„Verím, že ak sa rodiny, v ktorých vyrastajú deti s akýmkoľvek znevýhodnením, spoja,
vytvoria rodičovskú silu, ktorá dokáže uskutočniť zmenu.“
O tom je presvedčená Mgr. JANA LOWINSKI, štatutárna zástupkyňa združenia
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

Sme hlasom našich detí
„Kto iný by mal byť hlasom môjho Lea, ak nie ja, jeho mama?!“ Takto si matka
sedemročného syna so zdravotným znevýhodnením sama odpovedá na otázku, prečo sa
vlastne začala občiansky angažovať. Bola to však aj skúsenosť, že aj zdravotne znevýhodnené
deti sa môžu vzdelávať a dajú sa pre ne vytvoriť podmienky, v ktorých dokážu fungovať
plnohodnotne spolu so zdravými rovesníkmi. Vďaka manželovi žije so svojou rodinou
striedavo na Slovensku a v Nemecku a malý Leo tam navštevoval materskú školu. Nemuseli
hľadať zariadenie, kde by sa ujali chlapčeka so zdravotným znevýhodnením. Zapísali ho do
škôlky najbližšej k ich bydlisku – a bolo celkom prirodzené, že je materiálne aj personálne
uspôsobená na to, aby ju mohlo takéto dieťa navštevovať.
„Ak to ide v zahraničí, prečo to nie je samozrejmé aj u nás?“ hovorila si Jana Lowinski
a pustila sa do zápasu o vytváranie lepších podmienok pre deti so znevýhodnením , ich
vzdelávanie a dôstojný život ich rodín. „Vďaka znevýhodneniu môjho syna som sa začala
učiť, ako napĺňať jeho potreby. Vďaka nášmu spoločnému životu v inakosti som nadobúdala
zručnosť i prax, ktoré som potom chcela zdieľať s ďalšími rodičmi. Vďaka súdržnosti
rodičovskej komunity, ktorá vznikala pri práci prvých poskytovateľov včasnej intervencie sme
potom dokázali spoločne pomenovať naše potreby a cez ne sa začala naša rodičovskoobčianska aktivita,“ rozpráva o ceste k Platforme rodín, ktorú dnes vedie. Silu vytrvať v tejto
neľahkej misií čerpá z vlastností, vypestovaných v profesionálnom športe, ktorému sa kedysi
venovala, aj skúseností z kariéry personálnej manažérky, ktorou bola pred narodením
synčeka. Naučila sa nevzdávať, ak sa niečo nepodarí na prvý raz a nebojí sa rizika, pretože
horšie je báť sa následkov toho, ak sa neurobí nič. V tejto dobrovoľnej práci sa našla, lebo jej
vrátila možnosť vlastnej realizácie popri starostlivosti o synčeka.
„Náš rodičovský občiansky aktivizmus sme začali a ešte stále robíme doslova v našich
kuchyniach, pri našich deťoch. Jedna z nás píše práve návrh správy pre Výbor OSN, druhá
popri tom nakŕmi cez sondu svojho syna, tretia paralelne cez telefón radí plačúcej mamičke,
ktorej dieťa prišlo na úrade práce o všetky kompenzácie kvôli prekročeniu príjmu spoločne
posudzovaných členov ich domácnosti,“ popisuje drobnú prácu, ktorej cieľom je uznanie
prirodzenej dôstojnosti detí so zdravotným znevýhodnením na Slovensku. Platforma rodín sa
usiluje o účinnejšie presadzovanie včasnej podpory rodinám, v ktorých vyrastá dieťa so
zdravotným znevýhodnením, najmä čo sa týka dostupnosti zdravotnej starostlivosti, včasnej
komplexnej stimulácie vývinu a spoločného vzdelávania všetkých detí bez nálepkovania. Jana
Lowinski aktuálne pracuje spoločne s ďalšími členmi Platformy na pokračovaní projektu Nič
o nás bez nás, v rámci ktorého koncom januára predostreli verejnosti webovú stránku
www.PlatformaRodin.sk.

