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Tiché ďakujem 
Už dávno premýšľam o vzťahu biologických a náhradných rodičov. Keď 
boli moje deti maličké', veľmi som sa o ne bála. Úzkostlivo som si pria
la: Len aby boli zdravé, mali dobrých kamarátov, aby ich deti prijali a 
aby sa necítili iné. Triasla som sa, aby som o ne neprišla. Strážila som 
ich ako dva veľké poklady. Ako odrastajú, môj strach sa nezmenšuje, 
iba mení. Bojím sa, či sa im nič nestane, či im nikto neublíži, či si 
nájdu tých správnych kamarátov... Podarí sa im správne využiť to, čo 
sme do nich vkladali? 
Ničím sa necítim iná ako biologickí rodičia. Stále viac sa zamýšľam 
nad tým, komu vlastne vďačím za všetky tieto pocity, ktoré by som 
bez detí pravdepodobne nikdy nezažila. Okúpané, voňavé, 
vychutnávajúce si dobrú večeru, či spinkajúce dieťa nemôže žene -
matke nič nahradiť. Biologickí rodičia našich detí mi umožnili stať sa 
matkou so všetkým, čo k tomu patrí: s radosťami i starosťami. Snažím 
sa oplatiť im to tým, že vychovávam ich deti najlepšie, ako viem. Dali 
mi to, čo by som ja nikdy nemala - to najcennejšie, čo mali, hoci si to 
vlastne ani neuvedomili. 
Vždy, keď počúvam kolegyne, ako rozprávajú o strastiach a radostiach 

tehotenstva, uvedomujem si, že môžem smelo povedať, že sa to v niekto
rých prípadoch vyrovná procesu osvojenia. Ten boj o dieťa - a mi ho súd 
zverí, ä nie, čo ešte musím zohnať, aby úradníci boli spokojní - sa uráte 
vyrovná deviatim mesiacom čakania. A súdny proces sa psychicky vyrovná 
pôrodu. Je také krásne privinúť si k sebe dieťatko! Keď môžeš dieťatku 
povedať: už nikam nemusíš odchádzať, si náš/naša a tu si doma. To 
pevné objatie a žiariace očká... 
Myslím si, že je dôležité prijať deti za svoje zvnútra, a to môže byt nie
kedy pre obe strany veľmi ťažké. Nie vždy sa to podarí. Prežiť to, na čo 
sme sa spoločne dali — v dobrom i v zlom. Veď ani v biologických rodi
nách to nie je iné. Ak tento článoček niekoho osloví, budem rada. Ak 
si ho prečíta nádejná náhradná mama a povzbudí ju to, zamyslí sa -
poteším sa. 
Bude mat čas vychutnať si to počas celého náhradného rodičovstva. 
Nie sme nikomu nič dlžní a ani nám nikto nič nedlhuje. V duchu si 
ďakujme navzájom, že sme tu a našli sme sa v správnom čase na správ
nom mieste. 

Beáta Konkoliová, Levice 
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Pripraviť čo len pár strán písaného textu a obrazového materiálu nie je také ľahké, 

ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Nečudo teda, že pri príprave nultého čísla 

občasníku, ktoré vyšlo ešte v minulom roku, sme nemysleli na to, že by sme sa mali 

poďakovať všetkým členom ANRza členské príspevky za rok 2003. Preto tak činí

me teraz a - dákujeme. 

Prehupli sme sa do nového roku, a tak by sme Vás zároveň chceli požia

dať, aby ste ani v tomto roku nezabudli, že členské príspevky sú síce 

skromným, ale zato spoľahlivým prí jmom A N R a že z tejto malej sumy 

môžeme vykryť zopár veľmi potrebných vecí, ktoré nám všetkým môžu 

spoločne pomôcť: Napríklad informačné letáky, občasník A N R , ktorý 

práve držíte v rukách, ale aj drobné komunikačné náklady a podobne. 

Na oživenie pamäti starých členov a členiek a ako informáciu pre nové 

členky a členov pr ipomíname, že na valnom zhromaždení v roku 2002 

sme sa dohodl i na výške členského minimálne 200 Sk na 1 rok. 

Členské príspevky môžete zasielať bankovým prevodom na účet 

Asociácie náhradných rodín. 

Číslo: 2665746017/1100, variabilný symbol: 002004. 

Ďakujeme! 

V tomto roku zároveň po prvý raz vznikla možnosť darovať A N R 2% 

z dane. Chceme Vás poprosiť, aby ste tú to možnosť využili a ak je to 

možné, oboznámil i s ňou aj svoje okolie. 

V prípade záujmu Vám zašleme potrebné tlačivo. e
d

i
t

o
r

i
a

l V čísle časopisu, ktoré hrdo nesie 

v záhlaví číslo 1, vám prinášame 

niekoľko zaujímavých príspevkov. Ursy 

Bott ing mnohí z vás poznajú vďaka jej 

praktickej pomoc i náhradnýcm rodi

nám. Iste sú však veľmi cenné aj jej 

skúsenosti s riešením krízovej situácie 

v rodinách vo Švajčiarsku. 

Tému školských problémov sme načali 

príspevkom od Alici Rosovej. Chceli by 

sme, aby sa problémy nielen otvárali, ale 

aby sme, tak ako v Rastíkovom prípade, 

aj hľadali možné riešenia. Veríme, že 

tejto téme, tak aktuálnej v každej 

náhradnej rodine, sa budeme venovať 

pravidelne. 

Lucia Michoňková sa s nami podeli la 

so svojimi skúsenosťami o predĺženie 

materskej dovolenky do 6 rokov dieťa

ťa z dôvodov, ktoré boli skôr psycholo

gické ako zdravotné. 

Sprostredkovane navštívime kluby 

v Levic iach, Nových Zámkoch 

a Košiciach. 

A samozrejme prinášame aktuality, 

reportáže, z toho čo sa udialo, i infor

mácie o tom, čo sa chystá. 

Tešíme sa na vaše príspevky, postrehy 

i komentáre. Pozvanie stať sa spolutvor

cami časopisu je tu pre každého z vás. 
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23. 11. 2003 sa konal Vianočný bazár v Starej radnici v Bratislave organizovaný 
medzinárodným klubom žien - Women's club of Bratislava. Už druhýkrát sa na ňom 
zúčastnila aj ANR. Dospelí aj deti predávali najmä výrobky detí, ktoré pripravili na 
víkendových pobytoch. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, hlavne hlavne 
deckám.. 

15. 11. 2003 - 16. 11. 2003 - víkendový pobyt pre náhradné rodiny z Bratislavy a okolia v Senci na 
chate Slovenského rozhlasu. Zúčastnilo sa ho 52 ľudí, z toho 35 detí, 12 dospelých a 5 
dobrovoľníkov. 

22. 11. 2003 - 23. 11. 2003 - víkendový pobyt pre náhradné rodiny zo západoslovenského kraja 
v Dubovej na chate Fúgelka. 
Počas benefičného koncertu Hodina deťom Nadácie pre deti Slovenska odvysielali aj 
trojminútový filmový príspevok o klubovom stretávaní sa teenagerov z náhradných bratislavských 
rodín. 

Focus group - správa o mládeži v náhradnej starostlivosti pre EU, za ANR sa zúčastnila Katarína Baraničová. 
Koncom r. 2003 sa konali semináre pre žiakov základných škôl v rámci kampane OZ Návrat „Hľadá sa mama a 
oco" . Na seminároch spolupracovali aj náhradné mamy z ANR - Zuzana Mojžišova, Jana Michalova, Marika 
Kerekešová a Katarína Baraničová. 
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Slovensko navštívila prvýkrát pred pätnástimi 
rokmi. Vtedy ešte nevedela, že sa neskôr stane jej 
druhým domovom. Našla si tu priateľov, spolu
pracovníkov a rozbehla niekoľko projektov. 
V mysli aj v srdci má vždy deti, ktoré potrebujú 
pomoc. Misionárka zo Švajčiarska, Ursy Botting. 

Aké je poslanie organizácie Viva Network, 
pre ktorú pracuješ? 

Je to medzinárodná organizácia zastúpe
ná vo vyše 40 krajinách. Jej cieľom je spá
jať kresťanské projekty a jednotlivcov, 
ktorí pracujú s ohrozenými deťmi, čo sú 
deti z detských domovov (DeD), opuste
né deti, rómske deti, deti z ulíc, chudob
né, zneužívané deti a pod. Snažíme sa 
poskytovať pracovníkom informácie 
o projektoch z tejto oblasti, aby vedeli, 
kto, kde a čo robi, aby si mohli pomáhať 
prakticky či výmenou skúseností. Školíme 
ich, povzbudzujeme, sme s nimi v kon
takte. Podporujeme aj ľudí, ktorí chcú 
začať nové projekty. Uvedomujeme si, že 
je potrebné učiť sa jeden od druhého. Je 
to ťažké uskutočniť bez toho, aby to bolo 
organizované. 

Ako dlho žiješ na Slovensku? 
Bývam tu od mája 1997. Prvýkrát som 
bola na Slovensku pred pätnástimi rokmi 
ako turista. V období rokov 1991 až 1996 
som Slovensko pravidelne navštevovala. 
Boh mi dal na srdce mladých ľudí a celú 
túto krajinu. V septembri 1996 som 
vedela, že mám prisť na Slovensko. 
Čakala som, že budem pracovať v cirkvi, 
čo sa nestalo. Práve vtedy som sa totiž 
dozvedela o Viva Network a bola som 
nadšená jej víziou. Vedela som, že moje 
miesto je v tejto organizácii. 

Nebolo ti ľúto opustiť Švajčiarsko? 
Nie, nebolo mi ľúto odísť zo Švajčiarska, 
pretože som tu už mala niekoľko priate
ľov a tiež som sa tešila na novú prácu. 
Vedela som, že ma čaká veľa nových vecí, 
jazyk, iná kultúra, spôsob myslenia ľudí, 
hľadanie bývania, spolupracovníkov, 
bolo to aj napínavé. Slováci sú však skve
lí ľudia, veľmi pohostinní. Veľa som sa od 
nich naučila a veľmi mi aj pomohli. Len 
som netušila, že slovenčina môže byť až 
taká ťažká. Váš jazyk sa mi vždy páčil, 
chcela a aj musela som sa ho naučiť. 
Teraz sa viem dobre dorozumieť. 

Do akej miery spolupracuješ so Slovákmi, 
koľko pomoci dostávaš zo zahraničia? 
Pracujem najviac so Slovákmi. V Svätom 
Jure pri Bratislave máme kanceláriu, kde 

pracujeme dve na plný úväzok. Máme 
externého poradcu, zopár ľudí na čiastoč
ný úväzok a niekoľko dobrovoľníkov, ktorí 
nám pomáhajú pri prekladoch, web strán
ke, grafike atď. Podpora zo zahraničia je 
z Viva Network v Oxforde, podotýkam, že 
nie finančná. Peniaze na prevádzku kance
lárie, ako aj na živobytie máme od sponzo
rov. Zväčša si ich hľadá každý sám. 

Ktoré projekty a akým spôsobom podporuje 
Viva Network Slovensko? 
Spolupracujeme s organizáciami, ktoré 
sa venujú rómskym deťom. Sú to občian
ske združenia Nádej deťom v Banskej 
Bystrici, Slovo života v Plaveckom 
Štvrtku, Cez deti do rodiny v Kremnici. 

Spomínala si, že Viva Network sa zaujíma aj 
o deti v detských domovoch a v náhradných 
rodinách. 
Druhá najväčšia časť našej práce sa týka 
náhradných rodín a práce v DeD. 
Zmapovali sme 25 DeD na Slovensku, 
ktoré pravidelne navštevuje 18 kresťan
ských skupín. Týmto skupinám spro
stredkujeme informácie o práci a výsled
koch iných, organizujeme pre nich škole
nia a konferencie, povzbudzujeme ich 
a zabezpečujeme šatstvo, ktoré dávajú 
tým, čo ho potrebujú. 
Poskytujeme aj poradenstvo záujemcom 
o adopciu, pestúnsku starostlivosť či 
o profesionálne rodičovstvo. Napríklad, 
nedávno sem prišli ľudia až z Bardejova, 
ktorí mali plno nezodpovedaných otázok 
ohľadom adopcie. Dnes sa s nimi tešíme, 
lebo ich rodina sa rozrástla o malého 
chlapčeka. Koncom minulého roka sme 
zasa pomáhali nájsť ubytovanie niekoľ
kým mamičkám s novorodencami, ktoré 
nemali kam ísť a hrozilo, že ich deti 
pôjdu do domova. Začíname intenzívnej
šie pracovať v tejto oblasti, pripravujeme 
nové projekty a darí sa nám nadväzovať 
nové kontakty na dôležitých miestach. 

Ako funguje systém náhradnej rodinnej sta
rostlivosti vo Švajčiarsku? 
Vo Švajčiarsku sú náhradné rodiny, ktoré 
sa starajú o deti cez víkend alebo cez 
prázdniny, prípadne po celý rok. Za túto 
prácu dostávajú od štátu peniaze 
a k tomu finančnú podporu pre deti. 
Detské domovy sú oveľa menšie a sú rodin
ného typu. Napríklad, dvaja až traja vycho
vávatelia sa starajú o 6 až 10 detí. Deti 
majú školu pri detskom domove alebo sú 
integrované do normálnej školy. Adopcia 
je ťažká, trvá dlho a zo strany štátu sú kla-

Ursy Botting sa narodila v roku 1962 vo Švajčiarsku 
v meste Arbon. Vyštudovala Komerčnú školu so 
zameraním na bankovníctvo. Pracovala 
v banke, neskôr ako vychovávateľka v detskom 
domove, asistentka v cirkevnom zbore 
v Londýne, v medzinárodnej organizácii YMCA 
a ako účtovníčka. V súčasnosti je misionárkou 
na Slovensku a pracuje v medzinárodnej orga 
nizácii Viva Network ako koordinátorka pro
jektov pre prácu s deťmi v ohrození na 
Slovensku. Žije v Svätom Jure pri Bratislave. 

dené vysoké požiadavky na rodičov. 
Pestúnska starostlivosť je jednoduchší pro
ces. Veľký záujem je o medzinárodnú 
adopciu. 

Poznáš nejaký zaujímavý projekt, ktorý sa 
zrealizoval vo Švajčiarsku a môže byť vzo
rom pre Slovensko? 
Je to napríklad kresťanský projekt DELTA, 
ktorý sa zameriava na deti a mladých ľudí 
v krízovej situácii. Deti, ktoré sa ocitli 
v núdzi a ich rodina nie je schopná im 
pomôcť, prijme iná rodina, zapojená do 
projektu DELTA. Dieťa alebo mladý človek 
teda nejde do ústavu či nápravnovýchov
ného zariadenia a pod., ale ide do rodiny, 
kde sa s ním intenzívne pracuje. Pobyt 
v rodine môže byť prechodným, ale aj trva
lým riešením. Niektoré deti môžu v rodine 
stráviť jeden, dva dni, ale aj pár mesiacov 
či rokov. V priebehu štyroch rokov sa do 
projektu zapojilo 160 rodín, o ktoré sa 
stará zhruba 30 odborníkov z oblasti 
pedagogiky, psychológie, legislatívy, admi
nistratívy. Rodiny, ako aj ostatných pra
covníkov financuje štát, určitú podporu 
dávajú sponzori. 

Erika Kremská, Pezinok 
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Sme rodina s 3 deťmi. Klára, Jonáš a Klaudia budú mať na jar 10, 8, 6 rokov. Klaudiu sme si zo

brali do pestúnskej starostlivosti pred 4 a pol rokmi. Čiže je to už pomaly 10 rokov, čo som na 

materskej dovolenke. Najprv prvé dieťa, potom druhé, potom tretie. 

Keď mala Klaudia 3 roky, rozhodli sme 
sa, že zostanem na neplatenej 
materskej dovolenke do 5 rokov. 
V apríli 2003, keď mala Klaudia 5, sme 
začali so škôlkou. Pomaly, postupne, 
ako sa to v dobrých knihách odporúča 
a ako sa to aj mne páči. Škôlku sme už 
pozna l i , chodi l tam aj Jonáš, Klára 
nemala to šťastie a doteraz to ľutuje, 
lebo vtedy ešte tá to škôlka nefungova
la. K laudia sa pomaly v škôlke adapto
vala. Má diagnostikovaný hyperkinetic-
ký syndróm, takže sme od počiatku 
úzko spolupracoval i s učiteľkami a sna
žili sa o spoločný postup. 
Od počiatku sa vyskytovali rôzne pro
blémy. Tie sa postupne rozrástli do 
takých rozmerov, s ktorými sme si už ani 
my, ani učiteľky nevedeli rady. Najprv 
sme prizvali k riešeniu problémov psy
chológa, ktorý má škôlku v starostlivos
ti. Rozhovor s ním vniesol veľa svetla do 
p rob lému. Situácia sa však rapídne 
zhorši la, keď som musela podstúpiť 
o p e r á c i u , takže r o d i n a zos ta l a na 
dlhší čas v neúp lnom stave. 

Po mo jom návrate som aj ja pozoro
va la u K laud i i zmenené správanie. 
Navštívil i sme psychológa v centre 
Návrat v Bratislave. Elenka Sládeková 
s K laud iou pracova la a zhodno t i l a 
výsledky práce. Dosta l i sme odporuče
nie vybrať ju z predškolského zariade
nia a zostať spo lu d o m a . Bo lo to pre 
mňa a pre celú rodinu veľmi ťažké. 
M a l a som v pláne nastúpiť do práce. 
Dve deti chod ia už do školy a nemu
sím vám iste hovoriť, že naše výdavky 
nás tupom do školy p rudko s túp l i 
Pot rebova l i sme zvýšiť náš prí jem 
A do toho som mala zostať d o m c a 
Nevedela s o m , čo robiť. Úplne ma to 
zaskočilo. Rozmýšľala som, kto rieš 
takéto prípady. Napad lo mi , že by sme 
mohl i vyskúšať predĺženie materskej 
dovolenky do 6 rokov dieťaťa zo zdra
votných dôvodov. Iné možností sa ani 
neobjavi l i . Tak sme napísali žiadosť 
a odniesl i ju na okresný úrad. K žia
dost i sme pripoji l i vyjadrenie psycho
lóga. 

Do 30 dní prišla odpoveď, že našu žia
dosť zamietajú a môžeme sa odvolať do 
15 dní. To sme aj urobil i . Pripísala som 
k tomu ešte aj 5 strán o t om, ako to 
vidím ja , a že žiadam, aby žiadosť posú
dil psychológ, lebo nález je psycholo
gického charakteru. 
Psychológ pripojil rozsiahlejšiu správu 
o krit ickom stave dieťaťa. Žiadosť pod
poril i aj učiteľky svojím vyjadrením. 

Odvolanie postúpil okresný úrad na 
krajský úrad v lehote 30 dní a ten tiež 
v rovnakej lehote rozhodol , že našu žia
dosť zamieta. 
Takže sme d o m a a dúfame, že to má 
zmysel (priebežné vyšetrenie u psycho
lóga to potvrdi lo), a snažíme sa finanč
ne sa nepreboriť a neutopiť, ale ľad je 
tenký, takže nevieme, dokedy to vydrží
me. Keby som mala ísť do tejto veci ešte 
raz, hneď v úvodnej žiadosti by som žia
da la posúdenie veci psychológom, 
ktorý by mal byť prizvaný do posudko
vej komisie. Normálne tam tot iž posud
zuje zdravotný stav lekár a v tomto prí
pade rozhodol , že lekársky nález nie je 
dôvodom na vyňatie zo zariadenia. Na 
krajskom úrade už zrejme komisia neza
sadala. 
Ak by ste sa ocitl i v podobnej situácii, 
prajem vám veľa síl a úspešný koniec. 
Veľa šťastia, priatelia. 

Lucia Michoňková, Bratislava 
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Ak diplomovaný psychológ nájde to 
správne číslo diagnózy a zaradí vaše dieťa 
do kolónky, ktorá mu umožňuje určité 
ospravedlnenie a určitú terapiu, ktorá 
vám dáva nádej na zlepšenie, máte svojím 
spôsobom šťastie. Nie vždy sa však dá 
problém dieťaťa zavrieť do škatuľky. 

Mám doma také nezaškatuľkovateľné 
dieťa. Prešlo zážitkom opustenia 
a odloženia do detského domova v tom 
najrannejšom detstve. Vyrastalo tam 
síce v dostatku, ale bez príslušnosti 
k svojim najdôležitejším ľuďom, so 
zápornou hodnotou sebavedomia 
a neuveriteľnou potrebou lásky. A asi 
ešte s nejakým genetickým čí vývojovým 
„zádrhelom", ktorý nikto nevie presne 
pomenovať. Od chvíle, čo ho poznám, 
mu bola ceruzka triednym nepriateľom, 
spieval najradšej osamote a ľudí radšej 
objímal, aby sa ich nemusel báť. 

S postupom času stráveným v rodine, 
s pomalým narastaním dôvery, že niekam 
patrí v dobrom i zlom, sa určité prejavy 
deprivácie oslabovali a môj syn sa stával 
navonok „normálnym". A potom prišla 
škola. Ani tá sa nedá odkladať večne. 

Prvá trieda s nami zamávala. Nebol 
schopný sa sústrediť, zapamätať si poču
té, plietol si písmenká, aj keď sa snažil. Zo 
začiatku sa veľmi snažil. Pani učiteľka sa 
mu venovala, ja som sa mu venovala, no 
potom sme už nevedeli, ako mu pomôcť. 
Po absolvovaní predpísaných testov škol
ská psychologička skonštatovala to isté, 
čo psychologičky pred ňou: nenašla nija
kú zjavnú poruchu. Navrhla psychiatra 
a lieky na upokojenie. Školská špeciálna 
pedagogička navrhla pracovné listy, pre

pisovanie textov navyše a pravidelné 
návštevy u logopedičky (práve s logope-
dičkou sme po nástupe do školy skončili, 
lebo už na ňu nezostával čas a nezdala sa 
popri iných problémoch až taká dôleži
tá). Špeciálna pedagogička si zrejme neu
vedomila, že to navrhuje dieťaťu a matke 
pred úplným kolapsom z vyčerpania. 

S postupom času a s narastajúcou úna
vou z večného dobiehania spolužiakov sa 
synova snaha čoraz viac oslabovala 
a averzia ku škole narastala. Ku koncu sa 
už snažil len preto, aby nám občas spravil 
radosť. O vnútornej motivácii už nemalo 
význam ani hovoriť. Zo školy chodil 
s prázdnymi stránkami a napriek sľubom 
na hodinách nepracoval, prípadne praco
val iba dovtedy, kým sa nevyskytla prvá 
prekážka. Aj keď som sa s ním večer čo 
večer učila, koncoročný výsledok bol jed
noznačný- učiteľka nedoporučila postup 
do ďalšieho ročníka s odôvodnením, že 
v druhej triede sa budú nízkopočetné trie
dy zlučovať (zo 14 na 28 žiakov), takže 
učiteľka by už nemala čas sa mu venovať 
a syn by so svojou (nulovou) úrovňou 
samostatnej práce a so svojím (premenli
vým) stupňom osvojeného učiva druhý 
ročník nezvládal. 

Opakovanie prvého ročníka sa mi 
zdalo byť za daného stavu absurdným 
riešením. Za jeho nesamostatnosťou 
v práci bola do veľkej miery neistota, 
osamelosť v kolektíve detí a nedostatok 
sebavedomia - až taký nedostatok seba
vedomia, že odmietal robiť čokoľvek, čo 
bolo spojené s hodnotením a so seba-
hodnotením, len aby si svoje sebavedo
mie neohrozil ešte viac. A tým si ho, žiaľ, 
nemohol ani vylepšiť. 

Základné vedomosti predpísané pre 
ukončenie prvého ročníka predsa len -
napriek ťažkostiam - zvládal, aj keď v rôz
nej miere: podľa stavu nálady, únavy, 
stupňa začínajúcej choroby... Vrátiť ho 
do prvej triedy a ešte v škole, kde ho všet
ci poznajú, by bolo navyše hanbou a pri
znaním, že kamarátom, ktorí ho inak 
mali radi, nestačí. 

V ideálnom prípade by možno pomo

hol dôveryhodný osobný asistent, no vraj 
na neho nie sú peniaze. Osobitnú školu 
som odmietala. Poznám si svoje dieťa 
lepšie ako školení psychológovia, ktorí ho 
vidia pár hodín, navyše vystresovaného 
z ďalšieho hodnotenia, pričom sa poväč
šine opierajú o testy vypracované inými 
školenými psychológmi. Verte mi, aj psy
chológovia sú len ľudia. Poznali sme ich 
za ten čas viacero - s dobrými i zlými skú
senosťami. 

Museli sme hľadať inde. A tak cez ďalšie 
rozhovory s psychológmi, cez ďalšie vyšet
renia a rozhovory s inými rodičmi iných 
ťažko zaraditeľných detí sme sa prepraco
vali k nádeji. Syn sa dostal do špeciálnej 
školy pre deti s poruchami reči. Vďaka za 
tú sprievodnú poruchu reči! Chodí do 
školy so zníženým počtom detí v triede, 
navyše so zvláštnou starostlivosťou a kaž
dodenným logopedickým a špeciálnym 
pedagogickým tréningom. Pri tom obsah 
učiva zhruba zodpovedá riadnej základ
nej škole, takže v prípade nápravy poru
chy sa dieťa môže vrátiť do svojej mater
skej základnej školy bez straty nejakého 
toho ročníka. 

Ako matka vidím zlepšenie. Prestali 
alebo takmer prestali zúfalé protesty 
a výbuchy zúrivosti pri spomienke na 
domáce úlohy. Začína platiť argument 
„rýchlo si to sprav, budeš mať voľno na 
hranie". Popri pestrej palete známok sme 
už zažili aj prvé jednotky. Dokonca prvý 
diktát bez chyby. A zrazu sa dalo nájsť aj 
niečo také, v čom je moje dieťa lepšie než 
jeho spolužiaci, aj keď to nesúvisí s písa
ním a počítaním. 

Blíži sa polrok a ja ho očakávam so 
zvedavosťou: čo za známky sa z tej pes
trej palety vykľujú, ale bez strachu, že 
budeme postavení pred takmer osudo
vú otázku, kam ďalej v budúcom roku. 
Vďaka za to všetko. 

Jedno ma však na tom veľmi štve. Čo by 
sme robili, keby sa môj syn nebol dostal 
do školy pre deti s poruchami reči? 

Alica Rosová, Stupava 

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

K a m s n í m ? 
Možno to poznáte: Vaše dieťa sa neteší do školy. Jeden deň sa niečo naučia na druhý deň sa rozplače, že 

nevie čosi, čo ešte pred pár dňami s ľahkosťou vedelo. Jeden deň si vydýchnete, lebo sa zdá, že sa v učení 

zlepšuje, a na druhý deň donesie dve pätorky a štvorku za samostatnú prácu. Pri zmienke o škole sa usmia

te a tvorivé dieťa mení na ufňukaného diabla. 



Č a k a n i e 
Možno si ešte spomínate na obdobie, keď 
ste po dlhom rozmýšľaní a rozhovoroch 
zašli na okresný úrad a podali si žiadosť 
0 adopciu či pestúnsku starostlivosť. 
Nasledovalo niekoľko mesiacov zaplne
ných kompletizovaním žiadosti, získava
ním pečiatok. A keď bolo všetko pokope, 
prišlo obdobie hľadania toho vášho die
ťaťa. Niekedy šlo o týždne, niekedy mesia
ce, niekedy roky. 

Roky čakania, dúfania, niekedy veru 
1 zatrpknutia. Sprevádzané pocitom odsú
vania, neistoty, menejcennosti. 

Práve v tomto období „čakania" by 
sme chceli žiadateľov osloviť a pomôcť im 
preklenúť ho. A možno otvorením svojich 
rodín priblížiť naše rozmýšlanie, naše 

neistoty a zápasy z tohto ťažkého obdo
bia. A naše rozhodnutia. Pomôcť vydržať 
a možno i pomôcť klásť si otázky: Vedela 
by som prijať aj drobca väčšieho? A prečo 
vlastne chcem, aby moje dieťa nemalo 
čierne oči? Čo vlastne o Rómoch viem? 

Preto sme sa rozhodli osloviť budú
cich náhradných rodičov a ponúknuť im 
individuálnu podporu, ale aj podporu 
v uzavretých svojpomocných skupinkách, 
kde by sa spoločne stretávali tí, čo to pre
žili pred pár rokmi s tými, ktorých hľada
nie toho ich dieťaťa a ťažké obdobie vzá
jomnej adaptácie ešte len čaká. 

Diskusia o tom, ako návštevy, telefonic
ké konzultácie, či semináre pre žiadateľov 
realizovať prebieha práve v týchto dňoch 

Z á ž i t k y z o z á ž i t k o v ý c h s e m i n á r o v 
O mliečnej mediálnej kampani Návratu 
s názvom Hľadá sa mama a oco! som písa
la aj v minulom čísle občasníka Nebyť sám 
(dokonca hrozí, že sa k nej ešte vrátim aj 
v budúcom čísle). 
Chcem sa vami podeliť o informácie, ktoré 
sa týkajú stretnutí so žiakmi základných škôl 
- nazvali to v Návrate zážitkové semináre. 
Školy dostali ponuku objednať si seminár, 
teda ľudí, čo sa vždy asi s polovicou druho
stupňovej triedy rozprávali o rodine, o opu
stených deťoch, ich osude, vyhliadkach, 
o náhradnom rodičovstve, o občianskej 
angažovanosti. Tímy tvorili návratové diev
čatá (najmä obetavá Ľubka, ktorej od stret
nutia k stretnutiu rástlo v brušku bábätko) 
a tu v Bratislave aj dve náhradné mamy, 
Jana Michalova a ja. Tak, a teraz to poviem 
na plné ústa, už mám na to dlho ohromnú 
chuť: My dve sme boli najlepšie! Lebo -
osobná skúsenosť je osobná skúsenosť! 
(Fuj, chváliť sám seba sa nemá, ale čo už, 
keď je to svätá pravda?) Dokázali sme deti 
otvoriť, či boli menšie alebo už pubertálne 
odviazané, komunikovali s nami otvorene 
(najskvelší boli deviataci z Rohožníka, 
v Rohožníku majú fajn pani riaditeľku). 
Scenár zážitkových seminárov začal vznikať 
na pôde Návratu, potom sme ho spoločne 
prepracovali, v poslednej fáze sme si ho my 
dve s Janou upravili ešte raz - podľa vedo
mia a svedomia a najosobnejších skúsenos
tí. (Zasa si rypnem: nie stále podľa nejakých 
brožúr a školení.) 
Vyzeralo to nasledovne: 
• Sedelo asi 10-15 žiakov vzadu v triede 

v kruhu na stoličkách, my medzi nimi. 
Každý, aj my, si na tričko nalepil ceduľku 
s krstným menom. Oslovovali sme sa tými 
menami (my deti čo najčastejšie). Potom 
sme rozdali pexesové kartičky. Tak náhod

ne vznikli dvojice. Tie museli v tichom roz
hovore nájsť tri svoje spoločné milované 
veci, činnosti a tri neobľúbené. Atmosféra 
sa hrou čoraz viac uvoľňovala. 

• Nasledoval rozhovor na upokojenie, aj 
o téme - o rodine, len o rodine, zatiaľ sme 
viac neprezradili. Pýtali sme sa, či učiteľky 
žiakom niečo povedali, z akej hodiny sa 
ulievajú, či už sa niekedy cítili sami... 

• Hladinu znova rozvírila hra bingo. Deti 
písali prvé asociácie na slovo rodina. Je 
silné počuť v takejto súvislosti okrem slov 
mama, tato, brat, dovolenka, aj slová 
zaracha, bitka, pivnica, alkohol, drogy. 
(Pikoška - na všetkých seminároch rodi
čom konkurovala korytnačka.) Víťaz 
dostal sladkú odmenu, niekde sa aj nám 
z nej ušlo. 

• Na rad prišli dva príbehy, krátky osobný 
z detstva a dlhší, pracovný, o opustenom 
chlapcovi v detskom domove. Snažili sme 
sa, aby sa žiaci vžili do pocitu, že oni sú 
tým dieťaťom v domove. (Aj nálepky sa 
tričkách si prelepili a zrazu proti nám 
sedelo 10-15 Jožkov.) Príbeh to je hlboký, 
smutný, plný emócií, deti počúvali celkom 
ticho. 

• Potom sa k slovu dostali otázky. Žiaci 
mali na ne odpovedať najprv písomne, 
nasledoval rozhovor podľa poznámok. 
Na otázky odpovedali Jožkovia. Otázky 
zneli napríklad takto: Čo máš,Jožko, chuť 
urobiť? Čo naozaj môžeš urobiť? Kto by 
pre teba mohol niečo spraviť? Čo myslíš, 
čo s tebou bude o sedem rokov? 
Rozhovory s deťmi boli veľmi obohacujú
ce, prijemné, veselé... aj vážne. 

• Do obrovskej plagátovej zväčšeniny 
obrázku z mliečnej krabice sme potom 
fixkou istej farby vpisovali do prázdnych 
siluet rodičov názory detí o tom, aký by 

mal byť človek, ktorý by sa mohol ujať 
domovára. Potom sme sa snažili odhad
núť, na koľko dospelých z piatich milió
nov Slovákov sa hodí vytvorená charakte
ristika. Vyšlo nám vysoké číslo, veľmi 
vysoké, mnohonásobne vyššie ako 6000. 
Nemohli sme sa teda vyhnúť otázke, čo 
bráni ľuďom osvojiť či opestúniť si dieťa. 
Všetko sme inou fixkou jasne zapísali do 
siluet. Farebne na bielom, jasne. (A zrazu 
tie dôvody proti záujmu o opustené deti 
vyzerajú tak banálne a napraviteľne!) 

• Očakávanou bodkou bol úryvok z návra
tového dokumentárneho filmu o smut
nom živote malých detí v detských domo
voch. Zapôsobil. 

• Napokon rozhovor na rozlúčku, také zhr
nutie a prezradenie prekvapenia - to 
nebolo všetko len také rozprávanie do 
vetra. „My dve sme náhradné mamy, milí 
priatelia." Priala by som vám zažiť ten 
úžas i úctu v 10-15 párov žiackych očí 
a viet, čo neraz nasledovali. (Dokonalá 
autorská satisfakcia.) 

Z vecí na tému opustených detí, okolo kto
rých som sa za posledné roky pracovne či 
dobrovoľne obšmietala, mi tieto priame 
stretnutia so skupinami školopovinných 
detí (s posvätením školy, učiteľky) pripadali 
veľmi zmysluplné. Možno naj. Lebo vštepo
vať dobrú myšlienku niekomu do myslenia 
je fajn. 

Zuzana Mojžišova, Bratislava 
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(začiatok februára). A budeme veľmi radi, 
ak sa rozšíri aj na iných náhradných rodi
čov, ktorí nejakú skúsenosť s konkrétnou 
pomocou žiadateľom majú. Tak, aby 
ponúknutá pomoc bola skutočnou pomo
cou odrážajúcou naše možnosti. 

Je vítaný každý, kto by chcel prispieť 
k takejto diskusii a následne sa pridať 
medzi tých, čo sú ochotní otvoriť svoje 
domácnosti a sprístupniť svoj príbeh tým, 
čo sú ešte len na začiatku cesty náhradné
ho rodiča. 

Ak teda máte chuť, zvolajte Jane 
Michalovej na telefónne číslo 0905 435137. 

Alebo napíšte. 
Jana Michalova 

Bratislava 



VO ŠTVRTOK SME SNÍVALI 
Keďže sme sa na Klube stretli v tomto roku prvýkrát, očaká
vala som, že budeme spomínať na nedávne Vianoce 
i Silvester, na to, čo koho potešilo, s čím potešil iných. 
Nebolo to celkom tak. 
Hneď v úvode stretnutia ma zaujímalo, či sú ešte v móde 
predsavzatia a záväzky do nového roku. Musím konštatovať, 
že odpoveď bola takmer jednoznačne záporná. Čo je možno 
dobre, pretože, ako vieme, sľuby sa sľubujú a... možno si 
takto ušetríme zopár sklamaní. 
Ďalší, a vlastne celý, program bol ako inokedy už v rukách 
našich psychologičiek Anky a Wandy. Boli zvedavé na to, ako 
by sme jediným slovom výstižne charakterizovali uplynulý rok. 
Slová ako „ nanič" či „otrasný", dokonca „nikdy viac" sa 
opakovali v rôznych obmenách. Bolo to dosť šokujúce ziste
nie, že sme sa takmer všetci v týchto tvrdeniach zhodli. No 
nerozladilo nás to, sme predsa v novom roku, ten „nanič" je 
dávno za nami a pred nami iba ten neznámy, nepoznaný, 
tajomný, a tým krásny. 
Wanda a Anka rozdali papiere a ceruzky a tentoraz sme sa 
mali zamyslieť nad svojimi snami na tento rok. V piatich 
bodoch sme tie najdôležitejšie mali hodiť na papier nevediac, 
čo sa bude diať ďalej. 
Papiere sa pozbierali, zamiešali a anonymne začali čítať jednot
livé sny a túžby. „Aby boli deti zdravé," znel kohosi sen. „Čo 
môžeme urobiť pre to, aby boli deti zdravé?" spýtala sa 
Anka. Nasledovali naše rôznorodé odpovede. „Aby som 
zohnal dobré zamestnanie." To bola ďalšia túžba, ktorej 
riešenie a priblíženie sme si opäť spoločne rozoberali. 
Sny boli všeobecné i konkrétne, dokonca niektoré takmer intím
ne. A veľmi úprimné. Obohatení sme sa cítili i navrhovanými 
riešeniami, ktorými každý prispieval. Dozvedeli sme sa navzájom 
všeličo nové a zaujímavé. Hoci bolo čítanie anonymné, predsa 
len takmer každý riadok obsahoval niečo, čím sa chuac-
nechtiac prezradilo, kto je jeho autorom. Stačilo nezvyčajné slo
víčko, ktoré my ostatní nepoužívame, či 
spôsob reči... 
„Anonymné" papieriky sa vrátili k maji
teľom a každý z nás si svoje sny starostli
vo odložil. 
A potom prišiel medzi nás jeden zhmot
nený sen. Malé dvojmesačné bábätko 
s novými rozžiarenými rodičmi. Sen, 
ktorý sa po mnohých a mnohých rokoch 
predsa len vyplnil. A ten vyplnený je 
v skutočnosti ešte krajší ako ten snívaný. 

Monika Znamenáčková, Košice 

(NIELEN ) VIANOČNÝ KLUB 
v NOVÝCH ZÁMKOCH 
Ľudia, ktorí sú zaangažovaní do prípravy programu na klu
boch, či už pre skupinu detí alebo dospelých, mi určite dajú 
za pravdu, že to nie je jednoduché. 
Obzvlášť príprava takého vianočného posedenia dá zabrať. 
Poznáte deti, už mesiac pred vianocami na nič iné nemyslia. 
Či sú malé alebo veľké, očká im žiaria ako hviezdičky a my 
dospelý sa snažíme nesklamať ich. 
Na kluboch v Nových Zámkoch máme veľké šťastie, že naši 
dobrovoľníci hravo upútajú pozornosť nielen detí, ktorých je 
okolo 50, ale často i nás dospelých. Množstvo súťaží pohltilo 
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celé rodiny. Zaujímavé bolo kreslenie rodinných erbov. Každý 
člen rodiny v ňom mal svoje miesto, aj domáce zvieratká. 
Mňa osobne zaujalo spievanie s kapelou. Neznalosť textov 
nám neprekážala, pretože nám ich premietali na plátne. 
Rytmické melódie nás nenechali dlho sedieť. 
Nechýbalo ani občerstvenie. Po dobrotách sme sa vrhli ako 
kobylky. Len sa tak za nimi zaprášilo. 
Samozrejme - zlatý klinec programu nemohol chýbať - balíčky. 
Už tretí rok ich pre naše deti zabezpečilo kresťanské centrum 
apoštolskej cirkvy v Nových zámkoch. Balíček je vlastne krabica 
od topánok, zabalená v ozdobnom papieri a previazaná stu
hou. Vo vnútri sú sladkosti, rôzne hygienické potreby, hračky, 
oblečenie, školské potreby... Balíčky pripravujú nemecké deti, 
ktoré do nich vkladajú aj listy a fotografie. 
Naša rodina si balíčky otvára pod stromčekom. Vždy predčia 
dary od nás - rodičov. Najviac ma rozosmialo, keď jeden 
z našich synov vyhlásil: „Mami, po tomto som vždy túžil." 
V ruke držal starý ošúchaný peračník so síce novými ceruzkami, 
fixkami, gumou a pravítkom. Syn je štvrták a každý rok dostane 
nový peračník s kompletným vybavením. 
Tu vidieť zázrak darovaného zo srdca, z nezištnosti. Naši do
brovoľníci sa tým riadia po celý rok, za čo sme im nesmierne 
vďační. Deti, ale aj my dospelí sa na kluby tešíme. Zhodíme 
zo seba starosti a naše rodiny sa stávajú kompaktnejšie. 
Ďakujeme! 

Alena Viszkoczilová, Nové Zámky 

KLUB NÁHRADNÝCH RODÍN 
LEVICE 

Minulý rok nám Návrat pomohol odštartovať klub 
v Leviciach. Zastrešuje nás miestne združenie YMCA. Obom 
inštitúciám ďakujeme. 
Zatiaľ sú to len začiatky, prvé kroky. Všetci sa snažíme osloviť 
čo najširšiu verejnosť výrobou letáčikov. Uverejňujeme články 
o našej činnosti v okresných novinách Nové Pohronie 
a Pohronie. Cez sociálny úrad sme sa pokúsili osloviť pestún
ske rodiny v našom okrese. Uvažujeme o propagácii nášho 
klubu cez Infokanál mesta. Snažíme sa vybaviť zľavy na špor
tové akcie - plaváreň, klzisko, letné kúpalisko. 
Dlho sme bojovali o stále priestory na klub, aj tu sme mali 
šťastie. Materské centrum Medulienka nám umožnilo stretá
vať sa v ich priestoroch. Ďakujeme. Podarilo sa nám vypra
covať projekt pre Nadáciu pre deti Slovenska 
Hodina deťom, dostali sme grant na činnosť klubu. Aktívne 
sa zapájajú štyri rodiny. Snažíme sa, aby to naše detí mali 
o trošku ľahšie. Chceme im dokorán otvoriť dvere aj srdcia, 
ktoré sa im už raz na prahu detstva zatvorili. 
V našom klube si vymieňame skúsenosti o výchove detí, ktoré 
žijú spolu s nami a vytvárajú naše rodiny. So záujmom si 
vypočujeme aj to pekné, veselé, lebo to nás všetkých 
povzbudzuje a udržiava pri našom poslaní. Hlavne nám ide 
o to, aby sa deti neuzatvárali do seba so svojou krivdou, 
ktorá sa im stala, ale aby si uvedomili, že detí s podobným 
osudom je veľa. Vedieme ich k tomu, aby využili druhú šancu 
od života, a my sme tu na to, aby sme im pomáhali. Hoci 
nie sme dokonalí a vždy podľa ich predstáv, najmä v období 
dospievania. Preto zapojme do tejto druhej šance čo najviac 
dospelákov, aby príležitosť dostalo čo najviac detí a snažme 
sa vytrvať v našom poslaní. Lebo ak my zlyháme, ďalšiu 
šancu dieťaťu možno už nikto nedá. 

Beáta Konkoliová, Levice 
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18 ľudí z celého Slovenska, 
najmä však zo západosloven
ského regiónu, plánovanie 
činnosti Asociácie náhrad
ných rodín na tento kalendár
ny rok. Náročným nabitým 
programom nás príjemne 
previedla Betka Padyšáková. 
(Vďaka, Betka.) 

> Na klub v Nových Zámkoch 
vás pozývame každý tretí pia
tok v mesiaci do 
Kresťanského centra na 
Szechenyiho ul. o 17. hod. 

>• V Banskej Bystrici sa náhradné 
rodiny stretávajú tiež každý 
tretí piatok v mesiaci v Centre 
Návrat na Komenského ul. 21 
0 16.30 hod. 

s* Ak sa chcete poradiť, či len 
porozprávať o témach súvisia
cich s náhradným rodičov
stvom a bývate v Leviciach, 
môžete zavolať Beatke na číslo 
0904 838 532. 

> Rodina Márie Macekovej 
z Piešťan sa rozrástla o nové
ho člena. Maja je ochotná 
1 naďalej sa podeliť so svojimi 
skúsenosťami náhradnej 
mamy. Môžete jej zavolať na 
piešťanské telefónne číslo 033 
7744300. 

>• Rovnako v Komárne 
Szóllósiovci radi spoznajú 
ďalšie náhradné rodiny. Ak 
máte nejaké otázky, môžete 
sa im ozvať na telefónne číslo 
0908 782 327. 

>• Ďakujeme všetkým, ktorí za
reagovali na prvé číslo nášho 
časopisu. Vaše povzbudenie 
dáva našej práci zmysel. 
Akékoľvek reakcie či podnety 
sú pre nás mimoriadne 
cenné. 

>• Zvlášť ďakujeme všetkým, 
ktorí si našli čas a napísali 
o svojich skúsenostiach. 
Dúfame, že to bude inšpirá
ciou i pre ďalších rodičov, či 
priazdnivcov náhradných 
rodín. Tešíme sa na každú 
vašu úvahu, postreh, oznam 
či informáciu. Stále platí, že 
nebyť sám sa vypláca. 

Čo ma kedysi trápilo 
Určite to poznáte. Rozhodli ste sa pre dieťa z detského domova. Pozerajú na vás cez 
prsty: „ Čo ste sa zbláznili? Ktovie, čo z neho vyrastie! Nikdy vás nebude ľúbiť ako rodi
čov. " Vy si ho aj napriek tomu domov donesiete. 
Okolie nereaguje vždy najcitlivejšie: „Je síce pekné, ale také čierne, každý hneď vidí, 
že je to cigánča. To bude určite hlúpe, ktovie, čo zdedilo po rodičoch..." 
Vaše odhodlanie a istota, s ktorou ste sa do toho pustili, sú zrazu podlomené. Aj 
vy začínate mať pochybnosti. Urobili sme dobre? Dieťatko je síce milé, pekné a prí
tulné, ste s ním šťastní - doma. Na ulici, keď sa za vami otáčajú, si uvedomujete, 
že dieťatko je oveľa čiernejšie ako sa vám zdalo pri prvom stretnutí, aj trochu hlú-
pučké a neohrabané v porovnaní s deťmi od susedov, v škôlke či v škole. 
Čas beží, pomaly ste si na seba zvykli. Už sa vám vaše dieťatko nezdá až také čier
ne, ani také hlúpučké. Za relatívne krátky čas sa naučilo farby, počítať, či bicyklo
vať. Dokonca sa vie samo najesť, poprosiť, poďakovať a správať sa v spoločnosti. 
Nieje síce dokonalé, ale spolu na tom pracujete. To, čo majú biologické deti auto
maticky, vy musíte pracne nadobúdať. Zvykať si na seba, na okolie, na nový režim 
dňa, dohnať zanedbané. 
Prejdú roky, vaša domácnosť funguje úplne normálne. Vôbec nevnímate, že dieťa 
sa od vás nejako líši. Dokonca vám čoraz častejšie hovoria, že sa na vás podobá. 
My sme si zobrali prvé dieťatko pred 10-timi rokmi. Prežili sme všeličo. Prvý týždeň 
sa nám Janka vyhýbala. Keď sme boli v kuchyni, ona bola vo svojej izbičke. Keď sme 
išli za ňou, ona sa presunula do kuchyne. Mala vtedy 3 roky. Vôbec nerozprávala 
a ledva chodila. Pri zápise do školyju pani psychologička odporučila do špeciálnej 
školy. Požiadali sme o odklad. Dnes je šiestacká. Na polročnom vysvedčení má 5 
dvojok. Som na ňu veľmi pyšná. A to nie je všetko. Aktívne pláva. Ráno vstáva 
o piatej, aby sa zúčastnila tréningu. Každé popoludnie trávi na tréningu ďalšie tri 
hodiny. Nikto ju nikdy nenútil. Je natoľko húževnatá a svedomitá. 
O každom z našich 10-tich detí by som vedela napísať príbeh. Všetci školáci sa 
výborne učia, to Janka s tými piatimi dvojkami je na tom najhoršie. Je za tým veľa 
práce. Nielen detí, ale aj mojej. Do štvrtej triedy sa s nimi denno-denne učím, aby 
vedeli každé učivo a nič im neuniklo. Ak majú dobré základy, na druhom stupni je 
pre nich škola hračkou. 
Tiež si spomínam, keď naša Peťulka ako štvorročná spievala sólo pred celým 
kultúrnym domom. Nedočiahla ani na mikrofón. Takýchto speváčok máme 
doma viac. 
Majko s Jankou sa pravidelne kvalifikujú na letné aj zimné majstrovstvá Slovenska 
v plávaní. Majko pravidelne stojí aj na stupni víťazov. 
Veľký úspech má za sebou aj Romanko. Prišiel k nám ako 6-ročný a stále sa v noci 
pocikával. Aj niekoľkokrát. V priebehu niekoľkých mesiacov prestal, a to bez liekov. 
Vôbec mi nejde o to, aby som sa chválila, aké máme šikovné deti. Aj oni si svoje 
navyvádzajú. Chcela som len ukázať, že aj z ufňukaných a neohrabaných cigánčiat, 
detí alkoholikov a drogovo závislých, či dokonca detí nesvojprávnych rodičov môže 
vyrásť sebavedomý a plnohodnotný človek. Ešte sú to stále deti, ale v každom 
z nich vidím osobnosť. Som na ne hrdá. Veľmi ma teší, že k ich formovaniu som 
svojou troškou prispela aj ja. 
A ešte niečo ma teší. Ľudia, ktorí boli na začiatku skeptickí a odmietaví, sa na nás 
pozerajú inak. Lepšie. Až sa mi zdá, akoby nám občas závideli. 

Alena Viszkocsilová, Nové Zámky 

Nebyť sám | občasník Asociácie náhradných rodín | číslo 1 | ročník prvý | 
číslo pripravila Jana Michalova | Vydáva a distribuuje A N R z členských príspevkov. 

Náklady na výrobu a distribúciu jedného čísla sú 20,- | hradené z členských príspevkov členov ANR | nepredajné | 
Pomôcť náhradným rodinám môže každý, i keď nie všetci prijmeme dieťa z detského domova do svojej rodiny. 


