo svojich
prácach publikovan#ch v Nemecku, ,esku, Po"sku, USA, Slovensku, Rusku, Ukrajine
pribli$uje a popisuje pôsobenie delfínov a delfinoterapie na organizmus !loveka 
a osobitne na organizmus die'a'a s problémami, s poruchami zdravia, s po&kodením
pohybovej !i psychickej alebo komunika!nej oblasti. Je autorom populárno-náu!n#ch
publikácií t#kajúcich sa delfinoterapie, napr. Delfinoterapia pre deti (2008, 2009), 

ale aj hipoterapie - Hippoterapie pro d+ti s DMO (2009), ako
aj vedeck#ch publikácií zameran#ch na neurokineziterapiu
pre deti s po&kodením CNS (napr. Die Kinesiotherapie bei
infantiler Cerebralparese, Mníchov 2000). Delfinoterapia je
zaradená do komplexu lie!ebnej rehabilitácie a neuropsy -
chofyzickej korekcie detí s postihnutiami !i naru&eniami
spolu s in#mi aktivitami, resp. terapeutick#mi metódami,
ktoré majú v#razne interdisciplinárny charakter. Takto sa 
u detí dosahujú v#razné pozitívne v#sledky pôsobením
komplexu metód, ktoré na die'a vpl#vajú integrovane. 
Ich úlohou je nielen predchádzanie vzniku morfologick#ch
deformít alebo psychosociálnych patológií a následn#ch
porúch, ale aj navodenie psychickej pohody, relaxácie, 
ale zárove% aj motivácie a stimulácie.

Terapeutické ú)inky delfinoterapie:
Z h"adiska vplyvu na deti s DMO, mentálnym !i telesn#m
postihnutím alebo autizmom ide najmä o:
• pozitívne emócie,
• kinestetické vnímanie harmónie pohybov,
• harmonizáciu prejavov správania,
• tlmenie prejavov agresie,
• zlep&ovanie pozornosti, koncentrácie, vnímania,
• podporu lep&ieho rozvíjania procesov u!enia,
• podporu a rozvíjanie komunika!n#ch prejavov,
• pôsobenie na reflexné zóny (u$ pri prv#ch stretnutiach

delfín de'om bez akéhoko"vek pokynu trénera jemne
pyskom stlá!a nô$ky, dlane, 'uká im do brady, 
do oblasti bránice),

• motiváciu hrou (deti sa hrajú s delfínom, 
plávajú s ním, hád$u mu loptu a pod.),

• rozvíjanie pohybov#ch schopností die'a'a 
a priestorovej orientácie,

• podporu budovania kontaktu s rodi!mi, 
in#mi de'mi a personálom.

Delfinoterapia má ú!inok aj na zlep#ovanie procesov
vnímania, u!enia a komunikácie.
Pri delfinoterapii sa die'a'u poskytuje ve"ké mno$stvo
nov#ch podnetov, ktoré pôsobia stimulujúco na mozog 
a CNS. Delfín a sám proces delfinoterapie (zú!ast%ujú sa 
ho aj terapeut, tréner delfína, ako aj rodi!ia a súrodenci
postihnutého die'a'a) dodáva die'a'u podnety naozaj pre
v&etky zmysly a t#m priamo pôsobí na prácu mozgu a CNS.
Spome%me na slová Komenského: „Ni! nie je v mozgu, !o
nepre&lo cez zmysly.“ Delfín sa die'a'a dot#ka, die'a ho
vidí, po!uje jeho zvuky, vníma vlny ultrazvukov, ktoré delfín
vysiela. Delfín predstavuje pre die'a ve"k# motiva!n# prvok
– pri'ahuje záujem die'a'a, nenásilne ho v'ahuje do rôznych
aktivít (napr. die'a sa ponorí do vody, za!ne sa vo vode

!"apka', niektoré deti neskôr aj plávajú), sústre*uje na seba
jeho pozornos'. Delfín vyvoláva u die'a'a tú$bu a cielenú
snahu pohybova% sa. U die'a'a sa zintenzív%ujú procesy
vnímania, koncentrácie. Jednozna!ne sa stimuluje
komunikácia die'a'a a emocionálna sféra. Die'a má nové
zá$itky spojené s príjemn#mi pocitmi, emóciami a samo sa 
s rados%ou chce s delfínom hra'. Okrem toho die'a získava
cel# rad nov#ch poznatkov o tom, ako delfín vyzerá, aká je
jeho ko$a na dotyk, ako pláva a !o v&etko iné vo vode robí
at*. ,i$e – v procese delfinoterapie okrem jej lie!ebného
ú!inku nesporne dochádza aj k rozmanitej podnetovej
stimulácii die'a'a a rozvíjajú sa jeho procesy u!enia. 
V procese delfinoterapie sa tak stimuluje aj rozvíjanie
pohyblivosti die'a'a, jeho zmyslov, vnímania, sústredenia,
pamäti, pozornosti, myslenia, re!i aj sociálnych vz'ahov.
Pri delfinotarapii nejde o bezmy&lienkovité hranie sa !i
plávanie s delfínom. Tak ako ka$dá metóda aj táto terapia
má svoje etapy a metodiku, ktorú v tomto prípade Smolja -
ninov na podklade dlhoro!n#ch skúseností vypracoval 
a vedecky i prakticky overil, a to v delfináriu v Partenite 
a v (tátnom oceanáriu v Sevastopole. V sú!asnosti
delfinoterapiu realizuje v Levadijskom delfináriu na Jalte.
Okrem svetovo uznávan#ch &pecialistov na chov delfínov 
v podmienkach delfinária a trénerov delfínov Andreja 
V. Kalganova a Viktora A. Kalganova spolupracuje s univer -
zitn#mi odborníkmi z viacer#ch odborov – univerzitn#mi
profesormi B. A. /uridom (odbor morská biológia), 
T. P. Viskovatovou (psychológia a patopsychológia), 
A. P. ,uprikovom (detská psychiatria) a s autorkou 
tohto príspevku (odbor &peciálna pedagogika).

Delfinoterapia ako sú)as. 
Programu Ruka – Mozog ©
Nov# autorsk# Program RUKA – MOZOG © autorov 
A. G. Smoljaninova a A. Van!ovej je postavená na báze
interdisciplinárneho prístupu a tímovej kooperácie 
a vyu$íva komplex nov#ch, inova!n#ch a pomerne vysoko
efektívnych &pecifick#ch neuropsychofyzick#ch a neuropsy -
choeduka!n#ch intervencií, korekcií a terapií. Metodika
integruje rehabilita!né, korek!né, stimula!né, terapeutické,
eduka!né a poradenské postupy.

V$chodiskami Programu RUKA – MOZOG © sú:
•klasická neurofyziológia a teória N. Bern&tejna o &tádiách

budovania pohybov a v#vinu pohybovej sféry,
•poznatky z oblasti humánnej biomechaniky,
•moderné prístupy neuropsychológie a neurofyziológie 

so zameraním na ran# a pred&kolsk# vek,
•moderné prístupy psychofyziológie, psychológie u!enia 

a aplikovanej psychológie s dôrazom na feedbackové teórie,
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•aplikácia celostného (holistického) prístupu 
k ponímaniu fenoménu !loveka s postihnutím,

•aktuálna &peciálno-pedagogická teória edukatívnej
rehabilitácie a teória komunikácie,

•interdisciplinárny prístup a tímová kooperácia,
•vyu$ívanie komplexu neuropsychofyzick$ch a neuro -

psychoeduka!n$ch intervencií, korekcií a terapií,
•integrovanie rehabilita!n#ch, terapeutick#ch, stimula! -

n#ch, korek!n#ch, eduka!n#ch a poradensk#ch postupov,
•pokus o prinavrátanie anomálneho v#vinu postihnutého

die'a'a (jednotlivca) do rámca daného evolu!ne platn#mi
zákonitos'ami.

Cie)om programu je korekcia (náprava) postihnut#ch
oblastí, rozvíjanie motoriky a pohybovej oblasti, psychick#ch
funkcií a re!i, harmonizácia a podpora komplexného
rozvíjania detí a mláde$e so zdravotn#m postihnutím.
Program komplexného rozvoja a podpory detí a mláde$e 
s 'a$k#m zdravotn#m postihnutím RUKA – MOZOG ©
akceptuje aktuálne filozofické, etické a právne postoje, 
ako aj moderné a v#skumom získané odborné poznatky.
Program prispieva formou realizácie modern#ch, nov#ch 
a originálnych vedecky overen#ch intervencií ku komplex -
nému rozvoju a zlep&ovaniu fyzickej, psychickej i sociálnej
dimenzie kvality $ivota detí a mláde$e so zdravotn#m
postihnutím. 

Program a metodika RUKA – MOZOG © sa zameriava najmä na:
• neuropsychoeduka!né intervencie,
• #peciálne stimulácie motoriky, senzoriky, 

komunikácie a psychick$ch funkcií,
• neurodynamickú korekciu re!i pri organickom

po#kodení CNS,
• terapie a tréning komunikácie u osôb s telesn$m 

a mentálnym postihnutím,
• programy rozvoja komunika!n$ch spôsobilostí osôb 

so zmyslov$mi postihnutiami,
• neuropsychofyzickú korekciu v$vinu postihnutého

die%a%a s vyu&itím #peciálnych trena&érov vyvinut$ch
priamo na ú!ely adresného pôsobenia na nervové
#truktúry a nervovo-svalov$ systém osôb 
s postihnutiami v psycho-fyzickej a motorickej oblasti,

• neurokineziterapiu,
• neuroterapie na báze biologickej spätnej väzby

(neurofeedback, neurotréning, EEG -biofeedback),
• moderné psychofyziologické intervencie a terapie 

na báze prístrojov$ch metód.

Nov# autorsk# originálny program RUKA – MOZOG ©
vypracovan# na korekciu v#vinu a komplexnú rehabilitáciu
detí s po&kodeniami CNS (napr. mentálne postihnutie,

detská mozgová obrna, telesné postihnutia, poruchy re!i 
na podklade po&kodenia CNS), ale aj s poruchami ako
autizmus, ADHD, poruchy pozornosti !i správania sa
realizuje v rámci Európskeho psycho-neuro-eduka!ného
laboratória EPSYNEL.
Smoljaninov sa odborne delfinoterapii venuje u$ dvanásty
rok. Po!as tejto práce dospel k nieko"k#m zaujímav#m
v#sledkom a postrehom. Hovorí, $e „nie je mo$né nev&imnú'
si, $e u detí sa po!as stretnutí s delfínmi mení celkov#
emocionálny podklad. Deti boli po!as d%a veselé, bez
negatívnych zmien nálad a známok únavy. Sp+%ali vidite"ne
vä!&ie fyzické nároky (cvi!enia v rámci neurokineziterapie),
v noci pokojne spali. Vyskytlo sa aj v#razné pozitívne
napredovanie u detí s poruchami re!i, napriek tomu, 
$e v tomto smere neboli realizované $iadne &pecifické
logopedické cvi!enia.“
Na základe informácií od rodi!ov sa u detí s poruchami
zaznamenáva v#razné zv#&enie komunikatívnosti,
prebudenie záujmu o okolie, harmonizácia prejavov
správania, zv#&ená spolupráca pri neurokineziterapii, ale aj
be$n#ch ka$dodenn#ch !innostiach. Zlep&uje sa pohybová
oblas' vrátane pohybov (motoriky) re!ov#ch orgánov,
reagovanie na podnety a pokyny, orientácia v okolí.
Po!as Smoljaninovej praxe delfinoterapiu pod"a jeho
metodiky absolvovalo viac ako 380 detí s niektorou zo
spastick#ch !i hypotonick#ch foriem detskej mozgovej
obrny, s Downov#m syndrómom, s mentálnym postihnutím,
autizmom, nehovoriacich. U 93 % detí bolo spozorované
v#razné zní$enie patologick#ch prejavov u$ na 4. – 5. de%
stretnutí s delfínom. 
Delfinoterapia realizovaná A. Smoljaninovom trvá desa'
dní. K &pecifikám metodiky jeho práce patrí „individuálno-
skupinová“ technológia terapie. To znamená, $e k delfínom
spolu s de'mi majú prístup aj ich rodi!ia. Zatia" !o je 3-5 detí
vo vode s delfínom a rodi!om, ostatné deti s rodi!mi sedia
na okraji bazéna a sledujú ich. Prítomnos' rodi!a dop+%a
celkovú psychickú pohodu die'a'a a znamená pre% stabilnú
zónu jeho bezpe!ia, istotu. Táto metodika poskytuje aj 
v prípade negatívnych reakcií die'a'a (strach, z"aknutie,
napitie sa vody a iné) mo$nos' r#chlej v#meny detí vo vode,
bez zbyto!n#ch stresov#ch situácií. Ak sa die'a nebojí a je
vo vode pokojné, zotrváva v nej cca 20 – 30 minút. 

Informácie a kontakty: www.kinezisklub.sk;
tatiana.morochovicova@gmail.com

Prof. PaedDr. Alica Van!ová, CSc.
Pedagogická fakulta UK v Bratislave

Katedra &peciálnej pedagogiky
e-mail: vancova@fedu.uniba.sk
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Z ohlasov rodi)ov o v%sledkoch delfinoterapie:
Lacko 4 roky (DMO)
„Lacko sa narodil pred!asne v 29. t#$dni. Ke* mal 1 rok, 
tak mu diagnostikovali DMO - spastickú kvadruparézu 
s diskinézami. K Anatolijovi Smoljaninovi sme prv#krát
pri&li, ke* mal Lacko 14 mesiacov. Vtedy nám povedal, $e je
to ve"mi vá$ny stav a treba s ním ve"mi ve"a pracova'. Lacko
bude ma' 4 roky a na delfinoterapii sme boli tohto roku
prv#krát, hoci cvi!íme u$ od februára 2006. V$dy po
konzultácii s p. Smoljaninom sme sa dohodli, $e na to e&te
nie je (resp. v r. 2007 e&te nebol) pripraven#. Bol príli&
mali!k# a ve"mi chor"av#. Ve"mi si vá$im p. Smoljaninova 
za to, ako jednotlivo pristupuje ku ka$dému die'a'u, k jeho
schopnostiam a mo$nostiam zvládnu' danú terapiu.
Nakoniec sme sa do!kali a v auguste 2008 sme absolvovali
delfinoterapiu. Lacko bol ú$asn#, krásne spolupracoval 
a ve"mi sa te&il z prítomnosti delfínov. Zatia" je asi skoro
hovori' o v#sledkoch, ale u$ teraz je vnímavej&í, za!ala sa
prejavova' jeho povaha, za!al chápa', !o od neho chceme,
po&le pusu, zak#va pápá a lep&ie spinká, !o bol doteraz
ve"k# problém. Oplatilo sa !aka'.“

(Lucka – mama Lacka, Slovensko)

Emka (DMO)
„Ne$ sme za!ali terapiu u Anatolija, tak Emka bola
uplakané, vystra&ené a ve"mi nedôver!ivé diev!atko.
Prestala plaka' pri terapii, nemá strach z nov#ch alebo
cudzích "udí. Berie si do rúk veci, jedlo, je omnoho vníma -
vej&ia, !o potvrdili aj neurológ a rehabilita!ná lekárka.
Za!ala sa pretá!a' zo strany na stranu a z chrbta na bru&ko.
Delfinoterapia nás posunula e&te o obrovsk# krok *alej 

- (r. 2007) - Emke sa rozviazal jazyk -pou$ívala asi 10 jedno -
duch#ch slov pravidelne (ham, aj ja, mama, hej, tato, ne...).
Po auguste tohto roku (2008) u$ spája krátke vety (kde
ide&? pôjdem aj ja?...) - a opakuje takmer v&etko. Jej
psychika sa kone!ne zázra!ne na&tartovala. V&etko dookola
ju ve"mi zaujíma. Aj tieto zmeny potvrdili aj na&i o&etrujúci
lekári.“

(Andrea – mama Emky, Slovensko)

Vojtek, 15 rokov (DMO)
„Môj syn Vojtek sa narodil s diagnózou detská mozgová
obrna. Ke* mal 6 rokov, dostali sme sa k pánovi Smoljani -
novi na konzultáciu. Od toho momentu sa periodicky
zú!ast%ujeme lie!enia a rehabilitácie. Vojtek tie$ absolvuje
aj domáce programy. Za obdobie 7 rokov vidíme systema -
tické zlep&ovanie jeho stavu. Pred stretnutím s Dr. Smol -
janinovom Vojtek nedokázal chodi', kresli', písa', ve"mi
'a$ko rozprával. Teraz má 15 rokov, chodí a behá prakticky
ako zdrav# !lovek, je úspe&n# v &kole, venuje sa aj &portu.
Za cel# ten !as sme vyu$ívali komplexnú neurokineziterapiu
a delfinoterapiu Dr. Smoljaninova. Nemám dostatok slov
v*aky pre pána Smoljaninova a jeho spolupracovníkov, ktorí
doslova zachránili $ivot môjmu synovi Vojtekovi. -akujem aj
za celú moju rodinu.“

(otec Vojteka, Ko&alin, Po"sko)

Kristian, 14 rokov (DMO)
„Kristian je môj syn s detskou mozgovou obrnou, hyperkine -
tickou formou, 14 rokov. Na prvom stretnutí s delfínom
ledva udr$al plutvu delfína dvoma rukami s pomocou nás,
rodi!ov. Po 4 stretnutiach sa vidite"ne zmen&ili hyperkinézy,
syn bez vä!&ích problémov chytil a dr$al plutvu delfína
jednou rukou bez pomoci. V tom istom !ase sa zlep&ili aj iné
motorické v#kony (kreslenie, pitie).“

(mama Kristiána, Brémy, Nemecko)

Branko (autizmus)
„Môj syn Branko má 'a$kú formu autizmu. Nerozpráva, 
bol ve"mi agresívny, nedokázal samostatne vykonáva'
hygienické potreby, potreboval 24 hodín denne starost -
livos' a dozor. U$ po prvom kurze delfinoterapie sa zlep&ili
jeho snahy o rozprávanie a záujem o in#ch "udí a deti, ale
hlavne ustúpila agresivita a za!al samostatne chodi' na
toaletu. Preto na delfinoterapiu chodíme aj na*alej a stav
sa zlep&uje.“

(mama Branka, Slovensko)
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Po konferencii Spolo)ne proti diskriminácii 
!udí s mentálnym postihnutím... 
Ka$d# má právo hovori' za seba – ke* som po!ula tieto slová na predná&ke Davida
Torwilla, spomenula som na svoju Agne&ku. Vidím ju, ke* bola e&te malá. Asi vo
svojich troch rokoch za!ala hovori', ale nie ka$d# jej slovám rozumel. Bola
priate"ská, dávala svoju vô"u najavo, no niekedy to bolo zábavné. Ve"a sme sa spolu
smiali. Napriek tomu, $e sme nevedeli, !o nás !aká, sna$ili sme sa cíti' dobre a $i'
pre danú chví"u. Raz, ke* sme s priate"mi trávili príjemné chvíle s Agne&kou sediac

5. ro)ník olympiády Ná"ho domu
14. 10. 2010 sa v (portovej hale v Spi&skej Novej Vsi u$ po piatykrát rozhorel
olympijsk# ohe%, ktor# v tento de% zdru$oval &portovcov s mentálnym postihnutím
zo Spi&skej Novej Vsi a okolia. Toto netradi!né &portové podujatie organizovalo
Zdru$enie na pomoc "u*om s mentálnym postihnutím v Spi&skej Novej Vsi 
s podporou Ko&ického samosprávneho kraja a ostatn#ch sponzorov, ktor#m touto
cestou *akujeme. 
Za&portova' a zmera' sily si pri&li &portovci z DSS Domovina z Hodkoviec, z DSS 
sv. Jána z Boha zo Spi&ského Podhradia, zo Spojenej &koly na Fabiniho ul. zo
Spi&skej Novej Vsi a z ná&ho DSS Ná& dom zo Spi&skej Novej Vsi. Sú'a$iaci sú'a$ili 
v dvoch základn#ch kategóriách, najprv ako jednotlivci – ka$d# sám za seba 
a potom ako dru$stvá, v ktor#ch bolo cíti' predov&etk#m kolektívny duch a jednotu. 
Na&e pozvanie prijal aj primátor mesta Spi&ská Nová Ves PhDr. Ján Vo"n# PhD. a pri
príle$itosti $ivotného jubilea na&ej pani riadite"ky Bc. )ubice Cehlárovej odovzdal
*akovn# list za aktívnu a obetavú prácu pre ob!anov mesta – pre "udí s mentálnym
postihnutím v Spi&skej Novej Vsi.
Bol to pre v&etk#ch ve"k# de%, ke*$e sme sa mohli opä' po roku stretnú' so svojimi
priate"mi a známymi z ostatn#ch zariadení. (portovci nám znovu dokázali svoju
odvahu, &ikovnos', trpezlivos' a odhodlanie zdoláva' preká$ky a bariéry, dosahovali
v#borné &portové v#sledky, za ktoré boli najlep&í z nich ocenení. My v&ak vieme, 
$e „kto ví'azí nad "u*mi je mocn#, ale kto ví'azí sám nad sebou je najmocnej&í“. 
V duchu tejto my&lienky a s rados'ou v srdci sa ú!astníci olympiády rozi&li domov 
a my im prajeme ve"a úspe&ne zvládnut#ch $ivotn#ch zápasov, a veríme $e sa takto
budeme môc' na olympiáde Ná&ho domu stretnú' aj o rok. 

MMggrr..  KKaattaarríínnaa  BBoorroonnoovváá  
ZPMP – DSS Ná& dom, Spi&ská Nová Ves

na koberci obklopení hra!kami, vyzvali ma priatelia, 
aby som im prekladala dcérkinu re!, lebo jej chcú aj oni
porozumie'.
Tlmo!ila som jej re! a postupne jej za!ali rozumie' aj iní.
Teraz je z nej ve"ká sle!na. Ako 23-ro!ná ukon!ila
praktickú &kolu. Od septembra 2010 je doma, preto$e 
sa u$ nechce vráti' do denného stacionára. Mo$no by aj
chcela, keby tam bolo pre %u zaujímavé zamestnanie.
Porozpráva' sa mô$e aj v klube. To je pre %u zatia"
posta!ujúce.
Zdravotné problémy sú na*alej sú!as'ou Agne&kinho
ka$dodenného $ivota. Stará sa o %u viacero odborníkov:
Berú ju rovnako ako ostatn#ch pacientov, ktorí nemajú
komunika!né problémy. Dokonca jej vykajú. Nepova$ujú
ju za die'a, ale za partnera. O svojich problémoch hovorí
sama. ,ím *alej t#m menej hrám úlohu jej tlmo!ní!ky.
Sama ma presved!ila, $e doká$e rie&i' svoje úlohy bez
cudzej pomoci. Niekedy predsa len potrebuje
starostlivos' druhej osoby, napríklad nevedela by si
aplikova' o!né kvapky. Rodina, priatelia, odborníci ma
nau!ili ju prija' takú, aká je a podporujú ju dodnes. Pri
rozhodovaní tie$ potrebuje pomoc podporujúcej osoby.
Ka$d# !lovek sa ob!as ocitne v situácii, ke* potrebuje
poradi' – kúpi' auto, uzatvori' zmluvu s pois'ov%ou – aj
ja na to potrebujem poradcu. Tak#mi poradcami sme aj
my rodi!ia pre na&e deti s postihnutím. Nikto v&ak nie je
nenahradite"n#. Mali by sme si to uvedomi', a k#m máme
na to silu, mali by sme ich nau!i', !o je treba. Ako? Mali
by sme ich zapoji' ich do $ivota komunity, da' im &ancu
$i' $ivot, ktor# $ijú oby!ajní "udia. Mali by sme s nimi
chodi' na nákupy, aby to raz dokázali samé, chodi' do
kina, do divadla, aby ich spoznali aj iní.  
Ako trávi svoj !as moja Agne&a? Má svoje zá"uby ako
hocikto in#. Rada pozerá seriály. Doká$e by' sama, ale
predsa len má pri tom rad&ej spolo!nos', lebo sa mô$e 
o tom porozpráva'. Má rada hudobné kapely, rada po!úva
hudbu alebo pí&e texty piesní do po!íta!a. Ka$d# piatok
u$ roky kupuje isté noviny, jedny babke a *al&ie pre seba.
Má rada aj recepty. Niekedy aj spolu varíme. V$dy mi
povie, na !o má chu' a doká$e na to nakúpi' aj potraviny.
V praktickej &kole to bolo be$né, ale k#m ma o tom
nepresved!ila pani u!ite"ka, neverila som tomu. Moja
priate"ka mi vravela, $e nepomô$eme na&im de'om t#m,
$e im budeme klás' jedlo na tanier, ale t#m, $e ich
nau!íme, ako to majú robi'. V&etko !o platí pre v#chovu
zdrav#ch detí, platí aj pre deti s postihnutím. Nerobme 
z nich „ve!né deti“, t#m toti$ ubli$ujeme aj sebe.
Obdivujem schopnos' svojej dcérky, ako sleduje termíny

náv&tev u lekára !lenov celej na&ej rodiny, a vopred nás
upozor%uje, aby sme ich nezabudli. Pozná dátumy naro -
denín a menín svojich priate"ov, a v$dy vie, ak#m darom
ich pote&i'. Jej vnútorn# svet sa prejavuje vo v#tvarn#ch
prácach, sú plné rôznych farieb a !asto ich oce%ujú na
v#stavách doma aj na celo&tátnej úrovni. Ja som nikdy
nevedela ma"ova' tak, ako to doká$e ona.
Nikdy som jej nenútila obliec' si to, !o si nepriala, má
svoj vkus. Rada s %ou nakupujem aj oble!enie, lebo vyjde
s peniazmi, !o má v dispozícii, a vyberie si to, !o naozaj
potrebuje a !o jej pristane.
V&etky moje postrehy mi pomáhajú porozumie' aj jej
priate"om z klubu ZPMP. Majú sa vzájomne radi napriek
tomu, $e niekedy dôjde aj ku konfliktom, nu$ nedá sa to
bez nich, ale aspo% získajú skúsenosti, ako rie&i' problémy.
K#m kluby dôchodcov sú u nás samozrejmos'ou, kluby
pre "udí s mentálnym postihnutím a ich priate"ov sú
zriedkavé. Na&'astie, v Dunajskej Strede sa o na&om
klube dozvedá !oraz viac ob!anov, a tak sa tento klub
hádam stane samozrejmos'ou aj pre ostatn#ch.
Ke* kultúrny súbor Agapé pripravuje program na verejné

vystúpenie, mladí umelci po!úvajú len svoju &éfku, pani
u!ite"ku Anikó Uher z centra vo"ného !asu. Je to pekn#
príklad pre nás zdrav#ch, $e "udia s MP majú rezervy aj 
v intelektuálnych schopnostiach. Chcú sa u!i' a v*aka
vhodnej pomoci to zvládnu. Obdivujem ich vytrvalos',
snahu sa nau!i' nie!o, !ím robia rados' nielen sebe, ale
hlavne niekomu, kto ich miluje, a koho tie$ majú radi. 
My rodi!ia sme ve"mi v*a!ní pani u!ite"ke, lebo s nimi
doká$e ú$asné veci. Uva$ovanie je sú!as'ou ich ka$do -
denného $ivota, ako aj slobodná vo"ba, !o chcem a !o
nechcem jes', !o chcem robi' a s k#m sa chcem kamaráti'
!i kam chcem práve teraz ís' s kamarátkou...
Úspe&nos' na&ej práce je zmerate"ná. ,ím? Spokojnos'ou
na&ich mlad#ch. Vidia ju aj na&i susedia, známi a takmer
ka$d#, kto je s nimi v kontakte. Zbúra' predsudky konzer -
vatívnych "udí, najmä úradníkov, nedoká$eme naraz.
Zmena myslenia e&te chví"o!ku potrvá. Vinu na tom má 
aj minul# re$im, ktor# pre "udí s postihnutím vybudoval
ve"ké in&titúty na okraji sídiel, akoby ich bolo treba
izolova' pre infek!né ochorenie. Cel# $ivot $ili pod"a
ústavného re$imu bez mo$nosti rozhodova' sami za seba
v jednoduch#ch veciach ka$dodenného $ivota. To je to,
!o my rodi!ia u$ nechceme pre svojich mlad#ch. Oni nie
sú iní, iba $ivotná situácia je iná a iné sú aj na&e
mo$nosti pomoci. Pre!o by sme im nepomohli!

Ágnes Cséfalvay

Zo #ivota miestnych ZPMP
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Poh!adnica z Talianska
„Srde!n# pozdrav z Lido di Jesolo Vám zasiela...“ Toto bol naj!astej&í text
poh"adnice, ktorú odosielali !lenovia ZPMP z Trnavy v júli tohto roka zo svojej
t#$d%ovej dovolenky.
Zdru$enie na pomoc "u*om s mentálnym postihnutím v Trnave oficiálne existuje od
r. 1993. Je nás okolo 200. Jedni prichádzajú, iní odchádzajú... Spája nás
starostlivos' o na&e deti s mentálnym alebo kombinovan#m postihnutím. Je to
úväzok na cel# $ivot. A tak bojujete za die'a, za seba a ide to 'a$ko, ke* vás za jednu

Klub ZPMP v Dunajskej Strede
Volám sa Roman Mi!lo a do klubu pre "udí s mentálnym postihnutím chodím u$
„nejak#“ ten rok ako dobrovo"ník. Za to dlhé obdobie, !o vypomáham, by som mohol
pospomína', aké rôzne !innosti a aktivity sa pre deti a mláde$ urobili. Jednoducho,
pestré vyplnenie vo"ného !asu, ur!ite si ka$d# pri&iel na svoje.
Nedalo mi nev&imnú' si rados' na tvárach v&etk#ch zú!astnen#ch, ke* sa stretli 
a $ivo debatovali o tom, !o majú nové a !o zaujímavé sa odohralo, odkedy sa
naposledy videli. Majú navzájom dobré vz'ahy a sú ve"mi &'astní, ak mô$u ostatn#m
ukáza' svoju &ikovnos'. V#sledkami ich zru!nosti sa potom zvyknú vyzdobova' 
a zútul%ova' spolo!né priestory. Príkladom pre vhodnú dekoráciu sú napríklad
ma"ované dielka – visiace na stenách mi pripomínajú okná do rí&e fantázie. 
Samozrejme, $e sú medzi &ikovn#mi e&te &ikovnej&í. Hne* to vysvetlím. Pred rokmi
by som nebol povedal, $e by sa aj po!íta!e mohli sta' zdrojom zábavy, pou!enia 
a roz&irovania rôznych schopností, hlavne mentálnych. Hoci pracujem preva$ne 
v kancelárii klubu, zvyknem sa venova' mlad#m nad&encom po!íta!ovej techniky.
Sta!í im párkrát poukazova', !o ako funguje a ich vlastná zvedavos' ich núti zvláda'
aj 'a$&ie úkony, napr. vyh"ada' si rôzne informácie, pozera' videoklipy !i dokonca
chatova'. Samozrejme, $e t#m myslím, $e zvládajú Internet. 
Viem, $e by chceli zvláda' ove"a viac. Zaujímajú sa o veci, ktoré sú spojené 
so skuto!n#m $ivotom, kde to u$ nie je hra, ale ka$dodenné povinnosti: 
by' samostatní, môc' pracova' a vedie' si zarobi' peniaze.
Klub ZPMP sa sna$í vytvori' podmienky, aby sa formou hry mali mo$nos' pripravi' sa
do $ivota. Bohu$ia", nesta!í by' dostato!ne nad&en# pre vec, ke* plány hatí kopa
in#ch faktorov, ktoré sa 'a$ko ovplyv%ujú.

Roman Mi!lo

ruku dr$í „nedá sa“ a za druhú „ono nevie“. Vtedy závidíte Donovi Quijotovi. Dobre
padne pomoc priate"a, ktor# vie a chce pomôc' a hlavne chápe, napr. aj pocit
&'astia, ktor# vás obleje, ke* nákup v hypermarkete prebehol bez problému alebo
únavu, ke* sklá%ate hlavu na vankú& a de% pre&iel bez toho, aby krehká du&a vá&ho
die'a'a dostala ranu od $ivota.
A du&a sa 'a$ko hojí. Telo poslúcha o nie!o lep&ie, ale aj jemu treba pomôc'. Ve"mi
v*a!ne a plní o!akávania zbalíte veci a vyberiete sa na rekondi!n# pobyt, kde sa
va&e die'a sna$í z$i' s "u*mi na plá$i, vyhrieva sa a lie!i si telo, uvo"%uje k+by a cíti
sa také rovnako zdravé ako v&etci naokolo. Zrazu ste &'astní, aspo% chví"u... A tá
kára plná obáv, starostí, ale aj bolestnej radosti nie je taká 'a$ká. A preto pí&ete:
“Srde!n# pozdrav...“

MUDr. Kubániová Mária, !len ZPMP Trnava

SuperNova 2010
Prv# ro!ník sú'a$e talentov pod názvom SuperNova 2010 sme po nultom a skú&ob -
nom ro!níku usporiadali v spolupráci so ZPMP Nádej v Poprade. Po dohode s pred -
sední!kou zdru$enia Mgr. Agnesou Zelenou sme vyu$ili aj priestory zdru$enia na
v#stavu v#robkov miestnych zdru$ení. No najvä!&iu pozornos' venovali na&e talenty
svojim vystúpeniam v sú'a$nej !asti samotného finále. Vo Ve"kom finále SuperNovy
2010 sa predstavili spevom, tancom a prednesom sú'a$iaci z jednotliv#ch zdru$ení
ná&ho regiónu, a to z Popradu, Ke$marku (dve skupiny), Pre&ova, Stropkova 
a z Vranova nad Top"ou, spolu vystúpilo 40 finalistov v 6 blokoch – a bol to
fantastick# zá$itok! Zví'azili v&etci! Mne sa najviac pá!il skvel# Bohdan Beck 
s baletn#m vystúpením v sprievode piesne „Rozvíjej se poupátko“. Ka$d#
reprezentant dostal krásny diplom, keramickú so&ku a sadu na ma"ovanie, prípadne
ply&ovú hra!ku priamo z rúk predsední!ky poroty PhDr. Terézie Sema%ákovej, 
PhD. Celú akciu podporili: Ministerstvo kultúry SR, Hotel Tatra, firmy Uniplast 
a Dynamic LP, organiza!ne aj v&etci dobrí "udia zo ZPMP Nádej Poprad a Chránenej
dielne Dúha. V&etk#m úprimne *akujeme! 

Mgr. Tomá# Mi(o, riadite" KPC ZPMP v PK, n. o., Vranov nad Top"ou

Zo #ivota miestnych ZPMP
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Úvod
Starnutie je prirodzenou sú!as'ou "udského $ivota,
priná&a so sebou mnoho zmien v oblasti fyzickej,
psychickej aj sociálnej. ,asto sa naz#va aj jese%ou $ivota.
Uvedomenie si a pochopenie zmien prebiehajúcich 
u starnúcich "udí umo$%uje h"ada' správny &pecifick#
prístup. U "udí s mentálnym postihnutím musí by' prístup
e&te &pecifickej&í, lebo sa sumujú problémy vypl#vajúce 
z prirodzeného starnutia a mentálneho postihnutia.1

V#znam etick#ch problémov v medicíne a zdravotníctve
na za!iatku 21. storo!ia narastá. Súvisí to s r#chlym 
a$ revolu!n#m napredovaním biomedicínskych vied 
a prienikom najmodernej&ích biologick#ch a informa! -
n#ch technológií a prístrojovej techniky nevídaného
v#konu a mo$ností a$ priamo k lô$ku pacienta. S naras -
tajúcou efektívnos'ou modern#ch diagnostick#ch 
a lie!ebn#ch metód, s mo$nos'ou ovplyv%ovania
celulárnych, molekulárnych a nakoniec i genetick#ch
mechanizmov chorôb sú neraz spojené nepredstavite"né
zdravotné a sociálne riziká. Sú!asne prichádzajú na rad aj
otázky o oprávnenosti aplikácie t#chto nov#ch poznatkov
a postupov u !loveka. A tie$ otázky o ich dostupnosti 
a spravodlivom vyu$ití vzh"adom na v#razné sociálne
nerovnosti sú!asn#ch "udsk#ch spolo!enstiev a objek -
tívne obmedzené zdroje na potrebnú zdravotnú
starostlivos'.2

V%znamné dokumenty 
biomedicínskej etiky
Medzi najdôle$itej&ie dokumenty v oblasti etiky patria: 

Medzinárodné dokumenty: 
• Hippokratova prísaha (5. stor. pr. n. l.) 
• /enevská deklarácia (WMA – World Mediacal

Association, 1948, 1994 a 2006) 
• V&eobecná deklarácia "udsk#ch práv (OSN, 1948) 
• Medzinárodn# kódex lekárskej etiky (WMA, 1949, 1983

a 2006) 

• Helsinská deklarácia Svetovej asociácie lekárov (WMA,
1964 a$ 2008) 

• Medzinárodn# etick# kódex sestier 
(ICN – International Council of Nurses, 1973) 

• Novelizovaná Lisabonská deklarácia 
o právach pacienta (WMA, 1994) 

• Medzinárodn# dohovor o "udsk#ch právach 
a biomedicíne (Rada Európy, Oviedo, 1997) 

• Európska charta pacientov seniorov (Medzinárodná
gerontologická asociácia, Madrid, 1997) 

Slovenské dokumenty: 
• Etick# kódex zdravotníckeho pracovníka 

(Príloha !. 4 Zákona !. 578/2004 Z.z.) 
• Deontologick# kódex Slovenskej lekárskej komory

(1992, 1993, 1996 a 1998) 

/iadne dokumenty a kódexy nie sú zárukou toho, $e
zdravotnícka prax bude ideálna. Ove"a vä!&ou zárukou 
je etická citlivos', vnímavos' zdravotníka ako osobnosti.
Jednoduché zoznamovanie sa s etick#mi deklaráciami,
kódexmi !i predpismi v&ak v zdravotníckej praxi nesta!í.
Chráni síce do istej miery pacienta pred po&kodením 
a zdravotníkovi vyty!uje hranice jeho pôsobenia, 
ale nezaru!uje e&te v$dy nále$ité etické postoje.3

Základné etické princípy
Etika v&etk#ch zdravotníkov vychádza zo vz'ahu medzi
!lovekom pomáhajúcim a !lovekom trpiacim, zo vz'ahu
medzi !lovekom, ktor# sa dobrovo"ne rozhodol svoje sily
venova' pomoci in#m a t#mi, ktorí túto pomoc potrebujú. 

Etika je filozofická náuka o mravnosti, ktorá
systematicky &tuduje morálnu stránku "udského konania.
V$dy a za ka$d#ch okolností je treba re&pektova'
základné princípy etiky, ktor#mi sú princíp autonómie,
princíp non-maleficiencie, princíp beneficiencie 
a princíp spravodlivosti. 

Princíp autonómie. Základom ak#chko"vek práv !loveka
je princíp re&pektovania "udskej osoby a jej dôstojnosti.
Ka$d# "udsk# $ivot má jedine!nú neopakovate"nú 
a neod%ate"nú hodnotu a dôstojnos', ktorá vypl#va 
zo samej podstaty „by' !lovekom“. )udská dôstojnos'
odzrkad"uje jeho bytie a nie jeho funkcie, ktoré mô$u 
by' naru&ené, slabé, neu$ito!né ba odstra&ujúce, !o 
v&ak nijako nemô$e zní$i' dôstojnos' samotného „bytia
!lovekom“. Etická zásada dôstojnosti "udskej osoby
chráni ka$d# "udsk# $ivot bez oh"adu na jeho u$ito!nos',
kvalitu, krehkos' !i slabos'. Vypl#va z faktu by' !lovekom
– osobou, !o je atribútom ka$dej "udskej bytosti od
po!atia a$ po smr'. Preto etickej zásade dôstojnosti
"udskej osoby odporuje ka$dé konanie, ktoré ohrozuje
$ivot, zdravie a bytostnú integritu konkrétneho !loveka.4

Princíp beneficiencie (dobro!innosti) vy$aduje, aby
ka$d# zdravotník konal v$dy v najlep&om záujme $ivota 
a zdravia pacienta. Salus aegroci suprema lex – Zdravie
pacienta je najvy&&ím zákonom. 
Princíp non-maleficiencie (ne#kodnosti) zdôraz%uje,
$e konanie zdravotníka nesmie pacienta po&kodi'.
Charakteristickou !rtou na&ej doby je tzv. ambivalencia
alebo rôznorodos' prístupu viacer#ch odborníkov.
Znamená to, $e aplikovanie konkrétnej lie!by pacientovi
pomô$e a v inej miere ublí$i, prípadne tá istá lie!ba 
je jednému na prospech a druhého po&kodzuje.5

Princíp spravodlivosti upozor%uje na to, $e starostlivos'
o pacienta musí by' realizovaná bez diskriminácie vo
vz'ahu k rase, národu, politickému a nábo$enskému
presved!eniu, veku, pohlaviu !i spolo!enskému
postaveniu pacienta.6

Stratégia zdravotníctva 21. storo)ia 
V nadväznosti na Svetové zasadnutie o starnutí a starobe
vo Viedni (2008) bola koncipovaná základná stratégia,
zjednodu&ene ozna!ovaná ako 4 x D, ktorá hovorí o tom, $e
komplexnú starostlivos' o osoby vy&&ieho veku je potrebné:
• demedicionalizova' – medicína nemô$e vyrie&i'

problémy celej staroby, jej povinnos'ou je postara' 
sa o star#ch chor#ch "udí,

• dein&titucionalizova' – starostlivos' uskuto!%ova'
hlavne v domácom prostredí,

• deprofesionalizova' – umo$ni' ka$dému, kto chce, 
je ochotn# a schopn#, aby mohol participova' na
starostlivosti o star#ch "udí,

• desektorizova' – derezortizova' – to je okrem rezortu
zdravotníctva a sociálnych vecí zapoji' aj iné rezorty,
ktoré mô$u pomôc' pri rie&ení !iastkov#ch problémov.7

Skuto)ná realita
Polo$me si otázku – aká je naozaj skuto!nos'? 
Z etického h"adiska treba doda', $e okrem finan!ného 
a organiza!ného zabezpe!enia star#ch "udí a starost -
livosti o star#ch chor#ch a postihnut#ch "udí vystupujú
do popredia aj problémy tzv. ageizmu a fe noménu
negatívneho obrazu staroby v spolo!nosti.7

V skuto!nosti je realitou objektívne narastajúca potreba
starostlivosti o vekovo star&ích pacientov, prípadne 
o pacientov s chronick#mi, nevylie!ite"n#mi alebo
malígnymi chorobami. V mnoh#ch prípadoch dne&ná
medicína a zdravotníctvo nemô$e poskytnú' vylie!enie
(angl. cure), v$dy sa v&ak musí sna$i' poskytnú' prime -
ranú odbornú starostlivos'. (angl. cure). Nikdy by sa
nemala u pacienta pokúsi' o rezignáciu, alebo ho v jeho
zhor&ujúcej sa chorobe opusti'. Adekvátna symptomatická,
prípadne paliatívna lie!ba nielen zlep&uje kvalitu $ivota 
v poslednom období, ale je aj zásadnou etickou po$iadav -
kou.2 Star#m "u*om by mala pomáha' celá spolo!nos'
optimálne zvládnu' problémy spojené so starobou,
chorobou !i postihnutím, aby mohli obdarováva' in#ch
svojou múdros'ou a obohacova' dané "udské spolo!enstvo
svojou prítomnos'ou. Nesmieme zabudnú', $e najv#raz -
nej&ím ukazovate"om kultúrnosti a kvality spolo!nosti
nie sú &tatistické údaje o spotrebe, ale predov&etk#m
vz'ah k de'om, k star#m a postihnut#m "u*om. Náuka 
o starnutí – gerontológia – vychádza z chápania staroby
ako hodnoty, ktorú treba nanovo spoznáva' a chráni'. Je
vlastne odpove*ou na ageizmus – odmietav# postoj vo!i
star#m "u*om, ktor# je typick# pre konzumnú spolo!nos'.
Termín ageizmus je odvoden# od anglického slova age 
– vek – a zaviedol ho v r. 1968 R. Butler, riadite"
amerického Národného in&titútu pre starnutie.
Ageizmus, podobne ako rasizmus, patrí k t#m negatívnym
javom, ktoré ohrozujú základy danej civilizácie a stoja pri
zrode vä!&iny sú!asn#ch konfliktov, preto$e vyjadrujú
neakceptáciu a odmietnutie odli&nosti druhého,
podnecujú agresivitu a nenávis', dôsledkom !oho je
intolerancia, atomizácia spolo!nosti, vyhroten#
genera!n# boj a bezoh"adné pou$itie ak#chko"vek
prostriedkov na likvidáciu t#ch, !o sú z rozli!n#ch
dôvodov pova$ovaní za protivníkov.4

Roky prosperujúca na&a spolo!nos' si zatvárala o!i pred
"u*mi chronicky chor#mi, zdravotne postihnut#mi 
a bezmocn#mi. Po roku 1989 sme be$nej spolo!nosti
postupne odkr#vali dvierka do sveta "udí so zdravotn#m
postihnutím. V prvom rade sa záujem sústredil na deti 
s postihnutím a !as' spolo!nosti bola ochotná pomôc' 

Etické aspekty starnutia !udí s mentálnym
postihnutím z poh!adu lekára 
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a podpori' jednotlivcov !i skupiny cez projekty, nadácie,
benefi!né koncerty alebo in#m spôsobom. Zmenila sa aj
legislatíva v prospech "udí so zdravotn#m postihnutím.
Av&ak dospelí a starnúci "udia s mentálnym postihnutím
menej oslovili svojimi problémami na&u verejnos'. Pred
problémami seniorov s mentálnym postihnutím sa stále
zatvárajú o!i, srdcia i dvere. 
Na&e zdravotníctvo nie je nastavené a pripravené, aby
poskytlo slu$by tejto kategórii ob!anov. Oni si vy$adujú
pre svoje postihnutie nielen viac zdravotníckej a sociál -
nej starostlivosti, ale aj vä!&ie pochopenie, viac
trpezlivosti a !asu pri vy&etrení a viac pokory zo strany
zdravotníkov. Problém v&ak nie je len na strane zdravot -
níkov, ale aj v systéme zdravotníckej starostlivosti. 
Za o&etrenie ob!ana s mentálnym postihnutím, ob!ana
'a$ko komunikujúceho, dezorientovaného nedostáva
lekár $iadne nav#&enie v#konov pre zdravotné pois'ovne.
Lekári sa vyhovárajú, $e za ten !as by o&etrili troch 
– &tyroch pacientov. 
Tento rok sme boj o zlep&enie zdravotníckej starostlivosti
o "udí so zdravotn#m postihnutím cez Radu vlády pre
otázky ob!anov so zdravotn#m postihnutím prehrali.
Po$iadavky ocenilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR, av&ak Ministerstvo zdravotníctva SR ich
neakceptovalo.8

Záver
Nerie&enie problémov starnúcich ob!anov s mentálnym
postihnutím s deficitom starostlivosti je v rozpore 
s "udsk#mi právami, etick#mi princípmi, európskou
kres'anskou kultúrou, s ekonomick#mi dôsledkami, 
ale aj s politick#mi presved!eniami. Je nevyhnutné, aby
spolo!nos' prehodnotila sú!asné postoje k t#m, ktorí
nemajú zabezpe!enú dostato!nú zdravotnícku a sociálnu
starostlivos', kvalitné, dostupné a efektívne sociálne
slu$by, ktoré zaru!ia kontinuitu starostlivosti a ktoré
budú zodpoveda' právam v&etk#ch "udí a ich meniacim 
sa potrebám. Rie&enie t#chto problémov je v na&ej
spolo!nosti ve"mi naliehavé a k nemu je potrebná
politická vô"a, profesionálna zodpovednos' odborníkov
zo zdravotníckej, sociálnej, vzdelávacej, charitatívnej 
a právnej oblasti, finan!né a materiálne zdroje, ale
hlavne morálna zodpovednos' a "udskos' nás v&etk#ch.
Zachovanie "udskej dôstojnosti je k"ú!ov#m etick#m
aspektom pri o&etrovaní star#ch a mentálne
postihnut#ch "udí. )udskú dôstojnos' nemo$no strati' 
ani v starom veku. Ka$d# de% máme 24 hodín k dispozícii. 

Ob!as sa musím sami seba p#ta', ako tento !as vyu$ívame: 
• Na&li sme si !as, aby sme nav&tívili star#ch 

a postihnut#ch "udí a láskavo sa s nimi porozprávali? 
• Chceme sa o nich stara'? 
• Mô$eme sa o nich stara'? 
• Vieme sa o nich stara'? 

Nezabúdajme, $e vz'ah k starobe sa utvára po!as celého
$ivota ka$dého z nás. Dne&ná spolo!nos' pova$uje za
najvy&&ie hodnoty v#kon, kariéru, úspech, zdravie,
mlados' a krásu a zamie%a si dôstojnos' !loveka s jeho
u$ito!nos'ou.9

m. prof. MUDr. Mária "ustrová, CSc.
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V roku 1950 tu otvorili ústav pre mentálne postihnut#ch a domov dôchodcov, ktor#
sa v roku 1962 zmenil na Ústav sociálnej starostlivosti pre "udí s mentálnym 
a somatick#m postihnutím. Spo!iatku tu boli umiestnené deti vo veku od 3 do 12
rokov, neskôr sa horná veková hranica posunula a$ na 26 rokov. V roku 1972 sa ústav
roz&íril o budovu v ,ervenej Skale, kde boli umiestnení imobilní "udia s postihnutím.
Ústav pre&iel mnoh#mi rekon&trukciami a roz&íril sa o novo zakúpené budovy. 
V roku 1998 sa premenoval na Domov sociálnych slu$ieb. Neskôr sa roz&íril o budovu
b#valej materskej &kôlky, ktorá po rekon&trukcii slú$i 17 klientom.
V roku 2006 sme odkúpili rodinn# dom v obci Pohorelá, !o umo$nilo zriadenie
podporovaného b#vania rodinného typu. Bol to prelomov# rok v oblasti sociálnych
slu$ieb, ke* sa DSS zapojil do transforma!ného projektu zariadení sociálnych
slu$ieb s cie"om sociálnej a pracovnej integrácie "udí s postihnutím zmenou kvality
poskytovan#ch slu$ieb. 
Klienti majú !asto odli&n# poh"ad na kvalitu poskytovanej slu$by z poh"adu svojich
potrieb a o!akávaní v porovnaní s reálne poskytovanou slu$bou. Preto sme zapojili
klientov do prípravy a realizácie zásadn#ch zmien v systéme a obsahu poskytovan#ch
slu$ieb. Táto zmena priniesla:
! skvalitnenie sociálnych slu$ieb, zmenu kvality $ivota, v ktorej je stredobodom

pozornosti !lovek s postihnutím, jeho potreby, po$iadavky, záujmy a plány do
budúcnosti, od ktor#ch závisí aj pracovná !innos' zamestnancov ná&ho
zariadenia,

! pre&kolenie v&etk#ch zamestnancov zamerané na rozvoj komunitn#ch sociálnych
slu$ieb, zmenu myslenia, sociálne slu$by zalo$ené na úcte, akceptácii,
subsistencii a osamostat%ovaní klienta, pri!om mieru samostatnosti ur!uje sám
klient a kvalita sociálneho prostredia,

! participáciu klientov na kvalite sociálnych slu$ieb, 
! zmenu plo&ného princípu vzdelávania na adresn#, zameran# na konkrétneho klienta,
! vytvorenie podporovaného b#vania rodinného typu v ne*alekej obci Pohorelá pre

sedem "udí s postihnutím, 
! pracovnú integráciu pre 10 klientok v chránenej dielni súkromnej podnikate"ky 

pri v#robe obalového materiálu na cestoviny,
! nezávisl# $ivot – normalizáciu, !o pre "udí s postihnutím znamená spôsob $ivota

!o najviac podobn# spôsobu $ivota be$ného !loveka. 

V sú!asnosti je Domov sociálnych slu$ieb Pohorelská Ma&a zariadenie pre 122 "udí 
s mentálnym postihnutím rôzneho druhu a stup%a postihnutia aj &pecifick#mi
poruchami správania vo veku od 6 do 46 rokov. K domovu patria tri samostatné
budovy (pobo!ky) a zariadenie podporovaného b#vania v ne*alekej obci Pohorelá.

Sociálne slu#by

Premeny Domova sociálnych
slu#ieb Pohorelská Ma"a 
Domov sociálnych slu$ieb Pohorelská Ma%a sa nachádza v malebnom prostredí
Horehronia, ne'aleko okresného mesta Brezno. Sídli v historickej budove ka%tie#a,
niekdaj%ieho letného sídla bulharského cára Borisa Coburga. Od 30. rokov minulého
storo"ia sa ka%tie# vyu$íva na sociálne ú"ely. 

Staroba a mentálne postihnutie
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Pobo!ka 'ervená Skala je vzdialená od hlavnej budovy
15 kilometrov. /ije tu 16 detí vo veku do 18 rokov, ktor#m
sa okrem komplexnej starostlivosti poskytuje aj
v#chovno-vzdelávacia; zabezpe!ujú ju u!ite"ky zo (Z( 
v Polomke. Jeden klient je integrovan# do (peciálnej
základnej &koly v Polomke. 
Pobo!ka Pohorelská Ma#a je vzdialená od hlavnej
budovy 100 metrov, naz#va sa „tréningov# dom“, $ije tu
17 klientok (preva$ne dospelé $eny v "ahkom a strednom
stupni postihnutia). Zameriavame sa predov&etk#m na
ich osobnostn# rozvoj, prípravu k samostatnosti,
zodpovednosti, spolupatri!nosti, sociálnej integrácii na
vstup do podporovaného b#vania. U klientok prevládajú
samostatné pracovné !innosti v pracovno-terapeutick#ch
skupinách, pracovn# proces sebaobslu$n#ch !inností 
a prípravy jedál, práca a sebarealizácia v diel%ach
(tká!ska, keramická, fotografická). 
V hlavnej budove DSS je 82 klientov na &tyroch
oddeleniach. Na troch oddeleniach ide o klientov 
v hlbokom a 'a$kom stupni postihnutia, ktorí sú celkovo
obmedzení v motorickom a neuropsychickom v#vine.
Nevytvára sa u nich re!, len zvukové prejavy pudov#ch 
a afektívnych reakcií. Títo klienti sú odkázaní 
na celo$ivotnú starostlivos', pracujeme s nimi
prostredníctvom minimálnych signálov (mimika, gestá,
zvuky, pohyby). Dôraz kladieme na zv#&enie kvality
$ivota práve u t#chto klientov a odstránenie stereo -
typn#ch zau$ívan#ch !inností. Títo klienti nav&tevujú
arte diel%u, realizujeme s nimi muzikoterapeutické
sedenia, bazálnu stimuláciu, individuálne sa sebareali -
zujú v denn#ch miestnostiach. (tvrté oddelenie DSS je
oddelenie sociálnej rehabilitácie a pracovnej terapie. 
Je tu 30 klientov v rôznom stupni postihnutia, u ktor#ch
prevláda sociálna rehabilitácia, pracovná terapia 
v diel%ach: tvorivej, pestovate"skej, multifunk!nej,
rozvíjanie pohybovej aktivity v novovzniknutom Fitnes.
Ambulantná forma denného pobytu sa poskytuje 
v hlavnej budove DSS od roku 2007 pre "udí s postihnu -
tím z domáceho prostredia. 
Podporované b$vanie NÁDEJ v Pohorelej je
novovzniknut#m zariadením DSS v rámci
transforma!ného cyklu, kde od 10. 12. 2008 na&lo domov
7 klientok v "ahkom stupni postihnutia. Tieto klientky sa
sociálne, pracovne a spolo!ensky integrujú do komunity
obce. Sú zamestnané v miestnej chránenej dielni na
v#robu obalového materiálu na cestoviny. Ich spôsob
$ivota sa rapídne zmenil a podobá sa tomu ná&mu. 
Domov sociálnych slu$ieb je rozpo!tovou organizáciou 
v zria*ovate"skej pôsobnosti Banskobystrického

samosprávneho kraja. Napriek tomu, $e sme ve"kokapa -
citné zariadenie s troma pobo!kami a podporovan#m
b#vaním, nastúpili sme cestu inovatívnych zmien 
v prospech skvalit%ovania a poskytovania sociálnych
slu$ieb, pracovnej a sociálnej integrácie pre "udí 
s postihnutím. 
Chceme preklenú' bariéru predsudkov vo!i "u*om 
s postihnutím. Poukáza' na zmysel ich $ivota, prácu,
sebarealizáciu pod"a ich mo$ností a schopností, záujmy 
a potreby. Ni!ím sa nelí&ia od t#ch na&ich. Problém pre
!loveka s postihnutím nie je v %om samom, ale v bariérach,
ktoré vytvorila spolo!nos' a ktoré boli donedávna
diskriminujúce. V sú!asnosti sa ve"a hovorí o integrácii,
pracovnom uplatnení "udí s postihnutím do spolo!nosti,
podporovanom zamestnávaní, sebaobhajovaní, sociálnej
rehabilitácii a podobne. Cie"om na&ej práce v DSS je
zamera' sa na pracovné uplatnenie a sebarealizáciu "udí 
s postihnutím v diel%ach domova, ale aj mimo zariade -
nia. Ich prístup k práci na základe dobrovo"nosti,
spontánnosti, potrieb a individuálnych záujmov.
Prostredníctvom sociálnej rehabilitácie, pracovnej
terapie formova', prehlbova', upev%ova' pracovné
zru!nosti a schopnosti "udí s postihnutím vypl#vajúce 
z druhu a stup%a postihnutia, poruchy správania, ktoré
sú u ka$dého !loveka s postihnutím iné. Poukáza' na
ve"k# v#znam pracovnej terapie v zariadeniach sociálnych
slu$ieb, ktorá vo ve"kej miere vpl#va na kvalitu $ivota
klienta, na jeho osobnostn# rozvoj a individuálne
potreby, ovplyv%uje jeho manuálne zru!nosti a schop -
nosti. Práca nap+%a $ivot "udí s postihnutím zmysluplnou
!innos'ou, dáva im pocit u$ito!nosti, zodpovednosti,
vedie k aktívnemu vyu$ívaniu vo"ného !asu a v neposled -
nom rade pôsobí stimulujúco na motoriku a percepciu.
Práca a jej !innosti majú pre "udí s postihnutím obrovsk#
v#znam po stránke fyzickej a psychickej. Ak je práca
primeraná, od!erpáva ur!ité mno$stvo energie, ktoré by
sa mohlo vybíja' aj negatívnym spôsobom, agresivitou
alebo de&trukciou. Aktivizuje naru&ené vnímanie "udí 
s postihnutím, rozvíja ich v#kony, zvy&uje citlivos' vo!i
podmienkam, zdokona"uje diferencia!né schopnosti,
pôsobí na v&estranné rozvíjanie osobnosti !loveka:
rozvíja myslenie, re!, fantáziu, tvorivos', prebúdza
$ivotné záujmy. Vä!&ina "udí s postihnutím sa nau!í
pracova' a pracuje pod"a svojich mo$ností a schopností. 
V domove máme vytvoren#ch nieko"ko dielní, v ktor#ch
pracujú klientky na základe dobrovo"nosti, spontánnosti,
vo"ného prístupu, vlastného presved!enia urobi' nie!o
pre seba a pre svoje sebazdokonalenie. Klientky sa mô$u
uplatni' v tká!skej, keramickej, tvorivej, pestovate"skej,

arte- a fotografickej dielni. Dielne poskytujú klientom
pracovné príle$itosti pod vedením a doh"adom in&truk -
torov sociálnej rehabilitácie, pracovn#ch terapeutov 
a sociálnych pracovníkov. Diel%a má pripravi' klientov na
konkrétnu prácu, ktorou nadobúdajú potrebné zru!nosti
a pracovné návyky v rámci svojich mo$ností a schopností,
komunika!n#ch a sociálnych zru!ností, potrieb, po$iada -
viek a záujmov. Dôraz je kladen# na sebarealizáciu
ka$dého klienta. Vyh"adávame situácie, v ktor#ch by
mohol by' úspe&n# ka$d# klient, podporujeme jeho
manuálne zru!nosti a schopnosti pod"a dispozícií, 
ktoré sú u ka$dého !loveka s postihnutím iné. 
Keramická diel(a dáva mo$nos' "u*om s postihnutím
prostredníctvom hmatu, modelovania z hliny vyjadri'
svoje my&lienky, nálady a pocity. Hlina je ú$asn# materiál
z poh"adu terapeutov. Je toti$ schopná na seba vzia' 
– „pochova'“ – pocity hnevu, strachu, smútku, depresie 
a zúrivosti. Práca v dielni je pre klientky zaujímavá,
kreatívna, motivuje k pekn#m dekoratívnym v#robkom.
Tká!ska diel(a ponúka zachovanie "udov#ch tradícií,
ktoré sa via$u na lokalitu Horehronia: tkanie na krosnách,
vy&ívanie rôznymi spôsobmi, pletenie, há!kovanie.
Postupy vy$adujú jemnomotorické v#kony, presnos'
pohybov, koordinovanú !innos' obidvoch rúk. Z tohto
h"adiska patria tieto !innosti medzi náro!nej&ie, nie
ka$d# !lovek ich ovláda.
Pestovate)ská diel(a umo$%uje osvojenie si poznatkov 
o pôde, obrábaní a hnojení pôdy, o pestovaní, o&etrovaní
ovocia a zeleniny a pod. V&etko, !o sa nau!ia teoreticky,
vyu$ívajú priamo v práci na svojom pozemku alebo 
v skleníku. Pracovná terapia za!ína in&truktá$ou o bez -
pe!nosti pri práci s pou$itím náradia: motyky, r#",
zabezpe!ením pracovného odevu a obuvi.
Odpozorovaním, názornou uká$kou pracovnej !innosti,
slovn#m usmernen#m od in&truktorov, neprestajn#m
cvi!ením pracovn#ch úkonov, tréningom sa klientky
zdokona"ujú v pracovn#ch zru!nostiach. Vypestujeme
zemiaky, mrkvu, petr$len, kaleráb, hrach, jahody, 
v skleníku uhorky, paradajky, priesady kvetov. V areáli
domova si klientky vytvorili aj nieko"ko kútikov $ivej
prírody, skaliek, okrasn#ch kvetov, $ivého plota, ktoré
dotvárajú príjemné prostredie na relax.
Prvorad#m cie"om v arte dielni nie je vytvorenie
umeleckého diela, ale prostredníctvom sebavyjadrenia
klienta (kresba, !máranie, v#ber farieb) pozitívne
ovplyv%ova' jeho správanie a komunikova' s ním.
Cie" arteterapie v domove charakterizujeme a vystihujú
ho slová: spozna' (poznanie je dôle$it# predpoklad
pochopenia sa "udí navzájom, re&pektovania sa,

tolerancie), za$i' (za$i' nie!o nové prostredníctvom krásy
v#tvarného umenia), tvori' (originálne my&lienky,
predmety pod"a vlastnej fantázie a predstavivosti).
Multifunk!ná diel(a vychádza v ústrety jednej z mála
po$iadaviek klientov, a to je práca na po!íta!i.
Fotografická diel(a umo$%uje klientkam zachytáva'
zaujímavé momenty svojho $ivota, aktivít v domove,
zmeny v prírode... a tvori' fotoalbumy. 
Fitnes: telesná v#chova a pohybové aktivity majú
nezastupite"né postavenie pri formovaní rozvoja
osobnosti na&ich klientov, telesnej zdatnosti, obratnosti,
vytrvalosti a fyzickej kondície, stimulujú aktivitu 
a v neposlednom rade predchádzajú pohybovej apatii 
a obezite. 
Muzikoterapia: cie"om je akéko"vek pou$itie hudby 
v prospech klienta, obnovenie, korekcia, udr$anie a zlep -
&enie mentálneho a fyzického zdravia, predchádzanie
negatívnym spôsobom správania, odreagovanie sa
prostredníctvom terapeutick#ch ú!inkov pôsobiacich
hudobn#ch nástrojov a hier.
Niekedy sa stane, $e klienti sú v dôsledku svojho
postihnutia a zlej psychickej nálady len pasívnymi
pozorovate"mi !innosti in&truktora. Potrebujú viac
komunikova', vyrozpráva' sa o tom, !o ich trápi, ako by 
si predstavovali svoj $ivot a pod. Ve"mi dôle$itou !as'ou
pracovnej terapie, osobnostného rozvoja je otvorená
komunikácia, vybudovanie si pevného a priate"ského
vz'ahu medzi klientom a zamestnancom zalo$enom 
na dôvere, akceptácii a zodpovednosti. Klienti ná&ho
zariadenia majú mo$nos' plne participova' a aktívne sa
zapája' do procesu skvalit%ovania sociálnych slu$ieb. 
V komunite sa vedú $ivé diskusie o práci v chránenej
dielni, o diel%ach, ktoré by mohli e&te pribudnú', 
o akciách po!as roka, o letnej dovolenke, zaria*ovaní
izieb a nákupoch kozmetiky, o vychádzkach, náv&tevách
u príbuzn#ch a pod. 
Sú!as%ou procesu skvalit(ovania sociálnych slu&ieb
klientom je aj práca prostredníctvom individuálnych
plánov rozvoja osobnosti. Ka$d# klient ná&ho zariadenia
má vypracovan# svoj individuálny plán, na ktorom plne
participoval s in&truktorom, sociálnym pracovníkom
alebo zdravotníkom. Odrá$ajú sa v %om jeho potreby 
a záujmy, v !om by chcel by' samostatnej&í, zru!nej&í,
komunikatívnej&í, !o najmenej závisl# od pomoci inej
osoby, stanovia sa ciele, ale aj spôsob, ak#m budú
nap+%ané. Na základe t#chto cie"ov si ka$d# klient buduje
svoj status prostredníctvom úlohy, ktorú si stanovil 
z vlastnej potreby alebo iniciatívy. Dnes sa v na&om zaria -
dení uplat%uje a realizuje adresn# princíp vzdelávania,
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t.j. adresne zameran# na konkrétneho klienta, k#m v minulosti to bolo plo&né
vzdelávanie na základe „na&ich v#chovn#ch osnov“.
V#znamn#m úspechom je práca desiatich klientok mimo zariadenia domova, 
v chránenej dielni p. Anny Kre&ákovej v obci Pohorelá pri v#robe obalového
materiálu na cestoviny. Zmysluplná práca, nové poznatky a skúsenosti ich nap+%ajú
spokojnos'ou a &'astím, $e urobili nie!o potrebné pre in#ch. Práca v kolektíve "udí 
z komunity obce i mimo neho priná&a klientkam ur!it# pocit sebauvedomenia si,
vlastnej zodpovednosti, spolupatri!nosti k skupine "udí. Prispieva k integrácii,
sociálnej inklúzii a nezávislému spôsobu $ivota.
U$ &tvrt# rok v DSS prebieha transformácia zariadenia zameraná na zv#&enie
kvality poskytovan#ch sociálnych slu$ieb s cie"om sociálnej a pracovnej integrácie
ich obyvate"ov. Jedn#m z jej cie"ov bolo umo$ni' siedmim klientkam, ktoré sú
zamestnané v chránenej dielni, $i' plnohodnotn#m spôsobom $ivota v podporova -
nom b$vaní mimo hlavnej budovy DSS. Ich sny a nádeje sa naplnili 1. 12. 2008, ke*
za!ali b#va' v zrekon&truovanom rodinnom dome v obci Pohorelá. Ka$dá z nich má
svoje súkromie, na izbách b#vajú vo dvojici alebo samostatne. Ich spôsob $ivota
nadobudol in# rozmer, rapídne sa zmenil. I ke* za!iatky boli ve"mi 'a$ké: zvyknú' 
si na ka$dodenné ra%aj&ie vstávanie do práce, prípravu ra%ajok, ustlanie postele,
vyvetranie izby. Potom sa r#chlo umy', nama"ova' a ponáh"a' sa do práce. Po práci
ís' do obchodu na nákup, aby bolo !o uvari' na ve!eru, opra', o$ehli', uprata' izbu,
ve"a !asu na oddych a relax im nezostávalo. Prvé dni boli klientky unavené, dá 
sa poveda', $e aj ne&'astné, lebo toho v&etkého bolo na ne akosi prive"a. Odís' 
z ve"kého kolektívu, kde bolo o v&etko postarané (navarili kuchárky, bielize% sa
oprala a o$ehlila v prá!ovni, izby poupravovala upravova!ka) a teraz si toto v&etko
robí ka$dá samostatne. A e&te k tomu pribudla robota.
Toto v&etko vy$adovalo len ur!it# !as potrebn# na adaptáciu novému rytmu $ivota,
ktor# doteraz vôbec nepoznali alebo ho poznali z ná&ho vo"ného rozprávania: o tom,
!o robíme doma, ako funguje domácnos', ako to v&etko popri robote zvládneme 
a pod. Pre nich to bolo nie!o nové, neznáme, na !o si potrebovali zvyknú'. Po skoro
roku skon&tatovali, $e by spôsob $ivota v podporovanom b#vaní nevymenili za ni! na
svete. T#mto klientkam sme otvorili reálnu bránu do $ivota nás v&etk#ch, prekonali
sme bariéru a predsudky o "u*och s postihnutím a otvorili sme o!i v&etk#m "u*om
okolo, $e aj !lovek s postihnutím sa mô$e zú!ast%ova' be$ného spolo!enského
$ivota na rovnakej úrovni ako ostatní. 
Na záver chcem poukáza', $e aj "udia s postihnutím sa mô$u pracovne uplatni' 
!i u$ v rámci zariadenia alebo mimo neho, !o prispieva ich osobnostnému rastu 
a sebavedomiu. Sú!asné sociálne slu$by sú plné dynamiky, pohybu a r#chlych zmien,
na&ou prácou chceme prispie' k tomu, aby "udia s postihnutím boli dostato!ne
pripravení na budúcnos', za ktorou je ve"a otáznikov, neistôt, ale aj otvoren#ch
mo$ností a reálnych &ancí, aby "udia s postihnutím vedeli !o najlep&ie $i' svoj
nezávisl# $ivot v !ase plnom dynamiky a r#chlosti, v !ase snov a tvrdej skuto!nosti.
Takíto "udia nie sú len objektom sociálnych slu$ieb, ale aj jeho aktívnymi
spolutvorcami. 

Mgr. Pr!ová Martina 
vedúca sociálno-v#chovného úseku DSS Pohorelská Ma&a

Sociálne slu#by
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Sandro Milu)k%: Som spoten% od ".astia
Koncepcia: Júlia Kunovská, grafická úprava: Zuzana Chmelová
Vydal B+advertising, Bratislava 2010, ISBN 978-80-970373-0-7

V kni$ke malého formátu so zaujímavou obálkou sa skr#va vy&e 150 mal#ch „básni!iek“
– vtipn#ch komentárov, sentencií, aforizmov, "ahk#ch kratu!k#ch dialógov matky 
a syna, ktoré odha"ujú nie!o z ka$dodenn#ch rituálov v $ivote chlapca, dnes u$
mladého 22-ro!ného mu$a s 'a$k#m postihnutím. Sandro je na vozíku, nemô$e
dobre artikulova' a v#po!et jeho zdravotn#ch problémov by bol dlh#. To, !o !ítame,
v&ak hovorí o jeho vnútornom pocite &'astia, zmysle pre humor, intenzívnom
vnímaní sveta okolo a radosti zo slov, ktoré sú jednoduché, ale doká$u tak ve"a
vyjadri'. Spisovate" Pavel Vilikovsk# v predslove o príbehu, ktor# kniha rozpráva,
hovorí: „Ukazuje nám, aké dôle$ité je vidie' v ka$dom, !o ako navonok odli&nom
!loveku cennú "udskú bytos', objavi' a pomôc' rozvíja' jeho skryté schopnosti.
Ukazuje, $e ka$d# !lovek aj napriek nepriazniv#m okolnostiam v sebe nosí tú$bu 
po poznaní a po kráse – chce, aby vo svete, ktor# spoznáva a pomenúva, vládla
harmónia, aby sa r#moval.“ (ancu spozna' Sandrov svet umo$nila „zberate"ská“
aktivita jeho mamy Júlie Kunovskej – ke* mal 11 rokov, za!ala si v&íma' jeho reakcie
na dané situácie a zapisova' si jeho komentáre. Dodnes si jeho prvú Knihu ver&ov,
ktorá z toho vznikla, spolo!ne !ítajú vo chví"ach, ke* si treba doda' odvahy 
i radosti. Sú!asná kniha v&ak u$ presiahla privátne hranice a dostáva sa do rúk
&irokému okruhu !itate"ov – t#ch, !o poznajú odli&né svety „in#ch“ "udí aj t#ch
ostatn#ch. V&etk#ch sa v&ak ur!ite rovnako dotkne Sandrova spontánnos',
optimizmus a nadh"ad nad stras'ou danej chvíle. Za v&etky jedna jeho báse%, ktorá
mi pripomína moje ob"úbené japonské haiku: Odkia" som? Odtia" – potia", bohu$ia".

Mgr. Adriena Pekárová

Diskusné fórum
V Bratislave sa 30. septembra 2010 uskuto"nilo diskusné fórum ENIL (Európska sie(
pre nezávisl! $ivot, European Network for Independent Living – 'alej len ENIL) 
a Asociácie pre teóriu a kultúru zdravotného postihnutia YHD (Association for Theory
and Culture of Handicap - YHD) v spolupráci s Centrom samostatného $ivota, n. o.
Zú"astnilo sa ho 16 zástupcov zo siedmich mimovládnych organizácií na Slovensku,
ktoré sa zaujímajú o filozofiu nezávislého $ivota a osobnú asistenciu. Pozvanie prijalo
aj ZPMP v SR. Cie#om stretnutia bolo zv!%enie povedomia o Európskej sieti pre
nezávisl! $ivot, podpora jeho aktivít v rámci regiónu, ako aj h#adanie mo$ností ako
ENIL, Centrá nezávislého $ivota a iné subjekty z rozli"n!ch krajín mô$u spolupracova(
v oblasti t!kajúcej sa nezávislého $ivota. Na stretnutí boli ú"astníkom prednesené aj
po$iadavky akcie Freedom Drive Demands. Stretnutia sa zú"astnila riadite#ka ENIL
Jamie Bolling zo &védska a koordinátor pre v!chodn! región Dan"i Mara$ zo Slovinska.
Stretnutie viedla pani )udmila Gri"ová, riadite#ka CS*, n. o.

Poslanie ENIL má svoje korene v hnutí nezávislého $ivota, ktoré za!alo v sedemde -
siatych rokoch v USA na vysokej &kole bojova' za to, aby mohli hendikepovaní "udia
&tudova'. My&lienka hnutia nezávislého $ivota sa neskôr dostala aj do Európy, kde 
sa za!ala presadzova' my&lienka dein&titucionalizácie, teda vytvorenie podmienok,
aby "udia so zdravotn#m postihnutím nemuseli by' zatvorení v ústavoch. To ostáva
podstatou nezávislého $ivota aj v sú!asnosti. Nezávisl# $ivot je o posilnení postave -
nia osôb so zdravotn#m postihnutím, aby boli schopné prevzia' kontrolu nad svojimi
$ivotmi, aby sa zapojili do v&etk#ch dôle$it#ch rozhodnutí, ktoré sa ich t#kajú. 
V apríli 1989 sa viac ako 80 osôb so zdravotn#m postihnutím z takmer dvoch
desiatok krajín zú!astnilo konferencie o osobnej asistencii v Európskom parlamente
v (trasburgu. Po!as tejto udalosti bola zalo$ená Európska sie' pre nezávisl# $ivot. 
V roku 2009 uplynulo 20 rokov od jej zalo$enia. ENIL je dnes prítomná v celej Európe
prostredníctvom svojich !lenov od (panielska po Fínsko, od Írska po Bulharsko. ENIL
je tie$ zastúpená v EDF (Európske fórum zdravotne postihnut#ch) a ECCL – European
Coalition for Community Living (Európska koalícia pre komunitn# $ivot, ktorej !lenom
je i ZPMP v SR).
Jamie Bolling a Dan!i Mara$ informovali o akcii Freedom Drive Demands zo septembra
2009 v (trasburgu. Jej sú!as'ou bola konferencia o Nezávislom $ivote a osobnej
asistencii, kde jasne zaznela po$iadavka, $e osobná asistencia sa musí sta' "udsk#m
právom a je potrebné do zákonov &tátov implementova' !lánok 19 Dohovoru OSN 
o právach osôb so zdravotn#m postihnutím. Po!as Freedom Drive Demands bolo
sformulovan#ch osem po$iadaviek, ktoré boli odovzdané predsedovi Európskeho
parlamentu Jerzymu Buzekovi.

Po&iadavky:
1. Vyz#vame Európske spolo!enstvo, aby zaistilo, $e nezávisl# $ivot bude k"ú!ov#

prvok v politike EÚ t#kajúcej sa zdravotne postihnut#ch "udí (ZP), tak ako je to
vyjadrené v stratégii EÚ t#kajúcej sa zdravotne postihnut#ch "udí, Ak!ného plánu
pre ZP a !lánku 19 v Dohovore OSN. 

2. Povzbudzujeme Európske spolo!enstvo, aby pokra!ovalo v pomoci zameranej na
rozvoj komunitn#ch slu$ieb, aby sa dosiahla dein&titucionalizácia v celej Európe. 

– A ne!íta –
J: Prepá!, vyru"ila som #a v !ítaní.                      

$o vlastne !íta"?
S: O chodení.

– Ten, ktor% necestoval vlakom –
Rád mám kolá! s makom,
ke" cestujem vlakom.

– Vychádzajúc z kuchyne –
Ten vozík je tak% ve&k%, 
#e nevojde ani do telky!

Kni#nica

Som spoten$ od %&astia
Sandro Milu!k%

Nezávisl% #ivot



3. Po$adujeme implementáciu na&ich "udsk#ch práv do
slu$ieb osobnej asistencie, ktorá elementárne zaru!uje
rados' z nezávislého $ivota.

4. Po$adujeme mo$nos' rovnocenne vyu$íva' právo 
na slobodn# pohyb s prenosnos'ou slu$ieb osobnej
asistencie.

5. Po$adujeme vy!leni' 5 % rozvojov#ch dotácií EÚ na
rozvoj programov nezávislého $ivota v rozvojov#ch
krajinách.

6. Vyz#vame Európske spolo!enstvo k plnej ratifikácii
Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotn#m
postihnutím, podpísaniu a ratifikácii jeho protokolov 
a implementáciu jeho !lánkov do legislatívy a politiky
EÚ. Nutnos'ou je vyvíja' tlak na in&titúcie 
a predstavite"ov !lensk#ch &tátov, aby implementovali
dohovor do legislatívy !o najskôr ako je len mo$né.

7. Po$adujeme &peciálnu direktívu oh"adne ZP, aby sa
dodr$ovali a chránili v plnosti práva a nároky "udí 
s postihnutím v celej Európe.

8. )udia so ZP a na&e organizácie musia by' rozhodne
zapojené vo v&etk#ch úrovniach politiky – plánovania,
v#roby a implementácie.

Ak sa niekto chce sta' !lenom ENIL-u, mô$e sa prihlási'
a vyplni' formulár na:
http://www.enil.eu/elib/app/webroot/files/SEC.Members
hipFormIndiv.March2010.pdf
Osoba alebo zdru$enie, ktoré chce by' !lenom ENIL-u, by
mala/malo obhajova', prija' filozofiu a dodr$iava' zásady
nezávislého $ivota a osobnej asistencie. V *al&om bode
programu diskutovali ú!astníci na tému Európskej zmluvy
o zdravotnom postihnutí a o mo$nej spolupráci v budúc -
nosti. Na budúci rok 11. - 14. septembra 2011 sa bude
opä% kona% stretnutie v "trasburgu. U& teraz sa záujem-
covia zo Slovenska mô&u pripravova% a tejto akcie sa
osobne aj zú!astni%. Kontaktnou osobou s ENIL-om 
bude za Centrum samostatného $ivota Pavol (kojec.

Kontakt:
European Network on Independent Living
Európska sie% pre nezávisl$ &ivot 
Gran Vía Marqués del Turia no 49 - 7o, 12 a 
46005 Valencia, (panielsko 
http://www.enil.eu/enil/index.php
Zdroj: www.csz.sk, zápis: ). Gri!ová (krátené), foto: J. Gri!

Objednávka INFORMÁCIÍ ZPMP na rok 2011
Milí !itatelia, 
aj v roku 2011 sa mô$ete te&i' na svoj ob"úben# !asopis Informácie, ako aj !asopis To sme my. Cena celoro!ného
predplatného je 10 ". V cene je zapo!ítané i po&tovné a balné. Ak máte záujem o predplatné !asopisu, vypl%te
prosím túto objednávku a za&lite nám ju na adresu: Republiková centrála ZPMP v SR, (vabinského 7, 851 01 Bratislava.

-akujeme!

Záväzne si objednávam !asopis Informácie ZPMP na rok 2011
Meno, priezvisko :

Adresa (telefónne !íslo): ,asopis mi posielajte na adresu (iba ak sa lí&i):

Objednávam si viac v#tla!kov (napí&te po!et) . . . . . . . . . . ks.   Dátum a podpis objednávate"a: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Nezávisl% #ivot

CCiiee""  kkuurrzzuu::
Odborne, teoreticky i prakticky, pripravi' ú!astníkov na rolu lektora
kurzu sebaobhajovania. Po teoretickej stránke si ú!astník osvojí
základné pojmy, získa preh"ad v problematike, dostane základné
informácie o mo$nostiach podpory "udí s mentálnym postihnutím, 
o "ahko-!itate"nom &t#le komunikácie, o sebaobhajovaní a jeho histórii
z celosvetového i slovenského h"adiska. Zárove% si osvojí praktické
zru!nosti – na záver kurzu bude schopn# pripravi' "ahko-!itate"n# text,
pracovné listy na rôzne témy, podpori' sebaobhajcov pri identifikácii
ich individuálnych i skupinov#ch cie"ov, pozná dostato!né mno$stvo
tvoriv#ch hier a aktivít, vie rie&i' prípadné konflikty v skupine, je
oboznámen# so v&etk#mi nále$itos'ami kurzu sebaobhajovania. 

CCiiee""oovváá  sskkuuppiinnaa::
(tudenti, odborníci, dobrovo"níci, ktorí pracujú s "u*mi s mentálnym
postihnutím. Po$adovan#m vstupn#m vzdelaním je maturitnou skú&kou
ukon!ené stredo&kolské vzdelanie. Uprednostnení sú &tudenti vysok#ch
&kôl humanitného zamerania (sociálna práca, sociálna pedagogika,
&peciálna pedagogika) a odborníci, ktorí sa profesionálne alebo na
dobrovo"nej báze venujú "u*om s mentálnym postihnutím.

OObbssaahhoovváá  nnááppll%%::
V priebehu kurzu sa ú!astníkom predstavia viacerí lektori, ako aj
samotní sebaobhajcovia !i ich rodinní príslu&níci, s cie"om !o mo$no
najlep&ie priblí$i' sebaobhajovanie a nále$itosti spojené s vedením
tak#chto kurzov. Kurz bude prebieha' formou vyu$itia rôznych metód
v#u!by,  techník, nácvikov modelov#ch situácii. Mô$ete sa te&i'
napríklad na tieto...

TTéémmyy::
• M#ty a realita v $ivote "udí s mentálnym postihnutím
• Kódex podpory "udí s mentálnym postihnutím
• Podpora vs. starostlivos' v $ivote "udí s mentálnym postihnutím
• História sebaobhajovanie na Slovensku i vo svete
• Som sebaobhajca – !o to znamená?
• ,o je to "ahko-!itate"n# text a ako ho vytvori'

• Ako vyzerá stretnutie sebaobhajcov?
• Mo$né problémy a rie&enie rizikov#ch situácií

PPrraakkttiicckkéé  nnááccvviikkyy::
• Príprava pracovn#ch listov v "ahko-!itate"nom texte
• Ú!as' na stretnutí sebaobhajcov v role pozorovate"a
• Aktívna ú!as' a realizácia stretnutia sebaobhajcov
• Vytvorenia vlastného !asového a tematického konceptu 

práce so skupinou sebaobhajcov

PPooddmmiieennkkyy  aabbssoollvvoovvaanniiaa  kkuurrzzuu::
1. Závere!n# písomn# test
2. Príprava a prezentácia !asového a tematického 

konceptu práce so skupinou sebaobhajcov

DD++$$kkaa  kkuurrzzuu::  32 hodín. Kurz je rozdelen# na 2 x 2 dni (8 hodín/de%)
CCeennaa  kkuurrzzuu::  100 !, pre &tudentov ponúkame z"avu 50%
VV  cceennee  kkuurrzzuu  jjee  zzaahhrrnnuuttéé:: prenájom &koliacich priestorov, materiál pre
ú!astníkov, odborné bro$úry (2 ks), odmeny lektorom, ob!erstvenie
pre ú!astníkov.

PPoo!!eett  úú!!aassttnnííkkoovv::  8 – 10, minimálny po!et pre otvorenie kurzu je 5.
TTeerrmmíínn::  27. – 28. 1. 2010, 24. – 25. 2. 2010
MMiieessttoo  kkoonnaanniiaa  kkuurrzzuu::
Republiková centrála ZPMP v SR, (vabinského 7, Bratislava
OOddbboorrnn##  ggaarraanntt::  Mgr. Iveta Mi&ová
LLeekkttoorrii:: Bc. Miroslava Vávrová, Mgr. Iveta Mi&ová, Mgr. Marián Horani!

V prípade vá&ho záujmu o kurz vypl%te prosím prihlá&ku a za&lite 
ju na na&u kore&ponden!nú adresu: ZPMP v SR, (vabinského 7, 
851 01 Bratislava alebo e-mailom na: mirka@zpmpvsr.sk.

Zaslaním prihlá&ky vyjadrujete vá$ny záujem o kurz a my vám v kurze
rezervujeme miesto. Informácie o platbe Vám po&leme ihne* po
obdr$aní Va&ej prihlá&ky.

Prihlá&ka na akreditovan# kurz SSeebbaaoobbhhaajjoovvaanniiee  pprree  lleekkttoorroovv  sseebbaaoobbhhaajjoovvaanniiaa

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého bydliska / kontaktná adresa:

Kontakt (telefonick#, e-mail):

Zamestnanie/(kola:

V krátkosti, prosím, opí&te svoju skúsenos' s "u*mi s mentálnym postihnutím:

Dátum: ..........................................                                Podpis: ..........................................

ZPMP v SR ponúka akreditovan# vzdelávací kurz

Sebaobhajovanie pre lektorov sebaobhajovania
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ZZddrruu$$eenniiee  nnaa  ppoommoocc  ""uu**oomm  ss  mmeennttáállnnyymm  ppoossttiihhnnuuttíímm  vv  SSRR  zzoo  ssrrddccaa  **aakkuujjee  vv&&eettkk##mm
ddoobbrr##mm  ""uu**oomm,,  vv**aakkaa  kkttoorr##mm  ssmmee  aajj  vv  rrookkuu  22001100  mmoohhllii  zzoorrggaanniizzoovvaa''  mmnnoo$$ssttvvoo  kkrráássnnyycchh
aakkttiivvíítt.. -akujeme na&im dobrovo"níkom, ale tie$ organizáciám, ktoré materiálne 
a finan!ne prispeli na realizáciu na&ich projektov a aktivít. Konkrétne to boli: MPSVR SR,
MK SR, MS SR, M( SR, Nadácia otvorenej spolo!nosti, Bratislavsk# samosprávny kraj,
Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Slovenskej sporite"ne, Nadácia Tatra banky, 
Mestská !as' Bratislava - Petr$alka, Mestská !as' Bratislava - Staré mesto, Mestská !as'
Bratislava - Dúbravka, Nadácia SPP, Nadácia Dalkia, Slovenská nadácia Silvie Ga&parovi!ovej.
-akujeme rodine Bednárovcov a aj v&etk#m priaznivcom, ktorí nám v roku 2010 venovali
2 % zo svojho príjmu.

Za v#bornú spoluprácu *akujeme Mgr. Ade Pekárovej, Mgr. Zuzane Kollárikovej, 
Mgr. Mariánovi Horani!ovi, Mgr. Art. Ladislavovi Neshybovi, Lucii Radovi!ovej, Zuzane
Homolovej, Ivanovi Hamplovi, Mgr. Ivanovi Vysko!ilovi, Mgr. Vladimírovi Fran!ekovi, 
Bc. Lucii Hudákovej, Bc. Lucii Taká!ovej, Bc. Veronike Pavelovej, Mgr. Dorote Gronskej,
Alexandre Habajovej, Andrei Huczmanovej, Gabriele Kormanovej, Jane Funkovej, 
Mgr. Martine Jarolínovej, Alexandre Ferovovej, Bc. Lenke Liga&ovej, Bc. Ivane Vete&kovej,
Mgr. Zuzane Urbanovej.

Úprimne *akujeme za spoluprácu !lenom predsedníctva ZPMP v SR: Mgr. Stefi Novákovej,
JUDr. Zuzane Stavrovskej, Mgr. )ubici Vyberalovej, Richardovi Drahovskému, Mgr. Ladis -
lavovi Kraj!ovi!ovi, Mgr. Patrícii Garajovej-Jarjabkovej, Mgr. Anges Zelenej, 
PhDr. Alene Repi&!ákovej, PhDr. Eve (tevkovej; !lenom revíznej komisie ZPMP v SR: 
Márii Csontosovej, Ing. Du&anovi Fabianovi, Viktórii Nawalanyovej; predsedom
miestnych zdru$ení ZPMP a riadite"om neziskov#ch organizácií zdru$en#ch v ZPMP v SR,
Krajsk#m poradensk#m centrám ZPMP, sebaobhajcom, v&etk#m dobrovo"níkom, rodi!om,
extern#m spolupracovníkom a zamestnancom Republikovej centrály, Spojenej &kole 
na (vabinského, Cirkevnému konzervatóriu v Petr$alke; firmám: UMO, s.r.o., Zuzana
Chmelová, Edita Zuzana Urbanová, Marketing and Business Group, s.r.o., Chata /iar 
v Rajeckej Lesnej, Hotel Médium, Hotel Falkensteiner, Awax – Ing. Edo Kruzslik, 
Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Full Service, s.r.o., L.K. Permanent, A.B.I.E.S., s.r.o.,
Bigmedia, K(P, s.r.o, Divadlo Aréna a Národné osvetové centrum.

Taktie$ *akujeme v&etk#m medzinárodn#m i národn#m partnersk#m, mimovládnym 
a neziskov#m organizáciám a in&titúciám, ktoré spolu s nami v roku 2010 pomáhali
skvalit%ova' $ivot ob!anov s mentálnym postihnutím a ich rodín: Inclusion Europe,
Inclusion International, Mental Disability Advocacy Center (MDAC), SPMP ,R, Lebens -
hilfe Nemecko, NROZP v SR, Slovenskej humanitnej rade, Agentúre podporovaného
zamestnávania Bratislava, Tane!nému klubu Danube, Zdru$eniu Ob!an, demokracia 
a zodpovednos', Sociofóru, Lige za du&evné zdravie, Otvorme dvere, otvorme srdcia,
Rade pre poradenstvo v sociálnej práci, Asociácii supervízorov a sociálnych poradcov,
Spolo!nosti Downovho syndrómu, Spolo!nému sekretariátu Rady vlády pre seniorov 
a Rady vlády pre osoby so zdravotn#m postihnutím, poslancom NR SR, domovom
sociálnych slu$ieb, &peciálnym základn#m &kolám.

Opakovane *akujeme v&etk#m jednotlivcom a firmám, ktorí nám pomohli zrealizova'
kampa% za dôstojn# $ivot "udí s mentálnym postihnutím (menovite v !ísle Informácie 
3-4/2010). V neposlednom rade *akujeme v&etk#m prispievate"om !asopisov Informácie
ZPMP v SR a To sme my.

Po$akovanie


