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Dnes je, žiaľ, bežné, že
seniori jeseňsvojhoživota
tráviaosamelo.Túžiapo
spoločnosti blízkych,po
rozhovoroch. JANKA
DANIŠOVÁ (31) v októbri
minulého rokuspustila
sociálnyprojekt
Vnučka.sk–Rodinapre
osamelýchseniorov.Snaží
sa senioromvytvoriťpocit
rodiny.

Vraj k spusteniu projektu
Vnučka.sk, ktorý je zame-
raný na osamelých senio-
rov, ktorým chýba rodinné
puto, vás inšpirovala vaša
babičkaAnka. Ako?
„Po skončení vysokej školy

som najskôr pracovala v ro-
dinnej firme u otca. Neskôr
som s kamarátkou Nikou
Mokráňovou, ktorá práve
končila na vysokej škole so-
ciálnu prácu, založila občian-
ske združenie. Organizovali
sme s finančnou pomocou
sponzorov tábory pre deti
z detských domovov, pomá-
hali sme aj útulkom pre zvie-
ratá. V tomto čase som sa in-
tenzívnejšie začala stretávať
aj s mojou babičkou Ankou,
s ktorou som začala navšte-
vovať jej menej pohyblivé ro-
vesníčky. Pomáhali sme im
s rôznymi domácimi činnos-
ťami, navarili sme im, upra-
tali alebo len tak posedeli pri
kávičke. Videla som, ako im
naša prítomnosť robí dobre,
ako vždy pookriali, že majú
spoločnosť.“
Kedy ste dospeli k roz-

hodnutiu, že začnete pôso-
biť ako „vnučka“ pre osa-
melých seniorov?
„Povestnou poslednou

kvapkou bolo stretnutie s pr-
vým 'adoptovaným' dedkom
Tiborom, ktorý chodieval zo
sídliskového bytu na návšte-
vu kmojej babičke. Bol priam
kúzelník pri práci so zemou
a celé dni vytváral najkrajšiu
záhradku v okolí s najchut-
nejším ovocím, zeleninou či
kvetmi. Jedného letného dňa
sme uvarili v záhrade kotlí-
kový guláš a rozprávali sme sa
o rôznych témach. Mesiac po
tomto stretnutí dedko Tibor
ako 76-ročný odišiel navždy
a ja som sa rozhodla aj z vďa-
ky k nemu urobiť pre senio-
rov niečo trvalé, z čoho budú
mať osoh najmä tí najbez-
brannejší, ktorých sa nemá
kto zastať, ochrániť ich, po-
radiť či tráviť s nimi čas.“
V októbri minulého roku

ste spolu Nikou Mokráňo-
vou spustili v Bánovciach
nad Bebravou sociálny pro-
jekt profesionálna vnučka.
Ako v skutočnosti váš pro-
jekt funguje?
„Keď som projekt spúšťala,

mala som na zreteli to, čo mi
vštepila babka. Tá i napriek
slabnúcemu vlastnému
zdraviu pomáha, kde sa dá,
každú chvíľu je u nejakej ro-
vesníčky, navštevuje kama-
rátky v domovoch pre seni-
orov, ako vychýrená kuchár-
ka uvarí, napečie na sviatky
pre kamarátky, niekedy ne-
chápem, ako to môže stíhať
a vládať. Hlbší význam tých-
to návštev som pochopila
z jednej vety, ktorú babka vy-
slovila: Janka, starému člo-
veku niekedy stačí prítom-
nosť druhého človeka. Túto
vetu pochopí len ten, kto za-
žil dlhšie trvajúcu opuste-

nosť, osamelosť, nepotreb-
nosť či nezáujemokolia.“
Takže vy si s nimi chodíte

poklebetiť ako vnučka
s babkou?
„Čas spolu trávime tak, aby

bol pre nich príjemný. Sú me-
dzi nimi aj takí, čo už naozaj
nikoho nemajú a ten pohľad
do žiariacej tváre, keď sa
stretneme, je neopísateľný.
Občas si opatrne aj zacvičíme,
mám certifikát fitnes tréner-
ky. Popíjame kávičku nad ro-
dinnými fotografiami, roz-
právame sa o živote, spo-
mienkach, ale aj plánoch. So
skupinoubabičiek smeboli na
hubách, rady spomínajú aj na
deň krásy, kde moje dve ka-
marátky kozmetičky celé do-
obedie babičky skrášľovali,
zaspievali sme si spolu a po-
trkotali ako ženy aj o témach,
ktoré radšej zostanú tajom-
stvom.
Čo si z tých stretnutí od-

nášate vyosobne?

„Múdrosť ich šedín je fas-
cinujúca, radi by ju niekomu
odovzdali ďalej, teší ich záu-
jem o nich, a preto zážitky so
seniormi publikujem s ich
súhlasom na webovej stránke
projektu www.vnucka.sk ako
aj na mojom facebooku Vnuč-
ka Janka. Mnohých seniorov
som naučila pracovať s výdo-
bytkami 21. storočia a komu-
nikujeme aj cez internet či fa-
cebook. Na sociálnych sieťach
sledujú príspevky, lajkujú,
komentujú. Takto sa myš-
lienka šíri aj za hranice SR
a začínajú sa ozývať aj ľudia
zo susedného Česka. Na we-
bovej stránke www.vnuc-
ka.sk som publikovala aj zau-
jímavú dlhodobú anketu
s otázkou Kde sa žije senio-
rom najlepšie, odpovede sú
ešte zaujímavejšie. Veď na-
zrite, prípadne zahlasujte.“
Koľko babičiek a deduš-

kov je aktuálne teda vašou
rodinou?

„Počet sa pohybuje ako ke-
dy, od desať do 25. Záujemcov,
ktorých sme zatiaľ nemohli
kladne vybaviť, sú však de-
siatky až stovky.“
Prečo? Nemáte dosť pro-

fesionálnychvnučiek?
„Oslovila nás už viac ako

desiatka potenciálnych záu-
jemkýň, s ktorými určite po-
čítame do budúcnosti. Zatiaľ
nemáme stabilne vyriešenú
otázku financovania projek-
tu. Sporadicky nás síce pod-
porujú miestne subjekty či
ľudia s dobrým srdcom, čo
však nestačí na prevádzku
'vnučiek' celoštátneho cha-
rakteru, tak aby to bolo ich za-
mestnanie.“
Zdôrazňujete, že to nie sú

vaši klienti, aj keď im po-
skytujete služby.
„Nemám vo svojom slov-

níku slovo klient. Sme roz-
rastajúca sa špeciálna babič-
kovsko dedkovsko vnučková
rodinka.“

Môžu sa do projektu pri-
hlásiť samotní seniori?
„Áno a aj sa hlásia. Ak bý-

vajú ďalej, napríklad na stred-
nom či východnom Sloven-
sku, komunikujeme hlavne
cez internet. Verím však, že
onedlho ich budem aj nav-
števovať tak, ako tých vmies-
te môjho bydliska a pôsobis-
ka.“
Podieľa sa senior finanč-

nenaprojekte?
„Nie. Celá služba vnučky

má sociálny charakter a ten
chceme aj do budúcnosti za-
chovať, preto hľadáme iné
formy financovania. V prípa-
de záujmu či už seniora, alebo
jeho rodiny o služby vnučky,
ktorí však bývajú ďaleko od
miesta pôsobenia Vnučky, je
možné prispieť občianskemu
združeniu na náklady dopra-
vy vnučky k seniorovi.“
Nedávno ste sa stretli so

štátnym tajomníkom mi-
nisterstva práce, sociál-

nych vecí a rodiny Ivanom
Švejnom, ktorý bol vaším
projektom nadšený. Po-
núklo vám ministerstvo aj
nejakúkonkrétnupomoc?
„Počas niekoľkých hodín

s pracovným tímom pána
Švejnu sme si odniesli mnoho
nápadov, ako projekt rozvíjať
dlhodobo tak, aby sa možno
jedného dňa stal prirodzenou
súčasťou života seniorov
v celej krajine. Zoznámili sme
sa s možnosťami financova-
nia, o ktoré sa určite hodláme
uchádzať, aby sme mohli byť
seniorom prospešné nielen
lokálne, ale aj celoštátne.“
Vy ponúkate aj možnosť

adoptovať si virtuálne osa-
melého seniora/ku, imobil-
ného alebo na lôžko pripú-
taného človeka.O čoby išlo?
„Inšpirovali sme sa v útul-

koch pre zvieratá, kde simôže
človek adoptovať virtuálne
zvieratko a prispievať naň
pravidelne.Tútomožnosťsme
začali ponúkať ako úplnú no-
vinku a ako jednu z možností
podpory seniorov – Adoptujte
si virtuálne starkého alebo
babičku, na ktorého môžete
zasielať finančnú podporu
nášmu občianskemu združe-
niu. Táto podpora bude vý-
hradne použitá iba pre dané-
ho seniora, či už vo forme na-
príklad zakúpenia výletu do
divadla, kultúrne podujatie,
úhrady posedenia pri káve,
potrebnej pomôcky, drobné-
ho darčeka, dopravy k nemu
a podobne.“
V posledné týždne ame-

siace sa vaše občianske
združenie dostáva do pod-
vedomia verejnosti. Akú
pomocby steuvítali?
„Vzhľadom na to, že služba

Vnučka.sk je poskytovaná ako
sociálna nezisková forma
dobrovoľníckej činnosti, naj-
viac nám pomôže akákoľvek
forma finančnéhodaru. Aj pár
eur pri pravidelnosti umožní
ďalším seniorom využiť služ-
by Vnučky. Pomôže nám aj
funkčnýmobil so SIM kartou,
tablet alebo notebook, ktorý
poskytneme seniorom na
spojenie so svetom cez inter-
net. Sú veľmi učenliví, komu-
nikujem cez facebook aj s 86-
ročnou babičkou, a na druhej
strane sú medzi nimi takí, čo
sú úplne odrezaní od spolo-
čenského diania.“

JarmilaHoráková © SME

Chýba vám vnučka?
Skúste náhradnú
Profesionálna vnučka Janka už naučila mnohých seniorov pracovať
s internetom či s facebookom. Na sociálnych sieťach lajkujú príspevky

Vnučka Jankas 85-ročnoupaniMáriou,bývalouučiteľkou, ktorá jeveľmivitálna,píšeknihy. FOTO – ARCHÍV J. D., VNUCKA.SK (2)

u Vizitka

Kto je kto

Mgr. JankaDanišová (31)
l Je absolventkou Vysokej školy

manažmentu v Trenčíne,
odbor znalostný manaž-
ment.

l Počas štúdia absolvovala
šesťmesačnú stáž v USA za-
meranú na politiku zamest-
nanosti.

l Najskôr pracovala v rodinnej
firme veľkosklad drogérie.

l Aktuálne je fitnes trénerkou
a profesionálnou vnučkou.

Mgr.NicoleMokráňová (26)
l Je absolventkou Vysokej školy

svätej Alžbety v Bratislave,
odbor sociálna práca.

l V projekte Vnučka.sk má na
starosti odbornú gesciu.

V záhradeu babkyAnky imspoločnosť robíMagduška. S Jankinoupomocoukomunikujúaj cez internet.


