Program podpory jednotlivcov v núdzi
2011/2012

Zhrnutie a obsahové vyhodnotenie programu O krok vpred
Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť k skvalitneniu starostlivosti o ľudí
s postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii a preto podporuje aktivity zamerané na
zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím alebo dlhodobo
chorých.
Zámerom programu O krok vpred je aj naďalej podporovať sociálne slabšie skupiny obyvateľstva,
najmä jednotlivcov s postihnutím a rodiny s deťmi postihnutými detskou mozgovou obrnou – DMO.
V snahe zefektívniť našu pomoc pokračujeme aj v tomto roku v spolupráci s ADELI Centrom, ktoré
poskytuje rehabilitačné programy pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu,
najmä deťom a dospelým postihnutými detskou mozgovou obrnou. V rámci našej partnerskej
spolupráce je našim zámerom podporovať žiadateľov v núdzi a prispievať im na liečbu v ADELI
Centre.
Rovnako pokračujeme v spolupráci s jazdecko-rehabilitačným centrom Lesan n.o., ktoré poskytuje
rehabilitačné programy v oblasti hipoterapie prostredníctvom hipoterapeutického jazdenia
a liečebno-pedagogických prístupov.
Ciele programu:
 prispieť k skvalitneniu života ľudí a detí s postihnutím
 umožniť sociálne znevýhodneným jednotlivcom absolvovať rehabilitačný program
 podporiť liečebné a rehabilitačné pobyty, ktoré pomôžu jednotlivcom so zmyslovým,
telesným alebo mentálnym znevýhodnením zlepšiť ich situáciu
Komu je program určený
Žiadosti o podporu môžu predkladať jednotlivci – fyzické osoby, ktoré majú záujem absolvovať
rehabilitačný program v ADELI Centre a sú to:



jednotlivec - fyzická osoba, ktorý sa už zaregistroval do ADELI Centra vyplnením
kontaktného formulára a má stanovený termín liečebného pobytu
jednotlivec – rodič dieťaťa, ktorý sa už zaregistroval do ADELI Centra vyplnením
kontaktného formulára a má stanovený termín liečebného pobytu

Žiadosti o podporu môžu predkladať jednotlivci – fyzické osoby, ktoré majú záujem absolvovať
rehabilitačný program v centre Lesan n.o. a sú to:




jednotlivec - fyzická osoba,
 ktorému hipoterapiu odporučil lekár (neurológ alebo ortopéd)
 ktorý sa už zaregistroval v centre Lesan a má dohodnutý konkrétny termín
realizácie hipoterapie
jednotlivec – rodič dieťaťa,
 ktorému hipoterapiu odporučil lekár (neurológ alebo ortopéd)
 ktorý sa už zaregistroval v centre Lesan a má dohodnutý konkrétny termín
realizácie hipoterapie

Suma k dispozícii
Celková suma určená na prerozdelenie v rámci spolupráce s ADELI Centrom je 26 000 EUR.
Jeden žiadateľ mohol získať príspevok na rehabilitačný pobyt v centre do výšky 2 000 EUR.
Celková suma určená na prerozdelenie v rámci spolupráce s centrom Lesan je 2 200 EUR.
Jeden žiadateľ m získať príspevok na hipoterapiu v centre Lesan do výšky 200 EUR.
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Príspevok bolo možné použiť len na financovanie rehabilitačného programu. Príspevok sa
nevzťahoval na platby za služby súvisiace s pobytom, ako sú náklady na ubytovanie, cestovné,
stravné a pod. Vybraným žiadateľom bol liečebný program uhradený priamo v v ADELI Centre a
centre Lesan. Príjemcom finančného príspevku je Adeli Centrum (26 000 Eur) a centrum Lesan
(2200 Eur). Obe centrá poskytnuté príspevky riadne zdokladovali záverečnou správou
a vyúčtovaním v roku 2011 pred spustením ďalšieho ročníka programu O krok vpred.
Posudzovaciu komisiu pre žiadosti v programe O krok vpred tvorili 2 zástupkyne Centra pre
filantropiu Mgr. Barbora Paulenová, Bc. Jana Fúseková , 2 zástupkyne z ADELI Centra Mgr. Miriam
Juhanesovičová a PhDr. Ľudovíta Hlobeňová a zástupkyňa centra Lesan, n.o. Mgr. Dana Struhárová.
Do uzávierky 20. októbra 2011 bolo predložených 123 žiadostí o príspevok na liečbu v ADELI
Centre. Posudzované boli všetky žiadosti. Hodnotiaca komisia navrhla a Správna rada schválila na
podporu 23 žiadateľov v celkovej sume 26 000 EUR.
Žiadostí o finančný príspevok na hipoterapiu do centra Lesan bolo do 20.októbra 2011
predložených spolu 30. 23 žiadateľov navrhla hodnotiaca komisia a Správna rada schválila na
podporu v celkovej sume 2 200 EUR.
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Prehľad podporených v programe O krok vpred - centrum Adeli, 2011/2012
Číslo
1

Meno žiadateľa
Bibiána Zlacká

KOMU je dar určený
Adela Zlacká

Obsah listu (anotácia)
Adela trpí DMO, ktorú pravidelné cvičenia a
rehabilitácie posunuli vpred, dokáže loziť po štyroch
a udržať sa na nohách.
Viktória je veľmi snaživá, po pobyte v Adeli centre
začína s dopomocou loziť, opakovaný pobyt by jej
pomohol ešte viac.

Výsledky pobytu
U Adelky sa zlepšili celkové motorické funkcie, všetky
cvičenia vykonávala aktívnejšie a došlo k celkovému
spevneniu svalstva.
Viktória lepšie drží hlavičku, zlepšil sa tonus horných a
dolných končatín, spevnil sa chrbátik. Celkovo je Viktória
živšia a lepšie uchopuje predmety.

2

Michaela
Varhaníková

Viktória
Varhaníková

3

Juraj Supek

Juraj Supek

Juraj má DMO, pobyt mu môže zlepšiť zdravotný
stav.
Martin trpí DMO, dokáže chodiť pomocou
ortopedickej pomôcky, ale chce zvládnuť chôdz aj
bez nej.
Adam má DMO, na kratšie vzdialenosti chodí s
pomocou francúzskych barlí, na dlhšie musí použiť
vozík.
Patrik trpí DMO a je odkázaný na vozík. Jeho snom je
postaviť sa na nohy.

Jurajovi sa uvľnili svaly na nohách, má ich pohyblivejšie a
viacej ich narovná.
Martin sa vďaka pobytu zlepšil v chôdzi. Sám dokáže prejsť
určitú vzdialenosť, čo je úspech, na ktorý dlho čakal.

4

Mária Prokešová

Martin Prokeš

5

Helena
Riečičiarová

Adam Riečičiar

6

Jana Urbanová

Patrik Urban

7

Ferdinand
Bolebruch

Ferdinand Bolebruch

Žiadateľ trpí DMO a má postihnutý pohybový aparát.

Jana Belicová

Alex Belicová

Alex má DMO, rehabilitácia v Adeli jej môže pomocť
viesť plnohodnotný život

Ferdinandovi sa zlepšila celková pohyblivosť, lepšie a ľahšie
dvíha nohy pri chôdzy a zlepšila sa mu stabilita pri státí na
mieste
Alex sa zlepšil svalový tonus a tiež ohybnosť a koordinácia
pohybov. Alex teraz dokáže samostatne sedieť.

8
9

Lucia Plachetková

Viktória Plachetková

Viktória má DMO a nechodí.

Viktórii sa zlepšil svalový tonus trupu a končatín, ľahko sa
zlepšili motorické funkcie a zlepšila sa tiež aj rovnováha.

10

Ing. Martina
Trebuľová

Hugo Halenár

Hugo má DMO a je na úrovni 3-masačného dieťaťa.

11

Renáta
Vandžurová

Zuzana Vandžurová

Zuzana vďaka Adeli napreduje a pobyt jej pomáha aj
po mentálnej stránke.

Hugovi sa znížila spasticita na celom tele, zlepšila sa
pohyblivosť končatín a zvýšil sa rozsah pohybu, najmä na
dolných končatinách.
Zuzke sa zlepšila psychika aj reč, znížili sa úľakové prejavy a
nastalo celkové zlepšenie motorických funkcií.

12

Mgr. Anna
Chynoranská

Richard
Chynoranský

Richard má DMO, pobyt v Adeli by mu stav zlepšil.

Adamovi sa uvoľnili skrátené šľachy, vyššie dvíha nohy a pri
chôdzy sa menej nakláňa do strán. Má voľnejšiu pravú ruku
a začal ju viac používať.
Počas rehabilitácie nastalo u Patrika zlepšenie, uvoľnili sa mu
dolné končatiny a zlepšili sa motorické funkcie.

Richardovi sa zlepšila pohyblivosť hlavne pravej strany. Znížil
sa svalový tonus a zlepšila sa celková hybnosť.

Prehľad podporených v programe O krok vpred - centrum Adeli, 2011/2012

Číslo
13

Meno žiadateľa
Ing. Slávka
Setteyová

KOMU je dar určený
Ing. Slávka
Setteyová

14

Jana Kusajlová

Adam Kusajla

15

Žaneta Jamrichová

Lukáš Jamrich

16

Lucia Harajová

Michal Haraj

17

Tatiana Iglaiová

Kvetoslava Iglaiová

18

Klaudia Gavendová

19

Zuzana
Gavendová
Mgr. Petra Faith

20

Marián Hrbáň

Maximilián Hrbáň

21

Denisa Hrbáňová

Alexander Hrbáň

22

Erika Ragulová

Dominik Ragula

23

Peter Mojžiš

Martin Mojžiš

Sofia Faith

Obsah listu (anotácia)
Slávka dostala náhlu cievnu mozgovú príhodu a do
dvoch hodín bola kompletne ochorená. Vďaka
pravidelným cvičenia a rehabilitáciám sa jej stav
zlepšil. Verí, že pobyt v Adeli jej pomôže zlepšiť
chôdzu a stabilitu.
Adam trpí DMO, každý pobyt v Adeli ho posunul
vpred pohybovo aj mentálne.
Lukáš je po operácií bedrového kĺbu. Postupne sa
jeho stav zlepšuje, ale potrebuje rehabilitáciu, ktorá
by mu pomohla k samostatnej chôdzi.
Michal sa sám posadí a stavia sa na štyri. Ďalšia
rehabilitácia ho posunie ďalej.
Kvetka má CKP a príznaky DMO. Je na úrovni 6
mesačného dieťaťa. Občas sa pretočí na bruško. Má
šancu, že pomocou Adeli bude napredovať.
Klaudia ma vrodenú vývojovú chybu mozgu a
potrebuje rehabilitácie.
Sofia má diagnostikovanú mikrocefaliu, nesedí bez
opory, nechodí a má slabé rečové prejavy.
Rehabilitácia v Adeli by ju posunula vpred.
Maximilán má DMO, mentálne je v poriadku, vie
samostatne stáť a chodiť s oporou. Po liečbe v Adeli
centre by možno vedel chodiť bez opory.
Alex má DMO, vie samostatne sedieť a je schopný
vertikalizácie. Terapia v Adeli by ho vedela posunúť
ďalej.
Dominik má DMO, po poslednej terapii dokáže
chodiť so štvorbodovými barlami.
Martin je ležiaci, pobyty v Adeli mu veľmi pomáhajú.

Výsledky pobytu
Slávke sa zlepšili motorické funkcie, počnúc hornými
končatinami, zápästím a dolných končatín. Čiastočne sa
zlepšila stabilita, chôdza a prenášanie rovnováhy.

Adamkovi sa výrazne zlepšila rovnováha, spevnili sa svaly a
stojí pekne s vystretým chrbátom. Podarilo sa mu urobiť
vyše 100 krokov.
Lukáškovi počas rehabilitácie spevnelo svalstvo, má dlhši
krok pri chôdzi, a jeho postoj je vzpriamenejší.
Miškovi sa spevnilo svalstvo a zvýšila sa celková obratnosť.
Kvetka sa lepšie udrží na brušku a rukách, spevneli jej svaly
na krku a chrbte, zlepšil sa svalový tonus a Kvetka je
vnímavejšia.
Klaudia sa pokúša loziť, je oveľa pohyblivejšia a zlepšilo sa aj
pretáčanie z chrbátika na bruško.
Sofii sa spevnilo svalstvo, lepšie sedí a je viacej všímavá.

Maximiliánovi sa zlepšila chôdza a stabilita, jemná motorika
a aj sústredenie sa.
U Alexa nastalo veľké zlepšenie v držaní tela a hlavne chrbta.
Po pobyte začal samostatne sedieť bez opory.
Dominikovi sa spevnilo svalstvo, uvoľnil sa mu chrbát a už sa
tak nehrbí. S oporou má pevnejšiu chôdzu a vie sa vystrieť.
Začal používať svaly, ktoré predtým nepoužíval.
Martin po pobytoch v Adeli centre stojí, chodí okolo
postieľky, hrá sa a lepšie reaguje.
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Prehľad podporených v programe O krok vpred - centrum Lesan, 2011/2012
číslo

Meno žiadateľa

Podporená
suma
95,70 €

Využitie daru

Daniela Kolínková

KOMU je dar
určený
Tomáš Kolínek

1
2

Zuzana Cagáňová

Oliver Cagáň

95,65 €

Príspevok na hipoterapiu v centre Lesan

3

Oliver
Martinkovič
Ella Trošková

95,65 €

Príspevok na hipoterapiu v centre Lesan

4

Mgr. Mária
Martinkovičová, PhD.
Martina Trošková

95,65 €

Príspevok na hipoterapiu v centre Lesan

5

Martin Jarik

Martin Jarik

95,65 €

Príspevok na hipoterapiu v centre Lesan

6

Ing. Tatiana Prnová

Tomáš Prno

95,65 €

Príspevok na hipoterapiu v centre Lesan

7

Helena Vlnková

Michal Vlnka

95,65 €

Príspevok na hipoterapiu v centre Lesan

8

Adriana Lampartová

95,65 €

Príspevok na hipoterapiu v centre Lesan

9

Jana Masariková

95,65 €

Príspevok na hipoterapiu v centre Lesan

10

Dušan Hanták

Lucia
Lampartová
Bianka
Masariková
Jakub Hanták

95,65 €

Príspevok na hipoterapiu v centre Lesan

11

Boris Jurík

René Jurík

95,65 €

Príspevok na hipoterapiu v centre Lesan

12

Róbert Gula

Katarína Gulová

95,65 €

Príspevok na hipoterapiu v centre Lesan

13

Soňa Homolová

Jakub Homola

95,65 €

Príspevok na hipoterapiu v centre Lesan

14

Marcela Trokanová

95,65 €

Príspevok na hipoterapiu v centre Lesan

15

Lenka Jursová

Karolína
Trokanová
Anton Macko

95,65 €

Príspevok na hipoterapiu v centre Lesan

16

Lenka Jursová

95,65 €

Príspevok na hipoterapiu v centre Lesan

17

Erika Javorková

Katarína
Macková
Dominik Túček

95,65 €

Príspevok na hipoterapiu v centre Lesan

18

Andrea Galková

Tomáš Galko

95,65 €

Príspevok na hipoterapiu v centre Lesan

19

Andrea Dašková

Daniel Daško

95,65 €

Príspevok na hipoterapiu v centre Lesan

20

Martina Kútna

Mário Kútny

95,65 €

Príspevok na hipoterapiu v centre Lesan

21

Hedviga Bohušová

Šimon Bohuš

95,65 €

Príspevok na hipoterapiu v centre Lesan

22

Vladimíra Paulovičová

Dorota Holíková

95,65 €

Príspevok na hipoterapiu v centre Lesan

23

Katarína Mažárová

Michal Mažár

95,65 €

Príspevok na hipoterapiu v centre Lesan

Príspevok na hipoterapiu v centre Lesan

Spolupráca s OZ Medzi nami
V roku 2012 Nadácia SPP pokračovala v spolupráci s občianskym združením Medzi nami, ktoré sa
snaží pomôcť sociálne slabším rodinám a rodinám s postihnutým členom preklenúť ich bezútešnú
situáciu. Terénou prácou, priamym kontaktom a návštevou ľudí a rodín v núdzi občianske združenie
overí situáciu rodiny, špecifikuje, čo konkrétne potrebuje a následne sa snaží získať finančné dary
na riešenie ich neľahkej situácie. Každý mesiac občianske združenie uverejňuje v časopise Nota
Bene konkrétny príbeh ľudí, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli v ťažkej situácii. Pri každom príbehu je
uvedené na čo konkrétne budú financie využité a ktokoľvek môže prispieť darom na uvedené číslo
účtu ľubovoľnou sumou.
Prostredníctvom spolupráce s OZ Medzi nami chceme aj my pomáhať viac adresne a konkrétne.
Počas roka 2012 Nadácia SPP podporila sumou 5000 EUR 5 rodín s neľahkými osudmi.
Spolupráca s OZ Medzi nami odbremenila Nadáciu SPP od administrácie a komunikácie
s podporenými rodinami. Finančný dar 3 800 Eur bol poukázaný na účet OZ Medzi nami. Združenie
formou darovacích zmlúv podporilo 3 vybrané rodiny. OZ Medzi nami riadne vyúčtovalo poskytnutý
dar Nadácii SPP do konca roka 2011. V spolupráci s OZ Medzi nami budeme pokračovať aj v 2012.
číslo

Meno
žiadateľa
OZ medzi
nami

Pre koho je
dar určený
Janka

2

OZ medzi
nami

Marianna

3

OZ medzi
nami

Daniela

900 €

4

OZ medzi
nami

Eva

900 €

5

OZ medzi
nami

Nicolas

900 €

1

Podporená
suma
1 200 €

1 100 €

Účel daru
Janka prišla po zápale mozgových blán o sluch, neskôr,
kvôli nádoru ako dvojročná prišla o pravé oko. Zrak sa jej
stále zhoršoval, v 18 rokoch sa zistilo, že nádor sa dostáva
aj k ľavému oku. Janka tiež absolvovala operáciu brušnej
dutiny. Teraz ju čaká chemoterapia.
Marianna je mamou trojročných dvojičiek Emky a Paľka.
Obaja majú DMO ťažkého stupňa, nechodia, nesedia,
nedržia hlavičky. S deťmi pravidelne rehabilituje, vďaka
čomu deti nemajú skrátené šľachy a vzhľadom na stupeň
poškodenia sú naozaj v skvelom stave. Poisťovňa jej
preplatí rehabilitačný pobyt v Dunajskej Lužnej dvakrát do
roka, ale ďalší pobyt si už nemôžu dovoliť. Deti vďaka
nemu napredujú a Marianniným snom je skúsiť Paľka
postaviť na vlastné nohy a Emka by sa mohla postaviť na
chodidlo a urobiť pár krokov s oporou.
Daniela trpí neurofibromatózou, nevyliečiteľnou
diagnózou, kedy sa vytvára sa množstvo nádorov. Daniela
má najväčší problém s 8cm nádorom pri kostrči, ktorý ju
doslova zablokoval a spôsobuje extrémne bolesti. Šancou
na zmiernenie utrpenia je hyperbarická komora v Adeli
centre, kam bude Daniela dochádzať.
Eva s 18 ročnou dcérou Patríciou podvodom zo strany
rodiny prišli v exekúcii o garzónku. Istý čas bývali
oddelene, mama u známej, dcéra u kamarátky. Podarilo
sa, aby mali spoločné bývanie, mesačný nájom je 300 eur.
Obe pracujú a tak môžu platiť prenájom. Príspevok od
Nadácie SPP pokryje tri mesiace prenajmu a mama s
dcérou nemusia platiť prenájom zo dsvojho príjmu.
Nicolas trpí výnimočnou metabolickou poruchou,ktorá
oslabuje srdce, zrak aj vzrast. Je niekde medzi
poloautistom a hyperaktívnym dieťaťom. Žije len s
mamou, ktorá je jeho opatrovateľkou, byvaju v prenajme
v Bratislave. Špeciálnu stravu p re Nicolasa misia
objednávať z Poľska, pretože u nás nie je dosptupná.

Podpora ad hoc žiadostí jednotlivcov v núdzi
Interný grantový program na podporu jednotlivcov v núdzi realizovala Nadácia SPP už od roku 2005
a jeho zameranie vyplynulo najmä z množstva žiadostí od ľudí, žijúcich v znevýhodnenej sociálnej
alebo finančnej situácii, ktorí sa obrátili na Nadáciu so žiadosťou o podporu. Počas 4 rokov tak bolo
podporených viac ako 470 ľudí v núdzi v celkovej sume viac ako 3,8 milióna Sk/ cca 126 000 EUR.
Napriek skutočnosti, že Nadácia SPP už nerealizuje interný grantový program na podporu
jednotlivcov v núdzi, počas rokov 2012 nám oslovilo množstvo ľudí a rodín so žiadosťou o pomoc
pri ich núdznej situácii. Žiadateľov sme listom alebo emailom informovali o zrušení interného
grantového programu a odporučili sme im program O krok vpred,
prípadne portál
www.ludialudom.sk, ktorý slúži na získavanie finančných príspevkov od darcov aj pre ľudí v núdzi.
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