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       Adoptovanú Katku
       učil čítať pes Falco
Na prvých stretnutiach bola v maličkých 
rozpakoch, ale potom si so psom 
záchranárom padli do oka.

       Ako sa z Mauglího 
       stala dáma
     
Prijali tri ťažko postihnuté deti a darovali im 
osem rokov starostlivosti. Naučili ich všeličo, 
ale predovšetkým žiť.
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Dôležité je mať sa na koho obrátiť
V trenčianskom klube riešia problémy, aj sa zabavia

Klub v Trenčíne vznikol v roku 2002 ako 
požiadavka náhradných rodín. Stretávame 
sa každý druhý piatok v mesiaci v priesto-
roch Združenia Detský smiech. Na stretnu-
tia chodí asi desať rodín pravidelne a päť 
príležitostne. Zväčša ide o pestúnov, zopár 
osvojiteľov a štyri profesionálne rodiny. 
Najčastejšie a pre všetkých najťažšie pro-
blémy, ktoré sa riešia, sú stretnutia detí 
s biologickými rodinami. Obzvlášť, keď 
rodičia sú chorí a štvú deti proti náhrad-
ným rodičom. Ďalšia častá téma je inakosť 
rómskych detí.
Detí býva na klube pätnásť až dvadsať, 
vekové zloženie je od dvoch do pätnásť 
rokov. Naše dobrovoľníčky sa po celý čas 

trvania klubu (asi tri hodiny) snažia deťom 
venovať. Zaujať ich hrami a rôznymi súťa-
žami, za čo im patrí veľká vďaka.
Okrem klubov NR spolupracujeme s Ná-
vratom a Asociáciou náhradných rodín na 
rôznych projektoch. Robíme osvetu na zá-
kladných a stredných školách. Robili sme 
besedu aj v Materskom centre v Trenčíne. 
Verejnosť téma náhradného rodičovstva 
zaujíma. Je dôležité, aby ľudia pochopili, 
čo tie deti najviac potrebujú. 
Keď sme my prijali deti do našej rodiny, 
nepoznala som žiadnu náhradnú rodinu. 
Po pátraní známych som získala kontakt 
na jednu adoptívnu rodinu, ktorá bola 
ochotná sa so mnou a manželom stretnúť. 

Stretli sme sa raz u nich doma, mali tri 
adoptované rómske deti. Problémy, ktoré 
im prinášal život, sa snažili riešiť sami. Ja 
som ale problémy s adaptáciou detí potre-
bovala s niekým konzultovať, potrebovala 
som počuť aj iné názory, riešenia... 
Na tomto mieste musím poďakovať pani 
Milade Bohovicovej z Návratu, ktorá mala 
neskutočne veľa trpezlivosti a pomohla 
nám v tejto ťažkej fáze adaptácie. Na 
vlastnej  koži som pochopila, aké je veľmi 
dôležité, aby sa mali novo vzniknuté ná-
hradné rodiny na koho obrátiť, s kým sa 
poradiť, alebo sa len vyrozprávať.

Iveta Kobydová

Veľké ĎAKUJEM za otvorenosť
Reagujem na článok „Dieťa vstúpilo medzi rodičov a romantika 
sa stratila", ktorý vyšiel v novembrovom čísle Nebyť sám. Od-
kážte prosím jeho autorke, pani Ješkovej, veľké ĎAKUJEM za 
otvorenosť, s akou sa podelila o svoje pocity z adaptačnej fázy 
po prijatí dieťatka do ich rodiny. 
V prvom rade ma jej spoveď oslovila ako náhradnú mamu, ktorá 
toto obdobie prežívala veľmi podobne ako autorka a hanbila sa o 
týchto svojich pocitoch hovoriť, pretože im nerozumela (a to na-
priek tomu, že som psychologička:-)) a bála sa odsúdenia. V dru-
hom rade tento článok považujem za veľmi dôležitý pre všetkých 
náhradných rodičov, ktorí sa na toto obdobie pripravujú, alebo ho 
bezprostredne zažívajú. Adaptačná fáza je totiž sama o sebe tak 
náročná, že posledné, čo rodičia v tej chvíli potrebujú, sú výčit-
ky svedomia kvôli negatívnym pocitom, ktoré prežívajú. Preto im 
budem pomáhať zbavovať sa ich šírením tohto článku (s Vašim do-
volením, samozrejme), nech vidia, že to je normálne, veď to píšu 
aj v časopise:-) Chcem Vám veľmi poďakovať za všetko, čo robíte 
a povzbudiť Vás, že to robíte super a nám, náhradným rodičom        
a odborníkom, pracujúcim v tejto oblasti, to veľmi pomáha. Pra-
jem veľa sily.             Katka Ontková, Úsmev ako dar, Košice

Ďakujeme našim „starým“ dobrovoľníčkam Katke, Elenke, Jamborkám, ako aj novým zo Sociálno-pedagogickej akadémie, ktoré majú 
nesmiernu trpezlivosť s deťmi a vždy im pripravia zaujímavý program. (zk)

INFODOM prináša mnoho informácií
Informačný servis pre rodičov 
rôzne postihnutých detí INFO-
DOM nájdete na www.radost.
sk. Nachádza sa tu aj databá-
za špeciálnych a výchovných   
zariadení, informácie o sociá-
lnych výhodách a iných kom-
penzáciách (všetky potrebné 
zákony), o kompenzačných 
pomôckach a hračkách. Za-
ujme aj databáza literatúry, 
zaoberajúcej sa jednotlivými 
postihmi, ale i obsiahle diskus-
né fórum, na ktorom si rodičia 
vymieňajú skúsenosti a názory. 
Veď to poznáte – viac hláv viac 
rozumu... Stránka ponúka aj 
možnosť vytvorenia web strán-
ky  postihnutých detí. Nechý-
bajú ani chutné recepty. (r) ilustračné foto



Panuje v našej spoločnosti predsudok, 
prijať iba zdravé dieťa? 
Veľká časť budúcich rodičov, ktorí sa roz-
hodujú prijať dieťa, túži po zdravom ma-
lom bábätku. Prijatia dieťatka so zdravot-
nými komplikáciami sa obávajú, pretože 
nedokážu odhadnúť, či by mu vedeli za-
bezpečiť kvalitnú starostlivosť. Ešte stá-
le existuje názor, že o choré a postihnuté 
deti sa najlepšie postarajú inštitúcie, kde 
majú poruke lekára, zdravotnícky perso-
nál. Vziať do rodiny postihnuté dieťa sa 
odhodlajú väčšinou pestúnske alebo pro-
fesionálne rodiny, príp. rodičia, ktorí majú 
nejakú osobnú skúsenosť s chorobou či 
postihnutím a nepredstavuje to pre nich 
neznámeho strašiaka.

Čo zohráva rolu u osvojiteľských rodín?
Je to aj fakt, že títo rodičia túžia po „bež-
nom“ živote. Dieťatko je malé, vyžaduje 
si väčšiu starostlivosť, postupne odrastá   
a osamostatňuje sa, mamy sa môžu vrátiť 

do zamestnania. Právom sa obávajú, že 
choré alebo postihnuté dieťa im neumož-
ní plnohodnotný návrat k profesii, preto-
že bude často chorľavé, bude s ním treba 
zostať doma, chodiť k lekárovi a pod. Ma-
mičky sa boja straty zamestnania.

U prijatých detí sa  objavuje minimálne 
psychická deprivácia. Ako je rozpozna-
teľná?
Prejavuje sa rôzne, pretože deti si vytvo-
ria stratégiu zvládania stresu podľa svoj-
ho temperamentu, životnej histórie, teda    
nielen podľa toho, v akých podmienkach 
žijú v detskom domove, ale aj podľa toho, 
čo prežili pred tým, ako doň prišli. Psy-
chická deprivácia sa prejavuje na celko-
vom vývoji dieťaťa, aj na jeho správaní. 
Deti vyras-tajúce v detských domovoch 
následkom menšieho množstva rozvíjajú-
cich podnetov (v detskom domove sa im 
prirodzene nemôžu venovať v takom roz-

sahu, ako doma, navyše chýba základný 
predpoklad na to, aby dieťa malo pocit is-
toty pri spoznávaní nových vecí, teda jed-
nu stálu blízku osobu) zaostávajú vo vývi-
ne psychickom i fyzickom. Neskôr sedia, 
chodia, rozprávajú, majú menšiu slovnú 
zásobu.

Ako sa následky psychickej deprivácie 
odrážajú na správaní dieťaťa?
Na jednej strane sú deti, ktoré utvárajú 
rýchlo vzťahy, ale tieto sú povrchné a ne-
stále. Sú to deti, ktoré k vám bez strachu 
prídu, sadnú si na kolená, objímu vás, 
máte pocit, že ste ich najlepší kamarát. 
Takýchto najlepších kamarátov však majú 
priveľa. Tieto deti sa naučili, že musia 
od každého, kto je im ochotný dať svoju 
náklonnosť, načerpať veľmi rýchlo veľmi 
veľa, pretože nemajú istotu, dokedy im 
bude tento človek k dispozícii.

A ten druhý pól?
Na druhej strane sú deti, ktoré odmietajú 
kontakt - psychický aj fyzický. Nedajú sa 
pohladiť, nedôverujú. Tieto deti svoje ne-
ustále sklamania z neuspokojenia potrieb 
riešia tak, že sa vzdajú nádeje. Neveria 
tomu, že by im ktokoľvek mohol pomôcť, 
že by im mohol poskytnúť to, po čom tú-
žia, čo najviac potrebujú. Naopak, obáva-
jú sa, že ak tomu uveria, opäť ich čaká 
len sklamanie. V najhoršom prípade už ani 
sami svoje potreby nevnímajú. Samozrej-
me toto sú len niektoré prejavy, o psychic-
kej deprivácii sa dá písať a hovoriť veľa.

Vychádzajúc z vašich skúseností, sú ro-
dičia prijatých detí o týchto problémoch 
dostatočne informovaní?
Záleží veľmi na tom, akou formou prípravy 
prešli. V Návrate sa snažíme budúcich ná-
hradných rodičov pripraviť na rôzne situá-
cie, ktoré ich môžu postretnúť.             
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DETI SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI 
A ICH RODIČIA TO NEMAJÚ ĽAHKÉ
Deti prichádzajúce do náhradných rodín si so sebou prinesú aj veľa problémov. Mnohé sú istým 
spôsobom poznačené vlastnými koreňmi či pobytom v ústavnej starostlivosti. Vývinové hendikepy, 
rôzny mentálny postih, špecifi cké problémy a potreby. Niektoré sú viditeľné a známe hneď, iné sa 
vyplavujú postupne a – prekvapujú. Zainteresovaní sa však zhodujú: pre náhradných rodičov, ktorí 
sa o takéto deti starajú, máme málo odborných služieb, nezohľadňujú sa rôzne znevýhodnenia či 
špecifi cké situácie. Stále sa dá robiť viac.

Obavy zo zdravotných komplikácií
So špeciálnou pedagogičkou Návratu Mgr. Zuzanou Zimovou

Zuzana Zimová



Hovoríme s nimi o tom, čo je to psychic-
ká deprivácia, čo porucha pripútania, 
ako sa to prejavuje, čo s tým môžu ro-
biť. Pravdou je, že veľa rodičov považuje                                    
tieto časti prípravy za akési „strašenie“                                         
a všetci dúfajú, že im sa niečo také nemô-
že stať. Všetci im to veľmi želáme, ale 
uvedomujeme si, že realita je iná. Preto 
sa snažíme, aby si budúci rodičia z prípra-
vy odniesli nielen informácie, ale aj dôve-
ru v Návrat, aby vedeli, že ak ich postretnú 
nejaké problémy, môžu sa na nás obrátiť. 
Informácie by mali dostať v procese prí-
pravy, v Návrate máme aj knižnicu, z kto-
rej si môžu požičiavať odbornú literatúru, 
DVD a pod. Prípadne poskytneme zoznam 
odporúčanej literatúry, upozorníme na au-
torov, ktorých diela považujeme v tejto 
problematike za nosné.

Čo zvyčajne rodičov najviac trápi?
Keď už je dieťa v rodine, sú tri veľmi dôle-
žité obdobia, počas ktorých sa asi najviac 
prejavujú problémy. Je to proces adaptá-
cie, teda obdobie, kedy si rodičia a dieťa 
na seba zvykajú, vstup do škôlky alebo do 
školy a potom puberta. Problémy v škole 
sa sústreďujú okolo porúch učenia, malej 
motivácie, zaostávania. V rodine obyčajne 
zaškrípu vzťahy, deti sa uchyľujú ku klam-
stvám, krádežiam. Je veľmi ťažké pre 
rodiča znova a znova prejavovať dieťaťu 
dôveru. Mnohí sú už veľmi vyčerpaní a hľa-
dajú pomoc.

Ako sa im dá pomôcť?  
Mali by mať prístupnú sieť odborníkov, 
ktorí rozumejú špecifi kám problematiky 
prijatých detí. Či už sú to lekári, psycho-
lógovia, terapeuti.

Čo by si pri prijatí dieťaťa mali najviac 
všímať?
Akú má vytvorenú stratégiu zvládania 
stresových situácií. V akej miere sa uňho 
prejavuje následok psychickej deprivácie. 
Kde sú jej zdroje, na ktorých sa dá sta-
vať.

Tých najťažšie postihnutých detí je me-
nej, ale aké tie majú šance dostať sa do 
rodín?
Väčšina týchto detí bude mať šancu do-
stať sa do rodiny len v prípade, ak vzniknú 
profesionálne rodiny, ktoré budú priprave-
né na starostlivosť o tieto deti, ktorým sa 
uľahčí prístup k odbornej zdravotnej sta-
rostlivosti.

Na čo by sa mali rodičia v takomto prípa-
de pripraviť?
Na to, že dieťa ich bude potrebovať stále. 
Že sa stanú rodičmi, zdravotnými sestra-
mi, psychológmi...

Akých náhradných rodičov potrebujú 
deti zo zoznamu na sprostredkovanie?
Dobre pripravených, s jasnými predstava-
mi o svojich silách, o tom, akému dieťaťu 
sú schopní vytvoriť domov. A takých, ktorí 
sú si vedomí, že celý proces nespočíva        
v tom, aby im štát vybral dieťa, ale aby 
sa pre dieťa našla tá najlepšia alternatíva, 
aby mohlo prežiť dobrý život v rodine.

Čo Slovensku v tejto problematike naj-
viac chýba? 
Osveta a povedomie, že ústav naozaj nie 
je dobré riešenie pre žiadne dieťa. A toho 
by si mali byť vedomí nielen ľudia, ktorí 
uvažujú o osvojení, tí, ktorí sa s nimi stre-
tajú na ulici a môžu ich podporiť, ale aj 
štátni úradníci, ktorí rozhodujú o tom, 
ktorá forma starostlivosti bude v zákone 
preferovaná, zvýhodnená.

Deti poznačené rôznymi traumami a zra-
neniami sa ťažko liečia či napredujú. Ak 
však všetko v rodine funguje, oporou 
môžu byť špecialisti...
Sú deti, ktoré si toho nesú zo svojej mi-
nulosti veľmi veľa. Možno zažili zlé zaob-
chádzanie, zanedbávanie, týranie, zneuží-
vanie. Vtedy je toho na náhradného rodiča 
priveľa, nemôže robiť svojmu dieťaťu ro-
diča aj terapeuta. Môže vyhľadať nieko-
ho, kto mu pomôže tieto ťažké traumy 
zvládať, kto pomôže jeho dieťaťu zahojiť 
psychické rany, ktoré v sebe nesie. Preto-
že nielen deti potrebujú v takých chvíľach 
pomoc. Pre rodiča je veľmi ťažké počúvať, 
čím všetkým jeho dieťa prešlo, čo muse-
lo vytrpieť. Rovnako potrebuje pomoc pri 
spracúvaní smútku, bolesti. Vtedy netreba 
váhať vyhľadať pomoc.

Text a foto Eva Lauková
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Dôležité www adresy
• Stránka Zväzu telesne postihnutej mlá-
deže www.ztpm.sk je bohatá na rôzne in-
formácie, pripravované projekty. Avizuje  
aj zaujímavé podujatia a aktivity. Sú na 
nej i prospešné linky na stránky organizá-
cií, venujúcich sa postihnutým, ale aj na 
stránky neštátnych a neziskových organi-
zácií.

• Nadácia SOCIA (www.socia.sk) chce pri-
spieť k budovaniu sociálnych služieb pre 
ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. 
Poslaním nadácie je podporovať refor-
my sociálneho systému, zvyšovať kvalitu 
života sociálne znevýhodnených skupín                                                  
a posilňovať sociálnu súdržnosť obyva-
teľov Slovenska. Aké hodnoty má v popre-
dí? „Veríme, že je našou povinnosťou vy-
tvárať prostredie, v ktorom budú vznikať 
kvalitné sociálne služby ako odpoveď na 
potreby ľudí odkázaných na pomoc iných... 
Veríme, že úlohou služieb je refl ektovať 
potreby klientov. Služby majú stimulovať 
samostatnosť, vlastnú zodpovednosť za 
dôstojný život klientov...“
Nadácia presadzuje aj systémové zmeny 
a ovplyvňuje verejnú politiku a legislatí-
vu v oblasti sociálnej pomoci, poskytuje  
fi nančné príspevky na sociálne projekty 
mimovládnych neziskových organizácií 
(MNO),  poskytuje poradenstvo pre MNO 
pri tvorbe ich sociálnych projektov a ak-
tivít, ktorými chcú pomôcť znevýhodne-
ným skupinám občanov; spolupracuje so 
samosprávami pri tvorbe rozvojových so-
ciálnych programov a dbá na to, aby tieto 
programy vychádzali z analýzy skutočných 
potrieb obyvateľov, rešpektovali ich zá-
ujmy a posilňovali sociálnu súdržnosť ko-
munít a regiónov. 

• Veľkou pomocou rodičom a ich deťom 
s rôznym hendikepom sú aj detské inte-
gračné centrá. Jedno z nich je aj v Ban-
skej Bystrici (www.dicbb.sk). Je to štátne 
zariadenie špeciálno - pedagogického po-
radenstva, ktorého hlavnou úlohou je po-
skytovanie odbornej starostlivosti deťom 
všetkých druhov a stupňov postihnutia od 
narodenia až po ukončenie prípravy na po-
volanie. Dosiaľ v ňom poskytli pomoc viac 
ako 2700 deťom z celého Slovenska. 
Špeciálna materská škola je určená deťom 
so špeciálno-pedagogickými potrebami. 
Spolupracuje s poradenskými zamest-
nancami detského integračného centra            
a využíva poradenské služby (diagnostika, 
intervencia), fyzioterapeuta, liečebného 
pedagóga, psychológa, logopéda a špeci-
álneho pedagóga – tyfl opéd, psychopéd, 
somatopéd, surdopéd.



Deti s vývinovými znevýhodneniami, men-
tálnym postihom a so špecifi ckými potre-
bami patria aj na Slovensku  k početnej 
skupine, ktorá vyrastá mimo vlastného 
rodinného prostredia. Bohužiaľ v našom 
systéme náhradnej starostlivosti štát 
ponúka tejto skupine detí väčšinou sta-
rostlivosť v ústavnej starostlivosti – v do-
movoch sociálnych služieb  a detských do-
movoch so špecializovanými samostatnými 
skupinami. Malé percento týchto detí náj-
deme v profesionálnych  rodinách.
Na Slovensku máme aj malú časť detí, 
ktorým sa dostala, napriek ich hendikepu, 
rovnaká šanca ako deťom zdravým, a do-
stali sa do pestúnskych rodín. 
Nájsť náhradné rodinné prostredie pre 
deti so špecifi ckými potrebami, rešpek-
tujúc základné právo dieťaťa na ži-
vot  v  rodine a rovnosť príležitostí pre 
všetkých, si vyžaduje nepochybne dob-
rú národnú, ale aj lokálnu (regionálnu                                                 
a komunálnu) stratégiu, koncepciu 
vyhľadávania ľudí ako potenciálnych 
náhradných rodičov, ich motivovania, 
systémového vzdelávania a fi nančnej                                
a odbornej podpory.

Ponúkam podnety z medzinárodného pro-
jektu Deinštitucionalizácia detí s vývino-
vými znevýhodneniami, ktorý realizovala 
Asociácia pre podporu inklúzie (API) v Zá-
hrebe v Chorvátsku (pre pracovníkov štát-
nych organizácií, mimovládnych organizá-
cií a pre špecialistov). Seminár sa konal na 
jar roku 2003.
V rámci tohto projektu som sa zúčastnila 
na šesťdňovom odbornom tréningu veno-
vanom špecializovanej pestúnskej starost-
livosti. (Už som o tomto tréningu písala  
v roku 2003, ale vzhľadom na tému toh-
to čísla  a stav tejto témy na Slovensku 
ponúkam opätovne na inšpiráciu skúsenos-
ti z tejto zaujímavej akcie.)

Šesťdňový odborný seminár sa postupne 
venoval:
• porovnaniu riešenia tejto situácie v sied-
mich európskych krajinách,
• krokom deinštitucionalizácie detí s vývi-
novými znevýhodneniami v Chorvátsku,
• poslaniu náhradných rodín pri uspokojo-
vaní psychických potrieb detí,
• potrebám náhradných rodín, ktoré majú 

v starostlivosti dieťa s vývojovými znevý-
hodneniami,
• právam detí s vývinovými znevýhodne-
niami,
• poslaniu pomáhajúcich profesionálov pri 
spolupráci s náhradnou rodinou starajúcou 
sa o dieťa s vývinovými znevýhodneniami,
• vyhľadávaniu a výberu  špecializovaných 
náhradných rodín,
• administratívnym aspektom a fi nancova-
niu špecializovaných náhradných rodín,
• príprave a pokračujúcemu vzdelávaniu  
špecializovaných náhradných rodín,

• odborným službám pre špecializované 
náhradné rodiny,
• individuálnym odborným programom pre 
inklúziu detí žijúcich v špecializovaných 
náhradných rodinách,
• vyhodnocovaniu kvality života detí žijú-
cich v špecializovaných pestúnskych rodi-
nách

Skúsenosti s témou
Inklúzia (API)  je organizácia, ktorú tvoria 
rôzni experti: sociálny pracovník, právnik, 
psychológ, špeciálny pedagóg,              
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Pre náhradných rodičov, ktorí sa starajú o deti so špecifi ckými potrebami, 
máme na Slovensku málo odborných služieb

ilustračné foto
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rehabilitačný pracovník, pracovníci z aka-
demickej pôdy i odbornej praxe. Je to od-
borná organizácia, ktorá  pracuje s ľuďmi 
s mentálnym postihom prostredníctvom 
viacerých programov. Svojimi praktický-
mi skúsenosťami prišli postupne na to, 
že najefektívnejšou pomocou pre dieťa 
s vývinovými poruchami, ktoré vyrastá                      
v ústavnom zariadení, je jeho umiestne-
nie v náhradnej rodine a následná podpora 
tejto rodiny.

Vyhľadávanie náhradných rodín
Sústredili sa na konkrétne deti, ktoré žili 
v ústavných zariadeniach v Záhrebe. Na 
rôzne školy a úrady vyvesili plagáty, kto-
ré vyzývali ľudí, aby sa stali náhradnými 
rodičmi pre deti s mentálnym postihom. 
Takto zabezpečili, že zareagovali len tí, 
ktorí už poznali dve dôležité veci: náhrad-
né rodičovstvo a dieťa s mentálnym pos-
tihom. Nasledovala cesta vysvetľovania, 
informovania, rozhovorov. V Chorvátsku 
sa o náhradné rodičovstvo môže v podsta-
te uchádzať ktokoľvek tým spôsobom, že 
si podá  žiadosť na príslušný štátny úrad         
v svojom regióne, sociálny pracovník          
o človeku pozbiera najdôležitejšie infor-
mácie, príde ho navštíviť a následne ho 
zapíše ako uchádzača o náhradnú rodinnú 
starostlivosť. Špecializované pestúnstvo 
bolo v čase môjho pobytu v tejto krajine 
právne defi nované ako zamestnanie.

Príprava uchádzačov o špecializované 
náhradné rodičovstvo
Pracovníci Inklúzie dajú rodičom vyplniť 
dotazník, v ktorom sú základné informácie 
o rodine, domácnosti, voľnom čase, pros-
tredí, v ktorom rodina žije a okolí rodiny, 
o vzdelávaní rodiny, o náhradnej rodinnej 
starostlivosti, o zodpovednosti za vývoj 
dieťaťa a iné. Keď sa už vie, ktoré dieťa 
pôjde do ktorej konkrétnej rodiny, pracov-
níci Inklúzie trpezlivo vysvetlia zdravotné, 
psychické, vzdelávacie a ďalšie problémy, 
ktoré súvisia s konkrétnym dieťaťom, ako 
aj jeho možnosti vývoja.

Kontrakt so špecializovanou pestúnskou 
rodinou
Pracovníci zároveň rodine ponúknu prog-
ram odbornej podpory, vzdelávania a eva-
luácie (hodnotenia, overovania). Potom 
so žiadateľmi spíšu kontrakt - dohodu, 
v ktorom je zadefi nované, že rodina do-
stane služby a podporu od Inklúzie (API), 
že sa oboznámila so špeciálnymi potre-
bami dieťaťa a odbornou pomocou z In-
klúzie a že prijíma supervíziu od Inklúzie.                             
V jednom článku dohody je uvedené, koľko 
hodín vzdelávania ročne rodina dostane 
(tréning) a že dovoľuje robiť fotografi c-

kú a video dokumentáciu vo svojej rodine      
a umožní kontakt dieťaťa s biologickou 
rodinou. V prípade ukončenia dohody ro-
dina sa postará o dieťa ešte 30 dní (doba 
nevyhnutná na nájdenie inej rodiny pre 
dieťa). Na záver je spomenutá informá-
cia, že Inklúzia spolupracuje s príslušným 
sociálnym štátnym úradom.

Individuálny plán špecializovaného     
pestúna s dieťaťom
Potom nasleduje akýsi Individuálny plán 
rodiča s dieťaťom, ktorý sa rozvrhne na 
obdobie 30 dní. Je v ňom popísaný výcho-
diskový stav dieťaťa (mentálna úroveň, 
úroveň rôznych zručností, sebaobslužných 
návykov a pod., a jednotliví špecialisti 
povedia rodičovi, ako konkrétne môže po-
môcť v rozvoji dieťaťa v rôznych oblasti-
ach. Po 30 dňoch nasleduje prvý evaluačný 
proces. Počas mesiaca koordinátor tímu, 
ktorý pracuje s rodinou, komunikuje s ro-
dinou a navštevuje ju v jej prostredí.

Odborná a fi nančná podpora pre špecia-
lizované pestúnske rodiny
Inklúzia hľadá pre konkrétnu rodinu akých-
si „duchovných“ starých rodičov, ktorí 
by fi nančne podporovali konkrétnu rodi-
nu (ďalšími príspevkami popri štátnych, 
ktoré nie vždy dostatočne kryjú potreby 
dieťaťa s mentálnym postihom a odbor-
né služby pre tieto rodiny) a raz za čas by 
sa s ňou stretávali na rôznych oslavách. 
Sociálny pracovník Inklúzie komunikuje 
s miestnym štátnym úradom a vybavuje 
papiere okolo umiestnenia detí do rodi-
ny. Administratívne procesy v Chorvátsku 
sú podľa autentických rozhovorov v dĺžke                                    
a rozsahu porovnateľné s tými na Sloven-
sku. Umiestňovanie detí do náhradných 
rodín je v kompetencii štátu. To, čo však 
robí Inklúzia a štát nerobí, je aktívne 
vyhľadávanie konkrétnych rodín pre 
konkrétne deti, príprava rodín, odborné 
služby pri umiestňovaní dieťaťa do ro-
diny a odborné vedenie týchto rodín po 
umiestnení dieťaťa. Pracovníkov Inklúzie 
som vnímala  ako erudovaných profesio-

nálov, ktorí veľmi dobre rozumejú skupine 
detí, pre ktoré robia svoje služby. V Zá-
hrebe sú vnímaní jednoznačne ako silná  
a odborná organizácia na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihom, napr. na program 
chráneného bývania majú povolenie aj fi -
nančné príspevky od štátu.

Hodnotenie kvality života dieťaťa so 
špecifi ckými potrebami v špecializova-
nej pestúnskej rodine
Pokiaľ ide o evaluáciu/hodnotenie špeci-
alizovanej náhradnej rodiny – Inklúzia si 
zvolila formu dotazníka, v ktorom sa sle-
duje kvalita života dieťaťa, jeho integrá-
cia v rodine, v okolitom prostredí, jeho 
posun vo vývoji a pod. Dotazník vypĺňa na 
základe svojej práce s rodinou koordinátor 
tímu, ktorá pracuje s rodinou. Po vyhod-
notení vlastne dochádza opäť k formulo-
vaniu ďalšieho kontraktu medzi rodinou                                                                  
a Inklúziou. Bolo pre mňa veľmi zaujímavé, 
ako detailne majú popísané role jednotli-
vých ľudí tímu, ktorý s rodinou pracuje.
Inklúzia v Záhrebe má dohodu asi s 25 
náhradnými rodinami, ktoré prijali dieťa 
so špeciálnymi potrebami. Väčšina týchto 
rodín žije priamo v Záhrebe, kde je v pod-
state dostatok rôznych špecializovaných 
služieb a škôl s integračným programom 
pre tieto deti, takže  špecializované pes-
túnske rodiny môžu dostať skutočne kva-
litný servis služieb.

Špecializovaná pestúnska rodina ako 
model pre biologickú rodinu
Niekedy v špecializovanej pestúnskej ro-
dine žije dieťa, ktoré má častý kontakt so 
svojou pôvodnou rodinou. Vtedy sa pra-
covníci Inklúzie snažia o podporu týchto 
kontaktov a vedú špecializovanú pestún-
sku rodinu ako model pre pôvodnú rodi-
nu. Snažia sa motivovať pôvodnú rodinu 
k postupnému prevzatiu osobnej starost-
livosti. Pôvodná rodina má možnosť vidieť 
svoje dieťa v domácnosti iných ľudí - ako 
je možné ho vychovávať a integrovať do 
rodiny a komunity.
Dana Žilinčíková, zilincikova@navrat.sk

Namiesto záveru
Stretli sme sa aj so skupinou špecializovaných pestúnskych rodi-
čov, ktorí boli veľmi autentickí. Doniesli nám fotografi e zo svojich 
rodín, z niektorých rodín sme videli videonahrávky a v niektorých 
sme boli aj na návšteve. Ešte doteraz si pamätám, že som pri tých-
to rodičoch mala podobné pocity, ako pri slovenských náhradných 
rodičoch, ktorí sa starajú o deti so špecifi ckými potrebami: na-
pĺňali ma obdivom, úctou, aj veľkou pokorou. Zároveň mi je veľmi 
ľúto, že pre nich na Slovensku máme tak málo odborných služieb, 
ktoré by im mohli byť oporou a motivovali by aj ďalších ľudí.



Na začiatku pár riadkov o nás. Od roku 
2000 prijatím poldruharočnej Noriky sme 
sa stali náhradnou rodinou. Vďaka tej-
to pozitívnej skúsenosti sme v roku 2002 
obohatili našu rodinu o súrodeneckú dvoji-
cu štvorročného Janka a dva a polročného 
Erika a súčasne sme čakali našu biologickú 
Aničku, ktorá sa narodila v marci 2003.

Namiesto jedného dieťaťa tri
Nakoľko sme obaja cítili, že môžeme dať 
domov ešte jednému dieťatku, v roku 2005 
sme požiadali o zapísanie do zoznamu žia-
dateľov o dieťatko. Vo februári 2006 sme 
navštívili príslušný úrad. V zozname žiada-
teľov o jedno dieťatko sme boli na 102. 
mieste, čo nás dosť prekvapilo, ale sú-
časne nám predostreli potrebu umiestniť 
súrodeneckú trojicu: desaťročnú Eriku, 
sedemročnú Lauru a trojročnú Peťku. Na-
koľko bývame v štandardnom trojizbovom 
byte, naša prvá reakcia bola záporná. Po 
mesačnom uvažovaní, prebdených nociach 
sme prišli k záveru, že aj stiesnené byto-
vé podmienky sú viac ako detský domov. 
Dievčatá k nám prišli koncom marca 2006. 
Súčasne sú všetky tieto deti v pestúnskej 
starostlivosti, okrem Noriky, ktorá je už 
adoptovaná.

Chcem sa deťom venovať naplno
Keďže tieto deti sú v pestúnskej starost-
livosti, majú nárok na opakovaný príspe-
vok, ja ako pestún mám nárok na opakova-
ný príspevok náhradnému rodičovi. Tento  
príspevok sa zvyšuje, ak sa náhradný rodič 
stará o tri a viac detí, ktoré sú súrodenca-

mi. Nakoľko najmladšia Peťka nemá šesť 
rokov a neuplynuli tri roky od zverenia do 
pestúnskej starostlivosti súdom, ja ako 
pestún som automaticky bola prerade-
ná na rodičovský príspevok, prichádzam         
o zvýšenie mesačne vo výške 3 240 korún, 
ročne je to 38 880 korún. Nemôžem si vy-
brať tú dávku, ktorá je pre moju          
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Deravý zákon traumatizuje rodičov
Vážená redakcia Časopisu „Nebyť sám“. Povzbudená vaším obsahom chcem reagovať              
na aktuálne skutočnosti týkajúce sa našej rodiny a možno povzbudím aj iné náhradné rodiny    
k tomu, aby sme spoločne reagovali na nedostatočnosť zákona o náhradnej starostlivosti.

Prečo, keď najmladšie 
dieťa dovŕši šesť rokov, 
musím nastúpiť do za-
mestnania, v mojom 
prípade do radov 
uchádzačov 
o zamestnanie? Neviem 
si dosť dobre predstaviť, 
ako to potom zvládnem. 
Poviem to možno 
tvrdo: ak ja toľko robím 
pre štát a deti, nemôže 
štát niečo urobiť 
aj pre mňa???

Trochu aj o našich radostiach
Aby som nebola taká pesimistická, aspoň pár riadkov o našich radostiach. Letné prázdni-
ny sme prežili v pohode, časť z nich na dedkovej chate neďaleko Varšavy v prekrásnom 
prostredí lesa, ale aj prehliadkou ZOO a múzea Varšavského povstania. Chlapci si prišli 
na svoje, keď spolu s dedkom stínali stromy, dievčatá mohli byť aj lesné víly poobliekané 
v obnosených šatách. Skrátka, bolo nám fajn. Keď sme sa po mesačnom pobyte vrátili 
domov, predsedníčka nášho klubu náhradných rodín „Hniezdo" Hanka Franková nás priví-
tala ponukou stráviť jeden deň v Aquacity v Poprade. Túto ponuku sme prijali, nakoľko 
fi nančné možnosti nám nedovoľujú absolvovať takýto deň. Po dohodnutom stretnutí sme 
pripravení vplávali do bazénov. Bol to raj pre deti: tobogany, termálna voda..., uvedomi-
la som si, ako blahodarne voda pôsobí. Od pol jedenástej až do piatej poobede boli deti 
vo vode. Keby neboli také vymočené a unavené, ostali by vo vode aj do desiatej večer. 
Nielen deťom, ale aj mne dobre padla táto voda na boľavú chrbticu. Ešte sme nevyšli 
z parkoviska na hlavnú cestu a naša Peťka už v sedačke spala. Všade, kde deti prišli, 
chválili sa, akí sú dobrí plavci. Po mesiaci a pol členovia klubu ,,Hniezdo" zorganizovali 
spoločné púšťanie šarkanov na veľkom kopci neďaleko malebnej dedinky Prímovce, kde 
býva náhradná rodina Zemčáková. Vietor bol až príliš priaznivý (mnohé igelitové šarkany 
potrhal), no keďže náš šarkan bol zhotovený z látky, lietal výborne. Už teraz sa tešíme 
na ďalšie akcie, na spoločné rozhovory týkajúce sa našich radostí aj starostí.  

Obdivuhodná rodinka. Zľava prvý rad: Anna, Petra, Laura, druhý rad: Eleonóra, Erika, Ján, 
Erik, Mária Banasiewiczová a manžel Marián Banasiewicz.
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Peťka bude mať na rok šesť rokov, pôjde 
do školy. Ja budem musieť ísť do roboty. 
Na úrade práce sa na mňa dívajú, akoby 
sa mi nechcelo robiť. Ja chcem však len 
pomáhať mojim prijatým deťom, ktoré 
majú špecifi ckejšie problémy. Priniesli 
si ich z detského domova so sebou. Mám                 
z toho hlavu v smútku. Nie sú síce postih-
nuté fyzicky, ale... 
Norika (9 rokov): Adoptovali sme si ju, 
keď mala pätnásť mesiacov. Len sa kýva-
la, búchala malým telíčkom do postieľky 
(do detského domova ju umiestnili ako 
dvojmesačnú). Kývanie jej zostalo, ale 
len keď zaspáva. Je to u nej akýsi rituál. 
Chodievam s ňou k psychologičke, vraví, 
že musí z toho vyrásť. Čo sa týka učenia, 
je šikovná.
Janko (9): Do rodiny prišiel ako štvorroč-
ný. Keď sme si ho brali, nik nám nepo-
vedal, že sa pocikáva. Prišiel k nám, mal 
nočné desy a -  pocikával sa. Desy prešli 
po pol roku. A s tým pocikávaním, keby 
som to bola vedela, nemala by som také 
výčitky svedomia. Myslela som si, že je 
to moja vina... Má aj poruchu pozornos-

ti, dyslexiu, disortografi u, disgrafi u. Teraz 
chodí do tretej triedy, navštevujeme špe-
ciálnu pedagogičku a postupne sa to lepší. 
Učiteľku prekvapuje logickým myslením, 
aj keď má zlý písomný prejav. Trápi ho to 
a pýta sa: Prečo mi to nejde? Všetko je 
následkom toho, že nemal od začiatku do-
statok stimulov, aby sa mozog vyvíjal.
Erik (8): Jankov braček mal pri prijatí do 
rodiny dva a pol roka. Je priebojný, no 
nevníma mäkké a tvrdé spoluhlásky, ne-
rozoznáva dlhé a krátke slabiky, podobne 
ako Janko. Jednoducho to nepočujú.
Sestry Erika (11), Laura (9) a Peťka (5) 
boli rok v detskom domove, kým sme si 
ich vzali. V biologickej rodine to mali ťaž-
ké. Piatačku Eriku často bolieva bruško, je 
to psychické, akoby mala obavy, že bude 
musieť od nás odísť, že si ju zoberie biolo-
gická mama. Keď bola ohlásená, že príde, 
pocikáva sa.
Peťka (5): Je neistá, plachá. Má alergie. 
Zistilo sa to po zápale pľúc, chodím s ňou 
po vyšetreniach.

Mária Banasiewiczová, (el)

Ešte jedna otázka: Od roku 2000 som doma, pretože si to vyžadujú špecifi cké 
potreby mojich detí. Nie je to preto, že nemám chuť pracovať, ale preto, že 
sa riadne starám o sedem detí. Aký budem mať dôchodok??? Na druhej strane: 
Koľko štát získa tým, že tieto deti sú u nás a nie v detskom domove??? 
A nemám pritom na mysli len fi nančnú stránku. 

rodinu výhodnejšia. Mohla by som to zme-
niť, keby som Peťku umiestnila v mater-
skej škôlke, tým by mi zanikol nárok na 
rodičovský príspevok a vznikol nárok na 
opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 
spolu so zvýšením. No materská škôlka pri-
pomína detský domov s výlučne detským 
kolektívom a so striedaním tiet. A to nie 
je pre Peťku dobré.
Keďže tieto deti z detského domova majú 
svoje problémy, ja ako matka som pre ne 
užitočnejšia doma, ako keby som bola 
zamestnaná. Neviem si dosť dobre pred-
staviť, ako by som zvládla zamestnanie aj 
potreby detí. Chcem sa deťom venovať 
naplno, čo vôbec nie je ľahké. Preto sa pý-
tam samej seba, či tu nemôže byť výnim-
ka zo zákona. Prečo, keď najmladšie dieťa 
dovŕši vek šesť rokov, musím nastúpiť do 
zamestnania - v mojom prípade do radov 
uchádzačov o zamestnanie? Neviem si dosť 
dobre predstaviť, ako to potom zvládnem. 
Poviem to možno tvrdo: ak ja toľko robím 
pre štát a deti, nemôže štát niečo urobiť 
aj pre mňa???

Pribúda otáznikov
Ešte jedná otázka: Od roku 2000 som 
doma, pretože si to vyžadujú potreby mo-
jich detí. Nie je to  preto, že nemám chuť 
pracovať, ale preto, že sa riadne starám    
o sedem detí. Aký budem mať dôchodok??? 
Na druhej strane: Koľko štát získa tým, že 
tieto deti sú u nás a nie v detskom domo-
ve??? A nemám pritom na mysli len fi nanč-
nú stránku. 
V čísle 2 vášho časopisu  ste  uverejnili                                   
v článku „Zavrite detské domovy" roz-
hovor s britským psychológom Kevinom 
Brownom, ktorý odpovedá na otázku, 
prečo na Slovensku je tak málo opatrova-
teľských rodín. (Predpokladám, že má na 
mysli náhradné rodiny.) Jeho jednoznačná 
odpoveď bola:  „Lebo  štát  sa  nestará              
o to, aby ich bolo dosť. Keď nie je dosta-
tok opatrovateľských rodín, treba jasne 
identifi kovať potrebu, vytvoriť o nej ve-
rejné povedomie a záujemcom ponúknuť 
slušnú fi nančnú odmenu." Preto som mala 
potrebu o tom napísať. Možno sú aj ďal-
šie rodiny, ktoré majú podobné problémy, 
resp. to podobne cítia. Nech sa tým kom-
petentní zaoberajú. Nechcem nič viac, len 
sa dobre postarať o tieto deti. 

Špecifi cké problémy a hlava v smútku

Norika (vľavo) chodí do základnej umeleckej školy na husle prvý rok a je nadpriemerne  
nadaná. Začínala spolu s Laurou, ktorej zase učarovala zobcová fl auta. Rovnako  zbiera 
zaslúžené pochvaly.
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Keď lieči pes, dieťa prekoná aj strach
S riaditeľkou Špecializovanej rehabilitačnej nemocnice v Dunajskej Lužnej 
MUDr. Katarínou Chamutyovou
Vo vašom zdravotníckom zariadení ste sa 
počas dvoch rokov venovali aj canistera-
pii. Aký bol zámer?
Canisterapia - cenná doplnková metóda 
na zlepšenie jemnej a hrubej motoriky           
a psychického stavu, významne oboha-
cuje terapeutické možnosti rehabilitácie 
u pacientov s detskou mozgovou obrnou 
a detí s kombinovaným postihnutím vše-
obecne. Rozšírenie canisterapie v oblasti 
starostlivosti o hendikepovaného detského 
pacienta by určite predstavovalo terapeu-
tický prínos. Canisterapia ako neustále sa 
vyvíjajúca metóda zaznamenáva preuká-
zateľné výsledky, uľahčuje život určitým 
skupinám ľudí. Na jednej strane uzdravu-
je, na druhej prináša obrovské uspokoje-
nie canisterapeutom.

Venujete sa tejto metóde aj v súčasnos-
ti?
Momentálne nie, pretože mám študijné 
voľno a navyše jedna z dvoch psovodiek, 
ktoré  navštevovali naše zdravotnícke za-
riadenie, je dlhodobo v zahraničí.

Aký vplyv má pes na deti?
Aj u detí, ktoré mali výrazný strach zo 
psov, sme pozorovali pomerne rýchle pre-
konanie strachu a následne rozvoj veľmi 
spontánnych prejavov radosti v prítom-
nosti psa a v kontakte s ním. Hrdosť die-
ťaťa, ktoré prekonalo strach zo psa, bola 
dojemná.  

Zapájali sa deti do terapie?
Staršie deti a deti s primeraným intelek-
tom alebo ľahkou mentálnou retardáciou 
samé pri skupinovej forme canisterapie 
navrhovali hry a činnosti, ktoré by chce-
li so psíkmi vykonávať. Počas celej liečby 
prejavovali pri komunikácii s canisterape-
utkami veľký záujem aj o získavanie vedo-
mostí o opatere psov, ich výcviku a dennej 
starostlivosti.

Aké zlepšenia ste pozorovali?
Vytvorenými aktivitami na rozvoj jemnej 
motoriky a ich precvičovaním sme za-
znamenali u niektorých detí zlepšenie 

úchopovej schopnosti ruky, zlepšenie 
obratnosti pri manipulácii s predmetmi                          
a u jedného dieťaťa aj spontánne zapája-
nie ruky, ktorú používalo len po upozorne-
ní. Zaujímavé výsledky sme pozorovali pri 
polohovaní detí so spastickými formami 
detskej mozgovej obrny s jedným alebo 
dvoma psami. Efekt polohovania s násled-
nou relaxáciou a uvoľnením spastických 
svalov bol evidentný.

Má canisterapia aj iný rozmer? 
Veľmi zaujímavou skúsenosťou bola opaku-
júca  sa  situácia,  keď deti pri činnostiach 
a hrách so psom neustále dávali pozor a 
zdôrazňovali potrebu neublíženia psíkovi. 
Tento rozmer sociálneho cítenia nás pre-
kvapil najmä u mentálne retardovaných 
detí. Liečba sa ukázala ako prospešná pre 
všetky deti, ktoré sa na nej zúčastnili.

Ako reagovali rodičia?
Najviac zdôrazňovali emocionálny význam 
canisterapie, zvýšenie motivácie k reha-
bilitácii a efektívnejšiu rehabilitáciu v 
nadväznosti na canisterapiu. Záujem o ca-
nisterapiu je, horšie je to s dostupnosťou. 
Rozšíreniu a využitiu tejto formy terapie 
by prospela aj väčšia informovanosť ošet-

rujúcich lekárov a zdravotníkov o možnos-
tiach, spôsoboch a formách canisterapie.
Slovo canisterapia vzniklo zložením 
dvoch slov: latinského „canis“, čo zna-
mená pes a gréckeho „terapia“, teda 
liečebná metóda. Canisterapia je forma 
podpornej liečby a označuje spôsob te-
rapie, ktorý využíva pôsobenie psa na 
zdravie človeka.                    Eva Lauková

Súčasťou terapie je aj napodobňovanie psíka

Radosť z krmenia

V Špecializovanej rehabilitačnej nemocnici v Dunajskej Lužnej hospitalizujú prevažne deti s detskou 
mozgovou obrnou, ktoré prichádzajú väčšinou v sprievode matky na približne dvojtýždňové hospitalizá-
cie. Počas hospitalizácie je pre ne vypracovaný individuálny rehabilitačný program, ktorý zahŕňa refl exnú 
rehabilitáciu podľa prof. Vojtu, cvičenie na fi tloptách, motomede, cvičenie s therabandami, vertikalizá-
ciu, vodoliečbu, liečbu polarizovaným svetlom - biolampu, magnetoterapiu, laseroterapiu, masáže atď.
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Adoptovanú Katku učil čítať pes Falco
Už viac ako desať rokov pracuje Mgr. Tatiana Majerníková v poradni, posledné necelé tri roky 
v Špeciálno-pedagogickej poradni v Košiciach. Za tento čas diagnostikovala viac ako tisícdves-
to klientov - žiakov. Najväčšiu časť z nich tvoria deti, u ktorých sa potvrdila vývinová porucha 
učenia. Približne päť rokov sa venuje aj alternatívnej metóde canisterapii - terapii psíkom. 
U určitej skupiny detí dosahuje s tou-
to metódou veľmi dobré výsledky. Deti 
sa zlepšili v technike a tempe čítania.           
„S canisterapiou sme dosiahli úspech                        
u detí s detskou mozgovou obrnou, u detí                                                                       
s emočnými problémami, s ADHD, s elek-
tívnym mutizmom, so sluchovým a zrako-
vým postihnutím, ale aj autizmom.  Me-
dzi našimi klientmi sú aj deti v náhradnej 
rodinnej starostlivosti. Denne získavame 
cenné skúsenosti a každý úspech je naším 
hnacím motorom,“ vraví T. Majerníková. 

Radšej čítajú psíkovi
Canisterapiu využívajú v poradni u detí      
s diagnózou dyslexia, keď je v kombiná-
cii so zvýšenou emocionalitou, u uzavre-
tých, neistých deťoch, ktoré majú strach 
čítať nahlas pred triedou, alebo všeobec-
ne pred dospelými osobami. „Samé deti 
mi už po prvých sedeniach hovorili, že je 
príjemnejšie čítať psíkovi, ako niekomu          
z detí alebo dospelých. Pri čítaní ho mohli 
hladkať alebo pri ňom ležať, sedieť...  To 
všetko im veľmi pomohlo prekonať strach 
z ich vlastného čítania a dnes už dokážu 
čítať aj pred dospelou osobou alebo spo-
lužiakmi. Samozrejme, že si výsledky po-
rovnávam. Kontrolný čítací test, ktorý som 
s nimi na konci terapie urobila, ukázal, že 
sa zlepšili o desať až 45 slov za minútu. 
Prekonalo to všetky očakávania.“ 

Katka a Falco si padli do oka 
Necelé tri roky má T. Majerníková v pravi-
delnej starostlivosti aj adoptovanú Katku, 
u ktorej v tretej triede diagnostikovala 

poruchu čítania. „Na začiatku prešla bež-
nou reedukáciou, ale zlepšenia prichádzali 
pomaly. Príčinou bolo jej uzavretie, bloky, 
neistota, teda výrazne zvýšená emocio-
nalita. Práve s takouto kombináciou som 
so psíkom mala najlepšie skúsenosti. Na 
prvých stretnutiach bola v maličkých roz-
pakoch, ale potom si s Falcom, novofund-
landským záchranárskym psom, padli do 
oka. Na poslednom stretnutí som už ma-
mke oznámila, že Katka dosiahla priemer     
v čítaní a nie je dôvod pokračovať v ree-
dukácii.“ Katka si veľmi želá súrodenca, 
alebo psíka, ale nakoľko bývajú v panelá-
ku, rodičia začali uvažovať o adopcii dru-
hého dieťatka. „Myslím si, že motiváciou 
sú aj úspechy, ktoré Katka dosahuje a oni 
všetky prvopočiatočné problémy včas pod-
chytili a zvládli na veľmi dobrej úrovni.“   

Fóbia zo psov sa stratila
Od októbra má T. Majerníková v pravidel-
nej starostlivosti aj deväťročné dievčatko, 
ktoré v lete škaredo  pohrýzol pes. „Na-
koľko bývajú v rodinnom dome, denne 
musela absolvovať cestu okolo psov, ktoré 
na ňu štekali a ona to veľmi zle znášala.             
S takýmto problémom som sa ešte ne-
stretla a bola to pre mňa výzva. Začala 
som kresebnými technikami, rozhovormi, 
ktoré boli zamerané na správanie sa psov, 
na rozobratie situácie, pri ktorej na ňu 
pes zaútočil a až následne som pristúpila         
k stretnutiu so psíkom. Začali sme štenia-
tkom a skončili pri fenke Goške, psíkovi, 
ktorý ju pohrýzol. Deväťročná slečna, aj 
keď v prvých minútach bola veľmi strnulá                                                                       

a neistá, po chvíľke začala psíkov kontakto-
vať, dávať povely, aportovať. Nakoniec sa 
jej nechcelo ani odísť. Naše predposledné 
stretnutie bolo nedávno a už mi s mamkou 
oznámili, že si vybrali rasu a chcú si kúpiť 
psíka. S rukou na srdci musím ale skon-
štatovať, že som takýto úspech, a najmä                                                                      
v takom krátkom čase, ani nečakala.“       

Letné tábory pre dyslektikov
V priebehu roka majú rodičia veľmi veľký 
problém pravidelne sa dostaviť k špeciál-
nemu pedagógovi na nápravné cvičenia. 
„Preto sme realizovali myšlienku letných 
dyslektických táborov. Tento rok pripravu-
jeme už štvrtý ročník. V prípade záujmu aj 
z iných častí Slovenska by bolo potrebné, 
aby sa rodičia dostavili na vstupnú dia-
gnostiku a testy,“ radí odborníčka. 

Adaptácia s chlpáčom
Čo taký psík dokáže s prijatým dieťaťom, 
ak má adaptačné problémy? Aj tu sa dá 
pomôcť. „Určite na ich prekonanie psíka 
odporúčam. Takto vlastne hneď po prícho-
de dieťa má spojenca, milého chlpáča. 
Dôležité je ale uistiť sa, či nemalo nejakú 
negatívnu skúsenosť so psíkom, veľmi 
dôležitý je aj vek a osobnosť dieťaťa. Ak 
dieťa príde do rodiny, kde majú psa,  môže 
nastať aj problém, ak pes nemal rád deti. 
Rovnako sa tak môže stať aj u veľmi do-
minantného, ostrejšieho psíka, ktorý bol 
dovtedy stredobodom pozornosti. Začne 
brať dieťa ako votrelca. Vtedy by rodičia 
mali vyhľadať skúseného odborníka.    

 Eva Lauková

Tatiana Majerníková so svojím Falcom Psy Goška, Burkuš a psovodka Deniska pri terapii



Vytypovala si deti, ktoré by zvládli inte-
gráciu medzi zdravých rovesníkov. Hanka 
Odzganová pracovala vtedy ako špeciálna 
pedagogička v Domove sociálnych služieb 
pre telesne postihnuté deti na Mokroháj-
skej ulici v Bratislave. Vedela, že ak chce 
vytvoriť kontinuitu prostredia pre tieto 
deti, musí s nimi odtiaľ odísť. Neprekážalo, 
že obaja chlapci boli vozičkári, potrebné 
bolo, aby mali zachovanú jemnú motoriku. 
S manželom si vybrali tri deti, osem rokov 
sú pestúnmi. 

Skoro dospeláci sa osamostatňujú
Najstarší Matej, ktorý sa narodil s rázštepom 
chrbtice, má dnes dvadsať. Zhruba pred ro-
kom sa vrátil k biologickej matke a študuje na 
priemyslovke. Kedysi ju zbavili starostlivosti 
o deti pre psychiatrické ochorenie. Hanka: 
„Sme v kontakte, mailujeme si. Zdá sa, že je 
spokojný a to je dobre.“ Mladší Vojto, ktorý 
sa rovnako narodil s rázštepom chrbtice, má 
sedemnásť. (Jeho biologická matka sa nedo-
kázala vyrovnať s tým, že sa jej narodilo po-
stihnuté dieťa.) „Vrátil“ sa na Mokrohájsku, 
študuje na gymnáziu, chce byť právnikom. 
„Biologických rodičov má vzdelaných, vedia, 
čo to pre budúcnosť chlapca znamená, sú 
do toho zainteresovaní, aj oni sú s Vojtkom        
v kontakte,“ vysvetľuje Hanka. 

Hodení do vody
Dnes trinásťročnú Evku, ktorá navštevu-
je osemročné gymnázium, zase nechala po 
narodení matka v nemocnici. Dodnes nepo-
zná svoje korene. Prišla na svet predčasne,        
o. i. mala zníženú imunitu, nezrelý centrálny 
nervový systém. Časté infekcie spôsobili, že 
hrdlo mala spredu otvorené. „Bolo to s ňou 
však jednoduchšie, mala iba štyri roky a so 
zlými návykmi sa ľahšie pracovalo. Nebolo 
jej rozumieť, mala ťažkú dysláliu. Na zlepše-
ní reči sme pracovali hodiny denne. Chlapcov 
školákov sme museli naučiť  žiť s diagnózou 
inkontinencie, používali plienky. Využívali 
sme služby špeciálneho fyzioterapeuta, uči-
li sme ich dýchať a mnohé iné.“ Spomienky 
ožívajú: „Adaptačná fáza bola veľmi ťažká. 
Deti si stále mysleli, že sa objaví sanitárka 
a vymení nás. Maťo mal jedenásť a v noci sa 
odmietal prebaľovať, lebo to predtým robila 
sanitárka. Tlačili sme ich však do samostat-
nosti, postupne si zvykli. Zvládli základnú 
školu spolu so zdravými, no dali zabrať, ne-
vedeli pracovať samostatne, bolo sa treba    
s nimi intenzívne učiť.“ Hodení do vody sa 
naučili plávať. Prekonávali prekážky, s ktorý-
mi by sa aj tak stretli v dospelosti. 

Evka ako zázrak
„Evka bola taký malý Mauglí, emočne nezre-

lá, zraniteľná, zmorila nás všetkých. Neverili 
by ste, ale ako päťročná mala diagnózu men-
tálna retardácia. Ak sa však človek dieťaťu 
venuje, tak sa dá veľa napraviť. Dnes ju na-
jviac baví hudba, tanec. Vďaka špeciálnemu  
zákroku MUDr. Hapča môže plávať.“ Mame 
Hanke povedala: „Kde by som bola, keby 
som teba nemala.“ A mama kontruje: „Evka 
je náš zázrak, ľudia mi vravia – ty si z nej 
urobila dámu. Všetci ju majú radi, je dobrá 
vo svojom srdiečku.“ Evka s Vojtkom sa ve-
novali aj spoločenským tancom, on na vozíč-
ku. Tancovali aj po fi nále Let´s dance, Evka 
v krásnych žltých šatách. Museli s tým však 
skončiť, fi nančne to bolo veľmi náročné.

Byrokracia a šok
„Stále sme boli s manželom pripútaní k de-
ťom. Ak sme potrebovali aspoň jeden deň 
„žiť“, pomohli nám z Návratu postrážiť deti. 
Aby k nám mohla chodiť dobrovoľníčka, vy-
tvorili sme si občianske združenie. Vypomá-
hala, keď sme potrebovali ísť po úradoch, 
k lekárovi. Krútili sme sa medzi chorobami, 
operáciami... Keď mala Evka štyri roky, bola 
ako „besná“, nemohla byť ani na chvíľu bez 
dozoru. Štát to nedoceňuje.“ Popri tejto ná-
ročnej robote sa Odzganovci stretávali na 
úradoch s byrokraciou, šokoval názor Han-
kinho zamestnávateľa, keď v začiatkoch ži-
adala primeranú mzdu ku svojej kvalifi kácii: 
To (rozumej starostlivosť o deti) môže robiť 
aj žena z kravína...

Brána života otvorená
„Aj manžel v novembri odišiel, ale len za 
prácou do Anglicka,“ vraví s úsmevom žena, 
ktorá dala  deťom šancu na lepší plnohod-
notnejší život. „Teraz gazdujeme spolu s Ev-
kou,“ smeje sa. A tá je vskutku šikovná. Hrá 
aj na fl aute, klavíri, po zdravotnej stránke 
je relatívne z najhoršieho vonku. Občas ťaž-
šie dýcha a rýchlo sa unaví. No užíva si svoj 
mladý život naplno. Vďaka rodičom, ktorí jej 
otvorili bránu života.

Eva Lauková
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Ako sa z Mauglího stala dáma
Ťažko postihnuté deti dostali od Odzganovcov šancu na kvalitnejší a lepší život

Vianoce boli trochu smutnejšie, oklieštené 
o členov rodiny. Pri stole sa stretli mama 
Hanka, Vojtko a Evka.

Evka s Vojtom pri tanci.

Podľa mamy má Evka zlaté srdiečko. 
A – spravila z nej dámu.



V tom čase mala tri mesiace a bola vhod-
ná len do pestúnskej starostlivosti. Na-
vštevovala ju pravidelne matka. A bola 
tu ešte jedna vec - mala dve sestry. Na 
úrade nám povedali, že by bolo vhodné, 
aby deti boli umiestnené spolu napriek 
tomu, že sa ešte nepoznali. 

Obavy striedala podpora
Staršie dievčatá boli v DeD (vtedajšom 
SOS) umiestnené skôr, ako sa malá naro-
dila. Asi dva týždne sme riešili, či zvlád-
neme prijať k našim dvom synom ešte tri 
dievčatá. Dom máme veľký, miesta je tu 
dosť. Rodičia nás našťastie podporili, aj 
keď to bol pre nich poriadny šok. Chlapcov 
sme začali intenzívne pripravovať. Keď-
že tri deti boli vhodné len do pestúnstva                
a mali šesť a štyri roky, najmenšia tri me-
siace, podali  sme si žiadosť o zriadenie 
pestúnskeho zariadenia. Kompetentní 
úradníci mi však ponúkli  profesionálne ro-
dičovstvo. Ponuku som prijala.

Terezke potvrdili alergie
Od mája 1999 sa náš život úplne zmenil, 
nastúpila som v detskom domove ako pro-
fesionálny rodič. V diagnostickom centre, 
kde boli staršie dievčatá umiestnené, ma 
upozornili na veľké výchovne problémy 
najstaršej z dievčat. Maličká Terezka pár 
dní po príchode ochorela. Prejavil sa u nej 
atopický ekzém, mala problémy s tráve-
ním. Už v DeD, odkiaľ sme ju brali, nás 
upozornili, že majú podozrenie na alergiu 
na kravskú bielkovinu. Terezke alergiu po-
tvrdili. Prvé tri  roky života som musela 
dávať pozor na diétu. Nesmela jesť žiad-
ne mliečne výrobky. Kupovali sme pre ňu 
špeciálne mlieko. Našťastie z toho vyrás-
tla. Teraz má deväť rokov a je z nej pekné        
a šikovné dievča. Staršie sa zdali byť v po-
hode, ale opak bol pravdou. 

Slávka a batoh problémov
Slávka mala problémy s pomočovaním, ne-
vedela pomenovať ani bežné veci. Zapa-
mätať si štvorveršovú básničku bolo nad 
jej sily a ak si ju aj zapamätala, nebolo 
jej vôbec rozumieť. Slovnú zásobu mala 
neprimeranú veku. Diagnostikovali jej aj 

hyperaktivitu a hraničné pásmo mentál-
nej retardácie. Začali sme navštevovať 
nefrológa, logopéda, pedopsychiatra. Po-
trebovala okuliare, rehabilitáciu z dôvodu 
skoliózy. Jedla len chleba natretý s horči-
cou. Na varenú stravu nebola vôbec zvyk-
nutá. Napínalo ju z nej. V septembri mala 
nastúpiť do školy, čo vôbec nepripadalo 
do úvahy. Musela som jej vybaviť odklad 
školskej dochádzky s tým, že po roku sa 
uvidí, či bude zaškolená na základnej ško-
le, alebo v špeciálnej. Celý rok bol jeden 
veľký kolotoč. Slávka sa však adaptovala              
a začala neuveriteľnou rýchlosťou do-
biehať rovesníkov. Po roku nastúpila na 
základnú školu. V súčasnosti je ôsmačka                     
s priemerným prospechom a všetkými prí-
znakmi zdravej puberty. 

Tichá  Veronika skončila u psychologičky
Veronika bola veľmi tichá a najmenej prob-
lémová. Časom však bola z tej poslušnosti 
tak unavená, že sme skončili u psycholo-
gičky. Začala mať úzkostné stavy, veľmi 
často plakala a nevedela povedať prečo 
plače. Autogénny tréning bol úspešný. Ve-
ronika je siedmačka, má výborné známky 
a intenzívne sa venuje cudzím jazykom. 
Veľkým impulzom v jej vývoji bola moja 
mama - teda Veronikina babka, na ktorú 
sa veľmi citovo naviazala.  
Naša profi  rodina si skúsila „dlhodobé“       
i „krátkodobé“ pohotovostné profi  rodi-
čovstvo. Krátkodobo (35 dní) boli u nás 
deväťročné dvojičky. Ich matka bola na 
liečení. Deti boli zdravé a bola s nimi zá-
bava. Po niekoľkých mesiacoch ma oslovili 
z úradu v Banskobystrickom kraji so žiado-
sťou o prijatie novorodenca, ktorého mat-
ka odišla z pôrodnice. Chlapček žil u nás 
šesť mesiacov, bol úplne zdravý a veľmi 

zlatý. Matka si medzičasom vyriešila pro-
blém s bývaním a dieťa si zobrala.

Ďalší vývin ovplyvní aj  prostredie
Päť dní po jeho odchode k nám prišiel 
ďalší, tentoraz  sedemtýždňový Andrejko. 
Matka s osvojením nesúhlasí, dieťa, kto-
ré má od narodenie zdravotné problémy, 
pravidelne navštevuje. Diagnostikovali 
mu ťažkú polyvalentnú potravinovú aler-
giu, refl ux, atopický ekzém, prieduškovú 
astmu. Je mu treba osobitne variť, dávať 
neustále pozor, aby nezjedol niečo, na čo 
je alergický. Podávať mu pravidelne ráno       
i večer antihistaminiká, sprej na preven-
ciu astmatického záchvatu a kompletne 
premastiť celé telo dvoma - tromi vrstva-
mi krémov a mastičiek na ekzém. Cez mi-
nuloročné leto chlapček s nami absolvoval 
dvojtýždňový pobyt v Chorvátsku, ktorý 
mu veľmi prospel. Máme veľkú radosť, keď 
vidíme, ako sa pekne a primerane veku 
vyvíja. Aj lekári nám potvrdzujú, že ďalší 
jeho vývin bude do veľkej miery ovplyv-
nený stabilným prostredím, v ktorom 
bude vyrastať. Umiestnenie tohto dieťaťa                                       
v profesionálnej rodine bolo podľa mňa 
príkladom efektívnej spolupráce určené-
ho Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny                                    
v Trenčíne a detského domova. Všetky tie-
to deti ostávajú stále v našich srdciach bez 
ohľadu na to, či sú ešte u nás, alebo od nás 
odišli. Ak si do života samé odnášajú aspoň 
kúsok tohto pocitu, splnili sme si voči nim 
svoje poslanie.             Iveta Kobydová
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Keď sa v profesionálnej rodine 
striedajú deti aj choroby
V roku 1998 som  s manželom začala uvažovať nad ďalším 
dieťaťom, najlepšie dievčatkom. Vtedy sme mali už dvoch 
synov vo veku sedem a päť rokov a veľmi sme túžili po dcére. 
Vďaka Návratu sme v Bratislave našli našu Terezku. 

Založili detský domov na báze profi  rodín
V 2002 roku sme s manželom založili DeD na báze profesionálnych rodín. Motivovali nás 
viditeľné výsledky našich detí a stagnácia sociálnych služieb v tejto oblasti. V DeD je 
veľmi veľa detí, ktoré nemôžu byť osvojené, a to z rôznych dôvodov. Na pestúnsku sta-
rostlivosť si zasa veľa ľudí netrúfa. Podľa môjho názoru najväčší problém je v obave zo 
stretávania sa s biologickými rodičmi dieťaťa, v zdravotnom probléme, alebo ide o súro-
deneckú skupinu, prípadne o staršie deti či deti iného etnika. Tieto deti majú minimálnu 
šancu dostať sa do rodiny. Čiastočné riešenie vidím v profesionálnych rodinách.

ilustračné foto



Časť prvá: Ledziny - Poľsko, 
(máj 2007)

V nedeľu prichádzam ku Kleckým. Bývajú 
v dome, ktorý im za symbolickú cenu pre-
najalo mesto. Na jednom poschodí majú 
byt. Majú tri svoje deti a trom deťom sú 
náhradní rodičia. Okolo nôh sa Malgoši stá-
le tmolí Mela, krásny citlivý vlčiak.

Prečo FAS a ty?
Moje deti, ktoré k nám prišli do náhradnej 
rodiny, boli hnacím motorom. Boli ones-
korené vo vývine, ale ich defi city neboli 
diagnostikované, nehovorili s nami o tom  
a my sme si mysleli, že ich poškodenia vy-
plývajú z ich opustenosti.

Po dvoch rokoch spoločného života sa 
deti zmenili, ale boli isté defi city, ktoré 
aj napriek našej starostlivosti ostali ne-
zmenené - predovšetkým v oblasti pozná-
vacích procesov - inteligencie, pamäte, 
myslenia a fungovania zmyslov, napríklad 
pociťovania.  Nebola som s tým spokojná, 
tušila som, že tým deťom je niečo viac, 
než to, čo viem. V tom čase som si pre-
čítala  knihu Michael Dorris - Broken cord                         
o adoptovanom chlapcovi s fetal alkoholo-
vým syndrómom, našla som ju v obyčajnej 
knižnici. Zistila som, že moje deti majú 
FAS, všetky tri. To bol objav!

Ako pestúnska mama si pátrala po mož-
nostiach pomôcť deťom, o ktoré si sa 
starala. Čo sa dialo ďalej?
Začalo som zisťovať, kto sa v Poľsku zau-
jíma o túto tému. Pýtala som sa na leká-
rov, špecialistov, známych. Zistila som, že 
nikto.  Mala som pocit, že to treba zmeniť 
kvôli tým všetkým deťom, ktoré čakajú na 
našu pomoc. Musela som sa rýchlo naučiť 
niečo sama pre seba, kvôli mojim deťom, 
ale zároveň  bolo treba hovoriť o tom           
a vzdelávať iných, robiť školenia pre ďal-
ších náhradných rodičov a špecialistov. 
Spojila som sa s Tony Hager, terapeutkou, 
aby ma vyškolila.  Zistila som, že existuje 
Svetová i európska aliancia rodičov a špe-
cialistov, ktorí pomáhajú deťom, ktorých 
matky v tehotenstve pili alkohol. Nakon-
taktovala som sa na túto sieť a získala som 
množstvo odbornej literatúry, praktických 
námetov a najmä silu.

V súčasnosti si známa ako vedúca osob-
nosť v tejto téme v Poľsku. Od mamy 
pestúnky si zjavne prešla do inej pozí-
cie...
Jedného dňa  som napísala do Panstvovej 
Agencji Rozvionzivania problemov alkoho-
lovych PARP (Národná agentúra pre pre-
venciu problémov spojených s alkoholom), 
zriadenej ministerstvom sociálnych vecí                       
a požiadala som o fi nančnú spoluprácu na 
konferenciu k tejto téme. Ozvala sa mi 
odtiaľ moja známa spred niekoľkých rokov                                                                
a tak sa začala spolupráca. Najprv túto 
tému len fi nančne podporili. Prvé konfe-

rencie sme zorganizovali len s podporou 
mesta Ledziny a s riaditeľkou Mestského 
centra pomoci rodine. Koláče na konfe-
renciu piekli babky z domu seniorov a ná-
hradní rodičia, priateľ z cirkvi fi nancoval 
podklady a brožúru z konferencie. Postup-
ne sa pridávali ľudia dobrej vôle. Zmys-
lom konferencie bolo hovoriť na národnej 
úrovni o tomto probléme, dať mu urgent-
né miesto v hľadaní riešení.
Raz ma zavolali na konferenciu do Wroc-
lavi, kde je sedemnásť rodinných domov 
detí, riaditeľky zo svojich vlastných peňazí 
fi nancovali konferenciu, pretože cítili, že 
chcú byť vzdelanejšie. Bohužiaľ, ich zria-
ďovateľ neprispel ničím, napriek tomu, že 
sa opakovane hrdí tým, aké má množstvo 
rodinných detských domovov. Konferenciu 
robíme vždy v Deň FAS, 10. septembra.

Si autorkou terapeutického programu 
FAStriga. Čo je jeho podstatou a komu 
ho ponúkaš?
Desať rokov sa zaoberám FASom. Vyšetro-
vala som asi 200 detí, v súčasnosti dlho-
dobo pracujem s približne 30. Niekedy 
pomohla aj náprava systému rodiny. Moji-
mi najčastejšími klientmi sú deti v adop-
tívnych a  pestúnskych rodinách. Ale mám 
aj deti biologické - matiek alkoholičiek. 
Vyhľadávajú ma aj špecialisti detských do-
movov s deťmi, ktoré majú ísť do náhrad-
ných rodín alebo majú ťažkosti v správaní, 
ktoré neboli korigovateľné dostupnými te-
rapiami.
Program FAStriga je komplexný podpor-
ný program neurorozvoja dieťaťa v jeho 
systéme rodiny a v kontexte náhradného 
rodičovstva. Je postavený na tom, že ľu-
dia, ktorí s dieťaťom majú individuálny      
a dlhodobý vzťah, dva roky dennodenne 
realizujú dohodnuté činnosti pre rozvoj 
nervovej sústavy, ktoré vyplynú z dia-
gnostiky. S každou rodinou po diagnostike  
uzatváram písomný kontrakt na dva roky, 
ktorého súčasťou je klauzula, že úspeš-
nosť tohto programu závisí od dennej                                                                  
a dôslednej práce rodičov s dieťaťom. 

Rodič sa tak stáva kompetentnejší...
Áno, postup - pokrok dieťaťa je závislý  
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S Malgorzatou Kleckou, terapeutkou v téme fetal alkoholový sydróm (FAS), som sa v minulom roku 
stretla trikrát: u nej v Ledzinách, potom na medzinárodnom worskhope v Mojmírovciach a nakoniec 
v Penzióne Klopačka v Španej doline pri Banskej Bystrici na neformálnom poľsko - slovenskom 
stretnutí. Rozhovor na tri doby vznikol postupne.

Fetal alkoholový syndróm 
a kampaň v Poľsku

Malgorzata Klecka



od jeho dennej práce s dieťaťom, nie odo 
mňa. Potom pre rodičov pripravujem Indi-
viduálny program terapie pre dieťa. Roz-
členený je na minúty, čo kedy počas dňa 
majú s dieťaťom robiť. Raz za polroka ro-
bím evaluáciu - vyhodnotenie toho, kde sa 
dieťa posunulo a prestavujeme program 
podľa aktuálneho stavu. Ďaleko bývajúce 
rodiny  môžu natočiť fi lm o tom, ako cvi-
čia s dieťaťom, ktorý mi pošlú a ja mám 
materiál, ktorý môžem vyhodnotiť a dať 
im ďalšie podnety.

Dovolila si mi byť pri jednom z vyšetre-
ní, kedy prišli budúci adoptívni rodičia 
nakontaktovaní s konkrétnym dieťaťom, 
spolu s psychologičkou z detského domo-
va. Popíš, čo všetko sa dialo, prípadne čo 
sa bude diať.
Ešte predtým než prišli, zaslala som im re-
latívne rozsiahly dotazník, ktorý mali vypl-
niť spoločne s psychologičkou z detského 
domova. Používam dotazník neurozvoja 
od Tony Hager. Jeho vyplnenie je nutná 
podmienka. Pred vyšetrením musím mať 
čas na preštudovanie a analýzu údajov 
a informácii z tohto dotazníka. Videla si 
chlapca, asi osemročného, malého vzras-
tu, s rukami spustenými dole. Pre  úplnú 
diagnostiku pracujem s dvanásť levelovou 
schémou: na každom leveli sa vyšetruje 
osem funkcii: zrak, sluch, reč, hmat – po-
ciťovanie (dotyk, rovnováha, tela v propri-
ocepcii), motorika hrubá i jemná (včasná  
odruchovosť: refl exia – refl exy), emocio-
nálny rozvoj: rozvoj attachmentu – väzby, 
psychodynamický rozvoj vzťahu matka 
– dieťa. Ďalej ako si poradilo s etapami 
tvorby nového vzťahu a sociálny rozvoj: 
ako funguje v rodine, v škole, v ústave,     
s rovesníkmi.

Čo sa deje po vyšetrení?
Robím si diagnózu a triedim ťažkosti die-
ťaťa. Nasledujú stretnutia, kde sa vy-
jasňuje, či ide o problémy psychogénne, 
organické alebo aj o poškodenie mozgu. 
Potom  kreujeme podklady pre rodiča na 
prácu s dieťaťom domov - cvičenia sti-
mulujúce zmysly i rozvoj. Mám cvičenia 
aj napísané, aby si to mohli rodičia doma 
prečítať a obnovovať si naše rozhovory      
v pamäti, prípadne informovať svoju širšiu 
rodinu.

Nerobíš len tieto individuálne progra-
my. Nakoniec tento dom je toho sved-
kom. Máš ho zariadený pre vzdelávanie 
iných. 
Robíme jednodňové školenie pre rodi-
čov orientované na konkrétne cvičenia               
(v Programe neurozvoja), organizujeme 
tiež psychoterapeutické skupiny pre rodi-

čov, v prípade, že sa v rodine vyskytujú 
rôzne druhy znepokojenia, či zneistenia 
- bývajú to pol druharočné až dvojročné 
skupiny. V takýchto skupinách sú aj rodi-
čia, od ktorých utiekli adoptované deti, 
alebo sú tam aj rodičia, ktorí mali pro-
blémy v svojej pôvodnej rodine, ktoré sa 
im otvárajú v náhradnom rodičovstve. Do 
skupín prichádzajú aj rodičia, ktorí preží-
vajú v rodičovstve krízu, napríklad, keď 
dieťa berie drogy...

Kto okrem teba sa vzdelávaniu venuje?
V podkroví  tohto domu, ako si videla, je 
miestnosť pre školenia a workshopy. Po 
ôsmich rokoch rozvoja témy FAS v Poľsku 
však musím skonštatovať, že ľudia sú stá-
le vzdelávaní len cezo mňa. Myslím, že na 
taký veľký problém v tejto krajine je to 

bohužiaľ málo.
Robím školenia o organických poškode-
niach, o poruchách väzby – attachmentu, 
pre pedagógov, psychológov, terapeutov   
a rodičov, ale aj pre zdravotné sestry. 
Robím aj ročné školenie pre terapeutov                  
v Neurorozvojovom terapeutickom progra-
me, teraz je to už tretia edícia (to je za tri 
roky 30 terapeutov). 

Už pred rokmi som s tebou emailom kon-
zultovala prípad chlapca z pestúnskej 
rodiny a podporovala si ma, aby som sa  
v tejto téme vzdelávala. Tvoji klienti, 
pokiaľ viem, sú nielen z Poľska.
Obracajú sa na mňa rodiny z Anglicka, Ne-
mecka i z Austrálie, mám rodinu z Čiech     
aj zo Slovenska.
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Dom, ktorý Kleckym prenajalo mesto.



n e b y ť   s á m   |   d e c e m b e r   2 0 0 7s t r a n a   16

t é m a

Časť druhá: Mojmírovce 
(október 2007)

Prichádzaš  na Slovensko v svojom  veľ-
mi nabitom pracovnom období. FAS bol 
na prvých stránkach poľských novín.        
S organizovaním 7. konferencie o FAS-e  
ste zároveň rozbehli veľkú kampaň Te-
hotenstvo bez alkoholu. 
Je to kampaň PARP a my sme partnerom. 
Teším sa, že do toho šli. Súčasťou kampa-
ne sú  bilbordy,  spoty v televízii o nebez-
pečenstve pitia alkoholu v tehotenstve.                 
V rámci kampane sa vzdelávali 60 eduká-
tori, ktorých úlohou je realizovať lokálne 
workshopy v školách, pre špecialistov, le-
károv, pracovníkov úradov,  súdnych kurá-
torov, rodičov, budúcich rodičov. Kampaň 
nie je namierená na jednu cieľovú skupi-
nu, ale na celú poľskú spoločnosť. Je na-
mierená aj na verejnosť, aby ľudia neboli  
ľahostajní, keď vidia piť alkohol tehotnú 
ženu. Dokonca sú vyrobené aj tričká s ná-
pisom Nepi na jeho zdravie a Nepijem na 
jeho zdravie (pre tehotné ženy).

Aký je rozdiel medzi Slovenskom                  
a Poľskom? Máš nejaké postrehy?
Stala sa mi zaujímavá skúsenosť pri za-   
čiatku jedného môjho workshopu na Slo-
vensku. Začínala som ho ako v Poľsku zvyk-
nem otázkou - čo by ste robili, keby ste 
videli tehotnú ženu piť alkohol? Skupina sa 
na mňa pozrela, ja na ňu a nikto nič ne-
vravel. Neskôr vysvitlo, že na Slovensku je 
tento postoj normálny. Že vaša tolerancia 
na pitie alkoholu v tehotenstve je iná ako 
u nás. V Poľsku by v takejto skupine všetci 
jednoznačne tehotnú ženu konzumujúcu 
alkohol odsúdili, nech by išlo o akékoľvek 
množstvo. U vás to tak nebolo. Myslím, že 
máte, alebo budete mať vážny problém.

Časť tretia: Špania dolina 
(koniec októbra 2007)

Stretnutie v Španej doline vzniklo na pod-
net pani Kleckej, ktorá ako Ashoka Fellow 
spolu s inými ľuďmi z Poľska, zaoberajú-
cich sa sociálnou témou, sa chcela stret-
núť na Slovensku s ľuďmi z rovnakého pro-
gramu.

Už dlhšie vnímam Poľsko ako krajinu, 
ktorá považuje alkohol za jeden z hlav-
ných problémov ohrozenia detí v rodi-
nách. Vo vašej legislatíve a v systéme 
vidím viacero zaujímavých nástrojov, 
ktoré razantne vstupujú do rodičovských 
práv, pokiaľ rodičia pijú alkohol v miere, 
ktorá ohrozuje deti.

Obecné komisie pre riešenie problémov 
spojených s alkoholom  určite vo veľa ve-
ciach pomohli. Sú záchytným a preventív-
nym nástrojom. Rovnako je zaujímavé aj 
odoberanie detí do troch rokov z rodin-
ného prostredia, ak rodičov prichytia pod 
vplyvom alkoholu. Dieťa do troch rokov 
musí byť mimoriadne chránené. Stále je 
však veľa detí v ohrození, je množstvo te-
hotných žien, ktoré konzumáciu alkoholu 
nepriznajú. Deti s FAS majú malú druhú 
šancu, ak sa ich rodičia vzdajú. Je ťažké 
nájsť im náhradnú rodinu.

Ja som v Poľsku na stáži v Centre pomoci 
rodine zistila, že deti idú do náhradných 
rodín väčšinou priamo z pôvodných ro-
dín. 
Áno. Deti prichádzajú priamo z terénu.     
U vás to tak nie je?

V zásade u nás musí dieťa prejsť ústav-
ným zariadením a až potom sa dostane 
do systému, ktorý mu systémovo hľadá 
náhradnú rodinu.
To je dosť hrozné. Teda náhradní rodičia sa 
starajú o deti, ktoré boli okrem škôd, kto-
ré im spôsobila ich rodina, ešte poškodené 
aj dôsledkami ústavnej starostlivosti? To 
ako môžu zvládnuť?

Myslím, že to majú naozaj ťažké. A ob-
divujem ich, že napriek  tomu je veľa 
tých, ktorí do toho idú. I keď ich je stále 
málo na počet detí, ktoré to potrebujú. 
A je mi ľúto, že naša krajina robí tak 
málo opatrení, aj keď vie, že v rodine je 
napríklad problém s alkoholom.
Páči sa mi misia vašej organizácie a váš 
systém komplexných služieb pre náhrad-
né rodiny. Nemohli by ste prísť povedať 
našim pracovníkom na úradoch, aké je to 
mimoriadne dôležité systémovo podporo-
vať náhradné rodiny?

Usmiala som sa. Napadlo ma, ako 
je táto téma veľmi porovnateľ-
ná v oboch krajinách. S Gosjou 
a poľskými priateľmi sme sedeli 
ešte dlho do noci a naše témy boli 
postupne menej o práci a viac                                                          
o živote. Ďakujem Gosja, že sme 
mohli spolu veľa hovoriť. Ďaku-
jem za vzácny čas, ktorý sme 
spolu strávili nielen ako pomáha-
júci profesionáli, ale aj ako ľudia 
a prajem ti veľa síl na tvojej pra-
covnej i súkromnej ceste.

Text a foto Dana Žilinčíková

Hrozivé čísla
V súčasnosti sa predpokladá, že FAS je naj-
častejšou príčinou mentálnej retardácie                                                                        
v populácii. Vyskytuje sa u 30 až 50 percent 
detí žien závislých od alkoholu. Výskyt je 
asi 1,7 - 3,3 na tisíc živonarodených detí. 
Ak sa do tohto počtu zahrnú aj deti s ľah-
ším stupňom poškodenia, výskyt sa zvýši 
až na tristo na tisíc živonarodených.
U detí s FAS je výskyt spomalenia vývinu 
plodu trikrát vyšší a vrodených chýb je                                       
u nich až štvornásobne viac ako u ostat-
ných detí. 
Opakovane sa preukázalo, že vrodené 
chyby podnietené účinkom alkoholu pred-
stavujú viac ako 50 percent zo všetkých 
vrodených vývinových chýb v populácii. 
Približne 98 percent detí s FAS má pod-
priemernú pôrodnú hmotnosť a dĺžku tela 
a 86 percent detí má menšiu hlavičku.  

bábika s črtami FAS



n e b y ť   s á m   |   d e c e m b e r   2 0 0 7 s t r a n a   17

t é m a

Špecializovaná pestúnska 
starostlivosť v Poľsku 
Podpora individuálnej rodinnej starostlivosti o deti so špecifi ckými potrebami 

Profesionálna pestúnska starostlivosť 
pre deti so špecifi ckými potrebami - po-
čet detí v starostlivosti: maximálne tri 
deti s dysfunkciami, zdravotnými pro-
blémami, alebo spoločensky neprispô-
sobivé. Rodina, ktorá sa chce takouto 
formou postarať o tri deti s postihnutia-
mi  môže  byť  v  zmysle platnej poľskej 
legislatívy zamestnaná v svojom okrese 
(okresnej samospráve). Deti, o ktoré sa 
stará,  sú  výhradne z okresu, ktorý rodi-
nu zamestnáva.

Príprava na špecializovanú 
pestúnsku starostlivosť
Základná príprava 39 hodín (rovnaké pre 
všetky formy NRS) plus rozšírená príprava 
v rozsahu 20 hodín:
• príprava pre nepokrvné náhradné rodi-
ny profesionálne špecializované, ktoré sa 
budú zaoberať sociálne neprispôsobivými 
deťmi, obsahuje tiež: (základy resociali-
zácie a terapie, základy sociálnej patoló-
gie s dôrazom na civilizačné zmeny a ich 
vplyv na vývoj sociálnej patológie, zodpo-
vedajúce formy sociálnej profylaktiky,  zá-
klady práva  zodpovednosti neplnoletých, 
zásady a postupovanie pred rodinným sú-
dom a súdom pre mladistvých a súdnymi 
kurátormi
• príprava pre špecializované profesionál-
ne rodiny, ktoré sa budú starať o deti s rôz-
nymi dysfunkciami, problémami, ktoré vy-
žadujú zdravotnú starostlivosť a opateru, 
obsahuje ešte: základy včasnej diagnosti-
ky, intervencie a pomoci ako komplexnej 
multišpecializovanej pomoci dieťaťu s po-
stihnutím, základy rehabilitácie dieťaťa                                                          
s postihnutím, informácie o organizáci-
ách, ktoré realizujú špecializovanú pomoc 
rodinám vychovávajúcich dieťa s postih-
nutím.

Legislatíva v Poľsku upravujúca 
fi nančnú podporu tejto starostlivosti
Vyhláška o náhradných rodinách: (k Záko-
nu o sociálnej pomoci) § 12. Profesionálna, 
s dieťaťom nepríbuzná mnohodetná alebo 
špecializovaná náhradná rodina dostáva 
mesačne  mzdu vo výške do 120% základu, 
nie však menej, ako je výška minimálnej 
mzdy za prácu. 
 
Finančné príspevky na jedno dieťa
• pre dieťa do sedem rokov: 60% životné-

ho minima
• pre dieťa do sedem rokov s postihnutím: 
80 %
• sedem až osemnásť s ťažkým postihnu-
tím: 60 %

Ďalšie (pokračujúce) vzdelávanie 
náhradných rodičov
Ponúkajú ho niektoré regionálne Spolky 
náhradných rodičov a odborníkov v náhrad-
nej rodinnej starostlivosti, Terapeutický 
inštitút a špecializované Centrá náhradnej 
rodinnej starostlivosti pri mestských, či 
okresných úradoch:
• špecializované školenia pre náhradných 
rodičov, ktorí majú deti s fetal alkoholo-
vým syndrómom - špecializovaný program 
pomoci deťom FAStriga
• školenia pre náhradných rodičov s deťmi 
so špecifi ckými problémami: postrauma-
tický syndróm, ADHD a pod.
• školenia pre náhradných rodičov o sepa-
rácii dieťaťa od  jeho pôvodných rodičov, 
fázy straty a ako pomôcť dieťaťu
• školenia pre náhradných rodičov o poš-
kodeniach mozgu
• školenia pre náhradných rodičov k téme: 
vyhorenie, porozumenie a dopad náhrad-
ného rodičovstva na vlastnú rodinu pes-
túnov
• letné týždňové worskhopy pre celé 
náhradné rodiny (s terapeutmi, kňazmi          
a špecialistami)

• víkendové podporné a vzdelávacie prog-
ramy pre náhradné rodiny atď.

V Poľsku existujú aj odborné názorové sme-
ry, ktoré  presadzujú terapeutické náhrad-
né rodičovstvo, kedy je náhradný rodič od-
borne fundovaný v terapii, ale rovnako sú 
tam  názorové smery, ktoré spochybňujú, 
či rodič môže byť terapeutom dieťaťu, či 
nás dieťa môže ako terapeuta vnímať...
V súčasnosti prebieha v Poľsku diskusia        
o rozdieloch v príprave na adopciu, pest-
únstvo, pohotovostné pestúnstvo a profesi-
onálne rodiny (pozor, profesionálne rodiny  
v Poľsku majú iný štatút ako u nás). Prípra-
va na profesionálne rodičovstvo (teda pre 
profesionálne náhradné rodiny s deťmi so 
špecifi ckými potrebami,  pre profesionál-
ne mnohopočetné náhradné rodiny a pre 
profesionálne pohotovostné rodiny) by 
mala mať 200 výcvikových hodín.

Dana Žilinčíková
zilincikova@navrat.sk

Materiál vznikol na základe štúdia plat-
nej legislatívy Poľska z r. 2007), od-
bornej stáže v Centre pomoci rodine                     
v meste Kielce (máj 2007), príspevkov 
z Národnej konferencie Poľska o ná-
hradnej rodinnej starostlivosti (r. 2005)                  
a  osobných rozhovorov s profesionálny-
mi špecializovanými pestúnskymi rodi-
nami (r. 2005 – 2007).

ilustračné foto



Typické črty dieťaťa
Alkohol požívaný  matkou počas tehoten-
stva  môže u dieťaťa spôsobiť poruchu 
centrálnej nervovej sústavy, čo môže za-
príčiniť mentálnu retardáciu,  ale zrejmé 
sú i  vrodené chyby orgánov. Viditeľné sú aj 
degeneratívne zmeny tváre a lebky – krát-
ky, nahor vyhrnutý nos, dlhá plochá horná 
pera, zvláštne tvarované, veľké, nízko po-
sadené uši, sploštená centrálna časť tvá-
re, drobnejšie čeľuste, príliš málo alebo 
príliš veľa zubov. S pribúdajúcim vekom sa 
stupňujú symptómy v oblasti postihnutia 
centrálnej nervovej sústavy. 

Znížená inteligencia, poruchy správania
Abstinenčné príznaky u novorodencov 
pripomínajú delírium tremens dospe-
lých. Dieťa s FAS sa narodí buď predčas-
ne, alebo aj v očakávanom termíne, ale 
je menšie a má nižšiu pôrodnú váhu.                                       
V ďalšom živote zostáva prevažne drobné 
a má menší vzrast aj pri dobrých výchov-
ných podmienkach. Poškodenie mozgu 
sa môže  prejaviť zníženou inteligenciou                                      
a poruchami správania,  hlavne nepoko-
jom, neschopnosťou sústrediť sa, čo de-
ťom spôsobuje veľké problémy  v školskom 
veku. Zvyčajne mávajú problémy pri zapá-
janí sa do kolektívu a ťažkosti s učením, 
majú pomalšie kognitívne spracovanie, 
problémy s pamäťou, ťažkosti s matema-
tikou, nesprávny úsudok.

Poruchy zmyslového vnímania  
Deti s FAS majú zvýšený prah bolesti. Niek-
toré dieťa necíti bolesť, aj keď sa silno 
udrie, iné zasa môže bolieť strihanie vla-
sov a nechtov, ale i umývanie tváre.
Takéto dieťa môže byť hladné, ale necíti 
hlad, na druhej strane iné deti môžu mať 
plný žalúdok, ale necítia to a jedia opäť.
Vyskytuje sa aj porucha vestibulárneho 
systému, ktorý zaisťuje  potreba pohybu. 

Ak u dieťaťa nedochádza k jeho dostato-
čnej  stimulácii, nie je v školskom veku 
schopné dobre čítať. Stimuláciu môžu ro-
biť aj rodičia prostredníctvom hojdania 
dieťaťa, ak ho dieťa nemá dostatok, hľadá  
tento stimul a hojdá sa samé. Mozog také-
hoto dieťaťa nie je schopný zaregistrovať,         
v akej polohe sa nachádzajú časti jeho 
tela, preto  môže vyzerať ako neohraba-
né, pri chôdzi môže šúchať nôžkami, aby 
malo neustály kontakt so zemou, môže na-
rážať do stien, čo je vlastne informáciou  
o tom, kde sa práve nachádza. 
Tieto deti nie sú schopné dodržiavať in-
tímnu hygienu, pretože necítia pokožku. 
Intenzívne používajú ústa, neustále si ich 
oblizujú, hryzú si pery, nemajú rady dotyk 
oblečenia na pokožke, často hľadajú nie-
čo, čo ich omína v topánke, dávajú si dole 
ponožky. Sú nadmieru bojazlivé, boja sa 
všetkého, napríklad voziť sa autom.

Príliš málo, alebo príliš veľa
Vždy u nich fungujú dva póly – buď prí-
liš málo, alebo príliš veľa. Nie sú schopné 
ovládať napríklad pero – buď veľmi silno 
tlačia, až robia diery do papiera, alebo 
píšu úplne slabo. Nemá zmysel takémuto 
dieťaťu hovoriť Píš krajšie! Veci mu pa-
dajú z rúk, sústavne sa musí koncentrovať 
na to, aby niečo nepustilo na zem a takáto 
koncentrácia ho veľmi vyčerpáva. Neroz-
poznáva časti oblečenia – predná alebo 
zadná strana pulóvra, pravá alebo ľavá to-
pánka. Spôsobuje nehody, naráža do ľudí, 
lebo netuší, či má dostatok miesta. 
Niektoré deti sú extrémne senzitívne na 
zrakové stimuly, alebo majú problém 
skenovať priestor. Ak dieťaťu povieme: 
„Uprac si izbu,“ nič rozhádzané nevidí. 
Alebo: „Ulož si hračky.“ Uloží len niekto-
ré, lebo ostatné nevidí.
Ak sa tieto deti nachádzajú v centre dia-
nia, nie sú schopné pochopiť, čo sa       
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Alkoholom poškodené dieťa 
je pečiatkou nezodpovednosti

Pod pojmom fetálny alkoholový syndróm (FAS) sú zahrnuté dôsled-
ky nadmerného požívania alkoholu tehotnou ženou, čo môže za-
príčiniť narodenie dieťaťa s telesným i duševným postihnutím. 
Vzhľadom na to, že aj u nás je v posledných rokoch zaznamenaný 
vzostup alkoholizmu u žien, a hlavne u mladých, je treba problé-
mu venovať zvýšenú pozornosť. Neexistuje totiž žiadna bezpečná 
hladina pitia alkoholu v priebehu tehotenstva. Do detských domo-
vov sa dostávajú mnohé deti s týmto syndrómom. Návrat, o. z., 
má k dispozícii skríningový test na identifi kovanie problémov.

Neúprosný čas
FAS je celoživotné postihnutie. Nie je lie-
čiteľné, dieťa z toho „nevyrastie". Včasná 
diagnóza, intenzívne a vhodné intervencie 
môžu spôsobiť rozdiel v prognóze dieťaťa. 
Je len krátke obdobie (do veku desať až 
dvanásť rokov), na čo najväčšie využitie 
zvyšného potenciálu pre alkoholom po-
škodené dieťa. Je to obdobie najrýchlej-
šieho vývoja nervových spojení.

„Opitých“ desať percent
Odhaduje sa, že viac než desať percent 
detí je vystavených vysokým hladinám 
alkoholu v maternici. Všetky budú trpieť 
rôznymi stupňami defektov od miernych 
porúch v učení až po ťažké fyzické, men-
tálne a intelektové poškodenie. Stačí veľ-
mi malé množstvo alkoholu na poškodenie 
mozgu. Alkohol poškodzuje plod v širokom 
spektre. Poškodenie závisí od množstva 
požitého alkoholu, obdobia, kedy bol po-
čas tehotenstva konzumovaný, od genetic-
kých faktoroch a vplyvov prostredia.

Alkohol je najhorší
Lekársky inštitút v správe pre kongres 
USA oznámil: „Zo všetkých látok, ktoré sa 
zneužívajú, vrátane heroínu, kokaínu či 
marihuany, má alkohol dosiaľ najvážnej-
šie účinky na plod.“ Národný inštitút pre 
zdravotníctvo v USA odhaduje, že asi 27 
miliónov amerických detí je v riziku ab-
normálneho psychosociálneho vývinu ná-
sledkom abúzu alkoholu ich rodičmi.



okolo nich deje. S odstupom od deja to 
vedia lepšie dešifrovať. Majú aj problém   
s nájdením vecí či vysoký prah citlivosti na 
zvukové podnety. Akoby nepočuli, keď ich 
voláme po mene. Zvuk hlasu prechádza 
do mozgu veľmi pomaly. Na druhej stra-
ne vyhľadávajú zvuky, potrebujú zvuko-
vú stimuláciu, kričia, búchajú. Opačným 
extrémom je, že niektoré takéto deti nie 
sú schopné zvládnuť žiaden hluk a hlasný 
zvuk. Niekedy majú zvýšenú potrebu oču-
chávať ľudí, vyhľadávajú situácie, kde je 
niečo cítiť. Aj chuť musí byť pre ne inten-
zívna – obhrýzajú ceruzky, jedia zvláštne 
materiály a podobne. 

Problém s pripútaním
Skoro všetky deti s FAS majú problém            
s pripútaním. Sací refl ex, očný kontakt, 
objímanie, sledovanie matky pohľadom je 
u zdravých detí prirodzené, u detí s FAS 
zvyčajne chýba. Takéto dieťa môže ob-
jímať matku takou silou, až jej to môže 
byť nepríjemné, iné môže v náručí matky 
ležať s ovisnutými končatinami  bez pri-
túlenia ako handrová bábika. Je extrémne 
citlivé na zmeny. Buď bojuje, alebo vec 
rieši únikom, ale neargumentuje a nedis-
kutuje, čo by bolo prirodzenejšie.

Primárne a sekundárne správanie
Vývinovo tieto deti zaostávajú za rovesník-
mi, sú impulzívne a pôsobia rušivo pre oko-
lie. Majú poruchy pamäte, čo sa prejavuje 
napríklad tým, že si nepamätajú prechody 
medzi jednou a druhou činnosťou. Majú 
problém so zovšeobecňovaním. Napríklad 
naučíme dieťa bezpečne prechádzať cez 
cestu  pri dome, ale ono nie je schopné  
bezpečne prejsť cez cestu inde. Takéto 
deti však majú aj niekoľko výnimočných 
darov – bývajú dobré v hudbe, športe, ale 
najmä v medziľudských vzťahoch. Sekun-

dárne správanie sa vyvíja ako následok  
primárneho. Deti s FAS sa ľahko rozrušia,  
rýchlo sa unavia,  bývajú frustrované, ne-
isté, bojazlivé, úzkostné. Často sa u nich 
prejavuje   odpor voči autoritám. Ľahko sa 
presýtia vonkajšími podnetmi a vtedy sa 
uzatvárajú do seba. Majú  málo  priateľov 
z radov rovesníkov.  

Mozog pracuje odlišne
Rodičia detí s FAS by mali vedieť a zmieriť 
sa s tým,  že ich mozog pracuje odlišne. 
Táto informácia predstavuje kľúč k lepšie-
mu pochopeniu dieťaťa. Rovnako by mali 
vedieť, že príznaky prichádzajúce s týmto 
syndrómom sú zmierniteľné. Nemali by sa 
však zamerať len na zmiernenie spoločen-
sky nežiaduceho správania dieťaťa, ale 
mali by vytvoriť pokojné rodinné prostre-
die, vytvoriť dieťaťu pevný denný poria-
dok a cyklus a dbať na jeho dodržiavanie. 
Ak sme doteraz verili, že dieťaťu sa bude 

dariť, len sa musí viac snažiť, realita môže 
byť taká, že to jednoducho nedokáže a je 
preň namáhavé vôbec udržať dosiahnutú 
úroveň. U detí s FAS je veľmi ťažké po-
dať rovnako dobrý výkon opakovane každý 
deň. Poskytovanie vývinovo primeranej 
podpory neznamená, že od detí očakáva-
me nulovú mieru zodpovednosti. Znamená 
to však, že úroveň našich očakávaní v ob-
lasti prijatia zodpovednosti prispôsobíme 
tak, aby bola primeraná vývinovým schop-
nostiam dieťaťa. Správny prístup nespočí-
va v posudzovaní, čo je správne, alebo ne-
správne, dobré, alebo zlé. Cieľom je, aby 
nám vedomosti o rozdieloch vo fungovaní 
mozgu detí s FAS pomohli pri pochopení 
správania a viedli nás k tomu, aby sme sa 
namiesto zintenzívnenia našich doteraj-
ších snáh radšej pokúsili o iný prístup. 

Mojmírovce 2007,
Z prednášky Sandy Andersen spracovala 

Marika Kerekešová
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• Nežiaduce správanie sa stratí, pokiaľ 
zmeníme vonkajšie podmienky. V praxi 
to znamená, že nebudeme dieťaťu ne-
ustále hovoriť, čo má robiť, čo nemá 
robiť, pretože často počuje len tretie 
slovo a v podstate nám nerozumie, ale 
ukážeme mu, čo a ako má robiť. Tu platí 
zásada – „Počujem - zabudnem, robím – 
chápem.“
• Prehodnotiť a modifi kovať jednotli-
vé zložky prostredia. V okolí dieťaťa by 
nemalo byť veľa stimulov, ktoré by mohli 
pôsobiť ako chaos.  V jeho prostredí by 
malo byť radšej málo vecí, rozhodne by 
nemali blikať rozličné svetielka a nema-
la by byť dlhodobo zapnutá obrazovka.

• Zjednodušovať dieťaťu jednotlivé 
kroky. Pripraviť mu už večer oblečenie 
na zajtra, aby nemalo problém s výbe-
rom šiat a neupadalo do rozpakov, pre-
tože takéto dieťa sa zvyčajne nevie roz-
hodovať.
• Uvedomiť si a prehodnotiť očakáva-
nia od dieťaťa. Nevyžadovať od dieťaťa 
úkony a správanie, ktoré nekorešpondu-
je s jeho „skutočným“, teda vývinovým 
vekom.
• Dať dieťaťu primeraný čas, aby moh-
lo rásť a učiť sa. Poskytnúť teda viac 
času na úspešné dosiahnutie cieľa. Ne-
očakávať, že sa osamostatní v osemnás-
tich rokoch, ale  pripraviť sa  na jeho 

osamostatnenie sa v 25 rokoch. 
• Identifi kovať záľuby dieťaťa a stavať 
na nich. Väčšinou sa takýmto deťom darí 
v oblasti umenia, hudby, techniky. 
• Uprednostniť štruktúru pred kontro-
lou. Pri pocitoch strachu emócie obme-
dzujú možnosti. Pre deti je dôležité, aby 
boli chápané, nie kontrolované. Ak na-
príklad dieťa niečo stratí, nemá zmysel 
naň kričať a posielať ho hľadať stratenú 
vec, pretože sa zľakne, prestane reago-
vať a jeho výkon  klesne, ale môžeme 
vec hľadať spolu, pričom povieme dieťa-
ťu, že sa hráme na detektívov. Stratená 
vec sa našla, dieťa je spokojné, že sa 
dobre zahralo.

Niekoľko návodov na zmenu prístupu k dieťaťu s FAS

Vľavo zdravý mozog niekoľkomesačného dieťaťa, vpravo poškodený FAS



Deti sem chodia rady a rodičia si pochvaľu-
jú výsledky. Škôlka spolupracuje s odbor-
nými lekármi a ďalšími špecialistami či 
organizáciami. Vybavenie tried pre všetky 
druhy postihnutia (špeciálne a didaktické 
pomôcky) je na veľmi dobrej úrovni. Táto 
škôlka slúži pre deti s odkladom školskej 
dochádzky, s celkovým zaostávaním psy-
chomotorického vývinu, pre deti hyperak-
tívne a s poruchou pozornosti, s mentálny-
mi poruchami, mozgovou obrnou, prvkami 
autizmu, s poruchami zraku, sluchu, reči.
Pre tieto deti je dôležitá práca v zaujíma-
vých a prospešných krúžkoch. Ako uviedla 
zástupkyňa riaditeľky Mgr. Monika Zubric-
ká, bezplatné krúžky plnia diagnostickú 
funkciu pre učiteľky a pomáhajú rozvíjať 
schopnosti detí. „Zistia, v čom deti potre-
bujú napredovať a podľa toho ich začle-
ňujeme do krúžkov, kde s nimi môžeme 
individuálne pracovať.“

Arteterapia využíva liečebné účinky vý-
tvarného prejavu. Slúži na odbúravanie 
napätia, úzkosti, strachu. Podporuje seba-
vedomie detí, umožňuje vyjadrenie emó-
cií.

Canisterapia využíva pri liečbe psa. Cvi-
čený pes pomáha deťom s mentálnym 
postihnutím zlepšiť pozornosť a sústre-
denosť. Pre nevidiace a nepočujúce deti 
poskytuje pocit istoty a ochrany.

Muzikoterapa využíva upokojujúce účinky 
hudby, pomáha odburávať stres, agresivi-
tu a predchádzať vzniku detských neuróz.

Ergoterapia je novým krúžkom. Liečebný 
postup vychádza z poznatkov, že poškode-
ný orgán sa lieči cvičením určitých svalo-
vých skupín hravou formou.

Rehabilitačná telesná výchova podporu-
je celkovú ohybnosť tela, pomáha deťom       
s detskou mozgovou obrnou. Je zameraná 
na cvičenie na fi t loptách, na individuálnu 
prácu s deťmi.

Logopedický krúžok poskytuje špeciálny 
program na rozvoj reči pre deti rečovo, 
jazykovo alebo sluchovo postihnuté.      

(el)

Špeciálna celodenná Materská škola na Ľudovej ulici v Košiciach je ojedinelou na Slovensku. 
Venujú sa v nej deťom od dvoch rokov, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. 
Postupne pribúdali špeciálne oddelenia, v súčasnosti ju navštevuje 48 detí, zadelených 
do šiestich tried podľa diagnóz a špeciálnych potrieb malých skupiniek detí. 
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Špeciálna škôlka dáva
väčšiu šancu do budúcnosti

Na vysoké školy pomáhajú koordinátori
Zdravotne postihnutí ľudia majú aj v prí-
pade vzdelávania omnoho viac rozma-
nitých prekážok. Týka sa to i štúdia na 
vysokých školách. Jedným zo svetlých 
bodov je zriadenie koordinátorov na 
školách. Aká je ich úloha, sme sa opýtali 
koordinátorky PaedDr. Eleny Mendelo-
vej, CSc. z Podporného centra pre zra-
kovo postihnutých študentov na Univer-
zite Komenského v Bratislave, ktorá sa 
zasadila o existenciu koordinátorov.

- Koordinátori sú akísi styční dôstojníci, 
ombudsmani na jednotlivých vysokých ško-
lách. Tam, kde takíto študenti neštudujú, 
sú zase nápomocní študijní prodekani. Ko-
ordinátori na fakultách sa ujali, je to však 
individuálne. Na školách, kde majú viac 
skúseností s rôznym stupňom postihnutia, 
je to samozrejme lepšie. Koordinátor je 
zodpovedný aj za to, že škola vytvorí pod-
mienky pre postihnutého študenta. Nieke-
dy to býva spojené so značnými fi nančný-

mi, stavebnými či inými nákladmi, sú však 
možnosti riešenia pre školy prostredníc-
tvom rôznych grantov. Od roku 2007 platí 
u nás aj novela zákona o vysokých školách, 
z ktorej vyplýva, že takíto študenti majú 
nárok aj na individuálny študijný plán.                         
S novelou sa ešte nezžili všetci, občas sú 
problémy.                 

   (el)
Aktuálny zoznam koordinátorov nájdete 

na www.uips.sk, a na www.cezap.sk.
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Nezastierame, neplašíme. 
Ale ani nebagatelizujeme
Riaditeľka Detského domova Pohoda Ida Želinská: V rámci interakcií hovoríme otvorene
Ak hovoríme o bábätkách, každý uzlíček 
si prináša so sebou do detského domova 
štandardne podozrenie na vírus hepatití-
dy typu C, abstinenčné syndrómy, nízku 
pôrodnú hmotnosť, poruchy dýchania, 
predpoklad mentálneho postihu... Ale - 
veď keby rodičia týchto detí boli o. k., 
neocitli by sa v detskom domove!

Deti postihnuté. Aký je záujem náhrad-
ných rodičov o ne, resp. aké s nimi máte 
skúsenosti?  
Napriek tomu, že nemáme zdravotnícky 
personál, cez náš detský domov prešlo                                   
v uplynulých dvoch rokoch sedem detí 
s ŤZP, najmä mentálnym. Iba jedného 
chlapca sme „dali preč“ - do špecializo-
vanej skupiny v inom detskom domove. 
Náhradní rodičia? Hm... čistá fi kcia. Ľudia 
majú strach. 

Dá sa odhadnúť, aké percento detí, pri-
chádzajúcich ku vám, je nejakým spôso-
bom hendikepovaných, so špecifi ckými 
problémami? 
Keby sme chceli, mohli by sme o každom 
z nich hovoriť ako o dieťati so špecifi cký-
mi problémami. Nechceme. Všetko hore 
uvedené sa dá krásne (aj keď iste namá-
havo) zvládať v domácej starostlivosti.                    
V poslednom období v rámci siete trinás-
tich profesionálnych rodín, ktorú máme, 
vieme poskytnúť starostlivosť pre každé 
dieťa, ktoré k nám prichádza. Máme sna-
hu nevyužívať diagnostické lehoty, ak - tak 
iba na nevyhnutný čas, kým sa rodina uvoľ-
ní. Je pravdou, že sa snažíme vyhnúť de-
ťom, ktoré majú vážny (ťažký) zdravotný 
postih: deťom s rázštepmi chrbtice, hyd-
rocefalom, mikrocefalom... Opäť nie pre-
to, že by sme ich nechceli, ale preto, že 
v Bratislavskom kraji máme tri iné detské 
domovy, ktoré majú zdravotnícky personál 
a potrebné kompenzačné vybavenie. (My 
zasa poberieme všetkých chuligánov...) 

Máte deti s ťažkým postihom v profesio-
nálnych rodinách?
Áno, napríklad nevidiaca Lucka s mentálne 
hendikepovanou Lenkou, 1200-gramové 
dvojčatá Macka a Milko... Sú to neporov-
nateľné pokroky, čo s nimi naši profi  rodi-
čia dokážu. Škoda, že nie je veľa takých 
super ľudí, ktorí by dokázali prijať tieto 
deti do svojho súkromia a dať im to, čo 
rodičia dávajú bežne „svojim“ deťom, 

keď sa narodia s hendikepom. Lásku, úctu              
a šancu na dôstojný život. 

Ako sa nádejní rodičia dozvedajú, že 
dieťa má nejaké zdravotné problémy?
My v rámci interakcií hovoríme otvorene. 
Ale nielen o tom zlom, ale aj o výzvach, 
ktoré so sebou prináša postih. Budúci 
osvojitelia majú možnosť nahliadnuť nie-
len do aktuálnej dokumentácie, ale vidieť 
dieťa „v čase“, to znamená vidieť, ako za-
bojovalo so svojou diagnózou, aké pokroky 
v ktorých životných etapách robilo a pod. 
Určite nezastierame. Nebagatelizujeme. 
Ale ani neplašíme. Taká hepatitída C - 
pred pár rokmi bola neliečiteľná choroba. 

Dnes? Je stále neliečiteľná, ale už existuje 
veľa prípravkov, možností... 

Dá sa „robiť“ s každým postihnutým die-
ťaťom?
... tie dobré príklady ťahajú. Asi nikdy 
nezabudnem na manželov, ktorí od nás 
brali dieťa s podozrením na hepatitídu C. 
Pri prezeraní videa a fotiek na úrade to 
akosi prehliadli, ale keď videli, že diev-
čatko ide z rodiny, kde sú ešte „vlastné“ 
malé deti, kde sa jej neboja, kde ju hladia                                
a stískajú, tak zabojovali. Tvrdo. Sami voči 
svojim predstavám o „ideálnom“ dieťati. 
Je ich...               

Eva Lauková

Budúci osvojitelia majú možnosť nahliadnuť nielen do aktuálnej 
dokumentácie, ale vidieť dieťa „v čase“, to znamená vidieť, 
ako zabojovalo so svojou diagnózou, aké pokroky v ktorých 
životných etapách robilo.



n e b y ť   s á m   |   d e c e m b e r   2 0 0 7s t r a n a   22

ASOCIÁCIA 
NÁHRADNÝCH 
RODÍN

DANE
2007

ROZHODNITE SAMI
KOMU POMÔŽU VAŠE DANE

Rozhodnite aj tento rok, kam pôjdu Vaše peniaze. 
Nezabudnite, že venovaním 2% z Vašej dane za rok 2007
neplatíte nič, pretože daň ste už zaplatili.

ASOCIÁCII 
NÁHRADNÝCH 
RODÍN

podporíte takto rodiny, ktoré prijali dieťa z detského domova do svojej rodiny

NÁHRADNÉ RODINY SÚ VÝNIMOČNÉ TÝM, 
ŽE SA UJALI OPUSTENÉHO DIEŤAŤA Z DETSKÉHO DOMOVA
A PRIJALI HO DO NÁHRADNEJ RODINNEJ STAROSTLIVOSTI.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ASOCIÁCIA NÁHRADNÝCH RODÍN SPÁJA,
PODPORUJE A ZASTUPUJE EXISTUJÚCE A VZNIKAJÚCE NÁHRADNÉ 
RODINY. AKO STAVOVSKÁ ORGANIZÁCIA S CELOSLOVENSKOU 
PÔSOBNOSŤOU ZASTÁVA ZÁUJMY ADOPTÍVNYCH, PESTÚNSKYCH 
I PROFESIONÁLNYCH RODÍN.

Viac informácií o náhradnej rodinnej starostlivosti nájdete na www.anr.sk

VENUJTE

Z DANE
2%

ASOCIÁCIA NÁHRADNÝCH RODÍN
Pri Suchom Mlyne 16, 811 04 Bratislava, IČO: 36064483
Kancelária: Grösslingova 67, 811 09 Bratislava, tel.: 02/44 87 32 31

Asociácia náhradných rodín splnila zákonné podmienky pre prijímanie 2% z dane. Dátum registrácie: 15. 12. 2007

ĎAKUJEME!
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Výzva Nechceme vaše peniaze 
zarezonovala
Riaditeľka Detského domova Pohoda v Bratislave Ida Želinská urobila v decembri pozoruhodné gesto. 
V domove sa rozhodli stopnúť všetky akcie, na ktorých by sa mohli deti z tohto detského domova 
naučiť žobrať a prosiť o pomoc vystúpeniami na večierkoch veľkých fi riem, na ktorých si za pekné 
pesničky a básničky prevezmú šeky. (Výzva bola uverejnená v minulo čísle Nebyť sám.) Na internete 
sa rozprúdila plodná diskusia, pozitívnych reakcií pribúdalo. 

Ida Želinská, 
riaditeľka DeD Pohoda 

Aké boli reakcie? 
...hm. Ak si myslíte, že na našu výzvu nás 
zavalili telefonáty a e-maily sponzorov, 
ktorí nechcú byť medializovaní a chcú po-
máhať cielene, dlhodobo, projektovo - to 
nie. Ale, a to podčiarkujem, ani to nebo-
lo naším cieľom. Nepísali sme výzvu ako 
marketingový ťah, ako antireklamu, ktorá 
odlíši „náš“ detský domov od „tých dru-
hých“. Výzva bola iba o tom, že nechceme 
„predávať“ deti, ktoré sú nám zverené za 
žiadnych okolností - nech nás to stojí, čo 
nás to stojí. Iste, naše „straty“ oproti mi-
nulému roku išli do desaťtisícov. Rozbila 
som si vzťahy s fi rmami, ktoré mi mesiace 
sľubovali, že spolu pôjdeme do projektov, 
v rámci ktorých naše deti budú môcť u nich 
začať svoju pracovnú kariéru a nakoniec 
mi ponúkli vianočné šeky. (Odmietla som 
nechať na večierkoch tancovať a spievať 
deti - šeky dostali iní...) 
Stalo sa však iné: prišlo sebavedomie čas-
ti tímu, chuť robiť projekty, chuť robiť 
nové veci. Prišla Mrs. Helen z medzinárod-
nej školy, ktorá učí naše deti po anglicky        
(a oni ju po slovensky) a kontrakt sme 
uzavreli na školský rok. Stále sú tu s nami 
dobrovoľníci z o.z. Plusko a Pro Vida, ktorí 
pravidelne a často chodia s našimi deťmi 
do hôr a na splavy, učia ich počítačovej 
gramotnosti a pod.
Viac než zo štyroch podpisov z detských 
domovov pod výzvu sa teším z toho, že za-
čínajú fungovať siete medzi ľuďmi, ktorí 
cítia potreby detí v ústavnej starostlivosti 
rovnako a vedia, že to nie je hlavne o pe-
niazoch, ale o nás. Príklad? Keď som upla-
kaná volala Viktorovi Blahovi z Detského 
centra Ružomberok, že nám vybuchla pro-
fesionálna rodina a musím z hodiny na ho-
dinu vziať dve malé deti „niekam“ a ten 
mi v momente pomohol naviazať sieť cez 
pol Slovenska a - ďalší z riaditeľov - Libor 
Kobyda ponúkol svoju prechodnú profe-
sionálnu rodinu, kam sme deti ešte v ten 
deň odviezli a získali čas na dobré rieše-
nie... Takže nie nejaká formálna deklará-

cia spriaznenosti, ale od decembra cítime 
naozajstnú spoluprácu... 

Čo na to deti? 
Viete, ako reagujú deti z detského domo-
va na darčeky? Rozbalia ich, ak dostali, čo 
chceli, potešia sa na chvíľu - ak dostanú 
niečo iné, frfl ú, zúria..., ani trocha pokory 
pred darovanou vecou. A pýtajú... To je na 
tom to najhoršie, keď vidíte deti, ktoré 
by mali byť sebavedomé, a prosia. A ešte 
majú aj pocit, že na to majú nárok. Takže 
sme zvolali komunitu, hovorili sme s deť-
mi. Písali sme listy anjeličkom. Snažili sme 
sa splniť sníčky. Ale nepresýtiť. Niektoré 
deti veľmi jasne pochopili, o čom je reč. 
Napr. Zuzka, ktorá povedala na Detskom 
parlamente Bratislavy, že nechce byť ich 
projektom. To, čo z tejto výzvy vyjde sku-
točne, uvidíme.

Libor Kobyda, 
Združenie Detský smiech

Veľmi si vážim pani riaditeľku Želinskú, že 
mala odvahu vybočiť z radu a povedať to, 
čo si možno mnohí mysleli, ale nemali prá-
ve tú guráž.  Doba si vyžaduje fl exibilných 
ľudí v súlade s výzvami pani Želinskej: 
„Dajte našim deťom šance“, príjmite ich 
ako „Rovnocenných partnerov“, „Len nie 
peniaze zadarmo“. Tie naozaj degradu-
jú trh a v konečnom dôsledku sú kontra-
produktívne. Naším cieľom musí teda byť  
vychovať fl exibilných, životaschopných 
ľudí a na tento účel používať aj zverené 
prostriedky. Naučiť ich princípu skutočnej 
zásluhovosti, zodpovednosti za svoj osud. 
Dary z ľútosti tu nemajú čo hľadať.

Ako je na tom náš DeD
Tým, že sme vznikli ako neštátny DeD, 
nemali sme od počiatku také fi nančné zá-
zemie ako štátne.. Bez sponzorov a dob-
rovoľných spolupracovníkov by sme neu-
tiahli ani základné potreby na prevádzku 
zariadenia. O investíciách ani nehovorím. 
Nikdy sme však na získanie prostriedkov 
nevyužívali deti. Naši donori i mnohé štát-

ne inštitúcie naopak verili nášmu projektu 
virtuálneho DeD čisto na báze profi  rodín, 
ktorý priniesol kvalitatívnu zmenu do vý-
chovy detí s nariadenou ústavnou starost-
livosťou a podporovali práve túto zmenu. 
S touto myšlienkou sa stotožnili aj všetci 
naši zamestnanci a v prvom rade to boli 
profesionálni rodičia, ktorí nám svojou 
obetavosťou pomohli prekonať aj krízové 
situácie. Náš donor, naša organizácia, náš 
zriaďovateľ a naši zamestnanci mali totiž 
spoločný cieľ. Záujem dieťaťa. 
Preto dnes existujeme. Preto podporuje-
me pani Želinskú. Preto chceme zmenu.
Systém musí byť podporený zanietenca-
mi a priekopníkmi, ktorých bolo aj v ne-
dávnej minulosti v tejto oblasti už veľmi 
mnoho a dnes je takou pani Želinská. Bez 
nich by to nefungovalo ani fungovať nikdy 
nebude. Alebo sa radšej budeme tváriť, 
že tomu nerozumieme a pre náš sociálny 
systém budeme vychovávať stále nových  
a nových klientov? Áno, mal som z toho 
trochu obavy. Tie sa ale rozplývajú. Ďaku-
jem, pani Želinská!

Zora Burčíková, riaditeľka DeD, 
Uralská 1, Košice

Ďakujem za váš článok v ostatnom čís-
le Nebyť sám. To, čo ste v ňom napísali, 
sa snažíme už niekoľko rokov realizovať          
v našom detskom domove. Odmietame 
akékoľvek sponzorské balíčky, hračky, 
staré i zánovné šatstvo (okrem kníh pre 
našu knižnicu), snažíme sa deťom ukázať, 
že najcennejšie a najdôležitejšie je to, 
k čomu sa dopracujú vlastným snažením. 
Nemáme radi veľké akcie robené pre deti 
z detských domovov, snažíme sa  na nich 
nezúčastňovať a keď náhodou sa pritrafí, 
tak hlavne tak, aby si deti ušetrili na ces-
tovné, keď nás pozvú do divadla trváme 
na určení vstupného a pod. Sme za to, aby 
našou spoločnou snahou bolo skutočne vy-
chovať z detí sebavedomých mladých ľudí, 
ktorí poznajú svoju cenu a nie hordu „od-
kázaných skorobezdomovcov“. Verím, že 
u mnohých kolegov nájdete podporu a že 
nás bude viac ako tých druhých.



n e b y ť   s á m   |   d e c e m b e r   2 0 0 7s t r a n a   24

p r í b e h

Nikdy nezabudni
(dokončenie z minulého čísla)
„Mikuláš...“ tichučko zašepkala malá a zno-
vu sa stiahla za sestričkin chrbát.
„A nechceš im ukázať, čo ti Mikuláš prinie-
sol?“ 
Zdalo sa, že po tejto otázke sa malej uľavi-
lo, mohla totiž na chvíľu odísť a tak získať 
čas na rozmyslenie. Pohľadom prebehla po 
dospelých a potom aj po chlapcoch, ktorí 
bez slova a takmer bez pohnutia sledovali 
krásne dievčatko. Už dávno sa spolu s rodič-
mi každý večer modlili, aby sa im podarilo 
nájsť sestričku a teraz tu pred nimi stála 
táto malá princezná, ktorá by im mohla byť 
sestrou. Páčila sa im, ale nevedeli, či aj oni 
sa páčia slečne, preto tak tŕpli a takmer ani 
nedýchali. 
Malá sa otočila na päte a spolu so sestričkou 
odcupitala. Hneď za dverami sa jej rozvia-
zal jazýček:

„Ukážem im, čo mi doniesol Mikuláš, ale 
iba chlapcom, lebo sa mi páčia a možno  aj 
tej tete, ale ujovi v žiadnom prípade ne-
ukážem nič,“  vyhlásila malá a  jej hlások 
sa postupne strácal v dlhej chodbe. Dospelí                                           
v prijímacej miestnosti to samozrejme za-
čuli a zmätene sa pozreli na seba. Chceli 
byť statoční, a preto sa tvárili, že sa nič 
nedeje, že o nič v podstate nejde. Ale ve-
deli, že toto stretnutie je nesmierne pre 
všetkých dôležité. Chlapci to zatiaľ všetko 
brali ako zábavu, asi veľmi nechápali dôle-
žitosť situácie. Práve sa totiž stretli so svo-
jou budúcou sestričkou. Veľmi sa im páčila, 
ale vôbec netušili, či aj oni sa páčia jej.  Bez 
jediného  slova sa dívali na rodičov a čakali, 
čo sa bude diať ďalej.

O chvíľu sa sestra s malou vrátili. Dievčat-
ko nieslo v ruke mikulášsky balíček plný 
sladkostí. Bolo v ňom všeličo, ale asi úplne 
najzaujímavejšia bola hračka ukrytá vo vn-
útri čokoládového vajíčka. Držala to vajíčko        
v ruke ako nejakú vzácnosť a s nádejou             
v očiach pristúpila k obom chlapcom.
„Viete, čo je vo vnútri?“ nesmelo sa spýta-
la.
„Asi nejaká hračka. Chceš sa pozrieť? Po-
môžeme ti ju poskladať,“ povedal jeden            
z chlapcov.
Žena s mužom sa pozreli  na seba s nádejou 
v očiach. Dúfali, že chlapci si malú získali.
„Dobre, poďme to poskladať a potom čoko-
ládu spolu zjeme,“ vyhlásila malá a odvied-
la chlapcov do rohu miestnosti. Sestra na 
toto vyhlásenie prekvapene zdvihla obočia, 
nestávalo sa totiž, aby sa dieťa z domova     
o niečo  podelilo s inými deťmi. Preto vyhlá-
senie malej vyznelo veľmi prekvapivo. Bolo 
jasné, že malá si chce získať náklonnosť ná-
vštevy za každú cenu, a preto bolo ochotná 
podeliť sa so svojou obľúbenou pochúťkou. 

Dospelí  chvíľu ticho sledovali, ako deti pri 
susednom stole skladajú hračku a potom 
prešli do susednej miestnosti porozprávať 
sa.

„Zdá sa, že prvý kontakt prebieha dobre, je 
totiž veľmi dôležité, ako vás malá prijala. 
Neodmietla stretnúť sa s vami a nezarea-
govala negatívne. To, že je teraz s chlapca-
mi, je veľmi dobre, myslím, že sa jej páčia.
Nemali by ste však dnes návštevu zbytočne 
predlžovať, aby toho na ňu nebolo priveľa. 
Keď budete odchádzať, spýtajte sa jej, či 
ju ešte raz môžete prísť navštíviť.“ Jedným 
dychom povedala sestra.
„Môžeme jej potom niečo priniesť? Myslím 
nejakú sladkosť alebo drobnú hračku,“ ne-
smelo sa opýtala žena. 
„Netreba jej nosiť nič. Mohla by totiž pocí-
tiť nádej a kým si nie ste absolútne istí, či ju 
naozaj chcete, bolo by to predčasné a moh-
lo by jej to ublížiť.“ Sestra sa na ženu milo 
usmiala, ale keď videla jej preľaknutý výraz 
na tvári, dodala: „Ale možno by to mohli 
byť lentilky alebo napríklad žuvačka.“ 

Žena si s úľavou vydýchla, v tejto vete totiž 
zacítila nádej, že ešte raz môžu za malou 
prísť a nádej, že si ju získajú bola tak väč-
šia. Bála sa, veľmi sa bála, aby na tejto pr-
vej návšteve nezlyhali. Vedela, že ich budú 
pozorovať,  a to nielen malá,  ale aj sestra, 
vychovávateľky,  psychológ v detskom do-
move a najviac  riaditeľka. Nevedeli, ako sa 
majú správať, a boli určite veľmi kŕčovití. 
Preto  zmienka o lentilkách jej priniesla 
úľavu. Nepokazili to, ešte raz môžu prísť.

Zrazu sa do miestnosti vrútili tri vysmiate 
deti. „Pozrite sa, čo sme zložili,“ prekriko-
vali sa. Malá sa zdala byť šťastná, veď ko-
nečne  ktosi dokázal zložiť hračku z kinder-
ka. Títo chlapci sa jej páčili, neboli ako jej 
spolubývajúci v skupinke. Títo boli šikovní                                                                         
a zruční, kým tí jej boli nešikovní a ne-
zbední, vždy všetko pokazili. Títo veľkí jej 
prezradili, že doma majú veľa takýchto hra-
čiek a že by jej ich aj požičali, keby k nim 
prišla na návštevu. Tu jej nikto nič nepoži-
čal, všetci si veci trhali navzájom z rúk a tak 
veľa hračiek pokazili. Vlastne sa ani nevede-
li hrať. A tak začala byť zvedavá na týchto 
veľkých chalanov, ktorí mali veľa hračiek, 
nič nekazili, vedeli sa hrať a dokonca boli 
ochotní hrať sa aj s ňou.

„Je tam jazierko s vtáčikom, chlapci mi ho 
poskladali, oni sú už veľkí a vedia to,  nie 
ako naši malí v skupinke!“ víťazoslávne vo-
lala malá.
„A čo máš ešte v tom balíčku?“ ticho sa spý-
tala žena. Dievčatko bez slova podišlo k nej 
a pomaly  začalo z vrecúška vyťahovať drob-

nosti, zabudnúc, že pred necelou polhodi-
nou sa nechcelo s tetou  rozprávať.
„Fíha, to je ale veľa sladkostí,“ prekvapene 
zhíkla žena. „Ale ja ešte stále neviem, ako 
sa voláš...“ 
„Volám sa Darinka,“ tichučko povedalo    
dievčatko.
„To je krásne meno, a ja sa volám Marika     
a tento ujo...,“ ukázala žena na manžela, 
„... sa volá Riško.“ 
„Ja viem,“ povedala malá. „A chlapci sa vo-
lajú Martinko a Andrejko, povedali mi to, 
keď sme spolu skladali toho vtáčika.“ Matka 
sa vďačne pozrela na synov, ani netušili ako 
perfektne to zvládli. Prirodzene pomohli 
nadviazať prvý  kontakt, taký dôležitý pre 
vývin ďalších udalostí. Dievčatko opäť od-
behlo za novými kamarátmi a muž a žena, 
ticho sa rozprávajúc, pozorovali trojicu hra-
júcich sa detí.
 
„Darinka, musíš sa rozlúčiť s návštevou,“ 
povedala sestra, ktorá práve vošla do miest-
nosti. „O chvíľu bude večera a ešte sa musíš 
prezliecť.“  
Malá sa smutne poobzerala po prítomných   
a povedala: „Ja už musím ísť, ale vy ešte 
niekedy za mnou na návštevu prísť môže-
te.“ A v jej slovách znela túžba i nádej. Veď 
sa tak snažila, aby bola dobrá, aby sa slušne 
správala a aby nerozprávala škaredo. Nieke-
dy sa už stalo, že prišli dospelí za  nejakým 
dieťaťom, to sa im zapáčilo a zobrali si ho 
domov, aby s nimi žilo. Cítila, že toto môže 
byť tiež niečo také, preto sa tak snažila, 
veď chcela mamu aj otca, a tu by mohla 
mať aj nových bratov. S nádejou čakala, čo 
odpovedia.
Uľahčene si vydýchla, keď muž, ktorého do-
teraz nepočula prehovoriť, povedal: „Prí-
deme, radi ťa znovu uvidíme.“ Prekvapene 
naňho pozerala, doteraz si uvedomovala 
jeho prítomnosť len okrajovo, viac ju zau-
jímali chlapci a trochu aj táto žena. Pre-
mýšľala a múdro si muža prezerala od hlavy 
až po päty.
 
„No dobre, páčiš sa mi, môžeš prísť aj ty,“ 
nakoniec rozhodla malá.
„To som rád, že môžem prísť. Chceš, aby 
som ti niečo priniesol? Napríklad lentilky?“ 
Malá chvíľu porozmýšľala  a povedala: „Mô-
žeš mi priniesť lentilky, ale priveď aj chlap-
cov.“ 
Sestrička ju vzala za ruku a viedla ju ku dve-
rám. Tam sa malá ešte raz obzrela, všetkých 
si prezrela rýchlym pohľadom a zmizla za 
dverami. 
V miestnosti zostalo mŕtve ticho, zrazu tam 
bolo akosi prázdno. Všetci čakali, že ten 
druhý niečo povie. Nikto  nepovedal nič. 
Všetci však vedeli, že ešte raz prídu. 

Marika Kerekešová



n e b y ť   s á m   |   d e c e m b e r   2 0 0 7 s t r a n a   25

s p e k t r u m

Môj najkrajší zážitok

Pred štyrmi rokmi sme v našej rodine pre-
žívali Vianoce trochu inak, ako sme boli 
zvyknutí dovtedy. Po siedmich sviatkoch 
strávených vo dvojici sme konečne mali 
na štedrovečernom stole prestreté pre 
troch. To leto sa nám s manželom zmenil 
svet, do ktorého vstúpil náš syn – Jakubko. 
Počas Vianoc mal tri a pol roka a detskú 
radosť v očkách z celej tej tajomnej at-
mosféry. Ako to robievajú aj iní kresťan-
skí rodičia, v období adventu sme sa spolu 
modlievali a rozprávali o tom, ako príde 
na svet Ježiš, ktorý je pre nás tým najväč-
ším darom.
Konečne nadišiel deň D a čas samotnej 
štedrej večere. Boli sme milo prekvape-
ní, keď naše, inak živé dieťa, prežívalo 
večeru v pohode a pokoji. Viackrát pada-
li otázky: „Už prišiel Ježiško, kde je?“ Aj 
dieťaťu odpoviete – medzi nami, v našom 
srdci. Ďalšia otázka: „Vo vnútri?..., aj vo 
mne?..., ja som Ježiško?“ Museli sme sa 
pousmiať, no napadlo nás, áno aj ty si pre 
nás taký malý Ježiško.
Keď sme dovečerali, pobrali sme sa do 
obývačky, pozrieť sa, čo pekné nás tam 
čaká. Pod stromčekom bol úplne nový bet-
lehem, ktorý nám darovali naši rodičia. 
Kubko si vôbec nevšímal zabalené dar-
čeky, ale hneď zobral do rúk betlehem,                          
s úžasom si ho prezeral a hovoril, aký je 
to pekný darček. Myslím, že to bol pre 
jeho detskú dušičku „dôkaz“ toho, že Je-
žiško naozaj prišiel.

Došlo k rozbaľovaniu darčekov. V prvom, 
ktorý rozbalil, bola jeho túžobne vysní-
vaná detská gitara. Vyzeral, ako keby ani 
neveril tomu, že sa mu splnil jeho sen. 
To bol prosím darček večera. Z drevenej 
vláčikovej súpravy mal zrejme väčšiu ra-
dosť otecko, ktorý sa pri jej stavaní mohol 
nachvíľu vrátiť do svojich detských čias. 
Kubka zaujímala len jeho modrá gitara. 
Vtedy som si uvedomila, že k čistej det-
skej radosti netreba až tak veľa. Tentoraz 
ju vyčaril drevený betlehem. Cítila som 
sa vinná za seba, aj za celý ten reklam-
ný svet, ktorý nám nahovára, že čím viac, 
väčších a drahších darčekov, tým väčšia 
radosť detí. Položila som si otázku, kedy 
človek prichádza o detskú radosť? Nekazí-
me si sami svoje deti, keď ich zavaľujeme 
toľkými darčekmi?
Keď som sa dívala v ten čarovný večer na 
Kubka hrajúceho sa s jednou obyčajnou gi-
tarou bez zvukových a svetelných efektov, 
bolo mi krásne aj smutno zároveň. Smutno 
z toho, že život by mohol byť oveľa kraj-
ší, keby sa ľudia vedeli tešiť aj z mála,                      
a netúžili po stále lepších veciach a v čo-
raz väčšom počte. Krásne z toho, že cez 
tento môj zážitok som cítila akúsi nádej -  
vždy a všade to tak nemusí byť. A Vianoce 
sú predsa o nádeji.
Tento zážitok je taký možno obyčajný, no 
pre mňa úplne jedinečný a neopakovateľ-
ný.

Miriam Kasalová

Jakubko s vysnívanou gitarou

Detské názory na lásku!
Niekoľko profesionálov položilo otázku 
skupine detí starých štyri až osem rokov. 
Ich odpovede boli omnoho širšie a hlb-
šie, ako si kto dokázal predstaviť. Pre-
svedčte sa sami.

Láska je, keď mama vidí ocka celého 
smradľavého a spoteného, ale aj tak          
o ňom vraví, že je väčší fešák ako Robert 
Retford.
Chris, sedem rokov

Odvtedy, čo moja babička ochorela na ar-
trózu, nemôže sa zohnut a namaľovať si 
nechty na nohách, tak to za ňu robí môj 
dedko. Aj keď sám má artrózu v rukách. 
To je podľa mňa láska.
Rebecca, osem rokov

Keď vás má niekto rád, vyslovuje vaše 
meno trochu inakšie. A tak jednoducho 
viete, že vaše meno je v jeho ústach          
v bezpečí.
Billy, štyri roky

Láska je, keď maminka urobí kávu pre 
ocka a usrkne, aby sa presvedčila, že dob-
re chutí.
Danny, sedem rokov

Láska je to, čo je s tebou v izbe na tvoje 
narodeniny, keď prestaneš otvárať darče-
ky a započúvaš sa.
Bobby, sedem rokov (neuveriteľné!)

Keď sa chcete naučiť niekoho viac milo-
vať, mali by ste začať u kamaráta, ktoré-
ho nenávidíte.
Nikka, šesť rokov (potrebovali by sme        
o pár miliónov viac Nikk na tejto planéte)

Láska je, keď sú malá stará pani a malý 
starý pán stále priatelia aj napriek tomu, 
že sa už tak dobre poznajú.
Tommy, šesť rokov

Keď niekoho milujete, tak sa vaše mihal-
nice hýbu hore a dolu a odlietavajú z nich 
malé hviezdičky.
Karen, sedem rokov (obdivuhodná pred-
stavivosť)

V súťaži, ktorej cieľom bolo nájsť najsta-
rostlivejšie dieťa sa víťazom stal štvorroč-
ný chlapec. Posúďte: Susedovi nedávno 
zomrela žena. Chlapček videl muža pla-
kať, vyliezol mu na kolená a len tak tam 
zostal sedieť. Keď sa matka spýtala, čo 
susedovi povedal, chlapec vraví: „Nič, len 
som mu pomohol plakať.“ 

zdroj: internet
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Spomienky na letný pobyt
Z veľkej Bratislavy, aj z ďalekej Sniny
pod Veporskými vrchmi stretli sme sa – 
náhradné rodiny.
V hoteli Drotár nás privítali milo,
hoci už vedeli, že týždeň bude tu živo.

Po prvom biliarde a výdatnej večeri,
že zvládneme cestu okolo sveta, dokázať 
sme museli.
Vedúca Katka skvelú taktiku zvolila,
na ping-pongovom stole zavelila,
u veľkých i malých rešpekt si vzbudila.

V pondelok, utorok prší, počasie pod psa,
ráno sa „cestuje“, večer sa hopsá.
Indiánov, Číňanov, aj Yetiho stretnete,
či chcete, či nechcete, keď chodíte po 
svete.

Len čo nás slnečné lúče pošteklili,
do dediny sme nadšene zostúpili.
Na tunajšom ranči je vám zvierat dosť, 
nielen deťom pre radosť.
I oteckovia a odvážne mamičky, 
vyhupli do sedla na koníčky.

Ďalšieho dňa zas moji milí,
na vláčiku sme sa povozili.
Čierny Hron, lesy, lúky i kozičky,
úchvatné sú z vagónov Čiernohronskej 
železničky.

V ten podvečer prosím, ani spoločenská 
nebola prázdna,
vyhlásilo sa totiž, že konať sa bude det-
ská dražba.
Riško, ten rozumie sa dobre veci,
vydražil tu rôzne veci.
Vidličku - za tristo, žehličku, ba aj tesco 
body, mal by sa dať chlapec na obchody.

A ešte všeličo pekné spolu sme zažili, 
do kufrov i pár múdrostí od lektorov 
pribalili.
Hoc leto je za nami a vonku štípe mráz,
radi spomíname s nádejou, 
že o rok-dva, stretneme sa zas.

Mirka z Dubnice nad Váhom

U nás v obchode sú na stene skrinky na odkladanie tašiek. Šesťročná Vaneska stojí pred 
nimi, skúmavo si ich obzerá a zrazu sa opýta: „Maminka, to na čo sú tie šušníky?“  (mys-
lela tým šufl íky)

Vaneska si ohrýzala kožku pri nechtoch, až jej začal krvácať prst. Pýtam sa, čo robila.    
A Vaneska na to: „Predtým mi krvácalo ďasno, lebo som si odkusla prst!"

Vaneska mi chcela povedať niečo dôležité zo škôlky, tak vraví: „Maminka, toto som Ti 
chcela zabudnúť...“

„Vaneska, čím chceš byť, keď budeš veľká?" pýtam sa. Vaneska pohotovo odvetí: „Pre-
davka v ohode, kde zaplaťujú."                                                 Henrieta Matuščáková

* PERLIČKY * PERLIČKY * PERLIČKY * PERLIČKY * PERLIČKY *

Detský slovník
• Zákrytka (prikryjeme ňou bábiku)
• Odmerovač (ukáže nám, o koľko sme na-
rástli)
• Hrubotónová gitara (hrajú sa na nej níz-
ke tóny - basgitara)

Ako je to s rodinnými vzťahmi?
„Otecko, Oliverko je môj bratranec alebo 
ja jeho?“

V čakárni u lekára
„Ja som Viktorka,“
„... no vidíš, my nemáme Viktorku.“
„Tak si ju musíte zobrať z domova, aj mňa 
si zobrali.“

Úvaha
„Kto zarobí viac peniažkov, mama, či ta-
tino?“
„Mama, lebo viac kupuje.“

Sklamanie
„Tie nové okuliarky už odteraz budeš nosiť 
stále.“
„Naveky?!“

Naveky však netrvá ani potešenie 
z novej hračky 
Malá slečna dostala pod stromček det-
ský sporák a riadiky, z ktorých mala na-
ozaj veľkú radosť. Jedného pekného dňa 
sa jej však zdalo, že varenia už bolo tak 
akurát dosť. Napadlo ju, že hračka, s kto-
rou sa hrá starší brat, bude určite lepšia 
a vyhlásila, že s tou hlúpou kychynkou 
sa viac hrať nebude. Nechala všetko tak                           
a odišla. Milá „hlúpa“ kuchynka sa zrejme 
urazila a „odišla“ nebadane tiež. Do skri-
ňového nadstavca. Našťastie hračky majú 
odpúšťajúce srdiečko. Keď malá gazdinka 
sľúbila, že ju už nebude nazývať hlúpou    
a vždy ju pekne uloží na miesto, vrátila sa 
po čase späť.

Mirka Kasalová

Zasielanie časopisu
Časopis Nebyť sám nám chodí vo väčšej 
kôpke, takže ho rozdávame všetkým, čo 
chcú, ale sú takí, ktorí na naše akcie ne-
chodia pravidelne a chceli by si ho pre-
čítať. Priebežne Vám budem posielať ich 
kontakty. Ďakujem za skvelú prácu, ktorú 
robíte. 
Katka Ontková, Úsmev ako dar, Košice
- Všetkých zaradíme do databázy a ča-
sopis dostanú. Rovnako ako ostatných, 
ktorí o to požiadajú. Redakcia

Milá redakcia, už dva roky sa pravidelne teším na váš časopis, ktorý si vždy prečí-
tam jedným dychom. Som už (alebo iba?) dva roky profesionálnym rodičom. Mám               
v opatere dve sestričky. Laura je staršia a je už druháčka, je to vyspelé a trošku váž-
ne dieťa. Vaneska je mladšia, škôlkarka, je jej pravý opak. Polepetko, tak ju voláme, 
pretože jej jazýček je často rýchlejší ako myšlienky. Výsledkom toho je množstvo 
skomolenín, ktoré nám vháňajú do očí slzy smiechu. Niekoľko z nich vám posielam.





Keď brat nie je bratomKeď brat nie je bratom
To, čo ma spája s mojím bratom, nie je 
len suma genetických informácií. Ba 
dokonca si dovolím tvrdiť, že tá je až 
druhoradá. S mojím bratom ma spájajú 
spomienky na detstvo, na našich rodi-
čov a starých rodičov, na spoločnú izbu, 
na hračky,  s  ktorými  sme  sa  hrávali, 
spomienky na Vianoce a na hlúposti, čo 
sme vyvádzali, na tichý odboj proti záka-
zom, spomienky na spoločné tajomstvá. 
Aj keď sme si navzájom večne skákali do 
vlasov, keď to miesto mňa chcel urobiť 
môjmu bratovi niekto iný, bola som pri-
pravená do boja. Svojho brata si budem 
biť iba ja. Lebo odo mňa to nebolí...

Áno, niekedy je to smieš-
ne, inokedy trápne, nie-
kedy plné krivdy, inokedy 
plné dôvery a lásky. Také 
sú súrodenecké vzťahy. 
Lebo vzťahy medzi ľuď-
mi bývajú väčšinou kom-
plikované. Ak sú to sku-
točné hlboké vzťahy. 

Balíček, ktorý nik nechce
„Ach!“ neraz počujem 
kolegyňu povzdychnúť si 
nad kartou, ktorá sa jej 
dostala do rúk. Už tuším, 
o čo asi ide. Súrodenec-
ká skupina. Štyri, päť, 
či šesť detí, ktoré treba 
umiestniť do rodiny. Spo-
lu. Prečo? Lebo sú súrode-
necká skupina. Najstaršie 
dieťa má osem rokov a najmladšie sotva 
dva. Všetky sú osvojiteľné. To znamená, 
že o ne ich biologická rodina nejaví žiad-
ny záujem. Sú vhodné na adopciu. No               
v aký druh hlbokého altruizmu treba ve-
riť, aby si nejaká rodina zobrala naraz 
päť detí? Biologická matka ich v postup-
nosti, v akej rodila, zverovala do výcho-
vy štátu. Jej deti sa stretali v skupinách 
v detskom domove, nevediac o tom, že 
ich viaže biologické puto. Avšak na jeho 
základe tvoria balíček. Balíček, ktorý si 
nikto nikdy neprevezme. 

Skôr ideálny prípad
Aj štvorročný Peťo a dvojročná Alen-
ka tvoria takýto balíček. Oboch matka 
opustila ešte v pôrodnici. Sú súrodenci. 
A nepísané pravidlo káže, umiestňovať 
súrodencov spolu do jednej rodiny.  Peť-
kovi sa to, kým bol sám, nepodarilo. Čas, 
čo strávil v náručí ústavnej výchovy, 
mu v jeho vývine neveľmi pomohol. Vý-
razne zaostáva vo všetkých oblastiach, 

prejavuje sa uňho veľmi silná psychická 
deprivácia. Nedostatok lásky a pozor-
nosti sa dá čítať z každého jeho gesta 
či pohybu. S rozbehom naráža hlavou 
do steny, trhá si vlásky, až má na hla-
ve malé plešinky. Nerozpráva. Keď chce 
na seba upútať pozornosť, pokaká sa                                        
a prinajlepšom pociká. Ubližuje všetké-
mu živému či neživému, čo sa dostane                                      
k jeho dosahu. Alenka je tiché a zmier-
livé stvoreniatko, tým, že je dievčatko, 
trochu lepšie sa vyrovnáva s nedostatkom 
citov a podnetov. Plienky ešte nosí, to je 
pravda, ale je komunikatívna a hravá. To 
je náš súrodenecký balíček. Skôr ideálny 

prípad. Nie je v ňom jeden komplikovaný 
pubertiak, dvaja záškoláci, malá škôlkar-
ka a batoľa. Aj také sú. 

Zdravý odhad
O tieto dve deti prejavia záujem ná-
hradní rodičia. Už pri prvých kontaktoch 
prepadajú dezilúzii o tom, že by takto 
komplikovanú situáciu v rodine zvládli. 
Začínajú pochybovať a po niekoľkých 
týždňoch sa tejto myšlienky úplne vzda-
jú. Majú zdravý odhad. Doma majú jedno 
vlastné dieťa, ktorému sa treba venovať 
a mali by pribudnúť dve, čo budú potre-
bovať ich plnú podporu. Uplynú ďalšie 
týždne, kým príde k inému kontaktu 
s inými potenciálnymi rodičmi. Scenár 
bude ale zrejme totožný. A to sa ešte 
nevie o tom, že biologická matka týchto 
súrodencov je opäť v očakávaní. 

Čo sa dá v tomto prípade robiť? 
Čo robiť s naším balíčkom? Pýtajme sa 
na to najdôležitejšie. Kde je najlepší zá-

ujem detí. V ich prvoradom záujme je 
to, aby vyrastali v rodine. Logika káže - 
rozdeliť.
Pre Alenku by to bola okamžitá šan-
ca ocitnúť sa v láskyplnom prostredí, 
nadviazať vzťahy a začať žiť normálny 
život, podobný jej dvojročným rovesníč-
kam. Mať mamu, otca, možno súroden-
cov. Mať lásku a pozornosť. Pre Peťka by 
to bola šanca na záchranu. Ešte je malý.   
V rodine, kde by boli rodičia schopní sa 
mu plne venovať, príznaky jeho psy-
chickej deprivácie by pomaly odznievali                                  
a každým ďalším dňom by doháňal to, 
čo za tri roky stratil. No logika káže, 

ale pravidlá držia. 
Nezmyselné pravidlá 
súrodeneckej skupiny 
nedávajú ich členom 
žiadnu šancu na zá-
chranu. 

Kedy to má zmysel? 
Keď sú skutočnými 
súrodencami. A takí 
súrodenci nepotrebu-
jú spoločné genetické 
informácie na to, aby 
sa tak cítili. Vedia, že 
sú svoji. Žili v jednom 
dome, sedávali na 
jednej lavičke, cho-
dievali na svoje pies-
kovisko, mali sa radi, 
ochraňovali sa, iba ich 
mama napr. podľahla 
alkoholu a je v liečeb-

ni, preto sa ocitli v detskom domove, čo 
však na ich vzájomnej láske nič nezme-
nilo. Vedia, že k sebe patria. Toto je sku-
točný balíček. Obsahuje lásku a vzťah. 
Chcem tomu rozumieť, no nenachádzam 
jediný rozumný dôvod, prečo sa takto 
zaobchádza aj s deťmi, ktoré boli rode-
né a opúšťané tou istou matkou. Iba pre 
jej nezodpovednosť sú považované za 
skupinu. Len preto, že použili ten istý 
východ. Ako sa mohli v skupine plnej 
iných detí spoznať?  Ako sa mohli medzi 
inými deťmi navzájom uprednostňovať? 
Ako sa mohli mať rady, keď ich ani nikto 
nenaučil, ako sa to robí? 
A o pár mesiacov pribudne do balíčka 
ďalší člen. Nikde to nikto nikdy nenapí-
sal, iba sa to povedalo. Vraj nech majú 
z tej „rodiny“ aspoň niečo. Nech majú 
aspoň toho súrodenca. Budú mať pocit, 
že rodinu skutočne majú. V ústave. Je to 
veľká cena za ilúziu.

Zdroj: blog Sme, 
Natália Blahová
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Pomôcť môže každý, aj keď nie každý prijme dieťa z detského domova do svojej rodiny.
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