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Je inklúzia detí so zdravotným znevýhodnením na Slovensku vôbec reálna?
Predstavte si, že chcete zapísa? svoje die?a do školy. Ale namiesto radosti máte v o?iach strach, pretože vašej
dcére pred 4 rokmi diagnostikovali cukrovku a o rok neskôr aj celiakiu. Aj napriek tomu, že ju chcete dosta? do
kolektívu zdravých detí, viete, že zdravotne oslabené deti nemajú rovnaké možnosti na vzdelávanie v našich
školách. Vanesska Jankulová má však š?astie a stane sa prvá?kou základnej školy v Novákoch, ale na Slovensku
ide skôr o svetlú výnimku, ako o pravidlo.
Každý z nás sníva o tom, že jeho die?a prežije krásny život, bude zdravé, úspešné a š?astné. No nie vždy sa to
podarí. Niekedy to okolnosti zariadia tak, že sa so vzniknutou situáciou musíme popasova? skôr ?i neskôr. Tak to
bolo aj v prípade pani Moniky Jankuly Duchkovej, ktorá sa nepriaznivé správy o zdraví svojej dcérky dozvedela až
ke? mala Vanesska dva roky a osem mesiacov. „V tehotenstve som nemala žiadne problémy, dcérka sa nám
narodila zdravá. Ani by mi vo sne nenapadlo, že pediatri?ka jej neskôr zistí diabetes mellitus I. typu,“ spomína
maminka Monika, ktorá sa dovtedy so žiadnym podobným ochorením v rodine nestretla. S manželom Michalom si
vtedy ešte nepripúš?ali, že ich Vanesska bude odkázaná na pichanie si inzulínu pravdepodobne po celý svoj život.
Kolísavá hladina cukru neveštila ni? dobré a aby toho nebolo málo, zistili jej aj celiakiu. Odrazu predstavovali tieto
dve diagnózy reálne problémy pre za?lenenie ich dcérky do predškolského a školského systému.
Mama a zdravotná asistentka v jednom
Každá mama chce pre svoje die?a to najlepšie. Lenže v takomto prípade nesta?í by? len mamou, ale aj celodennou zdravotnou asistentkou v jednom. Pani Monika sa preto dala na samoštúdium dcérkiných ochorení, aby jej dopriala tú najlepšiu starostlivos?. Jedna vec je
však teória a druhá je prax. „Knihy síce ve?a napovedia, no život vás nau?í. Aby ste odlíšili hyperglykémiu od hypoglykémie, musíte neustále sledova? prejavy die?a?a,“ vysvet?uje starostlivá mamina. Únava alebo malátnos? vám prezradia, že cukor v krvi kolíše. Vtedy
musíte ?o najskôr zmera? jeho hladinu a rýchlo reagova?. „Stalo sa nám, že sa cukor vyšplhal až na hodnotu 20, inokedy zas klesol aj na 2. Dnes už napríklad viem, že si musíme dáva? pozor najmä pri fyzických aktivitách Vanessky,“ dodáva pani Monika. ?asto meria
dcérke cukor pred telesnou výchovou alebo po nej, týka sa to aj tane?ného krúžku, kam chodí dcérka ozaj ve?mi rada. Šikovná mama sa nau?ila Vanesske dávkova? inzulín dvojakého typu v rozli?ných dávkach pod?a nameraných hodnôt cukru v krvi. Na za?iatku to bolo
aj pä?krát denne, aktuálne sta?ia štyri injekcie za de?, ke? nie je hodnota cukru privysoká.A ?o celiakia? S ?ou je spojený špeciálny a podobne prísny diétny režim, ako aj s cukrovkou. Obetavá pani Monika preto pripravuje dcérke vhodnú bezlepkovú stravu každý de?, aby
sa vyhli možným problémom.

Bude chodi? do škôlky a potom aj do školy?
Deti túžia po kolektíve a pani Monika túžila po tom, aby mohla jej dcérka chodi? do škôlky. O to vä?šia rados? mali doma, ke? sa to podarilo a z Vanessky sa stala škôlkarka medzi zdravými de?mi. Vä?šinou síce len na štyri hodiny denne, no detskú rados? jej to
nepokazilo. Zápisu do školy sa všetci obávali, ale ve?kú nádej im dala pani riadite?ka. Tá Vanessku na školu prijala, ke?že už jedno die?a s podobnou diagnózou v minulosti na ich škole študovalo. Pani Monika sa tešila a ke?že jej ni? nestálo v ceste, chcela sa vráti? do
predošlého zamestnania. „Dokonca mi vyšli v ústrety a súhlasili so špeciálnym pracovným režimom. Mohla by som tak Vanessku na obed zakaždým skontrolova?. S?ubný za?iatok ale prekazila kolísavá hladina cukru a dcérkin zdravotný stav. Problémom je, že pedagóg
nemôže prebera? zodpovednos? za zdravotný stav die?a?a, ak nie je zdravotne preškolený v danej oblasti. Aj ke? jestvujú školy, kde to do istej miery funguje, deje sa tak pri ve?kej vôli a odhodlaní samotného u?ite?a.“ Pani Monika si cení, že vedenie školy sa pokúšalo
nájs? k Vanesske asistenta na prekonávanie jej hendikepu. Spolo?ne sa snažili o to, aby chodila nielen na vyu?ovanie, ale aj do školského klubu. Prvým úspechom bola pani z tamojšieho úradu práce, avšak s minimálnymi skúsenos?ami na podávanie inzulínu. Monika jej
tak radila cez telefón, ako má pomôc? dcérke pri kolísaní cukru v krvi. Dá sa to však takto zvláda? dlhodobo?

Asistentka za 199 eur mesa?ne
Pani Monika sa musela rozhodnú?. Nechá Vanessku s pani, ktorá nevie o cukrovke takmer ni?, alebo sa vzdá práce? Zví?azila, samozrejme, dcérka a trávi s ?ou v škole štyri hodiny denne ako dobrovo?ná asistentka s mesa?ným príspevkom - príjmom 199 eur. Rodina je
tak odkázaná predovšetkým na zárobok manžela Michala. „Vieme, že Vanesska nie je jediná a je dobré, že sa o takýchto prípadoch kone?ne hovorí nahlas. Doprajme každému die?a?u bez rozdielu vzdeláva? sa v našom školskom systéme. Je ?as, aby štát vytvoril
podmienky pre za?lenenie zdravotne znevýhodnených detí do zdravého kolektívu. Nech nie je inklúzia len ilúziou,“ uzatvára pani Monika.

Inkluzívne vzdelávanie na Slovensku
Zavedenie modelu inkluzívneho vzdelávania môže podpori? skvalitnenie funk?nosti vzdelávacieho systému ako celku. Na tému poukazuje tohoro?ný dobro?inný Ples v opere spolu s Nadáciou pre deti Slovenska a s Koalíciou pre deti Slovensko, aby spolu prispeli k
riešeniu situácie detí, ktoré sú už na za?iatku svojho rozvoja oberané o primeranú šancu na vzdelanie. Hlavnou ambíciou je vytvori? program, ktorý významne prispeje k lepším a širším možnostiam vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením na Slovensku. „V
sú?asnom systéme je málo podpory pre školy, u?ite?ov, asistentov u?ite?ov, ale chýba aj podpora a pomoc samotným de?om so zdravotným znevýhodnením a ich rodi?om. Výsledkom spolupráce s Nadáciou pre deti Slovenska a s Koalíciou pre deti Slovensko, ale aj
mnohými odborníkmi bude program, ktorý zásadným spôsobom prispeje k zlepšeniu tohto alarmujúceho stavu,“ dodáva riadite?ka Plesu v opere, Andrea Cocherová. Netreba zabúda? aj na školských asistentov, ktorým chýba akáko?vek podpora a mnohokrát sa cítia ako
“osamelí bojovníci” v školách, podobne ako pani Monika. Tá verí, že de?om ako Vanesska svitá na lepšiu budúcnos?.
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