


FEBRUÁROVÉ RÁNO. Studené, sivé, veterné, upršané. Vonku 
i vnútri vládne zima. V také ráno je najlepšie zase sa odplaziť do 
postele, prikryť sa až po uši a čakať, či sa nevyčasí. Či sa predsa 
už neukáže jar. Namiesto polihovania však sedím v čakárni ma
lej nemocnice. Pohoršilo sa mi zdravie, hoci neviem presne určiť, 
čo ma trápi. Telesne i duševne sa cítim nanič, mám mizernú ná
ladu. Ktovie prečo. „Musíš sa dať vyšetriť," radí mi manželka. 
A tak som u lekára. Potrebujem generálnu opravu. 

Oproti mne sedia starší manželia a držia sa za ruky. 
Sú upravení ako zo škatuľky, v čistom a vyhladenom oblečení. 

Zena má v bielych vlasoch cezmĺnu s červenými bobuľkami 
a niekoľkými lístkami vianočnej hviezdy. Cudné! 

Starec zachytil, že sa naňho dívam, a s úsmevom mi vraví: „ Ve
selé Vianoce!" Celkom mimovoľne zo mňa vyprskne: „Aj vám, aj 
vám!" No vtom sa mi už prebúdza mozog. „Čože, čože, čože... ?" 

Starec potichu spieva: „Tichá noc, svätá noc, všetko spí, všet
ko sní..." Dospieva, zase sa pousmeje pod fúzy a bodro na mňa 
zvolá: „Veselé Vianoce!" I jeho manželka sa usmieva. 

V tej chvíli aj sestra spoza priehradky zaspieva: „Radujme sa, 
veseľme sa... Pán doktor vás už čaká, ujo Ed." V dverách sa zja
ví lekár. „Veselé Vianoce, Ed! Vitajte ..." 

(Aha... A čo ak aj mne preskakuje? Možno naozaj je december 
a nie február. Zrejme mi mozog začína vypovedávať. Tušil som, 
že sa to raz stane. Ale prečo práve teraz?) 

Sestra odvádza starého pána do ordinácie. Manželka uja Eda 
sa postaví a sadne si vedľa mňa. Rozpačito sa ospravedlňuje 
a upokojujúco ma potľapkáva po kolene. 

„Dúfam, že vás veľmi nevyľakal. Pán doktor hovorí, že to je 
iba dôsledok jednej-dvoch menších porážok a azda sa o slovo 
hlási aj Alzheimerova choroba. No, doma vieme, že sú to iba 
príznaky starnutia a celkovej opotrebovanosti. Má osemdesia
tosem rokov a v tele nie všetko mu slúži ako kedysi. Zväčša sa 
správa normálne, ale občas mu v hlave rupne. Ako s tými Via
nocami. Pred dvoma rokmi zrazu na celý dom zrúkol, či sme 
nezabudli, že dnes je Štedrý deň. Vraj by sme mali dom vianoč
né vyzdobiť a nachystať darčeky. Nevedela som, čo si mám 
o tom myslieť, lebo bol marec. No beztak som nemala nič múd
rejšie na programe a povedala som si, že aspoň sa s ním zahrám. 
Celé predpoludnie sme strávili vianočnými prípravami. Zavola
la som dievčatám — mám tri dospelé dcéry, aby prišli k nám na 
obed, a potom nám pomáhali rozmotávať šnúry s ozdobnými 
žiarovkami a nachystať niekoľko balíčkov. Spievali sme koledy, 
piekli koláče a prežili krásny deň. 

Keď dcéry odišli, vyzval ma, aby som mu porozprávala, ako 
vyzerali Vianoce v jeho detstve — sám sa už rozpomínal iba ťaž
ko. Poznám svojho muža odmalička. Viem, že mal smutné det
stvo. Otec sa často opil a potom mlátil jeho i jeho matku. Na-

Vese lé V i a n o c e 
úryvok z knižky Roberta Fulghuma Ach jaj 

koniec utiekol s akousi ženskou. Matka ochorela a väčšinu ži
vota strávila pripútaná na posteľ. Ed v detstve ani raz neprežil 
skutočné Vianoce. No mohla som mu o tom rozprávať? Nema
la som to srdce. 

Žijeme spolu už šesťdesiat tokov. Nikdy, ani raz som mu ne
klamala. Ale rozhodla som sa, že v ňom vyvolám aspoň niekoľ
ko pekných spomienok. Taká lož mu predsa neublíži. A tak 
som mu opisovala, ako raz na Vianoce dostal trojkolku a inoke
dy zasa detský vláčik, raz na Vianoce videl Santa Clausa a ino
kedy zase v kostole účinkoval v živom Betleheme. Urobilo ho to 
veľmi šťastným — pripomenula som mu Vianoce, aké nikdy ne
mal, ale po akých vždy túžil. 

Vtedy v marci sme sa vôbec nedostali k samotným Vianociam. 
Iba k Štedrému dňu, lebo večer sa jeho myseľ vrátila do prítom
nosti. Štedrý deň a pekné spomienky akoby mu celkom stačili. 

O štyri mesiace sa všetko zopakovalo. Raz ráno som začula, ako 
vo svojej izbe spieva koledy a zase sme museli v dome robiť via
nočnú výzdobu. VESELÉ VIANOCE! V júli. Potom aj v októbri. 
Na Deň strašidiel. Dvakrát v decembri. A teraz vo februári. 

Každý raz som mu musela porozprávať o jeho detstve. Nauči
la som sa klamať a opisujem mu Štedré večery tak farbisto, že 
takmer mojim výmyslom o jeho Vianociach verím. Pozývam 
k nám aj dcéry a pomáhajú mi. Celkom sa prispôsobili. Prinášajú 
darčeky, spievajú koledy, pečú koláče. Dva razy sme vyzdobili eš
te aj stromček. Dcéry to robia rady. Vlastne to ani nepokladajú za 
Vianoce, skôr za oslavu Dňa otcov. 

V tej chvíli sa starý pán vyšuchtal z ordinácie. Spolu so ses
trou dospievali poslednú slohu Tichej noci. Potom prevolávali: 
„Veselé Vianoce!", „Veselé Vianoce!" I ja som sa k nim pridal. 

Stará pani ma znova potľapkala po kolene, usmiala sa a vsta
la zo stoličky. Manžel jej galantne podržal dvere a potom obaja, 
držiac sa za ruku, vyšli do ďalšej časti dňa. 

Nestihol som sa jej opýtať, ako oslavujú iné sviatky. No do
mnievam sa, že každý deň prežívajú ako Deň svätého Valentína. 

SEMIENKO, KTORÉ MI STARÁ PANI Z T O H T O V A L E N -
TÍNSKEHO PRÍBEHU zasiala do hlavy, vyklíčilo až v novembri. 
„Nebolo by osviežením, keby nás príchod Vianoc zakaždým 
prekvapil?" 

Prvým varovným signálom, že sa s osudovou nevyhnutnos
ťou približuje predvianočný harmatanec, bol ponukový kata
lóg, ktorý som koncom septembra našiel v poštovej schránke. 
Nad moju duševnú mokraď sa zdvihol opar plný úzkosti 
a obáv. V novembri ma už morila predvianočná fóbia. Polovicu 
noci som prebdel a môj výbor sa zišiel na plenárne zasadnutie. 
Ráno som napísal list. 

pokračovanie na strane 20 
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K a m i e n o č k a a Makový m u ž í č e k 
Stretnutia bývajú rôzne. To, ktoré sme zažili 

v jeden decembrový utorok, patrilo k stretnutiam 
veľmi obohacujúcim. Vďaka pani Ruženke Tichej. 

Príjemne zariadený byt prezrádzal dobrý vkus 
a nápaditosť svojich obyvateľov. Mamy, tata, 

dvoch už takmer dospelých detí a malého Paľka. 
Jeho prijali do rodiny pred ôsmimi rokmi, keď 

mal 12 mesiacov. Spôsob privítania a rozhovor, čo 
sa po chvíli rozprúdil, zas dokazoval, že tu všade 

sídli aj veľké srdce, ľudská otvorenosť, 
zodpovednosť za druhých. Pani Růženka má 

úžasný dar reči, neraz ani otázky nebolo treba 
klásť. Len sme počúvali a prezerali si rodinné 

fotografie, dokonale zoradené v albumoch. 
Navštívili sme rodinu, ktorá napriek všetkým 

problémom, čo sa na ňu z každej strany valia, 
a nie je ich málo, ide spolu neomylne dopredu 

s neutíchajúcou energiou. 
Růženka Tichá 

Poviete nám niečo o svojom detstve 
a mladosti? 
S otcom sme to ľahké nemali. Bolo 
nás 10 detí. Otec p i l a nestaral sa. Keď 
som sa vyučila za krajčírku, šla som 
bývať na slobodárku. Sama som sa 
predierala, moja rodina mi odmietala 
akokoľvek pomôcť. 

Vy ste nepracovali vždy v zdravotníctve? 
Nie. Vydala som sa, mali sme s mu
žom dve deti, Mart ina a Šárku. Po
tom som začala pracovať ako sanitár-
ka v nemocnici. M a t u r i t u na 
zdravotnej škole som si spravila, keď 
som bola na materskej s Paľkom. Te
raz uvažujem, že sa prihlásim na ba
kalárske štúdium. 

Kde ste sa zoznámili s chlapčekom Paľ
kom, ktorý sa stal vaším synom? 
V nemocnici, u nás na kardiochirur-
gickom oddelení. Našli sme jeden dru
hého. Palinko mal vtedy 8 mesiacov 
a jeho život visel na vlásku, čakal na 
komplikovanú operáciu. Mesiac po 
operácii by sa vrátil do ústavu. 
V papieroch by mu však navždy zosta
lo: ťažko zdravotne postihnutý. 

Odkiaľ k vám na kardiochirurgiu prišiel? 
Ako bydlisko mal uvedené: bezdomo
vec. V tom čase mal už 8 starších sú

rodencov. Dozvedeli sme sa, že Paľko 
pochádza z dvojičiek. Keď začalo byť 
reálne, že Paľko príde k nám, pátrali 
sme po jeho súrodencovi. Hovor i l i 
sme si, že dvojičky by nemali byť roz
delené. 

Jeho dvojča bolo v ústave? 
Zisti l i sme, že to dieťatko už je tri me
siace v bezdetnej rodine, čakalo na 
adopciu. 
O n i boli rozdelení od narodenia. 
A hoci sme boli sklamaní, uvedomili 
sme si, že to možno je aj na niečo dob
ré. Jeden je zdravý, druhý chorý. Tomu 
chorému by sme sa chtiac nechtiac 
vždy viac venovali. Možno by sme ani 
pri najlepšej snahe nevedeli dávať 
obom rovnako pozornosti. Možno by 
u toho zdravého vznikla krivda, s kto
rou by sme si nevedeli poradiť. Verím, 
že po rokoch budú mať možnosť sa 
stretnúť. 

Rozhodli ste sa zobrať si Paľka domov? 
Po operácii sme začali vybavovať pa
piere. Viete, že to nie je až také ľahké. 
Veľa ľudí ma vtedy podržalo. Verili 
m i , stáli pr i nás. Aj náš primár, ktorý 
Paľka operoval. Po dvoch rokoch mal 
ísť na reoperáciu. A už ubehlo sedem 
a nemusí na ňu ísť, lebo výsledky sú 
výborné. 

Ako si na vás zvykol? 
Je to také malé prítulné mačiatko. On 
nejde spať, kým sa neopýta: „Ľúbiš 
ma?" Je to taký malý lepkáč. Stále bol 
pritúlený, spával pri mne. Ruku by ste 
medzi nás nevopchali. Úplne bol na 
mne nalepený. Keď robili testy v škôl
ke, mali nakresliť rodinu. Paľko však 
nechcel kresliť postavy. „Môžem len 
hlavy?" pýtal sa. Psychologička mu to 
dovolila. A on nakreslil tri menšie 
kruhy a nakoniec jeden veľký a v ňom 
— vnútri menší. „Paľko vysvetlíš mi 
to?" pýtala sa psychologička. A on 
najprv popísal tri menšie krúžky: „To
to je M a r t i n , Sárka, toto tatino." 
A potom zahlásil: „A tieto dva kruhy to 
som ja s maminou." 

Koľko rokov majú vaše deti? 
Mart in má 21 rokov, 19-ročná Sárka 
mala práve v piatok stužkovú. Paľko 
má 8. 

A chodí do prvej triedy? 
Áno, dva roky mal odklad. Ale ide mu 
to naozaj dobre. Hoci sa stáva, že naň
ho zvýšim hlas. Aj minule vymýšľal pri 
učení, veď to poznáte. Začal fňukať. 
„Paľko zapamätaj si navždy, keď na te
ba nakričím, alebo ti aj capnem, tak to 
neznamená, že ťa neľúbim. Znamená 
to, že si urobil niečo zlé." Tak sa na 
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mňa zahľadí: „Maminka, prepáč, ja 
viem, že ma ľúbiš." Ale v škole mu to 
ide. Aj pani učiteľku má veľmi dobrú. 
Píše hádam najkrajšie medzi chlapcami 

To by asi pred tými 7 rokmi nikto nepo
vedal, však? 
Ja som ho v 11 mesiacoch učila sedieť. 
M a l rok, keď sme odchádzali. A 5 kíl. 
Váhu 4 mesačného dieťaťa. Primárovi 
som pri odchode povedala, že za pol 
roka bude chodiť. Ten len krútil hla
vou. Presne za pol roka som malého 
pred neho postavila, natiahla som ru
ky: „Paľko, poď ." A malý cup, cup, 
cup drobnými krôčikmi pricupkal ku 
mne. V 10 mesiacoch podstúpil veľmi 
ťažkú 12 hodinovú operáciu. Je zá
zrak, že to prežil. Musel byť resuscito-
vaný, okrem niekoľkonásobnej vrode
nej vady srdiečka mal pľúcka 
prirastené k bránici. Jeho prognóza 
bola všelijaká. Hovoril i nám, že je veľ
mi pravdepodobné, že mohlo dôjsť 
k poškodeniu mozgu, že možno ani 
nebude rozprávať. Ešte stále s tým tak 
trochu rátam, ale zatiaľ sme nemali 
problém ani pri čítaní či počítaní. 
Chodí na normálnu zédeešku, ale 
pravda je, že sme sa od malička snažili 
o cielenú stimuláciu mozgu, aj rôzny
mi cvičeniami. Bolo obdobie, keď sme 
celá rodina chodili štvornožky a do 
kríža dvíhali ruky a nohy, aby sa obe 
mozgové pologule prepojili... Malý za
čal hovoriť, keď mal tri roky, naučil sa 
r. A teraz chodí na dramatický krúžok 
a je z neho riadna rapotačka. 

Vy ste sa mu venovali uživ nemocnici? 
Už v nemocnici som s ním trávila kaž-

Sárka, Matrin, Paľko 

dú voľnú chvíľku. Podávala som mu 
palce, pomaly a trpezlivo som ho učila 
sedieť. Až sa to podarilo. Pamätám, 
ako rehabilitačná, ktorá s ním cvičila, 
neverila vlastným očiam. Hovorila 
som jej: „Keď vy dojdete k nemu len 
na pol hodinu, máte strašne veľa tých 
cvikov, čo musíte precvičiť. Vy na to 
nemáte čas. A ja len tak postupne, 
podchvíľou, tak ako doma. Pri dieťati 
predsa nie ste pol hodiny, dve hodiny, 
ale 24 hodín. A to je veľký rozdiel. 
Možno ma to nikto neučil. Možno ne
poznám tie správne techniky, ale pa
mätám sa, ako sa moje vlastné deti na
učili sedieť." 

Ako ho prijali veľké deti? 
N o , ja som síce už rozmýšľala, že by 
sme si ho vzali, ale nechala som aj de
ťom čas. Raz som prišla domov a po
vedala som: „ Decká, máme na oddele
ní takého chlapčeka, toto mu je, nemá 
nikoho." A decká: „Môžeme ťa dôjsť 
pozrieť?" Dcéra mi potom povedala: 
„Keď nám ho nedajú, tak si ho ukrad
neme!" O pol roka boli Paľkove prvé 
Vianoce doma. Baculaté líčka, vytiahol 
sa, rozjedol sa, chodil. Tá zmena sa 
uskutočňovala doslova zo dňa na deň. 

Kedy vám napadlo, že si vezmete do rodi
ny opustené dieťa? 
My sme kedysi uvažovali, že by sme 
chceli ešte jedno dieťa. Ale mala som 
zdravotné problémy. V manželovej 
práci mali patronát nad detským do
movom, bol tam jeden chlapček, M i -
kuláško, ktorého si chcel brávať na ví
kendy domov, lebo ten malý sa na 
neho upol . Ale chlapčekova biologická 

matka, keď sa dozve
dela, že je o jej synka 
záujem, postavila sa 
proti. V tom čase 
som začala robiť 
v nemocnici. A tam 
som stretla Palinka. 

Manžel bol hneď za? 
Ja som vtedy za mu
žom prišla a povedala 
som mu: ,Je tam je
den malý chlapček, 
nechcem počuť od te
ba hneď áno-nie, 
chcem len, aby si sa 

Paľko 

prišiel na neho pozrieť. Aby si si spra
vil vlastný názor." Keď môj manžel 
prišiel do nemocnice, Paľko bol už päť 
dní po operácii, strašne ubolený. 
Zdrôtovaný hrudníček, všade ranky. 
Vzala som malého na ruky, muž čakal. 
Tak hovorím: „Vieš, Palinko, keby si to 
tento ujo rozmyslel, mohol by byť aj 
tvoj tato." Malý sa otočil naňho a dot
kol sa jeho tváre. Dala som mu ho na 
ruky a Paľko neprotestoval. Mužovi 
začali stekať po tvári slzy. No a bolo 
to. Po čase mi muž povedal, že si veľ
mi váži, že som ho vtedy nenútila, ne
hovorila chcem, musíš... 

V tom čase ste sa zoznámili so Serafín-
kou Hermanovou? 
Zašla som za Serafkou. Najprv ma po
riadne vyobracala. Či si uvedomujem, 
do čoho sa púšťam. Po mesiaci mi po
tom povedala: „V živote som nevidela 
nikoho takého odhodlaného." O n a 
potom navrhla a pomáhala mi s tým 
vybavovaním. Hosťovský pobyt, súdy, 
pestúnstvo. Teraz sme kamarátky. Prí
de na návštevu, porozprávame a pre
berieme všeličo. 

Ďakujeme za rozhovor 

Jana Michalová 
Zuzana Mojžišova 
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Prečo si prijal ponuku pracovať v redak
čnej rade časopisu o náhradnom rodičov
stve? 
Sú tri hlavné dôvody. V prvom rade -
mnoho ľudí, ktorých si vážim, pracuje 
v oblasti náhradnej výchovy. Keďže aj 
môj profesionálny život je spojený 
s touto oblasťou, zdá sa mi, že sa 
môžem cez časopis s týmito ľuďmi as
poň duchovne stretávať. Druhý dôvod 
je, že ľudia, ktorí sú „za časopisom", reš
pektujú aj niektoré moje odlišné pohľa
dy na problematiku detských domovov 
a náhradných rodín. Som rád, že je tu 
priestor pre rozličné názory a podnety, 
priestor pre dialóg a diskusiu. Tretím 
dôvodom je samotná hodnota rodiny 
a rodičovstva, ktorú považujem za jed
nu z najdôležitejších v živote dieťaťa 
i dospelého. Verím, že tento časopis bu
de aj o nich. 

Čo momentálne robíš (myslím tvoje pra
covné aktivity)? 
Učím na Pedagogickej fakulte UK v Bra
tislave a externe pracujem v Diag
nostickom centre v Bratislave. Je to ako 
dobré jedlo a dobré víno. Oboje mi chu
tí. A robím pár ďalších vecí, ktoré ma na
pĺňajú, ale, ak ostanem pri metafore, sú 
pre mňa skôr čosi ako zákusok. 

Co z toho, čo si v živote doteraz robil, ťa naj
viac obohatilo a najradšej na to spomínaš? 
Každá z činností, ktorej som sa venoval, 
tvorí čosi ako skielko v mozaike. Čo bo
lo najdôležitejšie? ... Ale predsa... Pova
žujem napríklad pre mňa za dôležité — 
hoci som roky robil aj s deťmi páchajú
cimi závažnú trestnú činnosť —, že keď 
sa náhodou stretneme, nemusím prejsť 
z obáv na druhú stranu chodníka a vie
me sa porozprávať. Teší ma, že sa mi za
tiaľ vydarilo moje rodičovstvo. Skvele 
som sa cítil na týždennom pobyte s pro
fesionálnymi rodičmi, ktorým sme s ko
legyňou Allou ponúkali tréningový pro
gram. Teraz mi zrejme najviac dáva 
práve práca s tými rodičmi, ktorým sa 
vymkla výchova ich detí z rúk. Pre nich 
som napísal aj knižočku Malá polepšov-
ňa (pre rodičov), ktorá teraz vychádza 
vo vydavateľstve PETRUS. 

Ďakujeme za odpovede i za tvoju prácu v 
redakčnej rade. 

s Albínom Škovierom 
členom redakčnej rady 

PhDr. Albín Skoviera 
1972-1974 liečebný pedagóg v Detskom diagnostickom ústave v Košiciach 
1974 -1976 vychovávateľ v Domove mládeže v Ivanke pri Dunaji 
1976 -1978 vychovávateľ v Reedukačnom detskom domove Tomášov 
1978 - 2002 12 rokov vychovávateľ a liečebný pedagóg 12 rokov riaditeľ 
2002 - odborný asistent na Katedre sociálnej pedagogiky PdF UK, 
spoluautor piatich detí (s jednou manželkou) a autor mnohých odborných i populárnych 
článkov z oblasti výchovy a 3 monografií o náhradnej výchove 

j.m. 
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N a ž iadne dieťa s a n e s m i e z a b u d n ú ť . 

Túto neveľkú pražskú organizáciu 
mnohí z nás poznajú prostredníctvom 
časopisu Náhradní rodinná péče, ktorý 
bol dostupný aj na Slovensku a stále je 
pre nás nesmierne cenným zdrojom in
formácií. Je obdivuhodné, že tento po
merne malý kolektív tvorivých a múdrych 
ľudí prijal výzvu stať sa organizátorom 
podujatia veľkých rozmerov. A zvládol to 
naozaj dobre. Zásadnou oporou v organi
začnom ríme bol iste Chris Gardiner, 
prezident IFCO, ktorý už niekoľko ro
kov žije v Prahe. Myslím, že to bola najmä 
jeho zásluha, ak atmosféra konferencie 
bola uvoľnená a priateľská. Práve taká, 
v akej nie je problém klásť otázky, nad
väzovať kontakty a získavať skúsenosti, 
informácie, povzbudenie. Tak, ako to má 
IFCO v svojich cieľoch. 

Stretlo sa tu asi 600 ľudí z celého sve
ta, zástupcovia vládnych otganizácií, mi
nisterstiev, mimovládnych i medzinárod
ných organizácií, odborníci, ale najmä 
pestúni a mladí ľudia, ktorí v pestúnskej 
starostlivosti vytástli. Kongresové cen
trum hotela Corinthia sa stalo miestom 
intenzívnych stretnutí všetkých tých, čo 
sa akokoľvek a kdekoľvek podieľajú na 
starostlivosti o opustené a ohrozené deti. 

Jednotlivé dni konferencie boli rôzne te
maticky zamerané: 
1. Výskum a vzdelávanie náhradných 

rodičov 
2. Pokrok a vývoj alternatívnych fo

riem ústavnej starostlivosti v kraji
nách bývalého východného bloku 

3. Profesionálna (terapeutická, pod
porná) pestúnska starostlivosť 

4. Aké to je poskytovať pestúnsku sta
rostlivosť a byť v pestúnskej starost
livosti? 

Úvodnú prednášku mal mať profesor 
Matějček. Bohužiaľ, jeho priekopnícku 
celoživotnú prácu o citovej deptivácii te-
prezentoval už len f i lm Deti bez lásky. 
V publiku sedeli viacerí jeho kolegovia, 
vrátane profesora Dunovského. Tváre 
odrážajúce dvojaké pohnurie. Nad deť
mi, ktorých osudy boli vo fdme naznače
né, i nad stratou profesora Matějčeka, 
ktorý s láskou a porozumením vo fdme 
tieto deti sprevádzal. Mnoho z tých tvárí 
dalo poslednej rozlúčke s pánom profe
sorom prednosť pred časťou štvrtkového 
programu konferencie. 

A čomu sa venovali niektoré hlavné 
prezentácie? 

Profesorka Katy Wilson z Veľkej Britá
nie predstavila výsledky svojej longitudiál-
nej štúdie financovanej britskou vládou. 
Skúmala v nej zásadné otázky dlhodobej 
pestúnskej starostlivosti. 

Prezentoval sa aj projekt SOS/FICE 
a IFCO Kvalita pre deti, celoeurópsky 
projekt zameraný na vytvorenie štandar
dov kvality poskytovaných služieb ohro
zeným deťom na základe príbehov, či 
jednotlivých kazuistík. 

Psychológ dr. Boris Bodenko z Ruska 
porovnával možnosti inštitucionálnej 
a pestúnskej starostlivosti pri rehabilitá

cii týraných a zanedbávaných 
detí v Rusku. 

Mladí ľudia, ktorí vyrástli v pestúnskych rodinách, počas interak
tívnej prezentácie Bep van Sloten a jej dcéry 

Profesorka Elaine Farmer 
oboznámila so svojím výsku
mom o tom, ktoré rodičovské 
zručnosti a aké ďalšie faktory 
prispievajú k dobrým výsled
kom v pestúnskej starostlivos
ti o adolescentov. 
Sanácii rodinných pomerov sa 
venovala prezentácia Roberta 
van Pageé z Holandska o rodin
ných konferenciách. 
Posledný deň sme mohli sledo
vať prezentáciu dr. Kathleen 
Kufeld z Kanady; alebo Emily 
Jean McFaddeen a Chrisa 

Gris Gardiner, prezident IFCO, a Véduna Bubleová, 
riaditeľka SNRP 

Gardinera, ktorí hovorili o dôležitosti 
zachovania súrodeneckých väzieb; alebo 
Bep van Sloten a jej dcéru Rinske, ktoré 
sa podelili o svoje skúsenosti s pestún
stvom. Zaujímavá bola aj ptezentácia 
mladých ľudí vytastajúcich v rôznych for
mách náhradnej starostlivosti. Hlboko 
ľudské bolo spoločné vystúpenie Veduny 
Bubleovej, riaditeľky SNRP, a pestúnky 
Emilky Smrčkovej, ktoré sa zamerali na 
prezentáciu reálnej šance žiť v rodine aj 
pre deti s vážnymi zdravotnými či men
tálnymi postihmi. 

Oktem týchto hlavných prezentácií 
ptebiehalo paralelne niekoľko work-
shopov. Jedným z nich bol i môj work-
shop Rómske dieťa v náhradnej rodine, 
výzvy etnicky zmiešaných rodín. Prekva
pil ma aktívny záujem účastníkov tohto 
workshopu. Ich údiv nad hĺbkou problé
mu na Slovensku, ale i porozumenie, 
hľadanie paralel v štátoch, z ktotých 
prišli, ich skúsenosti a postrehy. Pre mňa 
ro bolo veľmi obohacujúce. 

Neviem, ako sa pripravujú svetové kon
ferencie. Trochu viem, ako sa pripravujú 
hudobné festivaly. Je to celoročná usilov
ná drina s nejasným výsledkom. Táto pa
ralela mi zišla na um, keď som sedela 
v rýchliku do Bratislavy a snažila sa vy
znať v spleti zážitkov a pozbieraných ma
teriálov. Mala som podobný pocit, ako 
keď som sa vracala z letného festivalu. Zo 
slávnosti, kde si bol spolu s starými pria
teľmi, hoci si ich stretol len pred pár dňa
mi. Slávnosti, na ktorej sa informácie ne
získavajú len ušami a očami. Vďaka za 
pozvanie i za prijatie. 

Jana Michalová 

s t r a n a 6 n e b y ť s á m | d e c e m b e r 2 0 0 4 



Vonku na terase je o stenu opretá obrovská borovica. Vianoč
ná. Najväčšia, akú som kedy videla. V hale, kde bude stáť, je 
strop vysoký, no aj tak z nej bude treba zrezať. 

Práve napadol prvý sneh. Je ho takmer po kolená. „Decká, 
teplo sa oblečre, ideme von," volám na svoje dve dcérky, šesť-
a sedemročnú. Je síce pol deviatej a ony už mali byť v posteli-
ach, no toto je jedinečná chvíľa. Nevyužiť ju znamená vyčítať si 
to možno celý život. 

Vonku sme si to riadne užili. Dievčatá padali jedna cez druhú 
na zem a ja s nimi. Dívala som sa do oranžových svetiel poulič
ných lámp, odkiaľ na mňa tichučko padali malé strieborné 
hviezdičky. Lietali sme po ulici ako divé, smiali sa, bláznivo na 
seba pokrikovali. A ochutnávali snehovú zmrzlinu ústami, ale 
aj nosmi, ktoré sa nám do nej zabárali. 

O dva dni sú Vianoce. Dnes musíme tvrdo pracovať. V pra
covníčke, kam sme sa všetky natlačili, sme porozkladali kartó
ny, samolepiace fólie, krepové papiere, lepidla, nožnice, šnúr
ky... Deti kreslia postavičky. Potom ich treba vystrihnúť, 
spoločne oblepiť, farbiť, viazať šnúrky.. Pribúdajú mesiačiky, 
hviezdičky zo zlatej fólie, veľký smiešny šašo, ten má namiesto 
jednej ruky nakreslené tri postieľky, v ktorých sme spali na Ora
ve. Ako v rozprávke. Vlastne celé to je rozprávka. Napchávame 
sa predvianočnými dobrotami, počúvame krehké piesne plné 
zvončekov a usmievame sa na seba. A rozvoniava tu aj zelený 
čaj. Pre každého. 

Večer už máme toho dosť. Myslím dosť ozdôb na náš ma
jestátny, vonku vyčkávajúci, prekrásny strom. Deti pospali, ale 
tvorivá a sviatočná nálada nás dospelých neprechádza. „Čo ke
by sme sa pustili do tých orechov?" Dvaja sme prehlasovali tre
tieho a na moju veľkú radosť sa už o chvíľu ozývajú údery kla
divkami. K práci opäť horiaci voňavý čaj. A občas nejaký orech 
do úst. Ja rozbíjam, ty čistíš. Ja čistím, ty udieraš. Aj po prstoch. 
Dotyky nik, smiech, pohoda. 

Hotovo! Z obrovskej kopy orechov ostala iba obrovská kopa 
škrupín. Zberáme sa do postele. Zajtra k nám totiž príde vzác
na návšteva. Spoločne budeme zdobiť stromček. Tú obrovskú 

borovicu, ktorá sa do obývačky ledva zmestí a už teraz tak pre
krásne rozvoniava. Jej vôňa a jedinečnosť mi vždy, keď vstúpim 
do haly, natisne do očí slzy. Možno preto, lebo mi ptipomenie 
dávno stratené detstvo. Alebo môj, kdesi v hĺbke skrytý strach, 
že orechy, kartónové ozdoby, oranžovým slnkom zaliaty sneh 
a jemné dotyky rúk budú raz nenávratne preč... 

Monika Znamenáčková 
Sečovce 
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K a r t ó n o v é o z d o b y 

to bolo len tak! Treba ich toztlct, ošúpat... a až potom budú od
pratané. No, žiaľ, ich čas ešte nenastal. 



D e t i s p o r u c h o u p r i p ú t a n i a 
„Zamyslel sa už niekto nad tým, koľko ľudských životov zdieľa rovnaký osud ako stromy vo Vysokých Tatrách? Rozprá
vali sme sa o pripútanosti. Aká katastrofa môže nastať, ak nevznikne u dieťaťa pripútanosť. Rovnaká, aká vznikla vo Vy
sokých Tatrách. Stromy nezvládli slabú pripútanosť so zemou a ľudia to nazvali apokalypsa. Sú vystrašení a mobilizujú 
sily za záchranu Tatier. Ekologická katastrofa, tak znejú titulky v novinách. Lesy sú ako ľudské spoločenstvá. Každý strom 
predstavuje jeden ľudský život. Mali by sme si to uvedomiť a byť rovnako vystrašení a rovnako mobilizovať svoje sily pre 
záchranu ľudských životov, aby sme to potom nemuseli nazvať apokalypsa. Mŕtve duše, budú znieť titulky." 

Milé mamy! 

Aj ja som jednou z mnohých mám, ktoré 
sa snažia podporovať ďalšie rodiny s deť
mi, trpiacimi poruchou citovej väzby. Na
še deti majú veľa spoločného, no za tie ro
ky, čo toto robím, som zistila, že aj my 
„mamy" sa veľmi podobáme. Máme spo
ločné „emócie". Väčšina mám je šokova
ných, keď zistia, že iní cítia (alebo cítili) to 
isté. 
Pri mnohých vlastných pozorovaniach 
a rozhovoroch som si uvedomila: Kým 
mama neprekoná tieto škodlivé emócie 
a nedorozumenia, dieťa sa iba ťažko 
uzdravuje a aj všetky jej ďalšie vzťahy sú 
ohrozené. 
Takže, od mamy k mame: 

SEBAOBVIŇOVANIE 
Veľa mám sa mylne domnieva, že musia 
vedieť vyriešiť problémy svojich detí — 
syndróm super-mamy. Najhorší zo všet
kých pocitov! Sme možno anjeli, nie 
však bohovia. 

POCITY VINY 
Na mnohých úrovniach: 
1) Kvôli tomu, že keď sme boli v kon

coch, väčšina z nás sa v hneve na dieťa 
neovládla. 

2) Kvôli tomu, čo často k svojmu dieťaťu 
cítime. Povedzme si to úprimne, ich 
porucha spôsobuje, že častokrát je ťaž
ké, aby sa nám páčili, nieto ešte aby 
sme ich mali radi. 

3) Kvôli tomu, že „my" sme dovolili, aby 
sa naša rodina začala rozkladať (zase 
problém bohov). 

4) Kvôli tomu, že netrávime dostatok 
kvalitného času s ostatnými deťmi, 
s partnerom a nevenujeme sa ani sebe. 

5) Kvôli tomu, že máme problém odpus
tiť svojmu dieťaťu jeho chovanie v mi
nulosti - TO UŽ JE NIEČO! 

6) Kvôli tomu, že sme nahnevané na Bo
ha, za túto preťažkú skúšku. 

H N E V alebo zrada či frustrácia 
1) Na manžela, že nám neverí a nevšíma 

si čudné manipulácie dieťaťa, že nás 
nechápe a emočne nepodporuje, že 
podrýva naše nové rodičovské techni
ky (väčšinou tým, že sa nazlostí), že sa 
nechce naučiť nové rodičovské prístu-
gy alebo si prečítať materiály o nich. 
Že „zachraňuje" dieťa, keď nebolo po-
ttebné ho zachraňovať, že nám nepo
môže, keď potrebujeme pomoc, že 
všetko necháva na nás. 

2) Na systém alebo adopčnú agentúru. 
Roky sme kričali o pomoc - vracali sa 
nám len zlé rady a obviňovanie. 

3) Na naše dieťa s potuchou citovej väz
by. Za to, že „nám" to robí. Zobrali 
sme to osobne a videli sme dieťa 
„ako" poruchu, a nie dieťa „s" emoč-
nou poruchou. 

4) Na rodinu a priateľov za to, že hovoria: 
„Všetky deti sú také!" a nechápu, aký 
máme život. 

5) Na seba, že už nie sme také, aké sme 
bývali, nie je s nami žiadna zábava. 

6) Na Boha — prečo práve ja? 

Denisa Majerová, adoptívna mama 

7)Na všetkých, ktorým bolo treba „vy
svetliť" poruchu, a na to, že sme to 
museli toľkokrát vysvetľovať. 

NEDÔVERA 
1) K sebe, k svojim schopnostiam - cíti

me sa úplne neschopné. 
2) K systému. 
3) K profesionálom, čo majú pomôcť. 

Dostali sme tak veľa „zlých" rád, že už 
spochybňujeme aj „dobré" rady. 

4) K iným, čo nás majú podporovať. 

ZÚFALSTVO A BEZNÁDEJ 
1) „Zlepší sa to niekedy?" 
2) „Načo čítať ďalšiu knižku — nič nepo

máha." „Som unavená." 

IZOLÁCIA A S A M O T A 
l)Nikto tomu nerozumie. „Verím", že na

še problémové dieťa nám nedá vydých
nuť. 

POCITY OBVIŇOVANÉHO A ŠIKANO
VANÉHO 

PREŤAŽENIE 
l)Veľa mám trpí depresiou, poruchou 

post-traumatického stresu a sekundár
neho post-traumatického stresu. 

BEZMOCNOSŤ A/ALEBO POCIT N E 
P O C H O P E N I A 
Z vlastnej skúsenosti viem, a teraz hovo
rím aj za iné mamy, že rozprávať a zapo
dievať sa týmito pocitmi pomáha a je to 
nevyhnutné pre vás aj vaše rodiny. 

Najlepšiu oporu vám môže poskytnúť 
terapeut vášho dieťaťa. Požiadajte 
o zvláštne stretnutie, toto nie je pre det
ské ušká. Snažím sa terapeutov po
vzbudzovať k tomu, aby sami iniciovali 
takéto stretnutia. 

SVOJPOMOC: 
l)Prečítajte si knižku Celý rodič, alebo 

ako sa stať úžasným rodičom, aj keď 
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my sme ho nemali (The Whole Parent or 
How to Become a Terrific Parent Even if 
we Did Not Háve One) od Debry Wessel-
mann. Popisuje mnoho techník, ktoré 
pomáhajú prežiť; postupné návody na 
vyrovnanie sa so stresom. Pomáha či
tateľovi spoznať, čomu ako todič nero
zumie a ako sa s tým dá popasovať. 
Navyše sa táto kniha zaoberá narába
ním s hrubými emóciami, vytváraním 
nových zdrojov citových zážitkov pre 

vás aj vaše dieťa, vytváraním liečivých 
spojení, zvládaním preťaženia, posil
ňovaním vzťahu s dieťaťom, výchovou 
ťažšie zvládnuteľných detí a tým, ako 
posilniť citovú väzbu medzi vami 
a dieťaťom v akomkoľvek veku. 

Nech vás Boh ochraňuje. 
Marleen K. 

Príspevky sú prevzaté z internetové] diskusie 
rodičov detí s poruchou citovej väzby tvww.fo-

rums.adoption.com. Členmi tejto diskusnej 
skupiny sú väčšinou ľudia z USA, takže 
niektoré reálie spomenuté v príspevku sú 
pre nás cudzie (terapeut dieťaťa). Autorka 
na konci uviedla knihu, ktorá podľa jej ná
zoru môže pomôcť. Kniha nevyšla v sloven
skom preklade, preto uvádzame aj jej 
pôvodný názov. Možno to bude pre niekoho 
inšpirácia na preloženie. Príspevky vybrala 
a preložila Mária Tiäová. 

Ďakujem, Nancy! 
(to je meno účastníčky, ktorá zverejnila 
list všetkým mamám detí s poruchou ci
tovej väzby) 

Vďaka za Tvoj príspevok. Pomohol mi 
pochopiť, čím všetkým asi prechádzala 
moja adoptívna mama, keď sa ma snaži
la vychovať. 

Najlepšie, čo som sa mohol dozvedieť, 
je, že za všetkým, čo chcela, bola túžba ve
ci zlepšiť. Všetok hnev a frustrácia, čo cí
tila, pramenili z lásky, materskej lásky. 

Ako syn som mal ďaleko od dokona
losti. Moji rodičia požiadali o zrušenie 
rodičovských práv, keď som mal 11 ro
kov. Nikto z nás už viac neuniesol stále 
pocity hnevu, viny a beznádeje. 

Moji rodičia sa tiež ťažko vyrovnávali 
s faktom, že ttávili priveľa času tým, že sa 
ma snažili napraviť. Vyžiadalo si to svoju 
daň na ich manželstve a aj na ich vzťahu 
k mojim ostatným súrodencom. 

Pamätám sa, ako otec raz povedal ma
me, aby už prestala so mnou stfácať čas. 
Neraz som ho počul ako na moju adresu 
hovorí, že všetko je to „jedným uchom 
dnu a druhým von", že mne je „všetko 

jedno" a že rozprávať sa so mnou je ako 
„hrach na stenu hádzať". 

Ako sa len mýlili! Bol som ako špon
gia, a preto Vám dnes píšem. Vaše deti 
(a som si istý, že to už viete) sú rovnako 
ako vy zranené skutočnosťou, že sa veci 
nemenia. Sme zranení tým, že nás ne
môžete mať tak bezpodmienečne radi, 
ako máte tadi svoje deti, čo nie sú po
stihnuté touto poruchou. Bolí to, keď 
vieš, že ťa rodičia nenávidia. Bolí, že mi
lujete našich súrodencov a dokážete 
s nimi zdieľať veci tak, ako sa vám to 
s nami nikdy nepodarí. 

Cítil som sa veľmi sám. Som mame 
vďačný za všetok čas, čo so mnou „strati
la". Iba nedávno som si začal uvedomo
vať, čo je porucha citovej väzby a ako veľ
mi bolí s ňou žiť. 

S mojimi rodičmi sme sa rozišli, každý 
svojou cestou. Teraz sa nám už ľahšie rie
šia všetky problémy. Často si prajem, aby 
ma mohli teraz uvidieť. Prajem si, aby sa 
dozvedeli, že sa mením z húsenice, kto
rou som bol, na motýľa. Tak veľmi ich 
mám tád za všetku ich lásku aj za ich 
hnev. Ich frustrácia zo mňa spôsobila aj 
moje sklamanie zo seba. 

Dokonca mám moju mamu rád aj za 
to, že ma nenávidela. Veľmi dlho som ju 
aj ja nenávidel za to, že mi to povedala. 
No nemôžete nenávidieť bez toho, aby 
ste pred tým nemilovali. Takže aj nená
visť vyráža z prameňa lásky, čo vyviera 
v materskom srdci. 

Moji rodičia, pri všetkom, čo som im 
spôsobil, a ranách, čo oni spôsobili mne, 
keď ma nemilovali tak, ako som chcel, sú 
krídlami, ktoré mi teraz pomáhajú letieť. 

Píšem Vám, aby ste videli portrét do
spelého (teraz mám 19), čo žil a vysporia
dal sa so svojou poruchou citovej väzby. 
Píšem, aby som Vám povedal, že rovnako 
ako sa Vy cítite nahnevaní, vinní, osamo
tení a nepochopení kvôli svojmu dieťaťu 
s poruchou citovej väzby, vaše dieťa cíti 
niečo podobné. Vidíme problém, no nie
kedy k tomu potrebujeme čas a odstup, 
aby sme si ho uvedomili. Treba tvtdo za
pracovať, aby sme to zmenili a zvládli, ale 
dá sa to! 

Rád by som Vám dodal odvahy. Úprim
ne dúfam, že to pomôže. 

Joseph Neil Rasmussen 
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Otvorenie diskusie k Zákonu o sociálno-právnej ochrane a prevencii 
Dlho očakávaný a pripravovaný Zákon o sociálno-právnej ochrane a prevencii sa dostáva do poslednej fázy príprav. 
Dnes ešte nie je celkom známa jeho konečná podoba, niektoré zmeny môže urobiť aj parlament, ale nový zákon je na 
svete. Otázkou je, či splní očakávania a či bude tým novým moderným zákonom, ktorý poskytne dosť možností na kva
litnú a komplexnú prácu, ako sa zvykne často citovať, „v najlepšom záujme maloletých detí". 

Tri základné očakávania 

Moje očakávania od zákona sa sústredili do troch podstatných 
oblastí tejto sociálnej práce. Očakávam, že tam bude priestor, 
ale aj možnosti na sociálnu prácu s rodinou priamo v teréne 
pri riešení problémov, spojených so zanedbávaním starostlivos
ti o deti, a na predchádzanie situácií, kde dieťa musí rodinu pre 
nestarostlivosť opustiť. 
Ďalšou oblasťou, kde teraz veľmi absenruje sociálna práca, je 
práca na sanácii rodinného prostredia, z ktorého boli deri vy
ňaté, a účinná pomoc pri riešení problémov rodiny a príprave 
podmienok na skorý návrat dieťaťa do rodinného prosrredia. 
Pôvodného alebo náhradného. 
Tretia oblasť, kde je z môjho pohľadu potrebná zásadná zme
na, je pomoc deťom vyňatým z rodiny v čo najkratšom čase. 
A to aj s využitím všetkých možností a foriem náhradnej ro
dinnej starostlivosti. Tieto tri vzájomne súvisiace oblasti sociál
nej práce s rodinou sa môžu dostať na kvalitatívne vyššiu úro
veň len ak budú mať možnosť sa do tejto práce zapojiť 
v rovnocennom postavení aj akreditované subjekty. Je zrejmé, 

že sa tieto oblasti týkajú činností súvisiacich s náhradnou ro
dinnou starostlivosťou. 

Pozitívne zmeny: Priestor pre prácu viacerých 
subjektov v prevencii 

No a tetaz trochu reality z navrhovaného zákona. 
Najprv zámery, ktoré pozitívne upravujú podmienky na zlep
šenie sociálno-právnej ochrany zapojením akreditovaných 
subjektov. 
Hneď v § 5 sú medzi subjektami, ktoré vykonávajú opatrenia 
sociálno-právnej ochrany a kurately, uvedené aj akreditované 
subjekty a aj ďalšie organizácie, ktoré môžu aj bez akreditácie 
vykonávať preventívne opattenia a iné aktivity na predchádza
nie sociálno-patologickým javom a na podporu vhodného vyu
žívania voľného času detí. 
Dobrou správou je, že orgán sociálno-právnej ochrany má pria
mo v zákone uvedené, že pri zabezpečovaní výchovných opatre
ní môže spolupracovať s akreditovanými subjektami /§ 15/. 
Problematika sanácie rodinného prostredia u detí umiestne
ných v zariadení na výkon rozhodnutia súdu je síce podľa ná
vrhu zákona /§34/ organizovaná orgánom sociálno-právnej 
ochrany, ale aj v spolupráci s obcou a akreditovaným subjek
tom. Toto dáva možnosť na priame zapojenie akreditovaných 
subjektov do práce na sanácii rodinného prostredia, vypracova
ní plánov sociálnej práce a hodnotenia, čije alebo nieje možné 
upraviť pomery v reálnom čase. Toto opatrenie môže napomôcť 
aj doporučenej zmene v zákone o rodine, kde by súd mal aj ča
sovo určiť rodičom rermín úpravy rodinného prostredia a prí
pravy podmienok na návrat dieťaťa do rodiny. 

Otvorené dvere pre priateľské rodiny 

No a ešre jedna pozitívna zmena, ktotú tento zákon obsahuje 
v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti. Podľa nového návr
hu sa zlepší a poľudští uvoľňovanie detí, ktoré sú v ústavnej 
výchove, na návštevu do rodín mimo zariadenia. Kým podľa 
doteraz platnej zákonnej úpravy môžu byť deti uvoľnené len 
k rodičom alebo do rodiny žiadareľov, zapísaných do zoznamu 
vhodných náhradných rodín, teraz sa to rozširuje aj na starých 
rodičov, súrodencov, a čo ja zvlášť oceňujem, aj na stretávanie 
sa s osobami, ku ktorým má dieťa blízky vzťah. Pevne verím, že 
pod týmto názvom sa skrývajú aj tzv. priateľské rodiny, ktoré 
mali doposiaľ pri realizácii svojho priateľského vzťahu s deťmi 
z detského domova veľké problémy. 

Co v predkladanom zákone chýba: Sanácia 
a umiestnenie detí len v kompetencii štátu 

Viaceré moje očakávania sa v tomto zákone v dotetaz známej po
dobe nenašli a myslím, že o nich je potrebné hovoriť predovšetkým. 
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Nedostatkom je, že práve v časti, kde zákon upravuje povin
nosti orgánu sociálno-ptávnej ochrany detí pri úprave rodin
ných pomerov dieťaťa, ktoré bolo predbežným opatrením súdu 
vyňaté zo svojho prostredia, a kde je žiaduca včasná a komplex
ná pomoc na úpravu rodinného prostredia nie je uvedený akre
ditovaný subjekt. V čase bezprostredne po vyňatí detí je najlep
šia šanca na úspech pri úprave pomerov rodiny. Orgány 
sociálno-právnej ochrany z rôznych dôvodov (napríklad veľa 
práce, málo pracovníkov, nutnosť riešiť aktuálne a termínované 
úlohy) túto náročnú terénnu prácu realizujú nedostatočne ale
bo vôbec nie. Práve akreditované subjekty by mohli poskytnúť 
včasnú a kvalitnú pomoc. Toto ustanovenie /§26/ by sa malo 
zmeniť. 

V zákone mi vadí, že prípravu dieťaťa na umiestnenie do ná
hradnej rodiny má v kompetencii len štátny orgán sociálno
právnej ochrany a zariadenie. Myslím si, že akreditované sub
jekty by túto citlivú prácu najmä so staršími deťmi vedeli 
odborne a kvalitne zabezpečiť. 

Ako nedostatok vnímam aj fakt, že napriek objektívnym ziste
niam, že náhradné rodiny, najmä adoptívne, majú rôzne pro
blémy pri výchove svojich detí, chýba v zákone ich ďalšia pod
pora a vedenie. 

Zachovanie štátneho monopolu aj pri tej najur-
gentnejšej práci. 

Najväčším nedostatkom v oblasti náhradnej rodinnej starostli
vosti podľa nového zákona je zachovanie terajšieho statusu 
a monopolu štátnych orgánov na vyhľadávanie detí a spraco
vanie sociálnej správy o dieťati ako aj ich nahlásenie do zozna
mu detí vhodných do náhradnej starostlivosti. Vieme z praxe, 
že štátna správa túto kompetenciu nezvláda. Deti sú do zozna
mu nahlašované oneskorene, detské domovy nie sú motivované 
k tomu, aby deti včas nahlasovali do tohoto zoznamu. Ich pra
covníci sú väčšinou úprimne presvedčení, že deťom je v ich za
riadení dobre... a napokon, čím viac detí je v zariadení, tým je 
opodstatnenosť zariadenia vyššia. Práve akreditované subjekty 
by do tohoto procesu mohli vniesť pohľad zvonku a aj určitú 
dynamiku. 
Keď berieme do úvahy najlepší záujem dieťaťa, mal by sa zo
hľadniť aj u týchto detí a mali by sa vytvoriť podmienky na rea
lizáciu ich základného práva, a to práva vyrastať v rodine. 
Aj doba stanovená v zákone od zapísania dieťaťa do zoznamu 
vhodných detí po ich nahlásenie do zoznamu pre zahraničnú 
adopciu až jeden rok je neprimeraná. Do pol roka by poverené 
orgány mali urobiť všetko pre to, aby sa pre dieťa našla rodina 
na Slovensku. Toto predlžovanie času nie je na prospech dieťa
ťa, najmä vzhľadom k známym dôsledkom dlhodobého umies
tnenia v takýchto zariadeniach. 

Čo teda akreditované subjekty môžu vykonávať ? 

Uvítala by som sprehľadnenie možností práce akreditované
ho subjektu. Pozitívna formulácia, čo všetko akreditovaný 
subjekt môže robiť, by bola určite motivujúca a uľahčila by 
pôsobenie takýchto subjektov v doteraz prevažne štátom za
bezpečovanej oblasti sociálnej práce. V terajšom znení je toto 

vymedzenie skôr negatívne — čo všetko akreditovaný subjekt 
nesmie. Napríklad § 83 odst. 2 v podstate hovorí, že z kom
petencií, ktoté má štátna správa, môže akreditovaný subjekt 
vykonávať len prípravu náhradných rodičov a organizovať vý
chovné tábory pre deti. V zákone by malo byť zabezpečené aj 
jednoznačné určenie rovnocennosti štátneho a akreditova
ného subjektu, pôsobiaceho v oblasti sociálno-právnej ochra
ny. Aj podľa už uvedených pripomienok je nevyhnutné mož
nosti pôsobenia akreditovaných subjektov rozšíriť. 
V navrhovanom zákone je veľký priestor venovaný podmien
kam akreditácie, procesu akreditácie, kontrole akreditova
ných subjektov, ale takmer úplne absentuje vymedzenie práv, 
postavenie a právomoc, či rozsah kompetencií, ktoré akre
ditovaný subjekt môže zabezpečovať. 

Toto sú niektoré pohľady na pripravovaný zákon o sociálno
právnej ochrane. Verím, že v poslednej etape kreovania záko
na sa viaceré nedostatky odstránia a že v jednej časti zákona 
o sociálno-právnej ochrane, a to v časti zameranej na riešenie 
situácie detí bez rodiny, resp. v zlyhávajúcej rodine, sa vy
tvoria moderné podmienky, ktoré umožnia širšie zapojenie 
rôznych organizácií a akreditovaných subjektov do tejto prá
ce. Budem rada, keď svoje názory na tento dôležitý zákon, či 
už v dobrom alebo zlom, pošlete do redakcie časopisu Nebyť 
sám. Určite sa k tomuto zákonu po jeho schválení vrátime 
a už nebudeme hovoriť o tom, čo by mohlo byť, ale o tom, čo 
je a ako to v práci využiť. Zákonných možností zlepšenia so
ciálnej práce v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti roz
hodne nie je málo. 

Eva Litavská 
Košice 
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^ i e k n a p a s i v i t u 

Systém riešenia problémov detí v domovoch, 
žiaľ, „funguje" asi takto: 
Vysokopostavený úradník z ministerstva 
v rozhovore so sociálnym pracovníkom: „Už 
rok je vo vašej starostlivosti Janko Horváth. 
Darí sa vám vyriešiť jeho problém, pracujete 
na sanácii rodinných pomerov?" 
„Žiaľ, nedarí sa nám. Je stále v domove." 
„Dobre, takže vám na neho dáme 180 tisíc ko
rún aj v nasledujúcom roku. A prajeme veľa 
šťastia." 
O rok neskôr volá úradník zasa: „Ako sa vám 
darí s Jánom Horváthom?" 
„Janko je ešte stále v domove. V jeho rodine sa 
nič nezmenilo." 
„V poriadku. Kedze, ste prípad nevyriešili, 

dáme vám v ďalšom roku 180 000 korún." 
A zase o rok: „Ešte je Janko tam?" 
„Ano! Ale máme tu nový problém. Dajte nám 
viac peňazí. Chceme prebudovať detský do
mov na rodinný typ a potrebujeme zvýšiť roz
počet na Jankovu starostlivosť aspoň o 40 000, 
aby sa mal lepšie." ' 
„Samozrejme. Dostanete 220 tisíc korún. Sme 
radi, že sa nám aspoň dobre spolupracuje, keď 
už neriešime Jankove problémy." Atď... 
Normálne ekonomika funguje tak, že ľudia sú 
platení za riešenie problémov. Ústavná výcho
va, zdá sa, je na Slovensku postavená úplne 
naopak. 

> Nemožno však tvrdiť, že detské do
movy „nechcú deti pustiť". Systém 
zlyháva inde. Podľa nášho výskumu by 
aj v súčasnom právnom stave polovica 
detí v detských domovoch nemala byť 
držaná v ústavnej starostlivosti, pre
tože sú právne voľné. 

> Súčasný systém sa síce o deti stará, ale 
udržiava všetkých zúčastnených v pa
sivite. Vrátane biologických rodičov. 

> Ako môže systém zúčastnených mo
tivovať, aby riešili problémy v prospech 
detí? 

> Môžu byť všetci odmeňovaní za ak
tívne riešenie problémov detí? 

Je to možné, musel by sa však zmeniť 
prístup. Mohlo by to vyzerať, naprí
klad, takto: 

1. krok: Zdravé dieťa mladšie ako 7 
rokov umiestnené do ústavnej sta
rostlivosti „dostane" od štátu 440 
000.- Sk na obdobie dvoch rokov. Bo
li by to financie určené na to, aby det
ský domov problémy dieťaťa aktívne 
riešil. (Sanácia biologickej rodiny, 
pestúnstvo, náhradní rodičia, adopcia 
v rámci Slovenska alebo medzinárod-

alebo v í ť a z s t v o pre k a ž d é h o 
ná adopcia.) Nešli by teda v žiadnom 
prípade len na starostlivosť o dieťa. 
2. krok: Sanácia rodiny má prebiehať 
podľa vypracovaného rodinného ak
čného plánu, ktorý vznikne ako do
hoda o spolupráci na riešení problé
mu medzi rodičmi a sociálnym 
pracovníkom v mieste ich trvalého 
bydliska. Tento plán musí obsahovať 
časový limit (maximum jeden rok) aj 
harmonogram činností, ktoré majú 
rodinu „uzdraviť". 
3. krok: Ak je sanácia rodiny neús
pešná, nasleduje šesťmesačné hľada
nie náhradných alebo adoptívnych 
rodičov v rámci Slovenska. 
4. krok: Ak sa počas 6 mesiacov noví 
rodičia nenájdu na Slovensku, budú 
sa hľadať v rámci medzinárodnej 
adopcie. 

Čím skôr teda zariadenie problém dieťa
ťa úspešne vyrieši, tým viac financií mu — 
z „dvojročného balíka" — zostane. Tento 
„zostatok" môže byť použitý na zlepšenie 
životných podmienok v detskom domo
ve, napríklad na jeho prestavbu na rodin
ný typ, alebo na zlepšenie kvality služieb 
v oblasti sanácií. Touto jednoduchou 
zmenou v systéme môže odmeňovanie 
začať riešiť problémy v prospech detí. 

Ak však bude dieťa aj po dvoch rokoch 
stále v domove, domov už od štátu na ne
ho žiadne ďalšie peniaze nedostane. M u 
sí použiť tie, ktoré „získal" za deti umies
tnené pted vypršaním dvojročného 
limitu. 

Všetci, čo sú v systéme zainteresovaní, 
tak budú musieť pracovať aktívnejšie 
a progresívnejšie v prospech detí. Ich úsi
lie je odmenené viditeľnými a merateľný-
mi ukazovateľmi. Ak všetci spoluptacujú 
a nevidia v druhom ohroziteľa a nepraj
níka, sú víťazmi všetci (uplatnenie straté
gie win/win). 

Možno vám hneď napadnú kľúčové 
otázky: 
1. A čo s deťmi staršími než 7 rokov, 

ktoré sú — vďaka zlyhaniu systému — 
v štátnom ústave už dlho a ich šanca, 
že sa pomery u nich doma upravia 
alebo že sa pre nich nájde nová rodi
na, je, žiaľ, oveľa menšia? 
Ak by ktokoľvek zo zainteresovaných 
(pracovníci v DeD, sociálny úrad, či 

akreditované organizácie) bol úspeš
ný v sanácii pôvodnej rodiny, alebo by 
vedel nájsť rodinu novú, navrhovali 
by sme stotisíckorunovú odmenu. Su
mu určite nižšiu, než tú, ktorú by štát 
potreboval, keby musel pokračovať 
v starostlivosti o dieťa až do jeho od
chodu v osemnástich rokoch... Ale, 
pretože systém už zlyhal v jeho ne
prospech, štát by musel ďalej podpo
rovať starostlivosť o takéto dieťa. 

2. A čo o rodinný typ domova? 
Sme stopercentne za to, aby životné 
podmienky detí boli čo najlepšie. 
Avšak zlepšovanie životných podmie
nok detí nad 10 rokov možno finan
covať z peňazí „získaných" za vyrieše
nie prípadov detí vo veku do 10 rokov. 
Takže systém sa môže v podstate fi
nancovať sám... 

3. Aká je šanca na adopciu detí róm
skeho pôvodu? 
Mám osobnú skúsenosť s jednou 
z najväčších akreditovaných adop
čných agentúr v USA (ročne je cez tú
to organizáciou adoptovaných 600 
detí). Aj na Slovensku by bolo možné 
mať šitokú sieť akreditovaných agen
túr, pomáhajúcich pri hľadaní vhod
ných rodičov. Šance právne voľných 
detí by sa tak výrazne zvýšili. V mno
hých krajinách nie je farba pleti alebo 
rasa pre rodičov žiadny problém. 

Bili Baker, slovakiabaker@hotmail.com 
Združenie za sociálnu reformu 

Julka, 3 roky 
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p o r u c h y u č e n i a v r o d i n e 

pecificképoruchy učenia sa spravidla zistia až začiatkom školskej 
dochádzky a postupne s narastajúcim učivom a očakávanou sa
mostatnosťou dieťaťa sa stávajú problémom nielen vyučovacím. 

Rodina je postavená najprv pred úlohu doučovateťa: Musíte viac 
doma čítať! Dohliadnite na písanie domácich úloh! V tejto role ro
dina často nevyhnutne zlyhá. Dieťa je unavené zo školy, pri pohľade 
na školskú učebnicu mu podľa jeho povahy vbehnú slzy do očí, ale
bo sa snaží oddialiť učenie natoľko, že sú už unavení všetci, alebo sa 
zatne a bojuje. Rodič spravidla nerozumie problémom dieťaťa a sna
ží sa váhou svojej autority a vôle dosiahnuť u dieťaťa pokrok. Ako 
príklad možno uviesť mamičku, ktorá sa každodenne s pevným od
hodlaním pomôcť dieťaťu zhosťovala tejto úlohy a drilovala čítanie 
najprv s láskavým dohováraním a Trpezlivosťou, potom nasledoval 
krik a nakoniec plakali obaja — ona i jej synček s ťažkou dyslexiou. 
Ráno bol problém dostať ho do školy a ona celé dopoludnie s úz
kosťou myslela na to, v akom stave a s akými zážitkami sa vráti do
mov. Zase sa zopakuje čítanková dráma? 

Bezradný rodič sa ujíma úlohy hľadača pomoci. Ak má šťastie, že 
v blízkosti svojho bydliska nájde odborníka, ktorý má naviac voľné 
termíny, môže si na chvíľu vydýchnuť. Ak uvážime, že výskyt po
rúch učenia v školskej populácii autori uvádzajú od 3,5 až do 17 %, 
ide o stovky detí, z ktorých len menšia časť má nádej na odbornú 
pomoc, a to často ani nie v dostatočnej miere. Spravidla je potreb
né s dieťaťom pracovať denne, a to napr. v prípade okresných po
radní nie je reálne, ak má dieťa vzdialenejšie bydlisko. 

Ak rodič neuspeje v hľadaní pomoci, alebo ak poskytnutá pomoc 
nebola efektívna a dieťa má naďalej problémy v učení, prijíma ro
dič rolu buď vinníka — prežíva zlyhanie dieťaťa ako svoje vlastné, 
alebo poprie problémy dieťaťa s tvrdením: „Nič mu nie je! Keby 
sa viac snažil...", alebo sa stáva spolutrpiteľom, keď emocionálne 
veľmi silno prežíva každý nezdar či úspech dieťaťa. Táto posledná 
možnosť by bola celkom sympatická, keby jej dôsledkom nebola 
skutočnosť, že sa pritom rodič zabudne dívať na dieťa inak, ako cez 
jeho školské problémy, a že sa časom stáva rovnako neurotický 
a nešťastný. 

Je pravda, že ak má dieťa dlhodobejšie problémy a treba mu veno
vať pri učení veľa času, kladie to vysoké nároky na celú rodinu: musia 
tomu prispôsobovať program, ostatní sa musia uskromniť nielen ča
sovo, ale niekedy aj finančne. Ak efekt úsilia neprináša ovocie, môžu 
pribúdať konflikty a narúšať sa vzťahy nielen medzi súrodencami, ale 
aj medzi manželmi a rodičmi a dieťaťom. Je teda namieste myslieť na 
prevenciu a tiež na optimálne postoje v tejto neľahkej situácii. 

Ponajprv je potrebné vychádzať zo skuročnosti, že dieťa je v poriad
ku. Nie je narušené, „chybné", ani choré. Iba sa vďaka svojim da
nostiam učí odlišným spôsobom. To, že sa učí inak ako mnohí iní, 
môže byť časom i výhoda, lebo sa podporí rozvoj jeho rvorivosti 
a samostatného myslenia. Tieto deti majú spravidla veľmi dobrý 
intelektový potenciál. Len potrebujú na rejto ceste podpotu. Úlo
hou rodiča je: 
> vypozorovať, aké stratégie dieťa používa a podporovať ich 

— rozširovať, obměňovat', aby získalo čo najviac skúseností 
a dôverovalo svojim schopnosriam. V škole sa dieťa musí trápiť 
i tým, čo mu nejde, ale doma by malo robiť predovšetkým to, 
v čom je dobré, aby nestrarilo odvahu. 

> vytvoriť pre učenie hrovú situáciu. Hrať sa dá len pri uvoľ
není, a to je tiež najlepší predpoklad pre učenie. Akonáhle je 

dieťa v strese, hormóny blokujú 
procesy učenia a mobilizujú 
obranu. Všímajte si biologické 
známky stresu — prejavia sa v zme
nenom dýchaní, v napätom výraze, 
v zmarenom pohybe očí, v bolení 
hlavy, brušká a podobne. 

> naučiť dieťa sústredene sa 
zamestnávať — vstupovanie do 
činnosti dieťaťa je rušivé. Akonáhle 
sa dieťa niečomu zmysluplnému 
sústredene venuje, treba mu do
priať pokoj a čas. 

> viesť dieťa k samostatnosti, to znamená dávať priestor pre 
výber z možností, pre rozhodovanie, pre objavovanie významov. 
Samostatnosti pomáhajú aj návyky — pravidelnosť, pracovné 
i sviatočné rituály, plánovanie zážitkov a činností — to sú 
míľniky na ceste k samostatnému preberaniu zodpovedností za 
konanie. 

> v úcte rešpektovať dieťa s jeho možnosťami i obmedzenia
mi. Nikto nie je dokonalý, netreba si myslieť, že v tomto smere 
musí byť naše dieťa výnimkou. 

> používať láskavý humor, učiť sa zasmiať na chybách, ale 
nikdy nie vysmievať sa. 

> pýtať sa na príčinu ťažkostí dieťaťa — každé správanie 
dieťaťa je zmysluplné a má z hľadiska jeho životných skúsenos
tí svoj význam. O čo tu ide? Čo zhoršuje problém dieťaťa, čo 
naopak pomáha? Má dieťa problém s pravo-ľavou orienráciou? 
Nevie si zapamätať, ako znejú písmená v slove? Nerozumie, čo 
číta? Prečo? Kedy je to menej nápadné? Ako by sa dali zlepšiť 
predpoklady pre prekonanie problému? 

> byť spojencom dieťaťa — bez dôvery a podpory rodičov 
a rodiny je situácia dieťaťa s ťažkosťami v učení neúnosne 
ťažká a ono je potom ohrozené ďalšími problémami, ako napr. 
úzkostnými a socializačnými poruchami správania, oslabením 
imunitného sysrému a vysokou chorobnosťou, sklonom k úra
zom a podobne. 

V prípade pretrvávania ťažkostí dieťaťa je potrebné vyhľadať odbor
nú pomoc. Jednoznačná odpoveď na otázku, ktorý profesionál je 
najvhodnejší, nie je. Ak problémy dieťaťa sťažujú jeho komunikáciu, 
môže to byť klinický logopéd, ak súvisia so zmyslovým, alebo iným 
poškodením, môže to byť špeciálny pedagóg, ak súvisia so stratégia
mi riešenia a nízkymi kompetenciami dieťaťa, je to liečebný pedagóg, 
ak je potrebná diagnostika a psychologické vedenie, je to psychológ. 
Pre rodiča je dobrým kritériom správnosti výberu, ak odborník vy
chádza z možností dieťaťa a spoločne s dieťaťom, rodičmi i učiteľom 
hľadá možnosti zlepšenia školskej situácie dieťaťa. Kotekčný pro
gram je možný len na báze dobrej spolupráce, pri rešpektovaní osob
nosti dieťaťa. Dril môže pomôcť zmierniť vypuklosť problému, ale 
pokiaľ sa nepracuje podľa príčiny problémov dieťaťa, je veľmi prav
depodobné, že zmeny budú len malé a že pribudnú iné problémy, 
napr. poruchy správania a zdravia. 

Mať dieťa s osobitným problémom nie je nešťastie, ale šanca pre 
všetkých zúčastnených objaviť denne niečo nové a naučiť sa väč
šej ľudskosti a láske. 

Marta Horňáková 
Katedra liečebnej pedagogiky 

PdF UK V Bratislave 
marta.hornakova@fedu.uniba.sk 
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a n k e t a 
DARČEK, KTORÝ S O M DOSTALA A NAO
ZAJ MA POTEŠIL? 

Ja som v živote dostala veľa krásnych, 
užitočných a takých darčekov, po 
akých som túžila. Ale myslím, že som 
bola najšťastnejšia na moje 9. naro
deniny, keď som ako prekvapenie do
stala dva vysnívané zlatučké škrečky. 
Oľga, 13 rokov 

Vedieť ľúbiť . 
O s k ú s e n o s t i a c h k r í z o v é h o r o d i č o v s t v a 

Čokoláda. 
Benjamtnko, 4 roky 

Rádio. 
Denisko, 9 rokov (Má na mysli CD pre
hrávač a magnetofón, veľmi rád si púšťa 
hudbu.) 

Všetky sa mi páčia veľmi. 
Majka, 9 rokov 

Veľmi ma potešilo, keď mi manžel 
Peter priniesol zo služobnej cesty vo
ňavku. Vždy, keď si ju dám (skoro 
každý deň), tak si naňho pomyslím. 
Musím podotknúť, že podobný dar 
mi pripadal ešte pred niekoľkými 
rokmi dosť snobský. ( H m , asi už 
starnem.) 
Mama 

Najviac ma potešilo, keď sme sa 
s maminou a tatom hrali celý deň 
s autodráhou a okolo behal malý živý 
zajačik.. 
Matúš, 7 rokov 

Darček, na ktorý sa nedá zabudnúť, 
je napríklad naša Lenka, s ktotou 
sme stále. Je to fenka nemeckého vl
čiaka. Dostali sme ju na Vianoce, keď 
bola malé šteniatko a plakala za ma
mou. Robila som jej náhradnú ma
mu. Bolo to minulý rok. A keď som 
bola malá? Najviac ma potešila prvá 
porcelánová bábika. Nazvala som ju 
Anemária. Meno som dávala všetkým 
hračkám, ešte aj plyšovým macíkom. 
Znamenala pre mňa všetko aj nič. 
Všetko preto, že som ju mala najrad
šej zo svojich bábik. A nič preto, že 
som vedela, že je to tak či tak iba vec, 
ktorá raz pominie. To, čo nikdy ne
pominie je azda iba láska a pokoj, 
ktorá by mala byť prvým a najobľú
benejším darčekom zo všetkých. 
Martinka,12 rokov 

Dostala som sa k číslu časopisu C S A L Á D 
G Y E R M E K IFJÚSÁG cez pani Karalin 
Tóth, krorá pracuje v nadácii toho istého 
mena. Jeho názov v preklade znamená 
Rodina, dieťa, mládež a má široký záber. 
Jednou z tém je starostlivosť o opustené 
deti, náhradné rodičovstvo, detské do
movy. 

Najviac ma zaujal článok pani Habony 
Ferecné Ako som sa stala krízovým ná
hradným rodičom. Denníkovou formou 
v ňom zaznamenala svoj prerod zo ženy-
matky na ženu-krízového rodiča, schop
ného prijať do dočasnej srarostlivosti 
dojčatá, ale aj novorodeniatka. 

A keby len prijať! Ale i kŕmiť, prebaľo
vať, behať po doktoroch, spolupracovať 
s krízovými pracovníkmi, spolupracovať 
s biologickou rodinou, alebo len biolo
gickou mamou bábätká, poznávať rodi
ny, ktoré majú záujem o adopciu či pes
túnstvo. No a napokon ju zákonite čaká 
snáď najťažšia úloha: rozlúčiť sa s dieťat
kom, prežiť bolesť zo straty a odlúčenia 
v záujme dieťaťa. 

Píše: „Mojou úlohou je starať sa o bá
bätká, dojčatá. Viem, že skôr či neskôr 
príde čas rozlúčky, a predsa ma odchod 
každého dieťatka veľmi bolí. Ak deti zo
stávajú dlhšie v mojej starostlivosti, vy
tvoríme si veľmi blízky, intímny vzťah. 
Pre dieťa sa stanem spolu s mojou rodi
nou jedinou istotou. Poznáme navzá
jom svoje myšlienky',,odkazy'. Často si 
uvedomujem, že síce rozumom chápem 

nutnosť rozlúčky, ale srdce sa búri, ne
chce vziať na vedomie zákon, poznatky, 
rozum." 

Ako som z článku, ale aj rozprávania 
pani Katalin Tóth pochopila, v Maďar
sku si uvedomujú škodlivý vplyv kolek
tívnej výchovy na novorodeniatko, dojča. 
Chápu, že dojčenský detský domov sa 
stará len o telo dieťaťa, nedokáže naplniť 
potrebu stáleho opatrovateľa, ktorý je 
objektom naviazania dieťaťa na tento 
svet, istotou. Zvolili cestu vyškolenia krí
zových rodičov a „krízové rodičovstvo" 
zahrnuli do katalógu povolaní. Jednotli
vé „okresy", alebo skôr „župy", sa zas sta
rajú, aby mali vyškolené krízové matky, 
rodiny. Darí sa im znižovať kapacitu doj
čenských detských domovov, niektoré 
úplne zatvorili. 

Deti, ktoré krízovú mamu opúšťajú -
niekedy po týždňoch, inokedy mesia
coch, či roku — plačú. Na novú rodinu si 
zvykajú postupne návštevami budúcich 
rodičov, ale i návštevami v budúcej rodi
ne. Ale i tak strácajú chuť do jedla, stá
vajú sa mrzuté a majú problémy s adap
táciou na nové prostredie. Evidentne sa 
im na krátky čas prestáva dariť. Čo to 
znamená? Že sú na mamu naviazané, že 
sa vedia pripútať k dospelej osobe, že im 
vôbec nie je jedno, kto sa o ne stará... Re
čou nás dospelých to znamená, že vedia 
ľúbiť. A vedieť ľúbiť je veľmi dôležité, ne
myslíte? 

Katarína Výbochová 

s t r a n a 14 n e b y ť s á m | d e c e m b e r 2 0 0 4 



a n k e t a 

Seminár o náhradnej rodinnej starostlivosti v Košiciach 

Veľa zaujímavých projektov vzniká ná
hodou. 

Keď sme v lete chystali číslo o róm
skych deťoch v náhradných rodinách, 
zašla som i do Nadácie Mi lana Šimeč
ku. S Lackom Oravcom sme prebrali 
všeličo. A pri niektorom z ďalších 
stretnutí navrhol, či by sme nepriblíži
li tému náhradného rodičovstva terén
nym pracovníkom v rómskych komu
nitách na východnom Slovensku. Keď 
áno povedala i Eva Litavská z Košíc, 
začali sme rozmýšľať o programe, 
ktorý by zahŕňal nie len informáciu 
o formách a možnostiach náhradnej 
rodinnej starostlivosti, ale i o preven
c i i a sanácii rodín v kríze. 

23. novembra sa nás na seminári 
stretlo dvadsaťosem. Terénni pracov
níci, sociálni pracovníci, psychológo
via, riaditeľ virtuálneho detského do
mova, náhradní rodičia, novinári. 
Rómovia i nerómovia. 

Pestrá zmes zaujímavých ľudí, kto
rých názory a skúsenosti sa premietali 
do diskusií počas celého dňa. 

Keďže šlo o vzdelávací seminár, po
kúsili sme sa priblížiť súčasný systém 
sociálnej pomoci na Slovensku, 
špeciálne náhradnej rodinnej staros

tlivosti. V skupinách sme navrhovali 
riešenie krízovej situácie konkrét
nych detí. Evka Litavská (ktorej roz
hľad, skúsenosti a múdrosť bola 
zdrojom nových informácií a pohľa
dov na vec) navrhované postupy ko
mentovala a dopĺňala možnosťami 
obce, komunity, či pripomenutím 
viacerých, aj finančných, možnosti na 
zvládanie takýchto situácií. 

Takmer 40 rokov starý f i l m profeso
ra Matejčeka o citovej deprivácii, kto
rej sú deti v ústavoch vystavované, nás 
opäť zasiahol svojou aktuálnosťou 
a naliehavosťou. Diskusia, ktorú vyvo
lal, bola plná emócii a hľadania rieše
ní. Nasledoval blok o nových záko
noch: o sociálno-právnej ochrane 
dieťaťa a o rodine. A opäť otázky, skú
senosti, názory. 

Mnohé otázky, ktoré počas seminára 
padli, zostali nezodpovedané. Niektoré 
preto, že odpoveď na ne nikto z nás 
nepozná. Niektoré preto, lebo 6 hodín 
bolo pre tím tvorivých a otvorených 
ľudí, čo sa na seminár prihlásili, málo. 

Snáď bude príležitosť sa k n i m vrá
tiť. Potešilo by nás to viacerých. 

Jana Michalová 

prezentácia práce skupín 

Kazeta s vianočnými nahrávkami na
šich detí, ktorú spoločne /a tajne!/ vy
robili pre nás rodičov. Poväčšine vlas
tná tvorba - piesne, priania, divadielko. 
A ešte benefičný koncert pre naše OZ 
na sviatok sv. Štefana: Vianočné piesne 
a spirituály, popretkávané výpoveďami 
náhradných rodičov a čítaním úryvkov 
z Malého princa. 
Mama Saša, 38 rokov 

V ten rok, čo sme boli v nemocnici ja 
aj tatino, mi urobil i dve veci najväčšiu 
radosť - že sme boli spolu celá rodina. 
A potom to, keď sme prišli za deťmi, 
ktoré museli ostať cez sviatky v ne
mocnici. Že sme to dokázali zariadiť 
tak, aby sa mohl i na dvore pri nemoc
nici pohrať s naším Berrynom. Vám sa 
to zdá obyčajné, ale ja viem, čo to pre 
tie deti znamenalo. 
Tomi, 15 rokov 

Každý rok ma niečo poteší, minulý 
rok to bola spoločenská hra Ziedler-
Osadníci, skateboard a že Maťo mo
hol byť s nami pár dní na chalupe. 
Pamätám si, ako ste nám raz dali do 
rúk motúz, ktorý nás mal zaviesť 
k darčeku. Hľadali sme všetci traja 
a po asi pol hodine sme ho našli. Ten 
nápad s hľadaním bol dobrý. 
David, 13 rokov 

Najlepšie bolo, keď sme v Dovalove 
vybuchovali rôzne svetlice a bolo to 
v noci. Tiež si dobre pamätám hľada
nie darčeka s motúzom. Teším sa na 
dobré jedlo, koláče, darčeky, veľa sne
hu, že budeme zasa všetci stavať iglu, 
že sa budeme večer pri krbe hrať, na 
snowboardovanie. Dúfam, že prídu 
do Dovalova Juríkovci... 
Šimon, 9 rokov 

Darček, na aký sa nezabúda? 
Pre nás rodičov je to predovšetkým 
darček zo srdca. Najlepšie ručne vy
robený. Alebo akýkoľvek detský sku
tok vykonaný s láskou. 
Mama, 38 rokov 

Hmm.. . Keksík!! A zubná kefka (da
roval švagor — zubný lekár) 
Benjamtnko, 4 roky 
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a n k e t a Taký obyča jný p r í b e h 
Viem presne všetky darčeky, ktoré 
som kedy dostala. Ale asi najviac veľ
ká mapa sveta. Mám ju nad posteľou, 
každý deň v nej hľadám, každý večer 
pod ňou zaspávam. 
Majka, 9 rokov 

ČO BY SOM DAL MAME? 
Ja by som mame dala voňavku a fa
rebný náramok a náhrdelník. 
Mária, 6 rokov 

Všetci dostanú bábiky, tatino aj ma
mina. 
Boženka, 6 rokov 

A ja by som všetkým dala na Vianoce 
skákalky, lebo aj Terezka ich dala 
všetkým. 
Betka, S rokov 

Kúpila by som mamine auto, lebo 
sme turisti a sme aj v turistickom 
klube a tak ho potrebujeme. 
Sonička, 7 rokov 

Dala by som mamine sviečku. A kvie 
tok, lebo by sme ho mali vo váze. 
A sestričkám lízátko. 
Martinka, 7 rokov 

Mojej maminke by som dala čižmy 
a pančuchy. Viem, že to by chcela. 
Laurika, 8 rokov 

Pre mamu by som vybral kuchynský riad. 
Peťo, 8 rokov 

ČO BY SOM DALA OCKOVI? 
Tatinovi by som dala cédečko do po
čítača. Hocijaké. 
Betka, 5 rokov 

Ocinovi by som kúpila takú chatku, 
ktorú predávajú v Baumaxe. 
Sonička, 7 rokov 

Ocka by najviac potešila dovolenka 
v Taliansku alebo v Chorvátsku - sedieť 
na terase v chládočku viniča a veľkých 
fialových kvetov, vôňa mora, olivového 
oleja, pečená ryba a rozprávanie sa 
s maminkou - to by aj ju najviac poteši
lo - tak by mali obaja najlepšiu náladu. 
Oľga, 13 rokov 

Bolo to pred jedenástimi rokmi, keď 
sme si z derského domova priviedli dve 
detičky — súrodencov — 5-ročnú Majku 
a štvorročného Peťka. Tieto dva živé po
klady vyplnili každú sekundu môjho ži
vota. Bola som im k dispozícii vo všet
kom, čo potrebovali. Spočiatku chceli 
byť stále s nami, akoby sa nevedeli nasý
tiť toho pocitu, že je tu stále niekto pte 
nich, niekto, kto ich pohladí, uvarí im 
rôzne dobroty, ktoré dovtedy nepoznali, 
pofúka im boľavé kolienko, pošúcha im 
bruško či poškrabká chrbátik. Boli to 
veci, ktoré nepoznali, nezažili, ale páčili 
sa im, boli im príjemné. Viedli sme ich 
od začiatku k skromnosti. Ich občasné 
prejavy agresie sa nám podarilo potlačiť 
láskou k prírode, k zvieratkám. Okresá
vali sme ich ako dva kamienky v bystri
ne... Niekedy to bolo ľahšie, inokedy ťaž
šie. Snažila som sa stáť si za slovom. 
Keď som sľúbila výlet, snažili sme sa ho 
uskutočniť, keď niečo vyviedli, bol zákaz 
a nepomohli ani slzy; to bolo asi najťaž
šie. Veď päť rokov bez detí a ich túžobné 
očakávanie ma často zvádzalo dať im 
všetko, čo som im na očiach videla. Ale 
vedela som, že by to nebolo správne. 
Školské roky tiež neboli ľahké. Denno
denne som sa s nimi učila, od čiarok 
k písmenkám, slovám, vetám. Sú bystrí, 
ale každá maličkosť ich hneď rozptýlila. 
Učili sme sa učiť. Ťažšie veci, ktoré bolo 
tteba dlhšie vysvetľovať, sme sa učili cez 
rozprávky, dokonca aj matematiku, kto
rá bola hlavne Peťkovým strašiakom. 
Nebolo to ľahké, ale ani neviem ako, 
jednoducho som sršala nápadmi — vždy 
takými, aké som práve potrebovala. Prá
ca s deťmi ma vždy bavila a baví. A na
pĺňa.. „Hyperaktivitu" detí sme sa vždy 
snažili využiť na krúžky - tanečný, hu
dobný, športové — turistika, plávanie, bi
cyklovanie... Peťko je siedmak a, napriek 
občasným výkyvom, máme veľmi pekný 

Majka s Peťom 

vzťah. Vieme sa porozprávať o všetkom. 
Je otvorený, cítim, že mi dôveruje. Je to 
veľmi pekný pocit. Snaží sa správať tak, 
ako som ich to vždy učila, aby sa nemu
seli za seba hanbiť a aby som sa ani ja 
nemusela hanbiť za nich. Poznámky na 
hodine o tom, že „písal básničky, pesnič
ky..." vyriešim tým, že urobí referát z da
ného predmetu a pán učiteľ je spokojný. 
Majka nás tento rok tiež milo prekvapi
la. Podarilo sa jej úspešne urobiť prijí
macie pohovory na Pedagogickú školu. 
Bol to jej sen, ktorý si splnila sama svo
jou usilovnosťou a pevnou vôľou. Obe 
deti nám robia radosť, vieme, že všetko, 
čo sme zatiaľ do nich vložili, nebolo 
zbytočné. A kým si budeme navzájom 
dôverovať, určite to tak aj ostane. Pra
jem všetkým náhradným rodičom „mo
re" trpezlivosti, lásky, osobného kontak

tu — ten je pre deti veľmi 
dôležitý — a veľa dobrých nápa
dov ako pomôcť svojim deťom. 

Ťažko je tadiť, každé dieťa je je
dinečné, rodič musí cítiť, čo je
ho dieťa potrebuje. 
Jedna známa mi povedala: „Vy 
ste mali šťastie na také šikovné 
deti." Je to veľmi príjemné počuť, 
ale na takýto kompliment vždy 
odpoviem: „Iba šťastie nestačí..." 

Beáta Konkoliová 
Levice 
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Z a m i l o v a l a s o m s i j u a n k e t a 

Keď som nasadla do vlaku, mala som 
zvlhnuté oči a mierne roztrasené kole
ná. Pustila som si walkmana a odpila 
z automatovej kávy. Čakala ma štvorho
dinová cesta. 

Stanica Puchov. Vystupujem, rozhlia
dam sa okolo seba. Nič tu nepoznám, 
nikdy som tu nebola. Na lepšiu náladu 
si ešte na nástupisku kúpim lupienky 
a opäť nasadzujem slúchadlá. 

„Pôjdete tadiaľto, potom cez dlhý 
most a ste v centre." 

Poďakujem a púšťam sa do neznámej 
ktajiny, mesta. Zatiaľ sú tu iba koľajni
ce, cesta, po pravej strane akési domy. 
O nejakom mosre či meste nič netuším. 
Cesta sa kľukatí a predo mnou sa zjavu
je široká rieka, idem ponad ňu. Pomalá 
pesnička mi splýva s melódiou rieky, so 
zvukmi áut i s mojimi krokmi. Zvuky sa 
zlievajú dokopy a ja viem, že kedykoľvek 
budem prechádzať cez tento most, bu
dem to takto vnímať navždy. 

Je máj. Mesiac mojich narodenín, me
siac mojich menín, mesiac ktovie čoho 
ešte... A mesiac môjho šťastia. 

Prechádzam popri kníhkupectve, ne
dá mi nevojsť. Detský domov je ešte 
dosť ďaleko. Blíži sa poludnie, keď sa 
konečne ocitám pred budovou so širo
kým schodiskom. Vchádzam do 
riadireľne. Pani riaditeľka, veľmi sym
patická, ma necháva nezdvorilo stáť, 
kým čosi zdĺhavo telefonicky vybavuje. 
Tak tu teda stojím, cítim sa trápne a ne
dôstojné. Konečne ukončí rozhovor, od
sunie kopu papierov a pozrie na mňa. 
Nedôverčivo si ma premeriava, neverí 
mi ani trošičku. To ticho trvá už pridl
ho. Napokon vytiahne nejaký obal a po
núkne mi kteslo. 

„Povedzte, prečo si chcete vziať ďalšie 
dieťa, keď ste rozvedená? To si myslíte, 
že tri zvládnete?" pýta sa skúmavo. 

Rozhovorím sa. O adoptovanej Mar-
tinke, o Ruženke, Julkinej biologickej 
sestre, ktorú mám doma už takmer 2 
mesiace. O tom, že by som chcela, aby 
mohli sestry vyrastať spolu, o tom, že 
som schopná sa o ne s láskou postarať. 
Vyťahujem fotky. Áno, je tu vraj podob
nosť s maličkou, ktotú akoby sa mi ria
diteľka zdráhala ukázať. 

Ďalšie otázky, ďalšie odpovede. Ne
dôvera zostáva, nepriamo vyrieknuté 
posudzovanie tiež. 

„No dobre, poďte so mnou," povie 
takmer po polhodinovom rozhovore 
riaditeľka, keď už som mala pocit, že 

maličkú ani neuvidím. Prejdeme na prvé 
poschodie, kde zastaneme pred nejaký
mi dverami. 

„Počkajte chvíľu, práve ju kŕmia." 
O pár minúr mi už podáva niečo 

drobné, krehké, s nesmierne nadutými 
líčkami, ktoré zaberajú takmer celú tvá
ričku. 

„Tak toto je moje dievčatko," skonšta
tovala som v duchu. 

Prihováram sa jej, oslovujem ju mno
horakými menami, ona, zdá sa, počúva, 
riaditeľka tiež. Tvár sa jej rozjasňuje, ba
dám spokojnosť. A dôveru...? 

Bábätko mi dávajú do kočíka, vraj si 
ho vôbec neužije. Deri sú celé dni zavre
té vnútri. 

4,5-mesačné dievčatko zaujato hľadí 
na stromy nad nami, ktoré pomaly mí
ňame. Ich listy sa trblietajú na slnku, 
ten pohyb ju viditeľne zaujal. Tichučko 
sa jej prihováram. Sledujem výraz jej 
tváričky, drobné rúčky sa rozhýbali. Ne
vydržím a beriem ju na ruky. Skláňa 
hlávku na moje rameno, pritisne sa celá. 
Šepkám jej do uška sladké vyznania, 
bozkávam a hladím ju po hlavičke. Dlho 
takto spočívame jedna v druhej. Začína 
sa mrviť, krčí tváričku na plač. Čo teraz? 
Rozplače sa, vezmú ju hore. Čo jej len 
môže byť? Opatrne ju kladiem späť do 
kočíka, zakryjem, upokojí sa, zaspáva. 
Priveľký nápor na bábätko, ktotého je
diným rozptýlením sú točiace sa hrkál-
ky nad hlavičkou párkrát za deň. 

O 13. hodine ju vynášam už vyspinka-
nú späť, podáva sa zmixovaný banán. 
A potom opäť spánok. V duchu sa s ňou 
lúčim a šepkám slová, ktorým nemôže 
rozumieť. Slová práve zrodenej lásky 
a slová sľubu, že onedlho opäť budeme 
spolu. Dúfam, že už navždy. 

Monika Znamendčkovd 
Sečovce 

Ockovi by som dal tcreňáka. 
Jurko, 4 roky 

Pre oca by bola dobrá stíhačka. 
Milan, 9 rokov 

ČO BY SOM SI PRIAL NA VIANOCE? 
Nové tričko s obrázkom motorky 
vpredu 
Benjamínko. 4 roky 

Chcela by som topánky pre bábiky, 
bejby dom a korytnačku. 
Laurika, 8 rokov 

Gitaru, takú hlasnú, a bubny ako má 
FUipko. A koňa! 
Jurko, S rokov 

Aby sme na Vianoce mohli byť spolu 
s mamou a ockom a Majkom. Celá 
rodina. Aby mama vyzdravela a mo
hla sa o nás zase starať. 
Janka, 4 roky 

Tento rok by som strašne chcel digi
tálny foťák, aby som mohol na jar 
a v lete fotiť vtáčiu rodinku. Všetko -
ako sa pária, sedia na vajíčkach, učia 
lietať mláďatá... Šetrím si naň rok 
a pol a odhadujem to, že asi ešte ďal
ší rok budem musieť šetriť. Bude to 
tak na ďalšie Vianoce, ak by mi rodi
čia doložili, a darček by mohol byť. 
Tomáš, 15 rokov 

Čo by som chcel? Niečo na počítač, 
napríklad lepšiu grafickú kartu, ale
bo originál konkrétneho programu 
pre animácie... Potešila by ma nejaká 
dobrá fantasy kniha. Rád by som si 
dobte zasnowboardoval. 
David, 13 rokov 

Darček, ktorý som daroval a naozaj 
potešil? Urobi l som pred dvoma rok
mi mame takú kocku... 
Denisko, 9 rokov 

Kúpila som Maťovi (starší brat) kniž
ku Petfektný chalan a mal z nej ra
dosť, hneď sme si ju spolu čítali. 
Majka, 9 rokov 

Darček, ktorý najviac potešil, je pochva
la zo školy za dobré správanie v žiackej. 
Matúš, 7 rokov 
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Knižky do vaše j k n i ž n i c e 
Mojim blízkym — ockovi, Zuzke a ma
minke by som najradšej darovala všet
ko, po čom túžia, alebo to, čo mi len 
tak napadne, že by ich potešilo. Naj
viac by mojich rodičov potešilo, keby 
som nebola drzá, ale to je veľmi ťažko 
splniteľné - nedarí sa mi to. 
Silva, 13 rokov 

Veľký papierový Betlehem , ktorý sme 
vyrobili spolu s bratom a so sestrou. 
Martinka, 12 rokov 

Keď som pod stromček položila živý 
uzlíček zavinutý v plienočkách (Mar
tinka sa narodila 16.12. a z pôrodnice 
nás pustili deň pred Štedrým veče
rom). 
Mama Saša, 38 rokov 

A DOBRÝ DARČEK PRE DETI? 
Snažíme sa hlavne počúvať a poznať 
ich detské túžby. V spoločných roz
hovoroch však rozoberáme aj naprí
klad predvianočné vymývanie moz
gov reklamou. Pripomíname si pravú 
podstatu Vianoc. Aby M A T nepřevá
žilo BYŤ. 
Mama Eva, 38 rokov 

Našim deťom povieme na Vianoce za 
koľko peňazí si môžu od Ježiška vy
pýtať darček a snažíme sa ich naho
voriť na niečo veľké, čo by inak nedo
stali. A tak nám už Ježiško priniesol 
krásny drevený skladací hrad alebo 
Playmobilovsku pevnosť, s ktorými 
sa deti hrajú celý rok. Asi to znie prí
liš materialisticky, ale nám tento 
systém vyhovuje, lebo nestrávime celý 
advent behaním po obchodoch, keď 
každý dostane jeden poriadny dar. Aj 
tak ešte babky pridajú drobnosti. 
Mama Zuzana 

My s deťmi každoročne pripravujeme 
adventný kalendár. Do každého 
okienka vložím malé príjemné pre
kvapenie, činnosť, ktorú v ten deň 
spolu budeme celá rodina robiť: za
hráme si divadielko, uvaríme si čoko
ládu, zahráme sa spoločenskú hru, 
zavoláme babičke, ideme na klzisko, 
niečo konkrétne spolu podnikneme. 
A keď sa prekvapenie dňa každé ráno 
odhalí, nedá s už nenájsť si naň čas. 
Mama Dušana 

„Ema hľadá m a m u " - veľmi pôsobivá a pek
ná knižka pre deti i dospelých. Vyšla v spolu
práci OZ Návrat a vydavateľstva Artforum. 
Obsahuje texty a ilustrácie detí, ktoré sa zú
častnili celoslovenskej literárnej súťaže Hľa
dá sa mama a oco. Zorganizovalo ju združe
nie Návrat v školskom roku 2003/2004. 
Niektoré texty ako aj všetky výtvarné práce 
sú od detí, ktoré našli svoju novú rodinu. 
Knihu zostavila Zuzana Mojžišova. 

Pekná knižočka od švédskej autorky viacerých známych det
ských kníh vychádza tentokrát vo vydavateľstve Slovart v pre
klade Márie Bratovej. Je plná krásnych detských dobrodruž
stiev, ktoré prežívajú deti v romantickej odľahlej severskej 
dedinke. Hovorí o prvých krokoch do školy, o vianočnom 
očakávaní, tajomstvách a prekvapeniach, o priateľstvách, vy
strájaní, aj o čarokrásnej severskej prírode. Pekne ilustrova
ná kniha by snáď najviac zaujala predškolákov a mladších 
školáčikov. 

Čo malé deti najviac potrebujú? To je otázka, ktorá 
predznamenáva celý rad úvah profesora Zdenka Matéj-
čeka. Odpoveď je zložitá i jednoduchá zároveň. Deti po
trebujú veľa vecí, ale hádam najviac istotu vo vzťahu 
k ľuďom z najbližšieho okolia. Pútavé, hlboké a často 
veľmi osobné zamyslenia známeho detského psycholó
ga nad životom a potrebami detí a nad úlohami psy
chológov, vychovávateľov, rodičov a všetkých zúčastne
ných dospelých sú zaujímavým a inšpiratívnym čítaním. 
Snáď môžeme zacitovať z profesorovho úvodu k tretie
mu vydaniu. 
„Výchova dieťaťa je tvorivé dielo! Kus pradávnych in
štinktov do nás vložených matkou prírodou pred úsvitom 

dejín, trochu našej ľudskej laickej naivity, trochu praxe našich prababičiek, kus váž
nej vedy a veľký kus umenia. A to všetko podložené láskyplným vzájomným vzťa
hom medzi dieťaťom a tými, ktorí si zaslúžia označenie — jeho ľudia — ." 

„Len málokto z ľudí vie pochopiť všetky príčiny, vedúce 
k užívaniu drog, ako sú depresia, úzkosť, hnev a mentálne 
neurologické choroby. Tento nedostatok porozumenia bý
va hlavným dôvodom, prečo toľkí rodičia a ďalší, ktorých 
sa to týka, v snahe pomôcť deťom prekonať ich drogový 
problém, zlyhajú. Veľmi často mám pred sebou mladého 
človeka, ktorého fyzická závislosť sa síce lieči, avšak pod
statné príčiny jeho problému s drogami sa zanedbávajú. 
Túto knihu som napísal s cieľom pomôcť vám i vášmu die
ťaťu skoncovať alebo predísť tragédii drogovej závislosti." 
To sú úvodné slová dr. Campbella k jeho knihe Tvoje die
ťa a drogy. A táto kniha sa naozaj snaží hľadať a odhaľo
vať aj tie najvnútornejšie a naintímnejšie problémy 

a frustrácie detí a mladých ľudí, ktorí sa do siete závislosti dostali, a pomôcť ich 
rodičom, priateľom, pedagógom a vychovávateľom tento problém riešiť. 
Dr. Campbell, ktorého k n i h u Znáte mě vůbec? sme predstavili v minulom čísle, 
pôsobil dlhé roky ako profesor psychiatrie a pediatrie na Univerzite v Tennessee 
a zároveň sa aj v konkrétnej poradenskej praxi venoval výchove detí a vzťahom ro
dičov s deťmi. 
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Jesenný víkendový pobyt náhradných rodín 
ktorý pripravila Asociácia náhradných rodín sa uskutočnil 26.-28. novembra na chate 
Kubrica pri Trenčíne. Zúčasrnilo sa na ňom 12 rodín. Boli to tri dni v intenzívnych dis
kusiách a vzájomnom odovzdávaní si skúseností dospelých a hier detí, ktoré si užili 
i prvý tohtoročný sneh. Naša vďaka patrí Jakubovi, Evičke, Hanke, Slávke a Lydke, kto
rí sa obetavo starali o 33 detí, i keď viacerí tínedžeri sa prirodzene stali súčasťou dob
rovoľníckeho tímu. Takže vďaka i Petrovi, Tereze, Veronike, Kristíne a Májke. Viac 
možno napovedia fotky v tomto čísle Nebyť sám, ktoré, ak nie je uvedené inak, sú prá
ve z tejto víkendovky. 

O B J E D N Á V K A 
Sú tri možnosti ako si môžete časopis objednať: 

1. Pošlite na adresu Asociácia náhradných rodín, Pri suchom mlyne 16 , 811 06 
Bratislava vyplnenú objednávku. 

2. Pošlite nám e-mailom potrebné informácie (podľa objednávkového lístka) 
a my vám časopis doručíme na vami uvedenú adresu. Náš e-mail je anr@ston-
line.sk, 

3. Zavolajte nám na telefón 0905 435137 (Jana Michalová) alebo pošlite sms 
s menom, adresou a poznámkou Nebyť sám. 

Ak sa rozhodnete zaplatiť príspevok na časopis prevodom na náš účet číslo 
2665746017/1100 v Tatra banke uveďťe pritom svoje meno a presnú adresu. Do 
správy pre príjmateľa pripíšte aj Nebyť sám. 

v prípade potreby môžete objednávku kopírovať 

! Objednávam si dvojmesačník o náhradnom rodičovstve NEBYŤ SÁM i 

! Meno a priezvisko (názov organizácie) ! 

! Ulica, popisné číslo ! 

! PSČ, obec, mesto ! 

! e-mail 

! podpis ! 

o z n a m y 

• Komunitná nadácia Zdravé mesto 
v Banskej Bystrici spolu s kníhkupec
tvom Artforum na Kozej ulici v Brati
slave a na Dolnej ulici v Banskej By
strici vám aj tento rok ponúknu 
možnosť splniť vianočné knížkové 
priania detí. V predvianočnom čase 
nájdete v predajni Artfora označené 
detské knihy — želania vyslovené deť
mi. Môžete si z nich vybrať a ak sa 
rozhodnete ktorúkoľvek z nich zakú
piť, stanete sa súčasťou veľkej rodiny 
štedrých ľudí. „Vaša" knižka sa dosta
ne na správnu adresu. V Bratislave 
poputujú do Centra Nádej pre ohro
zené deti v Perržalke, do ubytovne 
Fortúna pre sociálne slabšie rodiny 
v Dúbravke, do Domu mladej rodiny 
na Českej ulici alebo do bratislav
ských viacdetných a náhradných ro
dín. V Banskej Bystrici to budú deti, 
ktoré žijú v náhradných rodinách 
a deti zo sociálne odkázaných rodín, 
s ktorými pracujú združenie Nádej 
deťom a Kultúrne združenie Rómov. 
Minulý rok sa podarilo splniť 362 
detských knižných želaní. Darujme si 
aj tento rok radosť z dávania. 

• 2. 12. v Klube architektov v Banskej 
Bystrici pripravil banskobystrický 
Návrat diskusný klub na rému: Po
hotovostná náhradná rodina ako 
podporný nástroj sanácie pôvod
ných rodín. O svoje skúsenosti sa 
podelila aj poľská zástupkyňa poho
tovostnej rodiny Lotyszovych. 

• Prvý decembrový víkend sa na Chate 
Lesák v Tajove v tejto téme pokračo
valo na trojdňovom seminári orga
nizovanom Návrarom. Bol určený 
pre všetkých, ktorí môžu prispieť 
k vytvoreniu systému krátkodobých 
náhradných todín. 

• 8. 12. 2004 sa vo Zvolene v rámci fil
mového festivalu Jeden svet premietal 
český film Smradi a 3 filmy z cyklu 
(Ne)chcené deti. Ptemietanie bolo 
spojené s verejnou diskusiou o deťoch 
vyrastajúcich mimo vlastnej rodiny, 
O mýtoch, predsudkoch a nádeji... 
Hosťom podujatia bola Dana Žilinčí-
ková z bystrického Návratu. 

•Nasledujúci deň sa v Agentúre sociál
nych služieb Banská Bystrica odohral 
workshop: Sanácia biologických ro
dín: Hovorme o nej spolu a spolu ju 
robme (aby deti nemuseli žiť v det
ských domovoch). 
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