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Výlet, ktorý nebol len výletom

     V októbri sa skupina slovenských študentov s rôznym zdravotným postihnutím zúčastnila na krátkom pobyte v Bruseli, ktorý  bol vyvrcholením medzinárodného projektu ExchangeAbility. Predchádzali mu výmenné stretnutia v ďalších zapojených univerzitách. Projekt, ktorého sa organizačne ujala medzinárodná organizácia UNICA a financovala ho Európska komisia, sa venoval vytváraniu rovnocenných príležitostí štúdia v zahraničí pre zdravotne postihnutých v rámci študijných pobytov programu Erasmus. Jeho cieľom bolo zvýšiť počet ZP študentov, ktorí sa na takýchto pobytoch zúčastnia. Slovenskú skupinu tvorili študenti a ich asistenti Domča, Maťo, Lenka, Ivanka, dve Mišky a Elena Mendelová, vedúca bratislavského Centra podpory študentov so špecifickými potrebami. O tom, čo v Belgicku zažili, ale aj čo im to dalo do budúcnosti a k akým úvahám ich to priviedlo, sa viac dozvieme od Mišky a Dominiky.
     Keď Miška dostala túto ponuku, nezaváhala. Brala ju ako skvelú príležitosť, ktorú by nemala premárniť. Jej obavy z cesty sa rozplynuli hneď v aute cestou na viedenské letisko. Veselá a príjemná skupina sľubovala zážitok na celý život.
     Dominike sa obavy z letu prekonávali ťažšie. "Už týždeň predtým som sa strašne bála a zle spávala. Mal to byť môj prvý let a jeho termín sa nebezpečne blížil. Iste, bola som zvedavá, ako to v Bruseli vyzerá a akých nových ľudí stretnem, ale moja nervozita túto radosť dokonale prevalcovala. Na dohodnuté stretnutie som dokonca meškala. Neurobila som to naschvál, jednoducho som bola taká vystresovaná, že som radšej ani nepozerala na hodinky.“
     „Náš výlet sa začína v oblakoch. Zo zamračenej sychravej Viedne prilietame do jasného, slnečného Bruselu,“ píše vzletne Miška. Tak šup-šup na zem, správny výlet sa nezaobíde bez drobných komplikácií. Tie zaznamenala Dominika: „Na letisku sme dosť dlho čakali na batožinu. Stratil sa Lenkin vozík. Neskôr Lenku aj s Maťom posadili do miniautíčka určeného na pohyb po budove letiska. Ostatní sme išli po batožinu peši. A zase sme čakali. Napokon sme prišli do hotela a – zase sme čakali a čakali. Konečne ubytovaní! Ani sme sa nevybaľovali, rovno sme si na chvíľku ľahli do postele a odpočívali po vyčerpávajúcej ceste.“
     Súčasťou programu bolo, pravdaže, aj spoznávanie Bruselu. „Mesto bolo úžasné - historické uličky, preplnené útulnými malými kaviarničkami, radová zástavba dobových domčekov, veľa kostolov, ľudia z rôznych kútov sveta,“ postrehla Miška. „Toľko obchodíkov pokope s takým rozmanitým tovarom som ešte nevidela,“ dodáva Dominika a pokračuje: „Veď vieme, aký vzťah majú ženy k nakupovaniu. Maťo ako jediný muž našej výpravy si to teda riadne užil. Nakúpili sme plné náručia suvenírov - od pravých belgických čokolád, cez kabelky, dresy, magnetky, až po sošky cikajúcich chlapčekov. Táto socha, jeden zo symbolov Bruselu, bola neďaleko, tak sme si ju chceli ísť obzrieť. Boli sme sklamaní, že má iba 30 cm a nedá sa k nej dostať tak blízko, aby sme si ju mohli aj ohmatať. Naše malé roztrpčenie sme spláchli teplými nápojmi v kaviarničke.“
     Keď je už reč o symboloch, pre mnohých je symbolom Belgicka dobré pivo. Nevyhli sa mu ani naši cestovatelia. "Dobré, ale málo – to bolo heslo večera. Zdalo sa nám dosť čudné, že za "normálne" víno považujú Belgičania trojdecové," prichádza s novým poznatkom Dominika. Tá okrem svojho prvého letu zažila na druhý deň aj premiéru v metre. „Uf, ešteže Bratislava metro nemá, ani trošku sa mi nepáčilo. Jednoducho nemám rada podzemie."
     Zato v Parlamentáriu sa jej páčilo o to viac. „Ako "matfyzáčku“ ma zaujali najmä technické vymoženosti - audiovizuálny sprievodca s dotykovou obrazovkou v slovenčine. Bol na ňom skener obrázkových plôch, ktoré automaticky odomykali nové a nové funkcie sprievodcu. Na konci prehliadky som ho odovzdávala len veľmi neochotne. S tým by sa dali robiť čary!“
     A je tu ďalšia zastávka, ktorá sa v Bruseli nedá obísť: „Samozrejme, Atomium, veľká kovová molekula. Fascinujúca prehliadka. Len jedna účastníčka z Bulharska o ňu prišla. Medzi jednotlivými poschodiami prehliadky sme sa totiž pohybovali väčšinou eskalátormi, čo sa nepáčilo jej vidiacemu psíkovi. Má z nich fóbiu. Nikto ho tam nedokázal dostať ani na rukách, tak na nás museli čakať dole, čo ma naozaj mrzelo,“ opisuje ďalšie a ďalšie zážitky Dominika.
     Hlavným bodom celej tejto cesty však bolo medzinárodné stretnutie. „Malo skvelú atmosféru. Premietali sa filmy o hendikepovaných študentoch, ktorí už vďaka programu Erasmus študovali v zahraničí, alebo sa nejakým spôsobom podieľali na prebiehajúcom projekte. Krátke šoty sa striedali s rozhovormi s aktérmi z filmov a s inými osobnosťami večera. Pre mňa sú to naozaj osobnosti. Obdivujem ich silu, že aj napriek hendikepu sa odvážili vykročiť do cudzieho sveta. Ukázali nám ostatným, že to ide. Až raz príde môj čas, verím, že aj vďaka týmto zážitkom budem natoľko odvážna a silná, že smelo vykročím do neznáma a dokážem svetu, že aj keď som znevýhodnená, viem sa naplno chytiť svojej šance," uzatvára svoje rozprávanie Dominika.
     Aj Miške dal tento výlet viac ako len turistické zážitky: „Možnosť spoznať úžasných ľudí, ktorí dostali do vienka menej zdravia ako ostatní, ale napriek tomu sú usmievaví, v dobrej nálade, plní životnej energie a odhodlania, ktoré mnohým zdravým chýba. Svoje zdravotné postihnutie už dávno neberú ako prekážku, ale ako výzvu, s ktorou sa musia popasovať. Nezanevreli na svet, naopak, snažia sa ešte viac absorbovať a spoznávať jeho krásy a tešiť sa z maličkostí. Toto poznanie ma naplnilo silou, že v tom nie som sama, našla som si kamarátov, ktorí sú na tom podobne a môžem sa na nich hocikedy obrátiť. Aj keď mi možno nebudú vedieť pomôcť, určite sa o to pokúsia. Naučila som sa, že sa treba aj so svojím hendikepom prezentovať pozitívne.
     Okrem tohto hlavného poznania a pocitu som získala veľa rôznych skúseností na nezaplatenie - orientácia na veľkých európskych letiskách, práca s mimikou, aby mi ľudia lepšie rozumeli... zistila som, s akými prekážkami sa dennodenne stretávajú vozičkári či nevidiaci, aj to, že nevidiacich nestačí upozorniť len na schody, ale treba dodať, či idú hore alebo dole.
     Po návrate domov som sa začala zamýšľať nad tým, ako vnímajú zdraví ľudia zdravotne postihnutých. Niektorí ich berú ako trpiteľov, ktorých život za nič nestojí a majú voči nim predsudky. Iní zase pociťujú ľútosť a v obave, aby nekonali nesprávne, sa im vyhýbajú. Najviac im môžu dať, ak im dokážu dať pocit rovnocennosti, poskytovať rovnaké pracovné a spoločenské príležitosti. Aj moja babka sa pri prezeraní fotografií z Bruselu začudovala, načo tam chodia aj nevidiaci, čo z toho majú, keď nič nevidia. Jej nevhodná reakcia by sa možno dala ospravedlniť vysokým vekom, ale viem, že podobné názory nie sú ojedinelé. Myslím si, že diskriminujúce názory a postoje v modernej spoločnosti už dávno nemajú čo robiť.“

Michaela Briatková, Dominika Balabánová
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-Tak vám poviem:-
Ty, ja, on či vy - zdravo poverčiví?

-Po treťom poháriku:-
Môže konzumácia maku spôsobiť pozitívny výsledok drogového testu?
Prečo fajčiarom marihuany škvŕka v bruchu?
Dá sa vlas použiť na drogový test?
Vylieči pohárik bourbonu prechladnutie?

-Tip na knihu:-
Ilona Borská: Vo štvrtok budeme dospelí

Tri chyby (Súťaž)
Inzerát
Ste výnimočný človek? (Test)

