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Linka 
Hniezda záchrany 
môže zachrániť bábätku 
náruč vlastnej mamy.

Hniezda záchrany 
zachraňujú bábätkám život.

Aj VY môžete pomôcť,
aby dieťa ostalo 
v náruči vlastnej 
mamy:

Podporte 
Linku Hniezda záchrany 
cez www.sancaoz.sk

ĎAKUJEME

Odišla som za 
prácou do Čiech, 
kde sa mi však 
stalo niečo otrasné 
– bola som znásil-
nená... Bola som 
zúfalá a bezradná, 
to dieťa som nech-
cela! Nevedela som 
čo robiť, nemala 
som peniaze na 
ukončenie tehotenstva a keď som 
v nemocnici žiadala o utajený pôrod, 
nechceli mi vyhovieť. Zavolala som 
na Linku Hniezda záchrany, kde mi 
pomohli, vypočuli ma. Po celý čas som 
mala niekoho, na koho som sa mohla 
s dôverou obrátiť. Najprv mi pomohli 
s utajeným pôrodom, ale napokon sa 
im podarilo pomôcť mi sa k môjmu 
synovi v zákonnej lehote vrátiť. Dnes 
som vďačná a šťastná, svojho syna 
milujem nadovšetko!

Na čísle 0905 888 234
získa žena s neželaným tehotenstvom 
pomoc a podporu, aby sa svojho dieťaťa 
nemusela vzdať.

Volajte skôr, 
než bude neskoro!

„Projekt bol fi nančne podporený 
Radou vlády Slovenskej republiky 
pre prevenciu kriminality“ 
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Nedávno sa mi  dostala do rúk správa Európskeho parla-
mentu z roku 2011, ktorá konštatovala, že členské štáty by 
mali viac pomáhať slobodným matkám a riešenie ich situácie 
by sa malo stať jednou z priorít EÚ. Podľa uznesenia Európ-
skeho parlamentu k tejto správe by mali mať slobodné matky 
prístup k podpore v oblasti bývania a mali by mať prednosť pri 
zostavovaní poradovníkov na prenájom bytov, mali by dostávať 
osobitné štipendiá, financované z Európskeho sociálneho fondu 
a rozpočtov členských štátov, lebo majú radikálne nižšie vzde-
lanie ako vydaté ženy, čo ich znevýhodňuje na trhu práce, mali 
by dostať daňové úľavy a podniky, ktoré ich zamestnajú by 
mali získať finančné stimuly. Rovnako by sa podľa poslancov 
EP malo zvýšiť informovanie o sexuálnych a reprodukčných 
právach žien, najmä tých mladších, aby sa tak predchádzalo 
neželaným tehotenstvám... 
Musela som sa pousmiať pri jej čítaní. Nie pre jej obsah. 
Ten sedí a plne s ním súhlasím. Ale preto, že prešiel už tak-
mer rok aj pol od tohto uznesenia a minimálne na Sloven-
sku o takýchto opatreniach môžeme len snívať. A pritom sú 
naozaj nevyhnutné. Počet detí, rodiacich sa slobodným matkám 
neustále rastie. Aktuálne štatistiky tento trend len potvrdzujú: 
V roku 2012 sa na Slovensku narodilo 56 tisíc detí a až tretina 
z nich sa narodila slobodným matkám. Druhým negatívnym 
javom je, že najviac detí mimo manželstva sa rodí v regiónoch, 
ktoré sa vyznačujú vysokou mierou nezamestnanosti, chudoby 
a nižšou úrovňou vzdelania. Úplne najviac v okrese Rožňava, 
kde sa mimo manželstva narodilo až 65 % detí. Nasledujú 
okresy Revúca, Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec, Gelnica, 
Trebišov, Veľký Krtíš, Medzilaborce a Komárno. 
A to ešte musíme k daným číslam pridať smutnejšie: 
Štatistiku detí, ktorých sa vlastné biologické matky vzdali: 
Len za posledné štyri roky sa na Slovensku vlastné matky 
vzdali až 680 detí. V prípade 526 –tich detí dali rodičia sú-
hlas s osvojením, 133 –troch detí sa vzdali režimom utajeného 

pôrodu a 21 detí bolo odložených 
v Hniezdach záchrany. Štát sa 
však vôbec nezaoberá otázkou 
PREČO sa ženy vzdávajú svo-
jich detí a nijako u nás nie je riešená prevencia pred opúšťaním 
vlastného dieťaťa. Preto ho chceme inšpirovať. Projektom 
KOLÍSKA ZÁCHRANY, ktorým chceme spustiť osvetu, 
spojiť podobné organizácie, viac spolupracovať so štátom 
a vylepšiť poradenskú linku Hniezda záchrany.
Naše občianske združenie Šanca pre nechcených sa pomocou 
nechceným deťom a matkám v núdzi zaoberá už 9 rokov, z toho 
8 rokov spravujeme aj non stop poradenskú linku pre ženy 
s nečakaným tehotenstvom. Zistili sme, že časť žien, ktoré nám 
zavolajú dokážeme presvedčiť, aby sa dieťatka nevzdávali, ak je 
problémom zlá finančná situácia a neraz aj absencia strechy nad 
hlavou. Niektoré z nich ubytovávame v našom centre v Náruči 
záchrany, alebo ich odporúčame do iných a pomáhame im so 
štartom do života. Takto nám už prešlo rukami 37 matiek. Často 
pochádzajú z ťažko skúšaných, či rozvrátených rodín, alebo 
z detských domovov a po ideálnej rodine vlastne v srdci túžili. Ak 
sa im podá pomocná ruka, dokážu zázraky, napriek tomu, že žijú 
z 240 E mesačne. A nám sa zázraky naozaj dejú pred očami. 
Či je to úspech mamičky prvého dieťatka narodeného v našom 
centre Náruč záchrany, ktorá tento rok úspešne končí štúdium, 
alebo „telefonické“ odrodenie malého Miška, ktorý bol uložený 
do hniezda v Trnave, či koniec iného príbehu z linky – keď 
žena najprv dala dieťa, ktoré mala s milencom do hniezda, ale 
po našej intervencii sa manželovi priznala a spolu s ním sa po 
dieťatko vrátila. Linka Hniezda záchrany je tu pre matky v núdzi 
a zachraňuje nielen životy detí, ale neraz aj materinské puto.
Pomáhajte nám pomáhať. Každé dieťa, ktoré zostane 
v náruči vlastnej mamy nám bude odmenou. 

Anna Ghannamová

Pomáhajme deťom 
zostať u mamy

h 
a 
u 
-

šená prevencia pred opúšťaním
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SYSTÉM CHRÁNI POISŤOVNE, 
NIE SENIOROV
Tí ľudia, ktorí ešte nemuseli riešiť 
umiestnenie seniora do sociálneho 
zariadenia, netušia, koľko stojí táto 
služba a aký byrokratický je súčasný 
systém v prípade, že chcú pre 
svojho seniora vybaviť zariadenie, 
alebo dotáciu z verejných zdrojov 
na službu. Netušia tiež, že napriek 
tomu, že si ich rodičia, či starí rodičia 
celý život platili zdravotné poistenie, 
zdravotnícku starostlivosť v sociál-
nych zariadeniach žiadna zdravotná 
poisťovňa zariadeniam nepre-
pláca. A už vôbec nevedia, prečo 
musia vlastne sociálne zariadenia 
vykonávať zdravotnícke úkony. 
Pracovníci týchto zariadení by jedno-
ducho povedali: lebo zdravotný stav 
seniorských klientov si to vyžaduje 
a nemýlili by sa. Preto bývalý minister 
zdravotníctva Richard Raši odobril 
v roku 2009 vyhlášku, ktorá legali-
zovala  45 zdravotníckych úkonov 
v sociálnych zariadeniach, ale bez 
toho, aby sa postaral o ich preplá-

canie zdravotnými poisťovňami. 
Personál v sociálnych zariadeniach 
sa teda nemusel, tak ako predtým, 
už báť stíhania za to, že dal seniorovi 
injekciu, alebo mu napríklad ošetril 
dekubit, ale za toto ošetrenie zdravot-
nou poisťovňou zaplatené nedostal 
a dodnes nedostáva. Minulý rok 
MPSV a R SR pre lepšiu argumen-
táciu rezortu zdravotníctva urobilo 
prieskum o tom, koľko zdravotníckych 
úkonov sa mesačne v slovenských 
sociálnych zariadeniach realizuje. 
Neuveríte! Je to 1,5 milióna úko-
nov, ktoré, opakujem -  zdravotné 
poisťovne sociálnym zariadeniam 
nepreplácajú. Ešte sa čudujete, prečo 
je v systéme dlhodobej starostlivo-
sti o seniorov málo zdrojov? Prečo 
to doteraz politické reprezentácie 
ignorovali? 
Paradoxom je, že všetky doterajšie 
reprezentácie to dobre vedeli. 
Zástupcovia seniorských organizácií, 
ktoré sú viac menej rovnakými 
ľuďmi zastupované napríklad vo 
Výbore seniorov pri MPSV a R SR 

na neudržateľnosť situácie v zdra-
votníckej starostlivosti o seniorov 
upozorňovali: V správe z roku 2011 
napríklad uvádzali, že napriek tomu, 
„že Ministerstvo zdravotníctva SR 
(MZ SR) deklarovalo v roku 2009 
nedostatok chronických geriatric-
kých lôžok, v roku 2011 zrušilo 
ďalších 473. V čase, keď už bolo 
jasné, že počet seniorov nám ras-
tie o 1,65 % bodu, počet geriatric-
kých lôžok v nemocniciach sa 
znížil o 18,51 %.“
 Tí seniori ale nezmizli. Premiest-
nili sa z nemocníc do sociálnych 
zariadení, kde už ale zdravotné 
poisťovne za úkony neplatili. Rozhod-
nutie MZ SR teda nepomohlo zlepšiť 
starostlivosť o seniorov, ale určite po-
mohlo šetreniu zdrojov zdravotných 
poisťovní.  A to rovnako tej štátnej 
ako súkromných. Katastrofálna 
situácia je aj v počte geriatrických 
ambulancií a geriatrov. Ako hovorí 
správa Výboru seniorov, „pri prepočte 
na 10 000 obyvateľov nad 65 rokov 
pripadá len 0,5 lekára-geriatra na 10 

000 seniorov. Toto je nielen rozpor 
so súčasným a prognózovaným 
demografickým vývojom, ale dnes už 
aj s platnou normou Medzinárodnej 
zdravotníckej organizácie.  Zvýšila 
sa aj finančná spoluúčasť na zdra-
votníckej starostlivosti. Zatiaľ čo 
v roku 2002 bola 66 miliónov EUR, 
v roku 2010 to už bola 1 miliarda 
EUR, pričom výška priemerného 
dôchodku sa nezmenila, je stále 360 
EUR. V závere správa konštatuje, 
„že slovenskí seniori nemajú 
prístup k adekvátnej zdravotníckej 
starostlivosti a sú teda diskrimi-
novaní“. 

UKÁŽKOVÁ STABILITA: 
ČO ROK, TO NOVELA!
Za všetko hovorí fakt, že už 
spomínaný zákon o sociálnych 
službách, ktorý je v praxi päť rokov, 
bude novelizovaný piaty rok exis-
tencie po piaty krát. Napriek tomu 
dodnes nebola z neho definitívne 
v praxi odstránená protiústavnosť, 
ktorú konštatoval v máji 2010 sa-
motný Ústavný súd, podľa ktorého 
boli týmto zákonom znevýhodnení 
neverejní poskytovatelia služieb 
a teda ich klienti, tým, že nemali 
rovnaký prístup k verejným zdrojom 
ako verejní, čím sa porušila rovnosť 
v podnikaní. Napriek  následnej 
novele, podľa ktorej má už klient 
právo vybrať si poskytovateľa so-
ciálnej služby,  je v mnohých krajoch 
toto právo v praxi potláčané. Ako? 
Napríklad senior z Trenčína si vyberie 
zariadenie pri Topoľčanoch (keďže 
tam žijú a pracujú jeho deti), ale 
Trenčiansky kraj mu odmietne dať 
dotáciu, na ktorú má zákonné právo. 
Dôvod? „Vieme ho umiestniť v našom 
verejnom zariadení v Trenčíne“ – znie 
odpoveď vedúcej sociálneho od-
boru. Čo na tom, že tam ho nemôžu 
príbuzní navštevovať tak často, lebo 
tam nežijú a teda úradník obral se-
niora o pravidelný kontakt s rodinou? 
Čo na tom, že tým pošliapal právo se-
niora na rodinné väzby ako aj právo 

na výber poskytovateľa? Takže zákon 
bol síce v protiústavnosti opravený, 
ale prax zostala krivá. Neverili by 
ste, akými všemožnými opatreniami 
kraje (Vyššie územné celky – VÚC) 
obchádzali a stále obchádzajú 
povinnosť prispievať seniorovi 
na službu. Tieto svoje „nápady“ 
zahrnú  do vlastných Všeobecne 
záväzných nariadení, alebo do pravi-
diel vyúčtovania, ktoré dajú schváliť 
krajskému zastupiteľstvu a od toho 
momentu sú pre poskytovateľov 
záväzné. Ale majú byť nad zákonom? 
Napríklad podľa zákona je senior 
v stupni odkázanosti V a VI odká-
zaný na pomoc inej fyzickej osoby 
takmer vo všetkých seba obslužných 
činnostiach: nevie si nakúpiť, navariť, 
potrebuje asistenciu na toaletu, na 
osobnú hygienu, na podávanie liekov, 
nevie si upratať, ani oprať či ožehliť. 
Na tieto všetky činnosti by podľa 
ministerstva mala slúžiť takzvaná 
dotácia v odkázanosti, teda finančný 
príspevok, na ktorý má senior nárok 
a ktorý je na seniora vyplácaný 
poskytovateľovi služieb. Lenže 
väčšina krajov vydala nariadenie, 
podľa ktorého môže byť z tejto dotá-
cie hradená len opatrovateľka. A hoci 
lieky môže podávať len zdravotná 
sestra, zariadenia z tejto dotácie 
nemôžu hradiť plat zdravotnej sestry. 
Ani kuchárku, ani upratovačku... 

„Nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť horšie“, zvyknú hovoriť pesimisti. Od roku 2009, 
kedy vstúpil do platnosti nový Zákon o sociálnych službách 448/2008, to hovoria 
minimálne neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí sa starajú v sociálnych 
zariadeniach väčšinou o seniorov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky (MPSV a R SR) pripravuje v poradí už piatu novelu tohto zákona. Prvá reakcia 
profesionálov zo sociálnej sféry? Vyjadrila by to jedna veta: Z blata do kaluže! Že Vás to už 
nebaví čítať a počúvať? Malo by... Už dnes máme na Slovensku 900 000 obyvateľov nad 
60 rokov, tých nad 65 rokov – ktorých už nazývame seniormi – tvoria podľa prieskumu 
z roku 2011 v súčasnosti 12,7 % populácie. V roku 2035 bude podiel produktívnych ľudí 
na jedného seniora už nie 4:1, ale 2:1 a v roku 2060 budú Slováci nad 65 rokov tvoriť až 
jednu tretinu obyvateľstva. Je na to táto krajina pripravená? Od legislatívy, odbornej 
verejnosti až po samotných seniorov?

POROVNANIE POČTU LÔŽOK 
PRE SENIOROV 

V NEMOCNICIACH
BELGICKO  

10 miliónov obyvateľov
7 500 akútnych geriatrických 

lôžok
20 000 chronických geriatrických 

lôžok
SLOVENSKO 

5 miliónov obyvateľov
951 akútnych geriatrických 

lôžok
3 014 chronických geriatrických 

lôžok

Akú starobu si pripravíme, 

TAKÚ BUDEME MAŤ

šanca PRE SENIOROV šanca PRE SENIOROV
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Výsledok? Poskytovateľom 
v skutočnosti nestačí na pokrytie 
reálnych nákladov na službu ani 
súčet platby klienta a dotácie v od-
kázanosti, ale pritom z priznanej 
dotácie v odkázanosti musia na konci 
finančného roka často krajom ešte 
financie vrátiť, lebo týmito adminis-
tratívnymi a protizákonnými kľučkami 
ich k tomu vlastne kraje nútia. Ak by 
tak poskytovateľ nedodržal nariadenie 
VÚC a porušil by pravidlá účtovania, 
napriek tomu, že zákon hovorí niečo 
iné ako pravidlá, vedenie VÚC by mu 
nemuselo dať ďalší rok žiadne dotá-
cie. Poskytovateľ sociálnych služieb je 
tak nútený dodržať nariadenia kraja, 
ale vlastne porušiť zákon!
Samotné MPSV a R SR v tejto 
súvislosti podalo už 14 podnetov 
na prokuratúru. Podľa riaditeľky  
odboru sociálnych služieb 
Lýdie Brychtovej išlo o pod-
nety za porušovanie zákona voči 
Prešovskému samosprávnemu kraju, 
Trenčianskemu samosprávnemu kra-
ju, Banskobystrickému samosprávne-
mu kraju , Bratislavskému kraju a Ni-
trianskemu kraju a 4 podnety z toho 
boli zamerané na všeobecne záväzné 
nariadenie obce alebo mesta. Viac 
vraj urobiť nemôže, lebo by to bolo 
definované ako zasahovanie do práv 
samospráv. Absurdné! Samosprávy 
sa chovajú ako gubernie, porušujú 
zákon a štát s tým nič neurobí?

KLADY 
PRIPRAVOVANEJ 
NOVELY

Aj tieto skúsenosti viedli odborníkov 
z ministerstva k záveru, že sa 
priklonili k odborníkom z praxe 
a v chystanej novele zákona by mala 
byť dotácia v odkázanosti štátnou 
dávkou a nemala by byť už vyplácaná 
cez samosprávne orgány. Navyše 
by malo ísť o obligatórnu dávku, čo 
znamená, že priznanie dotácie by po 
získaní Rozhodnutia o odkázanosti 
seniora na pomoc inej fyzickej osoby 
bola okamžitá. Toto opatrenie by 
malo vniesť istou nielen pre rodiny 
seniorov,  ale aj pre poskytovateľov 

služieb. Ak sa tak stane, tak to 
bude najpozitívnejšia vec, ktorá sa 
v zabezpečení práva seniora na 
službu dlhodobej starostlivosti za 
posledných 5 rokov udiala. O tejto 
zmene už uvažovala aj bývalá vláda 
Ivety Radičovej, ale samosprávni 
politici túto snahu prevalcovali. Zdá 
sa však, že prax priniesla naozaj 
veľké množstvo dôkazov o svojvôli 
samosprávy a jej úradníkov tvorením 
nezákonných poradovníkov na do-
táciu, ale aj schvaľovaním protizákon-
ných pravidiel vyúčtovania a daný 
stav sa stal neudržateľným. Nie je 
ešte jasné, či bude dotácia v odkáza-
nosti vyplácaná cez sociálne úrady 
(odbory sociálnych vecí na Úradoch 
práce sociálnych vecí a rodiny, alebo 
priamo z rozpočtu ministerstva na 
prevádzkovateľov služieb). Podstatné 
bude, že to už pôjde mimo samo-
správu, ktorá sa neosvedčila. Na 
nej zostane len doplácanie prevádz-
kových nákladov za službu. 
Ďalšou pozitívnou zmenou v novele 
by malo byť preplácanie aspoň nie-
ktorých zdravotníckych úkonov, kto-
ré sa vykonávajú v sociálnych zaria-
deniach. Ide presne o 7 úkonov zo 
45, ktoré sa bežne v zariadeniach 
robia. Ak však novela neurčí zdravot-
ným poisťovniam povinnosť na prep-
lácanie aspoň týchto úkonov, tak tento 
odvážny krok zostane len na papieri 
a nebude mať pre zariadenia a najmä 
seniorov v nich žiaden význam. Len 
pre porovnanie: v Českej republike sú 
preplácané zdravotnými poisťovňami 
všetky zdravotnícke úkony, ktoré 
sa v sociálnych zariadeniach robia 
a v Nemecku je samotná dávka v od-
kázanosti vyplácaná z Fondu odkáza-
nosti, ktorý je zriadený pri zdravotnej 
poisťovni a napríklad z mesačnej 
sumy 3 360 EUR tvorí dávka z fondu 
pre jedného seniora 1 500 EUR. 
Máme teda čo doháňať v porovnaní 
s nielen vyspelou Európou, ale aj 
susedmi. Ak by sa podarilo do novely 
dostať povinnosť (nie možnosť) 
vyplácať zo zdravotných poisťovní 
aspoň prvých 7 úkonov, bol by to 
prvý krok k realizácii práv seniorov 

na zdravotnícku starostlivosť, o ktorú 
boli roky na Slovensku oberaní a do 
systému sociálnej starostlivosti by 
pribudlo konečne viac peňazí. Iste, 
ideálne by bolo uzákoniť nový druh 
zákonného povinného odvodu: 
odvodu do Fondu odkázanosti. 
Jeho zriadenie v Nemecku v roku 
1997 v priebehu jedného roka 
vyriešilo raz a navždy nedostatok 
zdrojov na službu o odkázaných se-
niorov. Na ideálne riešenia však tre-
ba mať odvahu a snahu neudržiavať 
problém, ale ho vyriešiť. To však zo 
slovenských politických reprezen-
tácií nepreukázala v tejto téme ani 
tá pravicová a ani ľavicová.
Tretím pozitívnym krokom prip-
ravovanej  novely je plánované 
zníženie byrokracie voči príbuzným, 
ktorí zväčša vybavujú všetky 
záležitosti na umiestnenie seniora. 
Posudzovanie odkázanosti by 
nemali už robiť kraje, ale len mestá 
a obce podľa bydliska a rozhodnutie 
o odkázanosti by sa malo uznávať 
bez ohľadu na to, aké zariadenia 
a v akom meste si senior vybral. 
Posudzovanie by mala okrem po-
sudkového lekára realizovať navyše 
aj diplomovaná sestra a názor 
zdravotných odborníkov by mal byť  
konzultovaný so sociálnym pra-
covníkom. 

HROZBY 
A PROTIREČENIA 
NOVELY

Novinkou novely je tiež zákaz vzniku 
nových Domovov sociálnych služieb 
a zákaz rozširovania kapacít existu-
júcich Domovov sociálnych služieb 
a Zariadení pre seniorov. Je to ďalší 
dôkaz o tom, že v súčasnosti nie je 
už nedostatok voľných miest v so-
ciálnych zariadeniach pre seniorov, 
ale je nedostatok financií na prevádz-
kové náklady a na vyplácanie dávok 
v odkázanosti pre seniorov, ktorí sú 
reálne na službu odkázaní. Podľa 
najnovších štatistík je to zhruba 
45 000 seniorov. Najmä neverejní 
poskytovatelia majú často aj voľné 
miesta, ale na čakačke na dotáciu 
je pritom na celom území Sloven-
ska vyše 9 000 seniorov, ktorí si ani 
z dôchodku ani za pomoci príbuzných 
nemôžu dovoliť byť samoplatcami 
a bez dotácie sú „neumiestniteľní“. 
V pobytových službách na dožitie 
je umiestnených zhruba 33 000 
seniorov a okrem toho zhruba 1 700 
v pobytových službách dočasných 
v tzv. Zariadeniach opatrovateľských 
služieb kde môžu byť minimálne 
3 a maximálne 9 mesiacov. Domácu 
opatrovateľskú službu pritom 
využíva necelá tisícka seniorov. 
Toľko omieľaná decentralizácia, 

teda znižovanie počtu klientov na 
zariadenia a zriaďovanie pobytových 
zariadení rodinného typu sa viac 
týka verejných poskytovateľov ako 
neverejných, keďže napriek tomu, že 
neverejní poskytovatelia tvoria takmer 
polovicu z existujúcich zariadení, tak 
je v nich umiestnená len ¼ seniorov.

Najvýraznejšou zmenou, ktorá sa 
má objaviť v pripravovanej novele 
Zákona o sociálnych službách a ktorú 
poskytovatelia vnímajú veľmi rozporu-
plne má byť ZÁKAZ umiestňovania 
seniorov do zariadení so statusom 
Domov sociálnych služieb (DSS). 
V súčasnosti je totiž veľká väčšina 
seniorov na Slovensku umiestnená 
práve v týchto zariadeniach. Cel-
kovo je podľa Centrálneho registra 
poskytovateľov v DSS-kách umiest-
nených 17 907 klientov, v Zaria-
deniach pre seniorov (ZpS) 12 
499 klientov a v Špecializovaných 
zariadeniach 2 214 klientov. Zdôvod-
nenie tejto zmeny? Na otázku kam 
budú potom seniori premiestňovaní 
alebo na čo budú súčasné DSS-ky 
prekvalifikovávané znela odpoveď  
rezortu – na Zariadenia pre seniorov. 
Lenže druhou plánovanou zmenou 
novely má byť PRÍKAZ, že v Zaria-
dení pre seniorov má byť v rámci 
„decentralizácie“ umiestnených 
najviac 12 klientov. Ešte raz – 12 
klientov!!! Pri nutnosti zabezpečenia 
non-stop starostlivosti o klientov so 
stupňom odkázanosti V a VI a pri 
dodržiavaní Zákonníka práce by išlo 
o zariadenia s 12-timi klientmi a 20-
timi zamestnancami, to znamená, že 
reálne náklady na jedného klienta 
a teda platba za službu jedným 
klientom by vyšli zhruba na 3 333 
EUR. Možno v Nemecku prijateľná 
čiastka, ale na Slovensku ABSUR-
DUM! Na otázku zdôvodnenia tohto 
nezmyslu prišla z rezortu odpoveď, 
že ide o normu Európskej únie. Za 
predpokladu, že Nemecko je stále 
v tej istej EÚ a bežne tam prevádz-
kujú domovy pre seniorov o počte 
minimálne 80 klientov (lebo inak to 
podľa nich nie je efektívne), 

Ako je na demografické 
zmeny pripravená 
odborná verejnosť?
- Podľa predsedníčky Asociá-
cie poskytovateľov sociálnych 
služieb Milady Dobrotkovej je 
úroveň poskytovania sociálnych 
služieb pre seniorov na Slo-
vensku najmä v prevádzkach 
neverejných poskytovateľov 
na porovnateľnej úrovni ako vo 
vyspelej Európe, vrátane vzdela-
nia a praxe odborného personálu. 
„V štandardnej úrovni v ničom ne-
zaostávame. Zaostávame oproti 
Európe jedine v cene za tieto 
služby. Pri rovnakých vstupných 
nákladoch – s výnimkou miezd – 
ju robíme o dve tretiny lacnejšie, 
žiaľ za cenu nedôstojného ohod-
notenia personálu v sociálnych 
službách.“
- Z terapeutických metód sa už 
bežne používajú moderné terapie 
ako: ergoterapia, kanisterapia, 
spomienková reminiscencia, 
muzikoterapia a aromaterapia. 
V inováciách zacielených na 
starostlivosť o klientov s Alzhei-
merovou chorobou ideme síce 
pomalším tempom, ale bežne 
používame metódy validácie 
a už aj na Slovensku sa čoraz 
častejšie objavujú lastovičky 
v podobe špecializovaných 
miestností na báze metódy 
snoezelen a Alzheimerové 
centrum v Bratislave ide ako 
prvé vybudovať špecializovanú 
záhradu – tzv. Memory park.
- Na trhu už pár rokov fungujú 
špecializované webové stránky 
pre seniorov: 
forumseniorov.sk, seniorhelp.sk,  
jds.3dstudio.sk, ssss.sk, senior.sk, 
aktivny-senior.sk, aksen.sk, 
seniorklub.sk a minulý rok 
sa objavil aj nový internetový 
obchod PROSENIOR, ktorý 
sa špecializuje na výrobky 
a pomôcky pre seniorov.
- Finančné subjekty v priebehu 
posledného roka priniesli na trh 
novinky vo forme pripoistenia 
v odkázanosti. Svoje produkty už 
verejnosti prezentovali ING Natio-
nale Nederlanden ako aj Generali 
poisťovňa.

Neve-
rejný
posky-
tovateľ

Verejný
obec – 
mesto

Verejný 
PO
Obec – 
mesto

Verejný
VÚC 

Spolu
Podľa 
druhu 
služby

DSS
Domov sociálnych 
služieb
demencie/postihnutia 

173
(4 798)

10
(146) 

35
(884) 

157
(12 079) 

375
(17 907) 

ŠZ
Špecializované 
zariadenie
Alzheimer/Parkinson 

36
(517) – 4

(127) 
43

(1570) 
83

(2 214) 

ZpS
Zariadenie pre 
seniorov
Staroba bez vážnych 
postihnutí

158
(3 304) 

23
(644)

 82
(5 934) 

95
(2 617) 

358
(12 499) 

Spolu
Podľa druhu 
poskytovateľa

367
(8 619) 

33
(790) 

121
(6945) 

295
(16 266) 

816
(32 620) 

Rozdelenie seniorov v rezidenčných službách v SR 
(podľa druhu služby a poskytovateľa)

šanca PRE SENIOROV šanca PRE SENIOROV

+

-
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pričom príjem na jedného klienta 
mesačne je približne 3 360 EUR, 
je toto zdôvodnenie nezmyslom. 
Nemôžu pre nás platiť európskejšie 
normy než pre Nemcov, pričom ale 
zďaleka nedosahujú naši dôchodcovia 
európsky a už vôbec nie nemecký 
dôchodok a naše opatrovateľky nema-
jú európske platy. Tvorcovia novely 
tiež  asi zabudli, že jedným dychom 
tvrdia, že nebudú môcť vznikať nové 
ZpS a ani sa nebude môcť navyšovať 
kapacita súčasných ZpS. Takže ešte 
raz otázka: Kam pôjdu seniori z DSS? 
Heuréka – ešte z nich môžeme urobiť 
Špecializované zariadenia, kde sú 
v súčasnosti umiestňovaní klienti 
s diagnózou Alzheimer a Parkinson. 
Ak by novela umožnila umiestňovať 
tam aj klientov s inými typmi demen-
cií, vrátane stareckých, tak sme na 
dobrej ceste. Ale za vodou určite nie. 
Lebo podľa aj dnes platného zákona 
musí byť v špecializovanom zariadení 
na počet klientov viac obslužného 
a odborného personálu. Pritom ale 
dotácia pre klienta v špecializovanom 
zariadení nie je vyššia ako pre klienta 
v DSS a platby od klientov dnes 
dosahujú strop toho, čo sú seniori 
spolu s ich príbuznými schopní platiť 
zo svojich dôchodkov a rodinných 
rozpočtov. Jediným riešením je 
teda zvýšenie dotácie v jednot-
livých stupňoch odkázanosti pre 
seniorov, ktorí budú umiestnení 
v Špecializovanom zariadení. 

Zostáva veriť, že niektoré nezmysly 
a rozpory, ktoré dnes obsahuje ešte 
len pracovná verzia novely budú 

v paragrafovanom znení odstránené 
a že poslanci nezlikvidujú možnými 
pozmeňovacími návrhy to dobré, 
čo by novela mohla do systému 
dlhodobej starostlivosti o seniorov 
priniesť.  Je však nutné, aby sa 
samotní seniori a ich reprezentatívne 
organizácie viac zaujímali o tieto 
legislatívne zmeny, lebo hoci dnes 
sa viac venujú kúpeľom a svojim 
záľubám o tri až päť rokov sa ich 

odkázanosť bude týkať. A práve keď 
sa začne prognóza nepriaznivého 
demografického vývoja odzrkadľovať 
v praxi, tými, čo budú na sociálnu 
službu odkázaní, budú už aj ročníky 
našich poslancov. Všetci by sme 
mali byť v strehu, lebo ako si dnes 
starostlivosť o seniorov nastavíme, 
takú starobu budeme mať.

Anna Ghannamová

ANKETA

šanca PRE SENIOROV

Spýtali sme sa aj predstaviteľov seniorských 
organizácií, ako hodnotia pripravenosť Slovenska 
na vážnu zmenu v demografickom vývoji. 

Čo by mal pre lepšiu pripravenosť urobiť štát 
a čo samotní seniori a ich príbuzní?

   Miloš Nemeček
      Člen Výboru pre seniorov Rady vlády SR

Zástupcovia seniorských organizácií vo Výbore pre seniorov Rady vlády SR 
aktívne vstupujú v záujme svojich členov do problematiky sociálnych služieb 
a zdravotnej starostlivosti. Na poprednom mieste podčiarkujeme prepojenosť 
týchto dvoch oblastí  - čo sa prejavuje aj v pripravovanom Národnom programe 
aktívneho starnutia. Pre všetky tieto témy je dôležité, aby svoju úlohu plnil štát, 
samosprávy, zdravotné poisťovne a tiež samotní  seniori. Štát nielen v tom, že 
je zodpovedný za kvalitnú legislatívu, ale tiež za jej realizáciu zo strany miest-
nych a regionálnych samospráv a zdravotných poisťovní. Seniori a ich rodinní 
príslušníci najlepšie ochránia svoje oprávnené záujmy, keď budú  poznať, ako 
sú nastavené pravidlá v tejto sfére, žiadať priamo aj prostredníctvom svojich 
organizácii kroky pre ich zlepšenie a súčasne si uvedomia mieru zodpovednosti 
a spoluúčasti seba samého a najbližšej rodiny za kvalitný život vo vyššom veku. 
Tento aktívnejší prístup všetkých zainteresovaných je podstatou  toho, čomu sa 
dnes hovorí aktívne starnutie a jeho konkrétne podoby. 

   Helena Kociská 
      Združenie prijímateľov seniorských služieb  

Naše zdravotníctvo poskytne seniorom život zachraňujúce úkony, ale už nie 
starostlivosť, ktorá im zabezpečí udržateľnú kvalitu, nieto ešte zvyšujúci komfort 
zdravotníckych služieb.  Samosprávy, štátne organizácie a zdravotné poisťovne 
sa prioritne chcú správať ekonomicky a nie sociálne.  Podľa najnovších štatistík 
je skoro 28% seniorov pod hranicou chudoby, najviac takto postihnutí  sú práve 
tzv. „starodôchodcovia“, ktorí sú najpočetnejšími  adresátmi zdravotníckych 
služieb pre seniorov. Aj pre týchto seniorov je riešením ich životnej situácie 
odchod do sociálneho zariadenia. No súčasný systém financovania je nasta-
vený tak, že napriek tomu, že títo seniori celý život platili zdravotné poistenie, 
keď prejdú do sociálneho zariadenia, poisťovne im zdravotnícku starostlivosť 
nepreplácajú!  Nepreplácajú už ani veľkú časť pomôcok, ktoré vzhľadom na ich 
vek potrebujú. Pokiaľ nemajú príbuzných alebo ľudí, ktorí im túto starostlivosť 
dobrovoľne financujú, hrozí, že zostanú bez odbornej starostlivosti a zomierajú 
doma v osamotení. Ako keby poisťovne rátali s alternatívou, že neposkytnutie 
týchto úkonov vlastne vyrieši daný problém...  definitívne. Legislatívne tu vládne 
kocúrkovo, ktorého doslova obeťou sú tí najviac odkázaní – seniori.

Čo vám ponúkame?

BONUS

7 dní / 6 nocí ubytovanie  

v dvoj- a trojhviezdičkových hoteloch 

s PLNOU PENZIOU v cene pobytu!
Raňajky - bohaté bufetové raňajky
Obed - trojchodové menu
Večera - trojchodové menu, 
 resp. bufetová večera

pre dôchodcov SR je tu opäť pre vás!

 Zľavy a bonusy podľa lokality a hotela! Rodinná atmosféra, vynikajúca kuchyňa a milý personál!
 Hotelový bazén a kúpalisko s blahodárnymi účinkami TERMÁLNEJ vody, ktorá lieči už 700 rokov!
 WELLNESS SVET REGENERÁCIE A ODDYCHU – Novinka! 
 AQUA RELAX centrum – vodný a saunový svet!  Novinka – MORSKÝ KÚPEĽ!

 Možnosť využitia zaujímavých relaxačných procedúr a výletov do blízkeho i vzdialenejšieho okolia!
 Ubytovanie v Bratislave len 10 minút pešou chôdzou od historického centra mesta!
 Umiestnenie hotelov v najlukratívnejších turistických lokalitách – východiskové body  
na menej náročné i náročné túry v Tatrách!
 Cyklistické trasy v blízkosti hotelov aj s možnosťou požičania bicyklov!
 Regionálny večer s grilovačkou a deň špecialít z regiónu Spiš!

Čo vás čaká?

MOŽNOSŤ PREDĹŽENIA 

POBYTU!

Relaxačné pobyty 
v hoteloch SOREA

WELLNESS & TERMÁL & AQUA & RELAX POBYTY 

Vysoké Tatry – Nízke Tatry – Spiš – Piešťany – Bratislava

Čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných 
aktivít v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 544/2010 
Z. z. je zabezpečované prostredníctvom KOZ SR.
Bližšie informácie v CK SOREA:  

tel.: +421 2 5542 2332, +421 2 5542 4296 
e-mail: obchod@sorea.sk, marketing@sorea.sk  
www.sorea.sk
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Ihrisko bolo zriadené vďaka 
grantovému programu Nadačného 
fondu Západoslovenskej energetiky 
v Nadácii Pontis. Podľa zástupkyne 
sponzorov Mariety Kováčovej 
z Nadácie Pontis je cieľom projektu 
nielen pomáhať seniorom využívať 
voľný čas aktívne, ale pod dozorom 
odborného rehabilitačného per-
sonálu pozitívne ovplyvniť zdravie 
a pohyblivosť seniorov. Nemenej 
dôležitou ambíciou je rozvinúť 

komunitnú spolupatričnosť, keďže 
na pravidelné cvičenia budú chodiť 
aj externí seniori z Dúbravky. 
 „V pondelky budú cvičiť pod 
dozorom rehabilitačnej sestry klienti 
centra spolu s deťmi a matkami 
z centra a v stredu seniori z Dú-
bravky. Keďže dúbravské kluby 
dôchodcov prejavili o cvičenie veľký 
záujem, v stredu budú vytvorené 
dve skupiny ,“ dodala riaditeľka 
Centra Anna Ghannamová.

Realizátorom ihriska je spo-
ločnosť Dextrade Žilina. Podľa 
jej konateľa,  Petra Ganoczyho,  
boli pre ihrisko vybrané prvky 
na precvičovanie kĺbov horných 
končatín, na rozvoj svalstva 
horných končatín, hrudníka 
a chrbta a kardiopulmonálnej ka-
pacity, na posilnenie pohyblivos-
ti dolných končatín, na zlepšenie 
koordinácie a rovnováhy tela a na 
zvýšenie činnosti srdca a pľúc. 

4. NARODENINY 
Náruče záchrany v Dúbravke

Centrum sociálnych služieb Náruč záchrany 
SENIOR&JUNIOR v Dúbravke má už 4 roky. Naši 
obyvatelia dostali krásne darčeky – najväčším je 
špecializované cvičiace a relaxačné ihrisko pre 
seniorov SENIOR FIT NÁRUČ, ale darčekmi sme 
potešili aj mamičky a deti. Nás však najviac teší, 
že sa nám podarilo vybudovať  miesto, kde sa naši 
klienti cítia ako doma.

Ďakujeme:

A4 Pomahame seniorom.indd   1 20.5.2013   12:26

Ihrisko slávnostne otvorili  zľava: dúbravská seniorka 
pani Mária, Marieta Kováčová z Nadácie Pontis, 
speváčka Gizka Oňová a Anna Ghannamová.

Náruč záchrany 
si vysnívala naša 
riaditeľka Anna 
Ghannamová. Z jej 
uskutočneného sna 
a zo 4. narodenín 
Náruče sa tešíme 
my všetci, obyvate-
lia, zamestnanci 
a priatelia Náruče 
záchrany.

Seniorka 
z Dúbravky 
pani Rózka – 
endorfíny sa 
už vyplavujú!

Na cvičenie seniorov 
(aj na obyvateľa Náruče 
pána Ivana) bude 
dohliadať rehabilitačná 
sestra Helenka Ilenčíková. 

Ihrisko pre dúbravských 
seniorov privítal a jeden 
zo strojov si vyskúšal aj 
starosta mestskej časti 
Dúbravky Ján Sandtner.

Vystúpila aj naša 
obľúbená Klnka

Gizka Oňová priniesla 
okrem skvelých hitov aj 

výbornú náladu, ďakujeme!

Ak je vám dáma vľavo povedomá, nemýlite sa. Prišla 
nás pozdraviť aj americká podnikateľka a slovenská 
spisovateľka, vždy srdečná Kamila Kay Strelková. 
Seniorky si s ňou s nadšením poklebetili pri cvičení.
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Ako hodnotíte 4. ročník udeľovania Ceny Nadácie 
Orange, kde okrem verejného uznania a podpory 
získavajú ocenené organizácie aj finančnú po-
moc do ďalších aktivít?
Cena Nadácie Orange je prestížne ocenenie, ktorého 
cieľ om je vysloviť  uznanie mimovládnym organizáciám 
za líderstvo, odvahu, spoloč enský prínos a dlhodobú 
snahu prispieť k riešeniu aktuálnych potrieb spoločnosti. 
Nadácia Orange chce udelením tohto jedinečného oce-
nenia verejne a prakticky vyjadriť svoju podporu orga-
nizáciám aj jej predstaviteľom pôsobiacim v oblastiach, 
ktoré sú zhodné s prioritnými oblasťami podpory Nadá-
cie Orange. Udeľovanie Ceny Nadácie Orange už po 
štvrtý raz vzbudilo veľký záujem medzi mimovládnymi 
organizáciami. V aktuálnom ročníku sa o ňu uchádzalo 
79 organizácií, z ktorých nezávislá hodnotiaca komisia 
vybrala v troch kategóriách deväť ocenených. Tí tak 
získali nielen morálne ocenenie svojej práce, ale aj 
finančnú odmenu. Rozhodli sme sa spojiť verejné uz-
nanie s finančnou odmenou, pretože pre mnohé mi-
movládne organizácie predstavuje dôležitú podporu ich 
existencie či zrodu nových projektov. Nadácia Orange je 
v súčasnosti na Slovensku jedinou, ktorá takýmto spô-
sobom zviditeľňuje prácu tretieho sektora.

Strategickým partnerom nadácie Orange je nezis-
ková organizácia Centrum pre filantropiu. Čomu 
vás spolupráca s touto organizáciou naučila?
Centrum pre filantropiu sa usiluje o to, aby sa na Sloven-
sku stále viac ľudí aktívne venovalo filantropii a aby sa 
u nás rozvíjala občianska spoločnosť. Otvára fantastické 
témy – aktuálne, spoločensky dôležité ako je napríklad 
dobročinnosť, inšpiruje verejné diskusie, pomáha a radí 
firmám aj súkromným osobám v otázkach darcovstva, 
dobrovoľníctva či verejnoprospešných prác. Aj preto je 
naším partnerom už viac ako trinásť rokov. Poskytuje 
nám mnoho cenných podnetov, pomáha nám pri tvorbe 
stratégie našej činnosti, sleduje smerovanie, hodnotí 
výsledky. Vážime si tento priateľský pracovný vzťah 
a veríme, že budeme spolu aj naďalej meniť veci na 
Slovensku k lepšiemu.

Čo by ste zaželali Nadácii Orange do ďalšej 
pätnástky?
Želám jej, aby s ňou spolupracovalo čoraz viac ľudí 
s dobrými a najmä užitočnými nápadmi, ktoré pomôžu 
zlepšovať svet okolo nás. Som presvedčená a za tie 
roky vidím, že na Slovensku je dobrých nápadov a ak-
tívnych ľudí veľa.

šanca NA DOBROČINNOSŤ Ďakujeme Nadácii Orange a spoločnosti 
CZ Slovakia, ktorá projekt podporila už po druhýkrát.

Cieľom projektu Usmej sa mama! je, aby sa mamy 
z Náruče záchrany, ktoré musia zvládať rodičovské 
i vyživovacie povinnosti za dvoch, častejšie usmievali. 
Preto strávili takmer týždeň mimo zariadenia, v hoteli 
na Seneckých jazerách, kde si spolu s deťmi oddýchli, 
zmenili prostredie, ale aj sa veľa dozvedeli o svojich 
deťoch a aj o sebe. Úsmevov mám aj detí bolo veľa, 
a aby im vydržali aj počas roka, za pomoci dvoch 
liečebných pedagogičiek získali mamy užitočné rady 
a ďalšie rodičovské zručnosti, ktoré využijú pri zvlá-
daní výchovy svojich detí, bez stresu a s úsmevom. 
Pretože deti nám prinášajú hlavne radosť!

Malá Nelka je Malá Nelka je 
zaručeným zdrojom zaručeným zdrojom 
úsmevu pre svoju úsmevu pre svoju 
mamu.mamu.

100 % materinská 100 % materinská 
láska – Miška láska – Miška 
a Sofinkaa Sofinka

Hra a pobyt vo vode je Hra a pobyt vo vode je 
skvelou možnosťou, skvelou možnosťou, 
ako sa o svojich deťoch ako sa o svojich deťoch 
naučiť niečo nové. naučiť niečo nové. 
A deti to ešte aj baví, A deti to ešte aj baví, 
však, Dominik?však, Dominik?

šanca NA DOBROČINNOSŤ

Ste kľúčovou osobnosťou nadácie od jej samého 
začiatku. Pomohli ste množstvu ľudí aj orga-
nizáciám. S akými pocitmi ste vstúpili do 15-teho 
roku jej života?
Osobne ma veľmi teší, že sa nadácia ujala, ľudia k nej 
majú veľmi pozitívny vzťah a poznajú ju. Je to do istej 
miery aj zadosťučinenie pre všetkých, ktorí v nadácii 
pracujú, pretože to signalizuje, že si prácu robíme do-
bre. Za najdôležitejšie však považujem, že sme za čas 
nášho pôsobenia pomohli pri realizácii skutočne zmys-
luplných projektov. Pomáhame tam, kde to ľudia najviac 
potrebujú, podporujeme tých, ktorí nie sú v centre záuj-
mu a podávame pomocnú ruku jednotlivcom i komu-
nitám, ktorým veci okolo nie sú ľahostajné. Sme radi, 
že aj vďaka našim programom sa aktívni učitelia môžu 
plnohodnotne realizovať, či seniori viesť aktívnejší život 
a tým, ktorí sú osamelí alebo v zlej sociálnej situácii 
môžeme aspoň trochu urobiť život lepším a krajším. 
Pocity sú teda veľmi pozitívne a verím, že nás čakajú  
minimálne tak úspešné roky, ako boli tie doterajšie.

Otvorili ste nový Grantový program pre optimis-
tov. S akými očakávaniami a ako sa napĺňajú?
Program je určený pre všetkých, ktorí majú dobré ná-
pady, ako zlepšiť prostredie, v ktorom žijeme a ktorí 
dokážu pre svoje myšlienky nadchnúť aj ďalších ľudí. 
Program je príležitosťou pre organizácie a aktívnych 

občanov získať finančnú podporu s cieľom urobiť 
niečo pozitívne pre svoje okolie, komunitu, či vybranú 
organizáciu. A takýto prísup je nám v Nadácii vlastný. 
Pôvodne sme plánovali prerozdeliť v rámci granto-
vého programu 10 000 EUR, no prišlo nám veľmi 
veľa kvalitných a dobrých projektov, ktoré by bola 
škoda nepodporiť. Preto sme sumu navýšili na 15 000 
EUR. Celkovo sme podporili 87 projektov. Z celkové-
ho počtu podporených projektov až 50 zaslali bežní 
ľudia – fyzické osoby, 37 projektov budú realizovať 
rôzne mimovládne organizácie, základné a stredné 
školy, domovy sociálnych služieb a iné. Záujmom ľudí 
sme veľmi príjemne prekvapení, prvý ročník tohto 
grantového programu dopadol dokonca nad naše 
očakávania. A viete, kde sú ľudia pri podávaní projek-
tov najaktívnejší? Sú to obyvatelia Banskobystrického 
kraja. Práve odtiaľ totiž prišlo najviac, až 96 žiadostí 
o podporu a tiež sa tu bude realizovať aj najviac pro-
jektov. Celkovo 15 aktivít prebehlo v Košickom kraji 
a obyvatelia v Bratislavskom kraji realizovali 11 optimis-
tických nápadov. Zameranie jednotlivých aktivít bolo 
skutočne pestré. Od budovania a prehlbovania dobrých 
susedských a medziľudských vzťahov, cez ekologické 
a environmentálne aktivity, úpravu a skrášľovanie 
okolia, až po pomoc znevýhodneným skupinám či za-
pájanie komunity do spoločných športových a iných 
voľnočasových aktivít.

Podporujeme 
optimistov

Hovoríme 
s Andreou 

Cocherovou, 
správkyňou 

Nadácie Orange
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ZÁHRADNÁ 
„TERAPIA“

šanca Z NÁRUČE

Práca na čerstvom vzduchu je pre odkázaných seniorov 
niečo vzácne. Nemajú prakticky možnosť venovať sa drobnej 
manuálnej práci, na ktorú boli zvyknutí. Okrem zlepšenia 
nálady takáto činnosť zlepšuje aj fyzický stav seniorov, 
hybnosť, dýchanie, priaznivo pôsobí na krvný tlak. Ideálne 
je, ak seniori nerobia prácu pre prácu, ale niečo skutočne 
zmysluplné, lebo to je pre nich dôležité. Preto sme ich 
zapojili do záhradných prác, kde sa spoločne s mamičkami zo 
zariadenia môžu realizovať a skrášľovať svoje prostredie, čo je 
možné aj  vďaka záhradnému náradiu zakúpeného z projektu 
Záhrada SENIOR&JUNIOR. Jedinečná záhradná „terapia“ je 
na realizáciu veľmi nenáročná a výsledky sú ohromné! 

Alena Petrželková 
foto: archív Náruče 
záchrany Solčany

Po dobre vykonanej práci je čas 
potešiť sa a zrelaxovať v pekne 
upravenej záhrade. Pani Emílii uvili 
mamičky aj venček z púpav a s ús-
mevom sa vrátila a pospomínala si 
na časy svojho detstva.

Záhrada vytiahla na jar von 
seniorky, ktoré sa o ňu s lás-
kou starajú. Zlepšujú si tak 
aj svoju fyzickú kondíciu, 
keďže celú zimu mali len 
obmedzené možnosti po-
hybu a na čerstvý vzduch 
sa prakticky po celý čas nedostali. A radosť 
im prináša nielen pohyb, ale aj potešenie z obriadenej záhrady 
a skutočnosť, že aj oni ešte môžu mamičky niečomu priučiť. 

Záhrada je miestom pre originálnu terapiu 
vďaka Jarnej výzve Fondu GSK 2012

ĎAKUJEME!
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edostali. A radosť 
ale aj potešenie z obriadenej záhrady
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Záh d j i t i i ál t

Záhrada je pre ma-
mičky a deti miestom 
nielen pre hry, ale aj 
pre zamyslenia sa, 
utriedenie si svojich 
myšlienok a  predstáv 
o živote. 

RUKA, ROZUM, SRDCE
Veľa patchworkových klubov vzniklo aj na Slovensku. 
Ich strešnou organizáciou je občianske združenie Patch-
workársky cech. Pôvodne sa stretli štyri nadšenkyne, 
ktoré sa rozhodli pracovať a zlepšovať sa spoločne. 
Okrem vlastnej výroby quiltov sa snažia aj organizovať 
patchworkársky život a k trpezlivej práci na výrobe svojich 
výrobkov, kde sa spájajú šikovné ruky a originálny nápad 
ako bude výsledný patchwork vyzerať, pridali aj srdce. 
Náplň patchworkových spolkov a združení po celom sve-
te často krát tvorí práve charitatívna činnosť. 

„V spolupráci s ob-
čianskym združením 
Šanca pre nechce-
ných sme spustili svoj 
prvý projekt – Hreji-
vé hniezdo. Oslovil 
nás projekt Hniezdo 
záchrany a rozhodli 
sme sa, že každému 
dieťatku z Hniezda 
záchrany venujeme 
jeho vlastnú patch-
workovú deku. Pre 
deti z detských domov 
sme potom vymysleli 
projekt Aj ja mám svoj 

vankúšik!, kde deťom z detských domov ušijeme vlast-
ný vankúšik podľa želania,“ hovorí predsedníčka cechu 
Mária Veleg. 

V dielni Patchworkárskeho cechu sa človek cíti 
ako v rozprávke – je tu plno farieb, nádherných 
výrobkov, veľa smiechu a panuje tu skvelá nála-
da. Sú tu ženy rôzneho veku – mladé mamy, 
ktoré majú ešte malé deti, ale aj dámy, ktoré už 
majú svoje deti odrastené. S láskou vytvárajú 
náročné výrobky ktoré si vyžadujú presnosť, 
sústredenie a neobyčajnú zručnosť, pritom 
sú aktívne, veselé, stíhajú sa aj medzi sebou 
porozprávať – výborne zrelaxujú a spravia 
niečo pre druhých.

PATCHWORK Z DÚBRAVKY 
AJ PRE NÁRUČ ZÁCHRANY
O tom, že patchwork skutočne združuje ľudí veľkého srd-
ca svedčí aj to, že krásne vankúšiky a dečky pre mamičky 
a deti z Náruče záchrany ušili a darovali aj dámy z Patch-
workového klubu v Dúbravke. Tiež to boli spontánne 
darčeky, ktoré stále naše deti opatrujú a tešia sa z nich, 
pričom niektoré ich už majú aj štyri roky! Asi na tom patch-
worku niečo bude. Nevyskúšate?

Patchwork je špeciálna textilná technika zošívania 
látok. Ide o zošívanie malých, rôznofarebných kús-
kov látok do geometrických vzorov. Výsledný patch-
work je spojený s ďalšími vrstvami látky a je ozdobne 
prešívaný drobnými stehmi. Výsledný výrobok sa 
nazýva quilt. Patchwork v dnešnej podobe vznikol 
pôvodne medzi ženami amerických osadníkov, ktoré 
týmto spôsobom chceli využiť zvyšky látok, alebo látky 
z obnosených šiat. Dnes sa patchwork vyrába aj zo 
špeciálnych materiálov. Základom býva stopercentne 
bavlnená látka. Patchwork sa najčastejšie používa na 
výrobu diek, prikrývok, vankúšov, môže sa však využiť 
aj pri výrobe iných odevných doplnkov.

pre Hniezdo záchrany

Čo majú spoločné patchwork 
a Hniezdo záchrany? Lásku 
k deťom, túžbu a odhodlanie 
pripraviť krajší vstup do života 
deťom, ktoré sa narodili bez ra-
dostného očakávania najbližších.

Patchworkársky cech

Hrejivé Hniezdo
Hrejivé Hniezdo je prvým a originálnym projektom Patchworkár-
skeho cechu. Detičky, ktoré nájdu svoje útočisko v niektorom 
z Hniezd záchrany na Slovensku, dostanú ako svoj prvý darček 
do života patchworkovú deku. Každé bábätko, ktoré sa neskôr 
dostane do rodiny či do detského domova, si vezme deku so se-
bou a Patchworkársky cech do Hniezda záchrany doplní novú, 
pre ďalšie zachránené dieťatko. Deky sú šité z jemných, teplých 
a nezávadných materiálov. Top deky je ušitý zo 100% bavlnených 
látok, spodná vrstva je z flanelu a medzi nimi je vatelín alebo flís. 
Prvé deky boli odovzdané 17. 3. 2007, aj ako súčasť National 
Quilting Day. Odvtedy už svoju deku dostalo už vyše 130 detí – 
všetky z Hniezda záchrany, ale aj tie, ktoré sa narodili v režime 
utajeného pôrodu. 

www.patchwork.sk

Pozývame 
všetkých 

na ďalšiu výstavu 
Patchworkárskeho cechu

14. – 16. septembra 2013 
v Nemeckom kultúrnom dome v Rači počas tradičného jesenného vinobrania. Okrem originálnych diel si budete môcť vyskúšať aj jednoduché šijacie techniky

www.patchwork.sk

Členky Patchworkárskeho cechu, Členky Patchworkárskeho cechu, 
vľavo Mária Velegvľavo Mária Veleg

Angie, Laky, 
Andrej, Bibo, 
Ferko –  tieto 
vankúšiky  pre 
deti z Detských 
domovov sa 
svojim majiteľom 
veru nestratia, ich 
mená sú do nich 
raz a navždy všité.
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