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ú v o d n í k 
KONTAKT 

Rodina slovnou hračkou 

Čoraz častejšie sa na verejnosti ozýva slovo 
rodina. S obľubou ho používajú polit ici , 
mohl i sme ho čítať na predvolebných letá
koch, ktoré nás vyzývali k účasti na euro-
voľbách. Rodina je hodnota, na ktorú sa 
mnohí radi odvolávajú. Či už sedia v posla
neckých kreslách alebo v ministerských či 
regionálnych úradoch. 
Podľa medzinárodného Dohovoru o právach 
dieťaťa, ktorý ratifikovalo aj Slovensko, má 
každé dieťa právo na rodinu. Prečo sú teda 
detské domovy plné detí? Prečo v mnohých 
prípadoch trvá nekonečné mesiace či roky, 
kým opustia ich brány? Prečo sa to mnohým 
nepodarí nikdy? Je to preto, lebo rodina nie je 
prioritou a pojem inštitucionálnej výchovy je 
u nás mimoriadne silný. Nie je tu ochota 
meniť myslenie, staré štruktúry, radikálne 
začať niečo nové, možno také virtuálne krízové 
centrum zložené z rodín. Nie, nič také nemá
me. Podľa toho, ako to na Slovensku vyzerá, 
„najlepšie" miesto pre dieťa je zrejme detský 
domov či diagnostické centrum, veď štát sa 
o neho dobre postará. Prečo ho však nedať do 
rodiny, uľahčiť mu život a navyše ušetriť štátu 
peniažky? Veď mesačné náklady na dieťa 
v domove v Bratislavskom kraji sú okolo 20 
tisíc korún. 
Verejnosťou začína rezonovať prípad sedem
ročného dievčatka zo stredného Slovenska, 
ktoré po takmer piatich rokoch zástupcovia 
štátu zobrali z pestúnskej starostlivosti. Prišli 
pred Vianocami do škôlky, zobrali vystrašené 
dieťa a strčili ho najskôr do domova a potom 
do diagnosťáku. Dieťa, ktoré už raz stratilo 
rodinu, ju stratilo druhýkrát. Títo úradníci sa 
sotva zaoberajú tým, čo toto dievčatko už nie
koľko mesiacov prežíva. Veď sa má dobre, má 
čo jesť, kde spať, aj nejaké tie hračky sú tu 
a možno aj dajaké to kilo pribralo... Zákon 
predsa porušený nebol... To je možné, ale 
úradníci ani nepoužili všetky prostriedky, aby 
tejto tragickej situácii predišli. Rozhodli 
„v záujme dieťaťa". 
Kde je teda toľko propagovaná rodina? Niekde 
veľmi, veľmi ďaleko. Ak by to bolo ináč, nespo
maľoval by sa odchod detí z detských domo
vov, nepripravovali by sa zákony, ktoré deti 
v zariadeniach doslova „zakonzervujú". Žiaľ, 
vývoj posledných mesiacov jednoznačne potvr
dzuje staré známe - rodina u nás nie je priori
tou. 
Erika Kremská 
ekremska@zoznam.sk 

Asociácia náhradných 
rodín 
Pri Suchom mlyne 16 
811 04 Bratislava 
e- mai l : anr@stonline.sk 
www.anr.sk 
tel: 02/43191548 
číslo účtu:2665746017-1100 
Komunikovať s nami môže
te aj prostredníctvom našich 
mobilov: 
v Bratislave: 
Katarína Baraničová 

0903 828569 
Oľga Hátasová 

907 604556 
Jana Michalova 

0905 435137 
na Orave: 
Samuel Vaňo 

0908 8115850 
v Košiciach: 
Monika Znamenáčková 

0905 517559 

i Vďaka neveľkému, no pre našu 
prácu významnému príspevku 
z Ministerstva práce sociál
nych vecí a rodiny sa k Vám 
dostáva časopis Asociácie 
náhradných rodín vo vyššej 
polygrafickej kvalite a s rozší
reným obsahom. Okrem 
osvedčených rubrík prinášame 
aj novinky. Pohľad z dvoch 
strán sa pozerá na jednu uda
losť opt ikou rôznych pohľa
dov a skúseností. V rubrike 
Odborne sa venujeme aler
giám, čo je problém neobchá
dzajúci ani deti v náhradných 
rodinách. Hlavnou témou 
čísla je v čase príprav legislatív
nych zmien aj otázka, ako 
účinne poskytnúť starostlivosť 
ohrozeným deťom v náhradnej 
rodine, hoci i len na krátky čas 
trvania krízy. Aj tomu je veno
vaný rozhovor s Beatom 
Bachmannom zo Švajčiarska. 
Pohľad biologických detí na 
rozhodnutie rodičov stať sa 
„profesionálmi" približujeme 
na strane 5. 

Ďakujem vám za všetky vaše 
ohlasy. Je pre nás nesmierne 
cenné byť s vami v kontakte. 
Preto píšte, mailujte, volajte. 
Prajeme vám veľa slnka, oddy
chu a radosti z nielen deťmi 
vytúžených prázdnin 

u d i a l o s a 
• 7.-9. mája sa konala v Liptovskom Mikuláši konferencia pre kresťan

ských pracovníkov s ohrozenými deťmi, ktorú každoročne organizuje 
Viva Network Slovensko. 

• Asociácia náhradných rodín v máji usporiadala v Bratislave seminár 
Rómske dieťa v náhradnej rodine. 

• V júni sme sa opäť stretli na seminári Čo zmeniť v legislatíve, aby 
náhradné rodiny boli funkčnejšie a stabilnejšie. Tieto semináre, otvo
rené pre každého, kto má záujem o tému náhradného rodičovstva, 
budú pokračovať opäť v septembri. 

• OZ Návrat spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami pripomien
koval legislatívne zmeny chystané v septembri - viac na strane 10. 

• OZ Návrat oslávilo 10 výročie svojej existencie záhradnou slávnosťou 
v Ivanke pri Dunaji. 

• Ďalšiu víkendovku majú za sebou (vďaka Nadácii pre deti Slovenska) 
dospievajúce deti z náhradných rodín z Bratislavy a okolia. Tentoraz to 
bolo v Senci. 

• Príjemný víkend v Záježovej strávilo 6 rodín z Bratislavy. Viac na stra
ne 13. 

• Víkendovku pre náhradné rodiny pripravilo aj Centrum Návrat 
v Žiline a to na Reváni v dňoch 18. - 20. júna, a aj OZ Domov v rodine 
(strana 12). 
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r o z h o v o r : 

Slovensko navštívil prvýkrát pred necelými dvoma mesiacmi. Nepriviedli ho sem krásy našej krajiny, 
ale pozvánka na konferenciu organizácie Viva Network.. Bol jedným z kľúčových rečníkov a hovoril 
o delta-projekte, ktorý funguje vo Švajčiarsku od roku 2000. Vďaka nemu trávia ohrozené deti život 
v rodine, a nie v inštitúcii. 

Čo je to delta-projekt? 
Projekt delta ponúka ľuďom v ťaž
kých životných situáciách umiestne
nie v rodinách, ktoré sú doň zapoje
né. Rodiny v našej sieti sú z rôznych 
regiónov Švajčiarska, spolu ich je 
150. Umiestnenie trvá od niekoľkých 
dní (krátkodobé riešenie) až po 
mnoho rokov (dlhodobé riešenie). 
V niektorých prípadoch, týka sa to 
detí, ide o aj trvalé riešenie nastálo. 

Keďže delta -projekt je založený na 
sieti, máte zrejme centrálu a vysunuté 
pracoviská... 
Áno, funguje centrála, na ktorú sú 
napojení regionálni pracovníci. Tí 
majú na starosti svoj o k r u h rodín, 
o ktoré sa pravidelne starajú, a teda 
ich dobre poznajú. 

Zabezpečujete týmto rodinám aj neja
ké poradenstvo, pomoc? 
Samozrejme, stará sa o nich vyše 30 
spolupracovníkov, všetci sú odborní
ci - sociálni pracovníci, psychológo
via, špeciálni pedagógovia, právnici, 
pracujú zväčša na čiastočný úväzok. 
Naše rodiny s úradmi nekomuni
kujú, o to sa staráme my, čím ich 
určitým spôsobom chránime. O n i 
robia tú najdôležitejšiu prácu - sta
rajú sa o dieťa. My im slúžime, 
zabezpečujeme všetok servis. Cez nás 
tiež rodiny dostávajú peniaze, ktoré 
poskytujú obce na zabezpečenie sta
rostlivosti o dieťa. 

Ako to teda prakticky funguje? 
O vyňatí dieťaťa z biologickej rodiny 
rozhodujú obce, presnejšie: sociálna 
komisia. Ak je teda v obci nejaká pro
blémová rodina, u ktorej zlyhali všet
ky dostupné prostriedky pomoci, a je 

tam ohrozené dieťa, komisia rozhod
ne o jeho odobratí. Do času, kým sa 
pomery v rodine neupravia. Keď teda 
vznikne takáto situácia, kompetent
ní pracovníci zavolajú našu centrálu 
a požiadajú o umiestnenie. 
Zodpovední ľudia od nás po konzul
tácii s regionálnymi spolupracovník
mi rozhodnú, do ktorej rodiny dieťa 
pôjde. Samozrejme, táto rodina je 
vopred informovaná a súhlasí s tým. 
Máme pravidlo, že do jednej rodiny 
dávame len jedno dieťa, aby to tú 
rodinu nepoložilo. 

Vracajú sa deti často do svojich pôvod
ných rodín? 
Áno, to je aj cieľ. S pôvodnou biolo
gickou rodinou dieťaťa sa naďalej 
pracuje, to už však nezabezpečujeme 
my. Chcem zdôrazniť, že dieťa nejde 
do detského domova, ani do žiadnej 
inej inštitúcie. U nás vo Švajčiarsku 
nemáme v domovoch malé deti, ako 
je to u vás. Malé deti idú do náhrad
ných rodín, v domovoch sú mla
diství. 

Ako dlho trvá, kým dieťa príde do 
novej rodiny? 
Pri dobrej spolupráci s úradmi sme 
schopní vybaviť to v priebehu dvoch 
hodín. Samozrejme, nie je to pravid
lo. Môže to trvať aj dlhšie. N i k t o 
však čas nenaťahuje, lebo je tu dieťa, 
ktorému treba pomôcť. Rodina je 
u nás na prvom mieste, je to priorita, 
a podľa toho sa aj každý správa. 

Je vo Švajčiarsku viac takých organizá
cií, ako je vaša? 
Áno, vyše tridsať, my sme najväčšia. 
Sú organizácie, ktoré majú v sieti 4 
rodiny, my ich máme 150. 

Beat Bachmann (40) diplomovaný peda
góg v oblasti sociálnej práce, je ženatý, 
má deti vo veku od 3 do 9 rokov, tri vlast
né deti a jedno v pestúnskej starostlivosti. 
Pedagogický vedúci projektu „delta", 
ktorý zabezpečil približne 60 umiestnení 
v rodinách vo Švajčiarsku. Ťažiska jeho 
práce: deti v krízových situáciách, asociál
ni mladiství, závislosti, sociálne zákono
darstvo. 

Ako presvedčíte úrady, že práve delta-
projekt je to najlepšie riešenie, veď 
konkurencia je veľká? 

Našou zbraňou je kvalita. My sme 
nasadili vysoký štandard a po
núkame veľmi dobrú kvalitu služieb 
za dobré ceny. 

Erika Kremská 

Ďalšie informácie nájdete na 
www.delta-projekt. ch 
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S t u d i e n k a s o ž i v o u v o d o u 
OZ Studienka je združenie zoskupené okolo D e D a DSS Studienka so sídlom 
v Bratislave. Vzniklo v roku 2002. V tom čase sa skupina ľudí, prevažne zamestnan
cov tohoto DeD, rozhodla i touto formou verejne podporiť myšlienku, že každé 
dieťa má právo mať svoju rodinu a vyrastať v nej. Ak návrat dieťaťa do biologickej 
rodiny už nie je možný, vtedy je pre neho najlepším riešením umiestnenie do 
náhradnej rodiny. Nie všetky deti sú však vhodné na adopciu, a tak mnohé zostá
vajú v DeD dlhší čas ako by bolo pre ne vhodné. Príčiny bývajú rôzne: zdravotný 
handicap dieťaťa, rizikový vývoj, či nejasná prognóza do budúcnosti. Ak sa pre tieto 
deti nenájde vhodná pestúnska rodina, ich jedinou šancou je umiestnenie do pro
fesionálnej náhradnej rodinnej starostlivosti. OZ Studienka tvoria prevažne rodi
čia, ktorí majú deti v tejto forme náhradnej starostlivosti. Zisti l i , že vychovávať han
dicapované dieťa v rodine popri ďalších vlastných deťoch nie je jednoduché. Pocítili 
preto potrebu spolu s odborníkmi z daného DeD vytvoriť jeden pracovný tím 
a môcť sa tak pri výchove detí opierať o poradenstvo psychologické, špeciálno-
pedagogické, terapeutické. Vďaka obetavosti pani riaditeľky do združenia pribudli 
i dobrovoľníci, ktorí rodinám nezištne pomáhajú pri výchove detí počas spoloč
ných stretnutí. V budúcnosti by sme chceli činnosť OZ väčšmi zamerať i na pomoc 
tým deťom v DeD Studienka, ktoré nemali zatiaľ to šťastie dostať sa do rodiny. 
Chceli by sme podporovať ich záujmy a potreby v rámci DeD a DSS Studienka, 
pomôcť im pri hľadaní vhodnej rodiny. Vieme, že na Slovensku je stále málo ľudí, 
ochotných prijať do vlastnej rodiny handicapované dieťa z DeD. A n i štát v súčas
nosti negarantuje takýmto rodinám veľa istôt. V hlavnom meste Slovenska sa napr. 
nenašla žiadna rodina, ktorá by bola ochotná prijať dieťa s diagnózou svalová 
dystrofia či cystická fibróza. OZ Studienka tvoria preto rodiny pozbierané z viace
rých regiónov Slovenska. V súčasnosti je nás 8 rodín, staráme sa o 10 detí s nariade
nou ústavnou výchovou. Prvá profesionálna rodina vznikla už v roku 1997, po nej 
nasledovali ďalšie rodiny. Okrem vyššie spomínaných diagnóz máme v rodinách 
deti s poruchami reči, s rizikovým vývinom, s endokrinologickou poruchou, 2 deti 
s diagnózou celiakia majú špeciálnu bezlepkovú diétu. U mnohých detí sa po prija
tí do rodiny ich zdravotný stav aspoň čiastočne zlepšil. Niektoré z nich už navšte
vujú základnú školu bežného typu, či školu špeciálnu, podľa druhu postihnutia. 
Zdravotný stav detí sa snažíme v určitých rodinách upravovať či stabilizovať aj vyu
žívaním poznatkov z oblasti zooterapie či hipoterapie, s čím máme dobré skúse
nosti. Pravidelne 2 krát do roka organizujeme pre všetky deti prázdninový rekreač
ný pobyt v prírode. V zime sa deti tešia na sánkovačky, stavanie snehuliakov a tra
dičný maškarný ples. Týždenný letný pobyt využívame na turistiku, plávanie, čln-
kovanie, poznávacie vychádzky. S deťmi po celý čas pracujú dvaja psychológovia 
i špeciálny pedagóg, s ktorými rodičia môžu konzultovať prípadné výchovné ťaž
kosti. O deti sa obetavo stará tím mladých dobrovoľníkov, a tak rodičia majú čas na 
spoločné výmeny skúseností, vzdelávacie prednášky či relaxáciu v prírode. 
Atmosféru našich stretnutí ťažko opísať, treba ju zažiť. Sme spoločenstvom, v kto
rom deti i dospelí tvoria nerozlučný tím. Vzájomnou podporou v ťažkostiach, odo
vzdávaním skúseností, pomocou v konkrétnych situáciách sme si oporou, „stu
dienkou naplnenou živou vodou." Počas roka sa stretávame v prírode i na kultúr

nych podujatiach. Je nám spolu 
Studienkáči na jednej z mnohých spoločných akcií dobre. Našou radosťou by sme 

radi inšpirovali aj ďalšie rodiny. 
Prijatie opusteného dieťaťa do 
rodiny sa často chápe ako obeta, 
no nie je to tak. Našim deťom 
vďačíme za mnohé. Práve oni nás 
učia byť lepšími, chápavejšími, 
učia nás trpezlivosti a pokore. 
Dávajú nášmu bytiu nový roz
mer. Žijeme dni naplnené láskou 
až po okraj... 

Šaša Mercellová, Veľké Leváre 

Kto sú profesionálni 
rodičia 

Profesionálna náhradná výcho
va v rodine je určená deťom, 
ktoré si nemožno osvojiť, a pre 
ktoré sa nenašli ani pestúnske 
rodiny. Ide o staršie deti, súro-
denecké skupiny, rómske deti, 
deti s výchovnými problémami, 
postihnuté, či tie, ktoré sú 
v kontakte s rodičmi, ale rodi
čia ich nemôžu sami vychová
vať. 
Od 1. 7. 1998 problematiku 
profesionálneho rodičovstva 
právne vymedzuje v § 26 
zákon č. 195/1998 Z. z. o so
ciálnej pomoci v znení neskor
ších predpisov a vyhláška 
MPSVaR SR č. 198/1998 Z. z. 
Profesionálnu náhradnú 
výchovu v rodine môže zabez
pečiť aj osamelá žena alebo 
muž, nemusí ísť teda len 
o manželov, aj keď sa hovorí 
o rodine. 
Profesionálny rodič je zamest
nancom detského domova, 
z čoho vyplývajú aj všetky pra-
covno-právne vzťahy. 
V profesionálnej náhradnej 
rodine možno poskytovať sta
rostlivosť najviac trom deťom, 
ak sú zamestnancami detské
ho domova manželia, starost
livosť sa môže poskytovať naj
viac šiestim deťom. 

Matej, V. a kol: Profesionálny 
rodič, alebo guľatá kocka, OZ 
Návrat, Bratislava 2000, str. 20. 
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Z o z n á m t e s a : n á h r a d n o u r o d i n o 

Dokonalý rodičovský tím 

Melnovci 

Elena a Ľúbo Melnovci sú manželia vyše 20 rokov. Narodili sa im štyri dcéry. Keď mali ich najmladšie dvojičky štrnásť 
rokov, rozhodli sa otvoriť svoj domov pre deti z detského domova. Stali sa profesionálnou rodinou. Za posledné štyri roky sa 
u nich postupne vystriedali 4 deti. Gabika, Jarka ajjurko si aj ich zásluhou našli postupne cestu späť k svojim biologickým 
rodičom. V tomto sú Melnovci výnimoční- pomáhajú zvereným deťom a ich rodičom obnovovať stratený alebo prerušený 
vzťah. Stanka prišla do ich rodiny pred rokom. Je sirota. Melnovci dúfajú, že u nich zostane minimálne po dosiahnutie plno
letosti. Predsa len to časté striedanie detí bolo značne emočne vyčerpávajúce. V súčasnosti uvažujú o rozšírení rodiny o ďal
šie dieťa (deti). 

Z U Z A N A (22) Hanka a Vlado Matejovci 

Naši rodičia vždy hovori l i , 
že kresťanstvo nie je len 
o tom, že sa modlíme 
a chodíme do kostola, ale 
že by to mala byť služba. 
Pokiaľ si pamätám, vždy 
hovorili o tom, že by si radi 
adoptovali dieťa z detského 
domova. Ja som si vždy 
priala, aby to bol starší 
brat. Ale nejako sa to nikdy 
neuskutočnilo. Najprv to 
bolo preto, že sa starali 
o maminkiných rodičov, 
a potom už ani sama ne
viem prečo. Keď sa dozve
deli o profesionálnom rodi
čovstve a prišli s tým, že to 
budú robiť, nebolo to pre 
nás nič nové. Jednoducho 
len konečne urobi l i to, 
o čom sa u nás dlho hovori
lo. Nové a nečakané bolo 
to, že zrazu nám povedali, 
že Gabika - naša prvá „sest
ra" od nás odíde. A to sa 
v podstate opakovalo 
zakaždým, hoci vždy 
s malými zmenami. Je 
ťažké zvyknúť si na to, že 
máte doma nového člove
ka, ale ešte ťažšie je odvyk
núť si od neho. Ale na to 
v podstate ani nikdy nebol 
čas, lebo sme si museli zvy
kať na niekoho ďalšieho, 
kto ho nahradil. Asi sa jed
noducho tteba zmieriť 
s tým, že život je zmena, že 
nevieme, čo bude o rok, 
o pol roka, a žiť proste 
s tým, čo je. 

LÝDIA (18) 

O prijatí dieťaťa z detského 
domova sa v našej rodine 
hovorilo dlhý čas pred tým, 
než sme sa na to skutočne 
odhodlal i . S tým k r o k o m 
som ako dieťa bola nadše
ná. Pravdaže, spolu s dieťa
ťom prišli aj problémy a ja 
som si rýchlo uvedomila, že 
to vôbec nebude jednodu
ché. Sme veľmi silná rodina 
a uvedomujem si, že dieťa 
sa u nás dosť ťažko zaraďu
je. Problémom je aj to, že 
ako rodina máme podobné 
postoje, názory a vkus 
a tieto deti sú spravidla 
obrovský kontrast. Je to 
obojstranne ťažký proces, 
ale umožňuje to deťom žiť 
v normálnej rodine a viesť 
normálny život. M o j i rodi
čia sa rozhodli dať takýmto 
deťom lásku a rodinu a to 
predsa každé dieťa chce. 

M I R I A M (19) 

Keď sme sa rozhodl i vziať 
si dieťa z detského domova, 
nebolo to ľahké. Prijať do 
rodiny úplne cudzieho člo
veka nie je pre nikoho jed
noduché. M o j i rodičia sa 
tak rozhodl i po d l h o m 
uvažovaní a ich rozhodnu
tie považujem za správne. 
Na strednú školu som odiš
la do Bratislavy, a tak som 
nebola „účastníkom" 
nášho rodinného diania. 
Viem, že sa k deťom nie 
vždy správame férovo 
a často zabúdame na to, čo 
prežili, ale všetky tieto uda
losti nám pomáhajú for
movať náš aj ich charakter. 
Obdivujem moju m a m k u 
a obdivujem aj ocina, ktorý 
ju vo všetkom podporuje 
a pomáha jej. 

BOHUSLAVA(18) 

Na prijatie dieťaťa z detské
ho domova sa naša rodina 
dlho odhodlávala, veď 
takýto krok vážne zmení 
situáciu v rodine. Keď sa 
moji rodičia rozhodli prijať 
do rodiny dieťa, mala som 
13 rokov a z toho rozhod
nut ia som mala zmiešané 
pocity. Tešila som sa na prí
chod nového súrodenca, 
ale zároveň som sa bála 
zmien, ktoré z tohto kroku 
pre našu rodinu vyplynú. 
Teraz už viem, že to bol 
dlhodobý krok, a tiež viem, 
že moja mama je úžasná 
žena a spolu s mojím 
ockom tvoria dokonalý 
rodičovský tím. Vzala na 
seba ťažkú úlohu - stať sa 
matkou nielen svojim 
vlastným deťom, ale aj 
deťom cudzím. Tým, že je 
náhradnou m a m o u a po
núka domov a lásku 
deťom, ktoré nie sú právne 
voľné, podstupuje obrov
ské r iz iko, že dieťa, ktoré 
ľúbi a vychováva, jej len tak 
vytrhnú z náruče nejakí 
príbuzní. To svedčí o tom, 
že je to veľmi obdivuhodná 
a odvážna žena. 
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Hanka a Vlado Matejovci 
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N a š l i sme s a 
Sme obyčajná rodina z východného 
Slovenska. Teraz už s radosťou 
môžeme hovoriť, že sme rodina, 
keďže takmer rok sme traja. Do 
nášho dvanásťročného manželstva 
zasvietilo žiarivé slniečko v podobe 
nášho teraz už trojročného Janka. 
Ako sme sa stretli? 
Po rokoch márneho čakania na 
bábätko sme sa rozhodl i . 
Adoptujeme si dieťa. Vtedy sme ešte 
nevedeli, čo nás čaká, ale bo l i sme 
presvedčení, že je to správny krok. 
Okolie vedelo o našom rozhodnutí 
a prevažne nás podporovalo. Ak sme 
si aj vypočuli nejaké varovanie, 
nebrali sme ho do úvahy. 
Začali sme teda so všetkou byrokra
tickou tortúrou. Zist i l i sme, že ak sú 
pri tejto práci ľudia prítomní nielen 
fyzicky, ale aj srdcom, všetko sa dá 
vybaviť a zariadiť. Za naším dieťa
ťom sme putovali cez celé Slovensko. 

Jedným z miest, kde deti majú dočasný domov, je aj 
Detský domov (DeD) v Banskej Bystrici. Nachádza sa vo 
väčšej rodinnej vilke, ktorej dlhodobými nájomníkmi sú 
drobci vo veku do troch rokov. Kapacita zariadenia je 42 
miest, tím zamestnancov tvorí 37 ľudí. 
Vlani prišlo do nášho DeD 38 detí a 18 sme prepustili do 
náhradnej rodiny. Zhruba rovnaký počet detí odchádza 
z domova každoročne, v tomto roku ich bolo zatiaľ 12. 
Žiaľ, do pôvodnej biologickej rodiny sa ich vráti len 
málo, vlani dve. Dôvodom sú zväčša zhoršujúce sa byto
vé, hygienické, a najmä finančné podmienky rodín. 
Záujem zobrať si dieťatko z domova majú prevažne bez
detné páry, výnimkou nie sú ani slobodní žiadatelia, či 
manželia, ktorí už deti majú. Väčšina z nich pochádza 
z nášho regiónu. V rámci medzištátneho osvojenia bolo 
zverených do predadopčnej starostlivosti 6 detí. 
Žiadatelia sa na nás obracajú telefonicky alebo prostred
níctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej 
Bystrici . Najväčší záujem je o adopciu. Potenciálnych 
rodičov kontaktujeme s dieťaťom až vtedy, keď majú 
vybavené všetky potrebné formality. 
Každý takýto kontakt končí osobným pohovorom, keď 
zisťujeme predstavy žiadateľov a usilujeme sa ich zladiť 

ilustračné foto 

s potrebami dieťaťa. Postupujeme vždy individuálne, 
keďže niektorí žiadatelia majú vyhranené požiadavky. 
Ďalší si dieťa vyberajú podľa veku, pohlavia, ale sú aj 
takí, ktorí si nekladú žiadne podmienky. Každého infor
mujeme o zdravotnom stave dieťaťa, psychomotorickom 
vývine a rodinnom prostredí, pokiaľ je nám známe. 
Rozhodnutie žiadateľov je individuálne. Niektorí sa pre 
dieťatko rozhodnú veľmi rýchlo a chcú ho hneď domov, 
iní potrebujú čas. Vtedy im umožníme návštevy dieťaťa 
priamo v zariadení. Pr i odchode dieťatka do rodiny 
novým rodičom ukážeme prostredie, v k torom dieťa 
doposiaľ žilo (izba, postieľka, jedálnička, kúpeľňa...), 
odovzdáme im fotografiu dieťaťa. Ak je to potrebné, 
hovoríme s n i m i o opatere a výchove. S rodinou sme 
v kontakte do právoplatného rozhodnutia súdu, v prípa
de záujmu aj dlhšie. Môže sa na nás obrátiť, ak potrebu
je konkrétnu pomoc či radu. 

Našou snahou je, aby čo najviac detí žilo v prirodzenom 
rodinnom prostredí. Aby malo pri sebe blízkych ľudí 
a žilo s pocitom istoty, že je ľúbené a potrebné. 

Mgr. Marta Semrová, vedúca výchovy D e D 
Banská Bystrica 

Stretali sme sa prevažne s ochotným 
a priateľským prístupom, či už počas 
prípravy, na príslušných úradoch, ale 
aj potom, v domovoch, ktoré sme 
navštívili. 
Potom prišiel deň D. Po ôsmich 
mesiacoch hľadania a čakania sme 
sa stretli s takmer dvojročným 
Jankom. U manžela to bola láska na 
prvý pohľad, u manželky, vzhľadom 
na spoločnú predstavu, že chceme 
malé bábo, to bola láska na druhý 
pohľad, ale potom o to väčšia. 
Domov sme ho dostali po zdravot
ných prehliadkach veľmi rýchlo. 
Súdy, až do ukončenia všetkých nále
žitostí, keď bol Janko už aj papiero-
vo náš, trvali odo dňa jeho odchodu 
z domova šesť mesiacov. Po týchto 
skúsenostiach si však aj tak myslíme, 
že zákony a príslušná legislatíva sú 
skôr brzdou ako urýchľovačom celé
ho procesu, že sú veľmi nepružné 
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a zastaralé. 
Sme kresťania a celý proces vníma
me tak, že Pán Boh vypočul naše 
prosby. My mu vzdávame vďaku za 
ten úžasný dar - za nášho synčeka. 
Prajeme všetkým, ktorí stojíte pred 
takýmto rozhodnutím, aby ste dlho 
neváhali. To vaše dieťa určite kdesi 
netrpezlivo čaká, aby ste si ho už 
prišli zobrať domov. Nenechajte ho 
čakať dlho. 

Mário a M i r i a m , Humenné 



v 

c o 
V ý c h o d i s k o 
Dá sa povedať, že náhradná rodinná starostlivosť (NRS), 
teda najmä adopcia, pestúnska starostlivosť (PS) a pra
covne tam môžme zaradiť aj profesionálnu náhradnú 
rodinu sa nachádza v istom medzníku. Sme v období, keď 
sme najmä z vonku tlačení zohľadniť potreby, práva 
a záujmy detí reformovaním systému starostlivosti o opu
stené deti. Prebieha tvorba príslušných zákonov (Zákona 
o sociálno-právnej ochrane detí) a novela Zákona o rodi
ne. O rodinných formách starostlivosti sa v poslednom 
čase síce hovorí až až, ale odborná verejnosť akoby stále 
nevedela odpútať svoju pozornosť od inštitucionálnej sta
rostlivosti po stránke legislatívnej a finančnej. Zvlášť 
paradoxne vyznieva fakt, že vecne príslušné Ministerstvo 
práce sociálnych vecí a rodiny sa v tejto súvislosti nechalo 
opakovane počuť, že chce zrušiť zariadenia pestúnskej 
starostlivosti a profesionálnu náhradnú výchovu. Súčasné 
podmienky nepodporujú vznik nových profesionálnych 
rodín a pestúnskych zariadení. 
V tejto situácii sme kompetentným predložili rad návr
hov, ktorých cieľom je aktualizovať, posilniť a rozšíriť 
N R S tak, aby sa priblížila viacerým opusteným deťom ako 
je tomu dnes (počet umiestňovaní detí napr. do PS 
v posledných rokoch klesá) a zároveň zatraktívniť N R S 
pre náhradných rodičov tak, aby nebola likvidačná pre 
členov rodiny. Komplex návrhov, ktorý ešte stále nie je 
konečný, vznikol na základe viacročných skúseností, dis
kusií a načúvania potrebám detí a rodičov. 

STRUČNÝ ZOZNAM NAJDÔLEŽITEJŠÍCH 
NÁVRHOV AKTUALIZÁCIE N R S : 

• Navrhujeme zvýšiť výšku všetkých dávok PS, keďže 
neboli valorizované od r. 1997. 

bude s „ n á h r a d k o u " ; 

Navrhujeme rozšíriť formy PS o novú formu tzv. špe
cializovanú PS, ktorá by umožňovala v prípade potreby 
pestúnovi poskytovať osobnú a riadnu starostlivosť 
o dieťa so špeciálnymi potrebami a súčasne neohrozova
la jeho sociálnu stabilitu. Riešila by situácie pestúnskych 
rodín, kedy zo zdravotných, sociálnych, výchovných 
a iných dôvodov dieťa potrebuje zvýšenú starostlivosť, 
pričom by boli zohľadnené potreby dieťaťa aj pestúna 
komplexne, je vhodné aby pestún bol s dieťaťom doma. 
Špecializovaná pestúnska starostlivosť by zakladala pes
túnovi nárok na štátnu sociálnu dávku. 
V novele Zákona o rodine a súvisiacich právnych pred
pisoch týkajúcich sa osvojenia a procesu osvojovania 
navrhujeme viacero úprav, ktoré zjednodušia a zrých-
lia zverenie dieťaťa do predadopčnej starostlivosti tak, 
aby bol zohľadnený záujem dieťaťa vyrastať v perspek
tívnom prostredí osvojiteľskej rodiny. 
Navrhujeme rozšíriť inštitút rodičovskej dovolenky 
pre náhradných rodičov /osvojitelia, pestúni/ - navr
hujeme aby mali možnosť stráviť s prijatým dieťaťom 
materskú alebo rodičovskú dovolenku aj keď ho prijmú 
v čase, keď vzhľadom na jeho vek podľa doterajšej práv
nej úpravy nárok na rodičovskú dovolenku už nie je. 
Navrhujeme preto rozšíriť príslušné zákony - doplniť 
o nárok na rodičovskú dovolenku v nasledoných prí
padoch: 

v rozsahu 3 rokov ak prijme dieťa od 0 do 6 rokov, 
v rozsahu 1 rok ak prijme dieťa vo veku od 6 do 10 
rokov, pričom rodič, dovolenka by končila najneskôr 
11. rokom veku dieťaťa. 

Marek Roháček, Návrat, o.z. 

R a d o s ť 
Rodina je to najkrajšie na svete, no niektorí si ju nevedia 
vážiť. 
Moja mamička a ocko našli miesto v srdci aj pre iné deti. 
M a l i už vlastného syna Jožka a zobrali si z detského 
domova 9 detí : Jul ianku, Petru, Marcelku, M o n i k u , 
Romana, Dávida, Veroniku, Janka a mňa. 
Bývame v rodinnom dome a máme aj dvoch psov. Ocko je 
kamionista, mamička je pestúnka a trénerka plávania. My 
deti máme svoje krúžky: plávanie, hokej, Zlatý levík - to je 
folklórny súbor a ZUŠ-ku. Ja chodím plávať a veľmi sa 
teším, keď vyhrám. 
Všetci sa tešíme aj keď ideme na dovolenku. Už sme boli 
v Taliansku, vo Vysokých Tatrách, v Hronci, na Balatone, 
v Župkove, v Prahe a bolo nám tam veľmi dobre. 
Navštevujeme rôzne pamiatky. Nielenže sa niečo dozvie
me, ale zažijeme aj kopec srandy. Sú to chvíle, na ktoré 
veľmi rád spomínam. 
V našej rodine mi je dobre. Nemeni l by som. Je dobré, 
keď ťa niekto má rád. A keď máš niekoho, koho môžeš 

mať rád. 
Myslím, že tak vyzerá radosť. Radosť v našej rodine. 

Mário Viszkocsil, Nové Zámky, 11 rokov 
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D e s a t i n a d e t í t r p í a s t m o u 

Leto máme tu a s ním aj množstvo 
kvitnúcich rastliniek či stromov. 
Dokážu potešiť, skrášliť byt, dom, 
ale aj značne znepríjemniť život. 
Takmer štvrtinu populácie totiž 
trápia alergické príznaky alebo 
samotná alergia. Kýchanie, nád
cha, slzenie - to sú bežné prejavy 
alergických ochorení, ktoré 
možno poznáte aj vy. Čo je teda 
alergia, ako sa prejavuje a čo ju 
spôsobuje? Dá sa jej predchádzať? 

Alergické ochorenia sa medzi deťmi 
i dospelými vyskytujú často. Alergie 
sa prejavujú rôznym spôsobom. 
Niekto má astmu, iný zas atopický 

ekzém, ďalší alergickú nádchu alebo 
alergický opuch očí a slzenie (kon-
juktivitídu), svrbivú vyrážku, ktorá 
vyzerá presne ako po popŕhlení 
(urtiku), opuch kože a podkožia na 
rukách, tvári alebo nohách (angioe-
dém), sťažené dýchanie až dusenie 
spôsobené opuchom hrdla a šok 
(anafylaktický šok), zvracanie alebo 
hnačku. Tieto príznaky sa prejavili 
ako dôsledok toho, že biele krvinky 
začali produkovať veľa imunoglobu-
línu E (IgE) po stretnutí s látkou, 
ktorá sa volá alergén (antigén). 
Takéto isté príznaky môžu byť vyvo
lané aj inými látkami v tele, ale vtedy 
nejde o skutočnú alergiu, len o reak
ciu podobnú alergii. 

Príznaky alergie a alergické ochore
nia má približne 12-25 % ľudí. Závisí 
to od veku, genetiky a toho, kde žije
te. Alergická nádcha sa vyskytuje asi 
u 10 % detí, podobne je to s astmou. 
Skoro 8 % detí do 3 rokov má alergiu 
na rôzne potraviny. 
Ak ani jeden z rodičov nemá alergiu 
na podklade IgE, menej ako jedno z 5 
takýchto detí býva alergické. Ak jeden 
z rodičov je postihnutý alergiou, 
výskyt je dvojnásobný. Ak obidvaja 
rodičia sú alergickí, z piatich deti 
takýchto rodičov trpia alergiou až tri. 

Alergické ochorenia 
• Dlhodobý priesvitný výtok z nosa 
• Slzenie a svrbenie očí 
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• Suchá koža, škrabance na určitých 
miestach 

• Atopický ekzém alebo vyrážky 
(urtika) 

• Príznaky sa vyskytujú vždy v urči
tom ročnom období 

• Príznaky sa prejavia po stretnutí 
s alergénom 

•V rodine sa vyskytujú alergické 
ochorenia 

• Červené spojovky 
• Pískanie pri výdychu, sťažené výdy

ch ovanie 
• Pretrvávajúci kašeľ 
•V hrdle dlhodobý pocit zatekajú

cich hlienov 

• • • • • • H l 
Alergická nádcha: 
podobne ako všetky alergické preja
vy, je spôsobená reakciou, ktorú 
vyvolalo stretnutie aletgénu a jeho 
IgE. Najskôr cudziu látku - alergén -
zachytia biele krvinky B lymfocyty 
a zapamätajú si ju . Keď táto istá 
látka opäť príde do tela, biele krvin
ky ju spoznajú a začnú produkovať 
imunoglobulín E vo väčšom množ
stve. IgE sa zachytí na veľké bunky, 
ktoré sa volajú mastocyty, a spôsobí, 
že tieto vylúčia látky ovplyvňujúce 
cievy v okolí (histamín, leukotriény, 
kiníny a prostaglandíny.) O k r e m 
rozšírenia ciev a opuchu tieto látky 
ovplyvňujú aj nervy a zvýšia vylučo
vanie riedkeho sekrétu z nosa 
a kýchanie. Eozinofily, biele krvinky 
sú sem privolané tiež, prechádzajú 
do tohto riedkeho výtoku a uvo
ľňujú bielkovinu, ktorá to všetko 
ešte zhoršuje. 

Vyrážky: 
v tomto prípade dochádza k tej istej 
reakcii ako pri alergickej nádche, ale 
na i n o m mieste, čo ovplyvňuje prí
znaky. V prípade vyrážok alergén 
spustí vylučovanie histamínu v koži. 

Angioedém: 

ak alergická reakcia postupuje 
z kože hlbšie do podkožia, vytvára sa 
opuch. Existuje aj nealergický opuch 
pri iných ochoreniach. 

Anafylaktický šok: 
je veľmi rýchla reakcia na alergén. 
Mastocyty a bazofdy spustia pro
dukciu histamínu na mnohých čas
tiach tela naraz, pretože sa už nieke
dy z alergénom stretli. Je ohrozený 
život človeka, lebo rozšírenie ciev 
môže byť také veľké, že samotné 
srdce nemá dostatok krvi a kyslíka 
a môže byť postihnuté infarktom 
alebo arytmiou. Reakcia prichádza 
pár sekúnd po stretnutí sa s alergé
nom, najneskôr jednu hodinu . 
Najčastejšie takéto reakcie spúšťajú 
injekcie liekov, obranných látok od 
zvierat, injekčné kontrastné vyšetro
vacie látky, potraviny a aditíva. Z lie
kov najčastejšie vyvoláva alergiu 
injekčný penicilín. 
Najskôr pacienti pocítia napätie a svr
benie kože, človeku môže byť na zvra
canie alebo aj vracia, objavujú sa 
bolesti brucha. Následne sa rozbehne 
spektrum iných typických príznakov. 

Značne alergizujúce potraviny: 
•Vaječný bielok 
• Kravské mlieko 
• Orechy 
• Ovocie-citrusy 
• Ryby a morské „príšery" 
• Pšenica 
• Sója 
• Kukurica 

Alergia na potraviny: 
môže sa prejaviť podobnými príznak
mi ako sme už uviedli vyššie, vrátane 
atopickej dermatitídy a astmy, zvraca
nia a hnačky. Iný prípad, ktorý vyzerá 
veľmi podobne, je neznášanlivosť 
niektorých jedál (intolerancia), nevy
lučuje sa pri nej IgE. 
Pri potravinovej alergii reagujú mas
tocyty v čreve a vzniká zápal, pri kto
rom sa črevná stena stáva priepust
n o u pre ďalšie látky, z n ich sa tiež 
stávajú alergény. 
Najsilnejšími alergénmi bývajú gly-
koproteíny. 

M U D r . Janka Nosková, 
Ružomberok 
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s e m i n á r e 
A S O C I Á C I E 
N Á H R A D N Ý C H 
R O D Í N 

A k o to z a č a l o . 

Na začiatku roka sme sa stretli viacerí náhradní rodičia 
z rôznych kútov Slovenska na plánovaní Asociácie náhrad
ných rodín. Uvedomili sme si, aké dôležité je takéto stretá
vanie sa. To bol už len krok k nápadu a rozhodnutiu, aby 
sme sa, aspoň tí čo im to ich práca a rodina dovolia, stretá
vali raz za mesiac v Bratislave na koncepčných stretnutiach 
A N R . Viacerí pricestujú zďaleka. Preto padol nápad dopl
niť naše dopoludňajšie pracovné stretnutie poobednou 
diskusiou či bližším zoznámením sa s nejakou témou, 
súvisiacou s náhradným rodičovstvom. 
V apríli nám Z u z k a Petríková z Návratu rozprávala 
o svojich skúsenostiach zo stáže v Amerike. 
Bolo to také zaujímavé, až nám bolo ľúto, že sa s jej skú
senosťami nemohlo zoznámiť viac ľudí. Tak sme si pove
dali, že našu viac menej uzavretú skupinku náhradných 
rodičov otvoríme pre všetkých záujemcov . 

Rómske dieťa v náhradnej rodine. 

Tak sme nazvali druhý, májový, seminár. Prišlo takmer 
40 ľudí. Z Bratislavy, ale aj z Prešova, Gelnice, Dunajskej 
stredy, Hlohovca, Perneku, či dokonca Olomouca . 
Náhradní rodičia, pracovníci detských domovov, 
Návratu, Úsmevu, novinári, dobrovoľníci, študenti. 
Z v o l i l i sme f o r m u panelovej diskusie. Uvažovali sme 
o špecifikách rómskych detí, o vzťahu identity a sebave
domia, či sebahodnotenia. Ale najmä sme hovorili o skú
senostiach, o konkrétnych zážitkoch s vysporiadaním sa 
s konkrétnymi situáciami. Letné číslo časopisu bude 
venované práve tejto téme. 
Tí, čo sa nemuseli ponáhľať za deťmi, zostali pri čaji či 

káve v neformálnych rozhovoroch ešte dlho po oficiál
nom ukončení diskusie. 

Čo zmeniť v legislatíve, aby náhradné 
rodiny boli funkčnejšie a stabilnejšie. 

Tak sme nazvali v poradí už tretiu diskusiu, ktorá sa 
uskutočnila 3. júna v Bratislave. 
Chcel i sme vytvoriť priestor na spoločné rozmýšľanie 
o pripravovaných jesenných zmenách v legislatíve. 
Naše pozvanie prijali: Al ica Rosová zo Stupavy, pestún
ka; Mária Szôllósiová z Komárna, adoptívna a profesio
nálna mama; M i r o Danihel z Mart ina , pestún; M i l a d a 
Bohovicová, Centrum Návrat Žilina; Katarína 
Výbochová, riaditeľka detského domova v Dunajskej 
Sttede a majstertrénerka programu PRÍDE; a ešte ďal
ších 28 ľudí, ktorí prišli aj napriek daždivému počasiu. 
H o c i prevaha náhradných rodičov bola zrejmá, prišli aj 
ľudia z iných organizácií (Návrat, Úsmev, Detské 
Centrum Ružomberok) a tri veľmi ústretové pracovníč

ky z Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny z Bratislavy. 
Neviem, či preto, že moderátori bo l i dvaja - Jana 
Michalova a Tibor Hujdič z Changenetu -, alebo preto, že 
sme vybrali takú živú tému, dostali sme sa iba k prvým 
z navrhnutých otázok: 

1. Aká je príprava na náhradné rodičovstvo? Čo by 
pomohlo, aby boli náhradní rodičia lepšie pripravení 
na prijatie dieťaťa, aby mu lepšie rozumeli, aby bol i 
zaskočení čo najmenej ? 
Aké informácie by mali mať (o dieťati, o finančných, 
právnych, či psychologických otázkach s tým spoje
ných)? 

2. Čo navrhujete zmeniť v procese hľadania dieťaťa, 
alebo pri hľadaní rodičov pre dieťa? 

3. A k o finančne a organizačne zvládnuť hosťovský 
pobyt dieťaťa? Aká je prax? Ako dlho to trvá? Koľko 
času na nachystanie vecí pre konkrétne dieťa majú 
náhradní rodičia? A k o je to s "kočíkovým"? Kde 
môže náhradný rodič zistiť, na čo má nárok a kde 
a kedy si ho môže uplatniť? 

Zápis a nahrávka zo stretnutia by mali byť k dispozícii 
na našej webovej stránke. 
Aj keď oficiálny koniec bol o štvrtej, ešte viac ako hodinu 
sa pokračovalo v kuloárnych rozhovoroch, čo sa, dúfa
me, stáva tradíciou. 

Nasledujúce otvorené stretnutie bude vo štvrtok 23. sep
tembra. Čo by malo byť jeho obsahom, je predmetom dis
kusii. Tému, či problém, ktorým by ste sa radi zaoberali, 
môžete navrhnúť aj vy. 

Jana Michalova, Bratislava 
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Konferencia v P o ľ s k u 

V Poľsku sa v dňoch 8. - 9. júna 2004 v meste Ledziny 
konala III. medzinárodná konferencia s názvom: 
Napriek odmietnutiu - náhradní rodičia sú nádejou. 
Zúčastnila som sa jej aj ja, za Úsmev ako dar - PRÍDE, 
spolu s troma trénerkami PRÍDE na Slovensku, Májkou 
Vanátovou, Slávkou Kovaľovou a Stankou Huňadyovou. 
Asociáciu náhradných rodín na Slovensku zastupovala 
Katka Baraničová; Návrat Dánka Žilinčíková. 
Témy konferencie boli veľmi aktuálne aj pre Slovensko. 
V m n o h o m je situácia v Poľsku podobná našej, no 
v mnohých oblastiach sociálno-právnej ochrany sú pod
mienky odlišné. V Poľsku jestvujú špecializované rodin
né súdy, majú pripravené profesionálne rodiny, majú 
uzákonené špeciálne formy náhradnej rodinnej starostli
vosti, napr. pohotovostné rodiny, viacdetné rodiny, špe
cializované rodiny (pre deti, ktoré majú napríklad pred 
umiestnením problémy so zákonom), rodiny pre deti po 
traume, ktoré potrebujú terapiu. V takom prípade sa 
terapie zúčastňuje celá rodina, vrátane biologických detí. 
Náhradní rodičia tak získavajú terapeutické zručnosti. 
V Poľsku je zriadený inštitút Zástupcu detských práv 
a z príspevku Stav starostlivosti o dieťa v polčase uplatňovania 
reformy pána Miroslava Kaczmareka z Varšavy zaznel 
ohromný odborný záujem. Poukázal na to, že meradlom 
efektivity riešenia a kvality poskytovanej starostlivosti je 
napĺňanie potrieb a práv detí. 
Ďalšou témou bol i Právne podmienky pre vývoj hnutia 
náhradných rodín. Náhradné rodičovstvo je ešte stále 
v Poľsku neucelený termín a celá situácia nie je ideálna, 
prežívajú množstvo problémov. Pomenovali veľmi otvo
rene niektoré z nich a v panelovej diskusii aj v príspev
koch boli veľmi kritickí, zároveň konštruktívni. Napriek 

tomu, že majú nový zákon, prax stále predbieha legislatí
vu. Často tento stav charakterizovali priliehavo vetou: 
Dostaneš diagnózu, ale nedostaneš terapiu. 
Je ešte veľa podnetov, ktoré sme si z konferencie odniesli 
a postupne sa pokúsime spoločne spracovať z nej ucele
nejší výstup. Z každého konferenčného príspevku bolo 
zrejmé, že k téme sa vyjadrujú odborníci - praktici 
a pomenúvajú situáciu v kontexte potrieb detí, rodín, 
náhradných rodín, komunity a spoločnosti. 
Veľmi sa nám páčilo, že N R S bola zadefinovaná ako 
multidisciplinárny spoločenský jav a problém, ktorý 
nedokáže vyriešiť jedna strana. Úspech môžeme dosiah
nuť len pri dobre fungujúcej spolupráci tímu odborní
kov. M a l i sme možnosť uvidieť 90 minútový dokument 
režiséra J. Fil ipiaka Rozorvaný. Myslím, že by ho mali na 
Slovensku vidieť všetci, ktorí participujú v akejkoľvek 
miere na sociálno-právnej ochrane dieťaťa: od vlády až 
po detské domovy, od náhradných rodín až po rodiny 
biologické. Dokonca by som navrhla, aby ho používali 
ako didaktickú pomôcku. F i l m vyvoláva mnohé nástoj
čivé otázky a otvára priestor na diskusiu. Beseda s režisé
rom a scenáristom v jednej osobe je pre odbornú verej
nosť viac ako potrebná. 

Nadviazali sme perspektívne kontakty s účastníkmi kon
ferencie a zúčastnili sme sa odborných workshopov. 
Radi každému, kto by mal záujem, priblížime podrob
nejšie výstupy na spoločných sttetnutiach. 

Kontakt na usporiadateľa: 
e - mail: mklecka@wp.pl 

Elena Vaňová, Vyšný Kubín 

ASOCIÁCIA SUPERVÍZOROV A SOCIÁLNYCH PORADCOV PONUKA KURZY 
Základy sociálnej práce je 160 - hodinový kurz určený 
tým, čo by si chceli rozšíriť svoje teoretické znalosti i prak
tické skúsenosti v oblasti sociálnej práce prostredníctvom 
certifikovaného rekvalifikačného kurzu »Základy sociálnej 
práce«. 
Poplatok za 160-hodinový akreditovaný kurz závisí od 
počtu účastníkov a nákladov na prenájom priestorov . Cca. 
je to 6 500,- Sk - 7 000,- Sk pre každého účastníka. 

Supervízia je kurz určený pre pracovníkov s ukončeným 
vysokoškolským vzdelaním humanitného zamerania, ktorí 
pracujú s klientmi, chovancami, pacientmi, sú vedúcimi 
pracovníkmi a sú motivovaní pre prácu supervízora. Kurz 
sa končí záverečnou skúškou a odovzdaním cerifikátu MS 
SR. Ide o 240-hodinový kurz, školné náklady na jedného 
frekventanta sú 12 000,- Sk. 

Príprava sociálnych poradcov je 160-hodinový kurz, urče
ný pre sociálnych pracovníkov s minimálne 3-ročnou pra
xou. Absolvent kurzu získa odborné vedomosti z oblasti 
sociálnej práce, psychológie a sociológie, optimálnej komu

nikácie s klientom, komunikačné zručnosti pri práci s rôz
nymi typmi klientov, zručnosti v zvládaní konfliktov a záťa-
žových situácií, schopnosť viesť rozhovory zamerané na 
mobilizáciu klienta, schopnosť primerane zvládnuť pora
denský proces. 

Manažment dobrovoľníkov je 265 hodinový akreditova
ný kurz, ktorý bude prebiehať kombinovanou formou diš
tančného vzdelávania (domáce štúdium literatúry, praktic
ké cvičenia kurzu prostredníctvom internetu), po ktorom 
bude nasledovať týždňový sociálno-psychologický výcvik 
(55 hodín) vo verbálnej komunikácii, riešení konfliktov, 
asertivite, ďalej napríklad spoločenský protokol, organizá
cia klubových aktivít a svojpomoci vôbec. 

Posledným z ponuky je kurz Pomáhajúci dobrovoľník v 
občianskej spoločnosti, 120 hodinový akreditovaný kurz. 

Viac informácii sa dozviete na adrese ASSP: Grósslingova 67, 
811 09 Bratislava, e- mail: assp@changenet.sk, prípadne tel. / 
faxom: 02 / 5273 3797, 0905 330 010 
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Z r- • v r 

a j e z o v a 
Mám rád divadlá, galérie, koncerty. Mám rád ulice plné 
ľudí. Mám rád rýchly Internet. A k o rodenému 
Bratislavčanovi mi tieto mestské atribúty tvoria časť 
osobnosti. Druhá časť môjho ja je však niekde inde. 
Neviem presne, že kde. Ale z času na čas navštívim mies
ta, kde urobím nádych-výdych a viem, že T O T O JE 
M O J E M I E S T O . Vďaka Asociácii náhradných rodín som 
s radosťou jedno takéto miesto objavil. Spolu s niekoľ
kými rodinami sme strávili víkend v Záježovej, malej 
obci pod Zvolenom. Žije v nej komuni ta rôznorodých 
ľudí. Takých, ktorí žijú radšej bližšie s prírodou. Takých, 
ktorí nechcú prijať do každodenného života zopár hod
nôt, ktoré väčšina z nás prijala s lenivým potešením. Ba 
čo viac, míňame si lu a čas, aby sme ich rozvinul i . 
Nenapíšem žiadnu konkrétnu, ale slogan znie: 
„Konzumný spôsob života". Ako kontru k tomuto sloga
nu si Záježovci zvolili krédo: „Trvalo udržateľný spôsob 
života". Opäť neuvediem, čo mám konkrétne na mysli. 
Za tých doterajších pár víkendov sa to aj tak nedá zistiť. 
Dá sa to však vycítiť, o čom svedčí aj fakt, že Záježovú 
navštevuje ešte väčšia komunita ľudí - členov sympati-
zantov. Tento druh „Záježovej" žije už od revolúcie, čo je 
dosť dlhá doba na to, aby ste súhlasili, že to nie je únik 

D e ň matiek aj pre deti 

Občianske združenie D o m o v v rodine zorganizovalo 
víkendový pobyt náhradných rodín na Country ranči 
Ružomberku - Cernovej v dňoch 7.-9.mája 2004. Zišlo sa 
na ňom 29 účastníkov. Keďže nie každý každého poznal, 
najprv sme sa zábavne zoznamovali, potom už len zabá
vali. . . 
Kým dobrovoľníci pomáhali deťom vyrobiť darčeky ku 
dňu matiek - pozdravy a maľované sklenené poháre -
rodičia mali k dispozícii psychológa a špeciálneho peda
góga na individuálne konzultácie i skupinové besedy. 
Podľa hesla : "vypovedaná starosť - polovičná starosť, 
vypovedaná radosť - dvojnásobná radosť" sme sa spolu 
zdieľali problémy, aj sa tešili z úspechov. H o c i počasie 
bolo aprílovo premenlivé, st ihl i sme aj prechádzku po 

zo života, ale jeho hľadanie. Živé. Žiadny skanzen alebo 
vzdušné zámky. Keď som dal reč o konkrétnych názo
roch, z ist i l som, že niektorým názorom nerozumiem, 
s inými nesúhlasím. Ale po rozhovore alebo po víkende 
viem, že T O T O SÚ MOJI ĽUDIA. 

Mart in Môťovský, Bratislava 

Cernovej, deti vi l i vence z púpav a všetkým bolo ľúto, že 
nedeľa a s ňou čas lúčenia prišli tak skoro. 
Už teraz sa tešíme na prázdninový rekreačno - vzde
lávací pobyt náhradných rodín, ktorý sa bude konať 
23.-30. augusta 2004 v Nitrianskom Rudne. 
Pripravený program isto zaujme malých i veľkých, veď 
mot tom pobytu je rozprávka "O troch grošoch". Pre 
účastníkov bude k dispozícii psychológ, špeciálny peda
góga, ako aj masérka. Tešíme sa nielen na " starých zná
m y c h " , ale aj na nové náhradné rodiny a žiadateľov 
0 náhradné rodičovstvo, ktorí si v besedách so skúsenej
šími rodičmi môžu vyjasniť svoje očakávania, túžby 
1 obavy. 

ing.arch.Eva Lorenzová 
OZ Domov v rodine, Košice, Info nonstop: 0908 313809 

C o bolo v Záježovej? 

Jazdili sme sa na koníkoch, to bolo najlepšie. Záježová je dedina. Sú tam 
aj hojdačky. Majú tam dobrých kamošov. H r a l i sme divadlo 
o Snehulienke a sedem trpaslíkov. Snehulienka bola z hliny. Kráľovná 
bola zlá. V Záježovej nič nebolo zlé. Bolo tam paličkovanie aj tkací stroj. 
Peter Zabloudil, 5 rokov 

Boli sme v Záježovej preto, lebo nás tam pozvali. Išli sme tam, lebo sa 
nám tam veľmi chcelo ísť. Bo l i sme aj na salaši, kde bol i divé svinky 
a divé psy a bol i tam aj ridžbeci. Bol i tam aj emu. Na Záježovej dobre 
varili , bol i tam koníci a kozy. Vozi l i sme sa na koníkoch. Spávali sme 
v spacákoch. 
Ema Zabloudilová, 6 rokov 
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k l u b y 

P r i d l h é č a k a n i e n á s n a š t a r t o v a l o 

Voláme sa Zuzana a Vladimír a bývame v dedinke Smrečany 
pri Liptovskom Mikuláši. Máme tri deti, z toho jedno dievčatko 
v profesionálnej náhradnej rodinnej starostlivosti. Som zamest
naná v Domove detí Ľubietová, ktorého zriaďovateľom je 
Evanjelická Diakonia. 
Ľudia sa nás často pýtajú, prečo sme sa rozhodli zobrať 
si dieťa. Sme kresťania, dôverujeme 
Bohu a silný vplyv na naše rozhod
nutie mal biblický citát: Čokoľvek uro
bíte jednému z mojich maličkých, mne ste 
urobili. Čím ďalej tým viac nám bolo 
zrejmé, že chceme pomôcť aspoň jed
nému dieťaťu. Tak, že sa stane súčas
ťou našej rodiny. Po mnohých pro
blémoch teda pr ibudla do rodiny 
naša Božka, ktorá je u nás viac ako tri 
roky. 
Naše kroky sú od začiatku spojené 
s Návratom. Bol i to častokrát ľudia 
z Návratu, cez ktorých nás Boh 
povzbudzoval a viedol. Celú dobu sme čakali, že vznikne 
klub náhradných rodín aj v Liptovskom Mikuláši a my 
sa k nemu pripojíme. Stále sa však nič nedialo. A tak sme 
videli, že ak chceme klub, musíme ho sami naštartovať. 
Dúfali sme, že ak vznikne, potom sa už nejako rozhýbe 
a bude fungovať. 
Vieme, že my si už zrejme ďalšie dieťa nevezmeme, ale 

možno práve vďaka k l u b u sa pre dieťatko rozhodnú 
ďalší. Týmto je presiaknutá aj vízia klubu. Samozrejme, 
cieľom je aj združiť náhradných rodičov z Liptova, veď 
všetci si potrebujeme vymieňať skúsenosti, rady, podpo
rovať sa... Rovnako dôležité je tiež nadviazanie spoluprá
ce s odborníkmi z oblasti medicíny, sociálnej pomoci, či 

špeciálneho poradenstva, čo sa cel
k o m dobre darí. Spolupracujeme 
s Detským integračným centrom, 
Červeným krížom aj s Centrom pora-
densko-psychologických služieb. 
Nie sme uzavretou skupinou náhrad
ných rodín, sme otvorení aj pre záu
jemcov o náhradné rodičovstvo i iné 
spriaznené duše, ktoré chcú pomôcť 
opusteným deťom. Preto chceme 
organizovať akcie pre verejnosť a šíriť 
myšlienku: Opustené deti v detských 
domovoch potrebujú rodinu. A k o prvú, 
a verím, že nie i poslednú, akciu sme 

pripravili Deň detí nielen pre deti. 

Veríme, že naše plány nezostanú len snom, ktorý sa roz
plynie. Veríme, že s pomocou všetkých dokážeme vytvo
riť príjemnú atmosféru na klubových akciách a že na 
kluboch sa budú dobre cítiť veľkí i malí. 

Zuzana Siarniková, Smrečany 

K l u b r o v e s n í k o v v Bratislave 

Asociácia náhradných rodín v spolupráci s OZ Návrat 
druhý rok pripravuje v Bratislave kluby náhradných 
rodín. Vtedy majú deti svoj detský program s dobrovoľ
níkmi a rodičia svoj dospelácky program. Pr i príprave 
týchto klubov sme zisti l i , že naše dospievajúce deti by 
potrebovali iný program ako tie menšie. Uvedomili sme 
si, že s tými väčšími riešime celkom iné problémy (pre
stup na strednú školu, nové lásky, iní priatelia), a tým 
pádom aj príprava zaujímavého a podporného prostre
dia na ich kluboch vyžaduje celkom iný prístup. 
Podali sme žiadosť o grant do Nadácie pre deti 
Slovenska a v grantovom programe Hodina deťom sme 
dostali 45 tisíc korún na projekt - Pomoc pri preklenutí 
krízového obdobia u dospievajúcich detí v náhrad
ných rodinách formou peer skupiny. 
Od septembra 2003 sa dospievajúce deti z náhradných 
rodín pravidelne raz za mesiac stretávajú pod vedením 
lektora Štefana Sarkózyho. 

Stretnutia si deti plánujú spolu s lektorom a pripravujú 
si témy, o ktorých chcú hovoriť, a dohadujú si voľno -
časové aktivity, ktoré majú spoločne raz za mesiac. 
Na kluboch sa stretáva 6 až 9 detí vo veku 12 až 18 rokov. 

Absolvovali spolu kino, silvestrovské korčuľovanie, kolky 
a iné aktivity. 
Táto podporná skupinka detí absolvovala víkendový 
pobyt bez rodičov na chate Zornička v Modre Harmónii, 
kde spolu s lektorom a jedným dobrovoľníkom zažívali 
dobrodružstvá bez rodičovského dohľadu. 
Spoločne s k lubom rovesníkov sa začali stretávať aj rodi
čia dospievajúcich detí, raz za dva mesiace sa stretávajú 
u jednej z rodín a riešia veľakrát napäté vzťahy medzi 
rodičmi a deťmi. Vzájomná komunikácia medzi rodičmi 
a deťmi je hlavná téma rozhovorov rodičov dospievajú
cich detí. 
Poslednou spoločnou akciou rodičov a detí tento škol
ský rok bude víkendový pobyt pre rodičov a dospievajúce 
deti v dňoch 18 až 20. júna v Senci. 
Tento klub dospievajúcich detí bude pokračovať aj v ďal
šom školskom roku a verím, že nám pribudne pár 
nových detí, ktoré si nájdu nové priateľstvá a skúsenosti 
v tejto skupine. 

Katarína Baraničová 
koordinátorka k lubu dospievajúcich detí v Bratislave 
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O M Y L 
M o h l o to byť takto: 
Bol raz jeden Mišo. V živote nemal veľa šťastia. Narodi l sa 
mame, ktorá ho pokladala za omyl. Nechcený omyl. Ale 
to Mišo nevedel. A tak sa spočiatku správal ako každé 
bábätko. Plakal, keď mal strach, aj keď bol hladný. To 
jeho mama nemala rada. Z toho k r i k u jej naskakovala 
husia koža. A tak pila ešte viac ako predtým, kým mala 
Miša. Najprv si len odskočila do obchodu. Pred obcho
dom postávali jej starí priatelia. Nechala sa pozvať na 
jedno fľaškové. Keď sa po niekoľkých hodinách vrátila 
domov, Mišo spal. Ešte nemal ani tr i mesiace, a už 
pochopi l , že plakať nepomôže. Lebo ak plačeš, nikto 
nepríde. Alebo ak príde, začne s tebou triasť tak silno, že 
ti na ručičkách a hrudníčku zostanú čierne podliatiny. 
Pre Miša, a vlastne aj pre jeho mamu, bolo vykúpením, 
keď si to na ročnej lekárskej prehliadke doktorka všimla. 
Keď ho ako 14 mesačného prijali do kojeneckého ústavu, 
bol podvyživený, vystrašený. Ale v očiach mal zvláštny 
vzdor, odhodlanie. Chuti lo mu, učil sa rýchlo. Pochopil, 
čo na ktorú tetu platí, ako získať drobné výhody. 
Tesne pred jeho tretími narodeninami ho prišiel navštíviť 
príjemný manželský pár. M a l i pekné auto a modrooké diev
čatko, ktoré si adoptovali pred piatimi rokmi. Mišo bol 
statný chlap a v testoch vykazoval známky nadpriemernej 
inteligencie. Taký by sa im hodil. Vyberali ho podľa papie
rov. Poznámku o tom, že sa presadzuje často i silou 
a pozornosť púta agresívnym chovaním, prehliadli. Veď 
v dobrej rodine, a oni dobrá rodina boli, potrebovali ešte 
syna. Takého, čo sa v svete nestratí. Ale Mišo nevedel, čo je 
to reprezentovať. Stal sa príčinou mnohých problémov. Tak 
ho po dvoch rokoch vrátili. Bol to omyl. Jeho šaty, jeho 
bicykel, jeho autodráhu dali na charitu. 
Mišo sa ocitol v diagnosťáku. M a l dve tričká, dvoje teplá
ky a zmätok v hlave. 

Začal sa počurávať. S nikým nehovoril, n ikomu neveril. 
Po pol roku prešiel mnohými testmi. V papieroch sa mu 
objavilo, že je agresívny, že si nevie vytvoriť vzťah a už 
vôbec nie ho udržať. M a l šesť rokov a v osobnej karte 
prognózu, že rastie pre kriminál. 
V Návrate o ňom vedeli. A v Návrate neveria, že život aké
hokoľvek človeka je omyl. Tak hľadali mamu, ktorá by do 
toho išla. Takú, ktorá pochopí. A našli Zuzanu. 
Zuzana nemá muža. Ale má túžbu, odhodlanie a lásku. 
Musela veľa urobiť, aby mohla mať Miša doma. Poznáme 
sa z videnia. Stretli sme sa na oslave Dňa detí. Mišo sa 
hneď spriatelil s Klaudiou. Spoločne skákali cez mláky 
a liezli na stromy. Za n i m i hlúčik rovesníkov a bezradní 
dobrovoľníci. Zuzana si vzdychla: „Mám ho doma od 
utorka. Toto sú jeho jediné nohavice." 
My máme plnú skriňu. Tak som ich pozvala k nám. Aj 
jeho novú priateľku K l a u d i u a jej dvoch súrodencov 
a otca Petra. Aspoň urobím poriadok v Maruškiných ve
ciach. Keď sme pred naším domom vystupovali z auta, 
moja Betka sa buchla. „Au," povedala automaticky. ,Ja 
som jej nič nespravila, prepáč," rovnako automaticky sa 
ozvala Klaudia. 
„Takto ona reaguje," vysvetľuje Peter Zuzane, „radšej ešte 

skôr, ako sa niektorý z dospelákov otočí a spýta sa: 
Klaudia, čo si jej urobila?" Zo zadného sedadla postupne 
vystúpilo 6 detí. Klaudia z opačného konca ako Betka. 
„To Mišo by jej povedal: Čo zabŕdaš? a šťuchol by do nej. 
A tí dospeláci by sa otočili a povedali mu: Mišo, ihneď sa 
ospravedlni Tak by sa ospravedlnil," s úsmevom povedala 
Zuzana. 

Zuzana, dnes poobede som ti volala, chcela som ťa 
počuť. A možno ti aj povedať pár skúseností, ktoré, ako 
„zlaté pravidlá" kolujú medzi nami, náhradnými rodič
m i . Neviem, či sa dá dopátrať, kto je ich autorom, ale 
mne samej pred časom pomohli . 
• Ak chceme, aby naše deti vedeli v živote odpúšťať, 

musíme sa o to pokúsiť predovšetkým my. Všetkým 
predošlým mamám našich detí. A prijať ich také, aké 
sú a aké byť vedia. Lebo oni sú súčasť histórie našich 
detí, a teda teraz i našej. 

• Je dobré dodržať „šestonedelie". Vek nerozhoduje. 
Mať pár týždňov na spoznávanie, nadviazanie blízkos
ti , uistenie, že ja som človek, ktorý sa nebude meniť 
a bude tu už nastálo. 

• Ak staršie dieťa príde do rodiny, je dobré nechať ho 
„prepadnúť". Odložiť školu, opakovať ročník. Lebo 
viac ako zameškaný rok je mať priestor na budovanie 
vzťahu (a to je veru často tvrdá práca) a ten je lepšie 
budovať cez príjemné zážitky spoločných výletov 
a záľúb, ako cez náročné školské povinnosti . 
Šikovnosť nerozhoduje. Veď môže chodiť napr. na 
šachový krúžok, alebo angličtinu. 

• Hovorí sa, že koľko času dieťa strávi v ústave, toľko 
potrebuje na „aklimatizáciu" v rodine. 

• Ústavné deti majú minimálne sebavedomie. Ich seba-
hodnotenie býva mizerné. Preto na každé napomenu
tie potrebujú dve pochvaly. Ak si ich nedokážeš 
vymyslieť (čo často nie je ľahké), musíš sa vzdať aj tých 
napomenutí. 

• Nie je ľahké získať dôveru človeka, ktorý sa toľkokrát 
sklamal. Pomáhajú jasné a zrozumiteľné pravidlá, 
rituály, hranice. A radšej čo najmenej: "Prečo si to uro
bil?" Lebo on nevie, nemôže odpovedať: "Lebo chcem 
zistiť, či ma aj tak budeš mať rada." 

• Buď opatrná pri používaní trestov. Niektoré z nich 
môžu byť spúšťačmi spomienok a obrán, ktoré prav
depodobne navždy zostanú tajomstvom, alebo sa ich 
budeš dozvedať len postupne. Každý trest by mal byť 
budujúcim, nie búrajúcim. 

• Buď v kontakte s niekým, kto to už preskákal. Prvý 
rok je najťažší. Problémy prídu. Je nevyhnutné nebyť 
sám. Lebo ak je človek sám, niekedy i „technické pro
blémy" sa mu zdajú neprekonateľné. 

Miško, držíme ti palce. Máš skvelú novú mamu. 
Odvážnu. A to je základný predpoklad, aby z teba vyrás
tol skvelý človek. Lebo ani ja neverím, že si omyl. 

Jana Michalova, Bratislava 
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Regionálni spolupracovníci 
V týchto dňoch sa v asociácii snažíme (okrem iného) o dve veci: 
1.posunúť myšlienku svojpomoci náhradných rodín do jednotlivých regiónov Slovenska 
2. uviesť do života webovú stránku ANR 

Aj keď zdanlivo to spolu nesúvisi, ide o to, že na stránke A N R by mali byť uvedení ľudia, ktorí sú ochotní otvoriť 
svoje rodiny pre vzájomnú pomoc a podporu medzi náhradnými rodinami v tom meste, v tom regióne, kde bývajú. 

Kto teda sú regionálni spolupracovníci A N R ? 

Aktivujú a monitorujú rodiny v jednotlivých regió
noch Slovenska. Pracujú ako dobrovoľníci. Asociácia 
sa snaží podporovať ich prácu krytím čo najväčšej 
časti nákladov spojených s prácou v regióne a pomo
cou pri získavaní prostriedkov na ich prácu priamo 
v regióne (náklady na internetové pripojenie, telefón, 
kancelárske potreby a poštovné). 
Spolupraconíkmi A N R sú skúsení náhradní rodičia 
(adoptívni, pestúnski i profesionálni). 
V danom regióne sú koordinátormi činnosti 
Asociácie náhradných rodín a služieb pre náhrad
né rodiny či žiadateľov o náhradné rodičovstvo na 
báze svojpomoci. 
Raz ročne sa stretávajú na víkendovom pobyte. 

O b s a h o m p r á c e r e g i o n á l n e h o s p o l u p r a c o v n í k a je: 

• Mať kontakt s náhradnými rodinami v regióne, zaujímať sa o ich problémy, obhajovať ich záujmy 
• Sieťovať či párovať rodiny s podobným problémom (napr. kontaktovať rodinu, ktorá menila priezvisko svojmu 

pestúnskemu dieťaťu s rodinou, ktorá sa rozhodla tiež požiadať o zmenu priezviska, alebo skontaktovať 
adoptívnu matku, ktorá kojila svoje adoptované dieťa s mamičkou, ktorá o tom uvažuje...) 

• Zverejniť svoje telefónne číslo na telefonické konzultácie pre náhradných rodičov a záujemcov o náhradné rodi
čovstvo 

• Otvoriť svoju rodinu návštevám žiadateľov o náhradné rodičovstvo, vytvoriť si sieť podobne ústretových rodín. 
Je zrejmé, že najviac relevantných informácii môže budúcim náhradným rodičom poskytnúť „podobná" 
náhradná rodina, (adopčná rodina bez biologických detí žiadateľom, ktorí nemôžu mať deti, „slobodná mamič
ka"- pestúnka inej osamelej žene...) 

• Mapovať sieť odborníkov v regióne (psychológ, odborní lekári, právnik, špeciálny pedagóg...) 
• Spolupracovať so subjektami pracujúcimi s náhradnými rodinami v danom regióne (štátna správa, miestna 

samospráva, mimovládne a cirkevné organizácie, detské domovy), udržiavať s n imi kontakt a vzájomnú komu
nikáciu. 

• Sprostredkovávať informácie, ktoré vďaka takýmto kontaktom spolupracovník nadobudne, iným rodinám, ale 
i subjektom v regióne. Predíde sa tak duplicite či naopak (aj vďaka medziregionálnej komunikácii na supervíz-
nych mesačných stretnutiach), môže byť iniciovaná nedostatková služba v regióne. 

• Iniciovať a podporovať vznik svojpomocných uzavretých skupiniek náhradných rodín. 
• V spolupráci s OZ Návrat koordinovať, alebo podľa svojich možností spolupracovať, alebo iniciovať vznik klubu 

náhradných rodín, kde by sa raz za mesiac stretávali náhradné rodiny, ale i všetci tí, čo majú záujem o náhradné 
rodičovstvo ( odborníci, študenti, žiadatelia). 

• Propagovať a objasňovať otázky spojené s náhradným rodičovstvom na verejnosti, poskytovať médiám potrebné 
informácie. 

Ak máte chuť a odvahu pridať svoje meno medzi tých, čo majú ochotu a kapacitu pomáhať, kontaktujte nás. 

Jana Michalova 
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Domov detí Ľubietová 
vydáva svoj Spravodaj. 
Z neho sa môžete dozvedi
eť, že i vďaka auditu Rady 
pre poradenstvo v sociálnej 
práci sa rozhodli predať 
budovu v Ľubietovej a zria
diť len malé servisné stre
disko s krízovým bytom 
v Banskej Bystrici. Držme 
im palce. 
Pobyt v Hronci, organizova
ný A N R a OZ Návrat, je už 
dlhší čas zaplnený. Napriek 
príspevku od MPSVR je 
rozpočet na pobyt v defici
te. Ak máte tip na prípadný 
sponzorský príspevok na 
tento tradičný pobyt 
náhradných rodín z celého 
Slovenska, kontaktuje pro
sím, Katku Baraničovú. 
Letný týždenný pobyt pre 
náhradné rodiny chystá aj 
OZ Domov v rodine (pozri 
strana 12). 
Tradičná medzinárodná 
konferencia International 
Foster Care Organisation 
(IFCO) bude v novembri 
v Prahe. Motto konferencie 
je: Žiadne dieťa nesmie zos
tať zabudnuté. Informácie 
na prague@ifco.info 
Na Art filme v Tren
čianskych Tepliciach bol 
uvedený aj poľský film 
Rozorvaný. Ako sa vyjadrila 
Elenka Vaňová, „povinné 
čítanie pre všerkých, čo pra
cujú a žijú s ohrozenými 
deťmi". A zároveň dobrý 
námet na diskusie. Máme 
v A N R na videokazete 
(a radi požičiame). 
Supervízna skupina odbor
níkov z regiónu sa vďaka 
Návratu stretáva raz za 
mesiac v Žiline. Najbližšie 
stretnutie bude 1.7., opäť 
nad konkrétnym prípa
dom. 

Žilinský Návrat chystá pra
covné stretnutie odborní
kov z Liptova, na ktorom by 
sa mali vzájomne informo
vať kto čo robí. 

Iba nevinný vtip? 

„Ten plot by potreboval natrieť," pomys
lela som si a o pár dní nato som sa už aj 
pustila do práce. 
Bude strieborný, rovnako ako rámy okien 
nášho domu, ako odkvapová rúra. 
A neskôr ho ešte kde-tu prizdobím žltou, 
teplou ako slnko. 
Konečne som sa po zdĺhavom očisťovaní 
dostala k samotnému natieraniu. Okolo 
mňa prechádzali rôzni ľudia. Študenti, 
dedkovia, deti v kočíkoch i túlavé psy. 
Viacerí mali potrebu sa prihovoriť, 
pochváliť, povzbudiť. Či iba hodiť 
poznámku typu: "Netreba vám pomôcť?" 
„Nie, ďakujem. Zvládnem to sama." 
Okolo prechádzala i nejaká postaršia 
žena s asi šesťročnou vnučkou. 
Zaregistrovala som, ako sa pani s vnuč
kou o niečom dohadujú. 
„Takže ty máš dedka radšej ako mňa?" 
Dievčatko prikývlo. 

„A keby dedka prešlo auto?" spýtala sa 
žena. 
„Potom by som mala mamičku," odpove
dalo pokojne dieťa. 
„A keby aj mamu prešlo auto?" pokračo
vala pani už podráždenejšie. 
„Ešte by mi ostal ocko," vynašla sa malá. 

„A čo keby...? 
Žena s dieťaťom sa vzdialili, a tak som 
otázku nedopočula. Meravo so štetcom 
v ruke som hľadela do prázdna. Čo spo
čiatku vyzeralo ako nevinný vtip sa 
postupne zmenilo na horor. Rozmýšľala 
som, kam až chcela táto „babička" v myš
lienkach doviesť svoju vnučku. K čomu 
to dievčatko dospelo? Čo všetko prebehlo 
jeho mysľou? Dostalo sa až k zúfalému 
zisteniu, že tam, na konci, keď všetkých 
jej blízkych prejdú autá, ostane beznádej
ne sama? Čo potom? 
Niekedy mám z nás dospelých pocit, že 
sme šialenci. Čo všetko sme ochotní kvôli 
samoľúbosti riskovať u svojich detí, vnú
čat? Do akých psychických stavov ich 
dostávame iba preto, že sami nie sme 
vnútorne vyrovnaní a potrebujeme doo
kola počuť: „Iba ty si najlepšia, teba 
chcem." 
Toto sa stalo obyčajnému dievčatku 
s obyčajnou rodinou. Má mamu, otca, 
babku, dedka... Napadá mi, čím všetkým 
musí prejsť dieťa, ktoré rodinu nemá. Ani 
mamu, nikoho. Aké otázky a od koho 
dostáva ono? Koľko výsmechu, ponižova
nia a utrpenia zažije? Pretože ono naozaj 
je na konci tej cesty. Samé, opustené, 
nešťastné. 

Monika Znamenáčková, Sečovce 

Nebyť sám | dvojmesačník o náhradnom rodičovstve | číslo 3 | ročník prvý | číslo pripravili Er ika Kremská a Jana Michalova (tel: 0905 435 
137) | Svoje príspevky posielajte na adresu Asociácia náhradných rodín, Pri Suchom mlyne 16, 811 04 Bratislava | anr@stonline.sk 

Redakčná a jazyková úprava Zuzana Mojžišova | layout Jana Sapáková | číslo graficky pripravila Beáta Staňáková | Vydáva a distribuuje A N R 
| Náklady na výrobu a distribúciu jedného čísla sú 25,- | Vychádza s prispením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny | Ak chcete pod

poriť vydávanie tohto časopisu, svoje finančné príspevky posielajte na číslo účtu 2665746017 -1100 | Registrované MK SR č. 3193/2004 | 
Pomôcť môže každý, aj keď nie každý príjme dieťa z detského domova do svojej rodiny. 

v čísle sú použité práce detí ZUŠ Sklenárova 

o
z

n
a

m
y

 

mailto:prague@ifco.info
mailto:anr@stonline.sk

