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STAROBA OČAMI RADOSTI 

Štátne deti na jednej lodi?

Pomáhať sa má



jich síl a možností. Počas zimných veče-
rov ženy driapali perie, muži rozprávali 
príbehy, šúpali spoločne kukuricu... Deti 
žili v kontexte širších rodinných vzťahov, 
vrátane vzťahov k starým rodičom. 

Starí a osamelí
 Dnešná situácia je odlišná, pretože 
spolužitie generácií sa postupne vytráca. 
Má to samozrejme plusy aj mínusy, kaž-
dopádne je však dobré vedieť, že podá-
vanie si rúk, otvorenosť vo vzťahoch má 
veľký zmysel. Nie je možné prehliadnuť 
ani to, že súčasné demografické ukazova-
tele začínajú „biť na poplach“. Typické 
javy vyspelých krajín sveta, akými sú: 
„...klesajúca pôrodnosť, znižovanie úmrt-
nosti, zvyšovanie strednej dĺžky života, 
nárast skupiny veľmi starých ľudí, nárast 
indexu feminity (pomer žien k mužom)” 
(Hegyi, Krajčík, 2009) prinášajú celý rad 
problémov a mobilizujú ľudí k úvahám a 
riešeniam v rôznych oblastiach života. 
 Starnutie populácie sa ako demogra-
fický trend začína prejavovať aj u nás naj-
mä nárastom percentuálneho podielu star-
šieho obyvateľstva v celkovej populácii. 
Demografické ukazovatele v Slovenskej 
republike sú veľavravné. K 31.12.2008 
obyvatelia nad 65 rokov tvorili 12,09 % 
z celkového počtu obyvateľov. Z roka na 

rok stúpa priemerný vek obyvateľstva, 
napríklad v roku 2001 bol priemerný vek 
populácie 32,2 a už v roku 2008 to bolo 
38,3 roka. Do roku 2025 sa očakáva zvý-
šenie priemerného veku až na 42 rokov. 
(Hegyi, Krajčík, 2009) 
 Dĺžka veku však nie je jediná charak-
teristika starnúcej populácie, stále viac sa 
hovorí o kvalite života starých ľudí a táto 
téma zasahuje aj zdravotnú a sociálnu sta-
rostlivosť. Tie sa v praxi častokrát prelí-
najú. O kvalite života starého človeka ne-
rozhoduje iba akútne ochorenie, na ktoré 
sa práve lieči, ale aj početné nešpecifické 
komplikácie – tzv. geriatrické syndrómy, 
akými sú napríklad sociálna izolácia, má-
lopodnetné prostredie, dysfunkcia rodiny, 
násilie voči starému človeku a iné. V star-
núcej spoločnosti sa čoraz väčším problé-
mom stáva sociálna izolácia a osamelosť 
starých ľudí. Osamelí seniori, ktorí sú čo-
raz pasívnejší v sociálnych interakciách, 
sú náchylnejší na depresie, ľahšie ocho-
rievajú a súbežne so stratou chuti do živo-
ta predčasne zomierajú. 

Centrum pre medzigeneračné 
vzdelávanie

 V USA v štáte Washington, v meste 
Seattle, sa nachádza Centrum pre me-
dzigeneračné vzdelávanie (Intergenera-
tional Learning Center), ktoré oživuje 
prirodzené premostenie generácie detí a 
starých ľudí. Je prísľubom niečoho pek-
ného, sviežeho, dokonca aj dojemného. 
Materská škola a domov dôchodcov sa 
prevádzkujú v spoločných priestoroch, 
aby sa malé deti a starí ľudia navzájom 

Človek sa narodí do vzťahu. Do teplej náruče, prijatia, bezpečia, ale 
občas aj bolestivého odmietania či nevšimnutia. K biologickému prežitiu 
na počiatku života je nevyhnutná aspoň minimálna miera prijatia a 
fyziologického zabezpečenia zo strany inej osoby. Bez nej by novorodenec 
neprežil. Podobne je to aj so starými ľuďmi, ktorí už nevládzu, sú chorí a 
osamelí a na ktorých platí ľudové prirovnanie „staroba – druhé detstvo“. 

STAROBA – ETAPA ŽIVOTA OČAMI RADOSTI 

Pokračovanie na s. 3
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 V ľuďoch je neraz zakotvená predsta-
va o starobe, ktorá je plná starostí, bolestí 
a smútku z „odchádzania“. Takmer au-
tomaticky sa spája s chorobami, liekmi, 
návštevami lekárov, s opaterou, ktorú 
nie vždy dokážeme zabezpečiť v domá-
com prostredí. Domovy dôchodcov vtedy 
môžu byť výborným riešením, avšak nie 
vždy sa zaobídu bez pocitov viny tých, 
ktorí starých ľudí „odkladajú“. 
 Občas sa zdá, že v nás pretrváva ste-
reotypné uvažovanie o starobe a o tom, 
že pobyt seniora v domove dôchodcov je 
nutným zlom, ktorému treba predchádzať 
zo všetkých síl. Ukazuje sa, že takéto na-
zeranie je možné oživiť a tiež je možné 
zmeniť paradigmu cez konkrétne riešenia, 
ktoré nestoja ani veľa námahy, ani veľa 
peňazí. Stačí použiť dobrý nápad, ktorý 
pramení z toho, čo život prirodzene po-
núka. Premostiť životy detí, mladých a 
starých ľudí. Možno aj cez vlastné skú-
senosti a zážitky z detstva si dokážeme 
predstaviť prirodzené medzigeneračné 
premostenie, ktoré nikto nezdôrazňoval, 
pretože to bolo úplne prirodzené. V čase, 
keď zvyky a tradície rodinného spoluži-
tia ešte fungovali, sedávali pri rodinnom 
„ohni“ deti, ich rodičia aj starí rodičia. Do 
jednotlivých činností a prác okolo domu 
sa prirodzene zapájal každý podľa svo-
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zbližovali, obohacovali a vzdelávali sa. 
Okrem toho aj preto, aby zažívali radosť, 
voľnosť a slobodu. Veľa seniorov sa totiž 
stáva osamelými práve vtedy, keď sa na-
sťahujú do domova dôchodcov, čo môže 
mať za následok pokles ich mentálnych a 
fyzických kapacít.
 Pod názvom Present Perfect spustili 
program za asistencie skupiny starých ľudí 
a tuctu detí predškolského veku. Centrum 
navštevujú 5-ročné deti, ktoré sa denne 
stretávajú so starými obyvateľmi domo-
va dôchodcov a spoločne si organizujú 
čas. Program odzrkadľuje, ako vplývajú 
na seba deti a starci, teda tí, ktorí sú una-
vení, chorí, osamelí, majú obmedzenia v 
pohybe, sú nedoslýchaví a iba čakajú, aby 
sa s nimi konečne niečo udialo. S deťmi 
sa stretávajú každý deň a ich stretnutia sú 
radostné. Svedčí o tom aj video, ktoré je 
verejne dostupné na internete a z ktorého 
je zrejmé, že deti pristupujú k starým úc-
tivo, trpezlivo a bez predsudkov. Napriek 
veľkému vekovému rozdielu  seniori a 
deti celý čas vedia spolupracovať a rozu-
mejú si. Z filmu jednoznačne vyplýva, že 
táto sociálna interakcia prospieva nielen 
staým ľuďom, ale aj deťom. Chlapček 
menom Max napríklad veľakrát zopakuje 
svoje meno nedoslýchavému pánovi, zno-
vu a znovu, až kým to starý pán presne za-
počuje a zopakuje. Chlapček kvôli tomu 
nie je frustrovaný ani netrpezlivý. Video 
nakrútil v školskom roku 2012/2013 Evan 
Briggs, profesor Univerzity v Seattle s 
cieľom, aby vzbudil záujem spoločnosti 
o problémy starých ľudí. Chcel upozor-
niť na ich sociálnu izoláciu a motivovať 
kompetentných k vytváraniu podobných 
podporných programov. Podľa Briggsa 
sa obyvatelia domova dôchodcov v prí-
tomnosti detí úplne zmenia. Pred ich prí-
chodom sa javia tak, že iba prežívajú, nie-
kedy aj zaspia, no len čo dorazia deti na 
spoločný výtvarný či umelecký program 
alebo aby spoločne pripravili sendviče 
pre bezdomovcov, starci doslova ožijú. 
Názov filmu „Present Perfect“ odkazuje 
na krátkosť času, ktorú majú k dispozícii 
životom skúsení starí ľudia a deti stojace 
na počiatku svojich životov.  

Program pre študentov 
 V Dánsku bol realizovaný iný projekt 
na zmiernenie negatívnych sprievodných 
javov starnúcej generácie. Nápad sa zro-
dil vtedy, keď riaditeľka Humanitárneho 
domu pre dôchodcov v Deventer Gea 
Sijpkes započula sťažnosť istého študenta 
na zlé životné podmienky a hluk na škol-
ských internátoch. Sijpikes spolu s ne-
spokojným študentom vytvorili výmen-
ný program, do ktorého sa zapojilo šesť 

študentov z okolitých univerzít Saxion a 
Windesheim. Študenti dostali bezplatné 
bývanie v apartmánoch v Humanitárnom 
dome, kde žilo 160 seniorov. Museli spl-
niť jedinú podmienku, tráviť aspoň 30 
hodín mesačne s obyvateľmi domova a 
kontaktovať sa s nimi tak, ako to robia 
„dobrí susedia“. Študenti mali povolený 
voľný pohyb v priestoroch aj vychádzky, 
ale nesmeli seniorov vyrušovať alebo im 
byť na príťaž. Podľa riaditeľky Humani-
tárneho domu G. Sijpkes mali študenti 
mnoho aktivít so seniormi, napríklad spo-
ločne oslavovali narodeniny alebo sledo-
vali športové podujatia, ale ich najdôleži-
tejšia úloha bola v tom, že starým ľuďom 
ponúkli spoločnosť vtedy, keď upadali do 
depresie a smútku. Zmierňovali tým ich 
izolovanosť a odpojenosť od vonkajšie-
ho sveta. Podobné programy existujú aj 
v Lyonse vo Francúzsku a  v Clevelande 
v Ohiu. Obdobný program, ktorý začal v 
Barcelone koncom dvadsiateho storočia, 
sa do dnešných dní rozšíril do dvoch de-
siatok španielskych miest.
 Nemáme vedomosť o tom, že by na 
Slovensku fungoval podobný dlhodobý, 
komplexný a ucelený program, ktorý by 
každodenne zabezpečoval stretávanie 
predškolákov alebo študentov so starými 
ľuďmi v domovoch dôchodcov. Celkom 
iste by sa našlo množstvo materských a 
základných škôl, ktoré spoločne organi-
zujú rôzne programy a činnosti s obyva-
teľmi domovov dôchodcov, no sú skôr 

krátkodobé a neponúkajú priestor na 
hlbšie zbližovanie sa malých a starých 
ľudí. Máme vedomosť o tom, že niekto-
ré materské školy pozývajú starých ľudí 
z domovov dôchodcov, aby deťom pred 
spaním prečítali rozprávku.
 Možno práve takéto aktivity môže-
me považovať za začiatok rozpoznáva-
nia potreby starých ľudí zdieľať sa, cítiť 
sa užitočný a potrebný. Zároveň sa tým 
v deťoch predškolského veku posilňuje 
výchova k hodnotám a istá empatia voči 
starým ľuďom. Deti predsa nemajú byť 
prečo izolované od skutočného života, v 
ktorom sa žije a aj umiera. V takomto pre-
pojení je celkom iste obrovský potenciál 
a sila. Zobúdza v ľuďoch hodnoty, ktoré 
pomaly vymierajú – úctu, vzájomnosť a 
slobodu vo vzťahoch. Obdobu programu 
Present Perfect či programu pre študentov 
vysokých škôl by celkom iste stálo za to 
realizovať aj u nás. 

Lívia Lozsi

Použitá literatúra:
Present Perfect Trailer. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=6K3H2VqQKcc
Humanitárny dom pre dôchodocov ponúka 
bezplatné bývanie pre študentov. URL: 
http://www.pbs.org/newshour/rundown/
dutch-retirement-home-offers-rent-free-
housing-students-one-condition/
Hegyi, L., Krajčík, Š. 2010. Geriatria. 
Bratislava: HERBA, s.r.o, 2010, ss. 17- 43.
ISBN 978-80-89171-73-6.
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ŠKOLA NA INÝCH PRINCÍPOCH
Sloboda, viera v múdrosť a zodpovednosť dieťaťa či partnerský vzťah 
medzi žiakmi a učiteľmi v škole sú témy, ktoré roky rozdeľujú ľudí v 
školstve. Napriek tomu, že naše inštitúcie nie sú naklonené vzniku 
alternatívnych škôl, je stále viac učiteľov a rodičov, ktorí volajú po 
slobode, demokracii či veľkých zmenách v školskom systéme. 

 Preto začínajú vznikať malé komu-
nitné školy s pár žiakmi, ktoré vedú za-
nietení učitelia a dokonca je stále viac 
rodičov, ktorí volia pre svoje deti radšej 
domáce vzdelávanie, ako ich umiestnenie 
do tradičných škôl. To, že existuje cesta, 
ako deťom dopriať v škole slobodu, spo-
kojnosť, radosť a vychovať z nich zodpo-
vedných ľudí, dokazuje jedna výnimočná 
škola v Anglicku, ktorá funguje bez veľ-
kých zmien už takmer 100 rokov.
 Keď Alexander Sutherland Neill v 
roku 1921 spoločne so svojou manžel-
kou zakladal experimentálnu internátnu 
školu, bol už známym radikálnym peda-
gogickým teoretikom a jeho pohľad na 
výchovu a vzdelávanie bol prelomový, 
odvážny a inovatívny. Čím bola jeho 
vízia ideálnej školy významná a nová? 
Dal si za cieľ prispôsobiť školu deťom, 
odmietal nútiť deti prispôsobiť sa škole. 
Výuka bola dobrovoľná, hra povolená a 
bez obmedzení, všetci boli rovnocenní, 
sloboda bola najvyššou hodnotou, dôraz 
sa kládol na emócie a ich slobodné vyjad-
rovanie. Na moralizovanie, poučovanie, 
autoritárstvo či trestanie tu nebolo miesto. 
 Hra je základným prvkom Summer-
hillskej školy a deťom je umožnené slo-
bodne sa hrať tak dlho, ako potrebujú a 
to v prostredí lásky a porozumenia. Má 
to však byť hra voľná, neriadená, bez 
časového obmedzenia a pevne stanove-
ných pravidiel, a to nielen s hračkami, ale 
aj so skutočnými predmetmi. Pre deti je 
tou najdôležitejšou činnosťou rozvíjajú-
cou fantáziu a podľa Neilla by deti od nej 

nemali byť nasilu odtŕhané. Z detí, ktoré 
sa dostatočne a bez obmedzenia v detstve 
hrajú, vyrastajú vyrovnaní dospelí a nao-
pak, z detí, ktoré nemajú možnosť slobod-
ne sa vyhrať, vyrastú nezrelí jedinci. 
Učenie prichádza na rad až po hre a je vý-
sledkom dobrovoľného rozhodnutia die-
ťaťa. Vynucovanie učenia či čohokoľvek 
z pozície autority nie je správne. Dieťa 
by nemalo robiť nič, pokiaľ nedospeje k 
názoru – svojmu vlastnému názoru, že by 
to urobiť malo. Podľa Neilla je pre deti 
dôležité naučiť sa písať, čítať a počítať, 
všetko ostatné, čím by mali byť obklo-
pené, by malo byť náradie, hlina, šport, 
divadlo, farby a sloboda. Je aj proti tomu, 
aby bolo učenie odľahčované hrou a hro-
vými prvkami. Nemá strach, že by sa die-
ťa nechcelo učiť a bolo lenivé. Podľa jeho 
slov to, čo mnohí rodičia a učitelia u detí 
nazývajú lenivosťou, je buď nedostatok 
záujmu alebo nedostatok zdravia.
 V Summerhille vládne sloboda, nie 
však svojvôľa a ani tu deti nežijú bez 
pravidiel, pretože ich potrebujú a majú 
radi. Kontrola a určovanie pravidiel je 
vždy v rukách komunity, nie iba učiteľov 
alebo vedenia školy. Sila komunity učí 
deti zdravým vzťahom, vzájomnému reš-
pektovaniu aj zdravému sebapresadeniu. 
Všetky deti aj zamestnanci školy sa pravi-
delne schádzajú na spoločných schôdzach 
a spoločne riešia všetky záležitosti týka-
júce sa spoločného života a disciplíny. 
Prijímanie pravidiel býva schvaľované 
hlasovaním.
 Nakoľko do Summerhillu častokrát 

prichádzali aj deti s rôznymi emocionál-
nymi problémami či poruchami správania 
a učenia, Neill v škole v jej začiatkoch pô-
sobil aj ako psychológ a psychoterapeut 
a dával žiakom tzv. „súkromné lekcie“. 
Boli to stretnutia, na ktorých sa s deťmi 
rozprával o rodinných záležitostiach, se-
xuálnom živote či problémoch v škole. 
Túto formu terapie však po čase zrušil, 
nakoľko prišiel na to, že nie je vhodné byť 
deťom učiteľom a zároveň psychológom 
a zistil tiež dôležitú vec, a to, že im ani 
tak nepomáha jeho terapia, ale liečivý je 
pocit slobody, ktorý majú možnosť v jeho 
škole zažívať. Terapia môže mať podľa 
jeho slov pozitívny vplyv iba v prípade, 
že je terapeut zástancom slobody a dieťa 
cíti, že je na jeho strane. Zaujímavý je tiež 
jeho názor na príčiny problémového sprá-
vania detí. Neill tvrdí: „V deťoch nie je 
žiadne zlo, sú tu iba problémoví rodičia, 
problémoví učitelia a problémové školy, 
čo dohromady vytvára problémové deti. 
Problémové dieťa je nešťastné dieťa. Ne-
ustále bojuje samo so sebou a výsledkom 
je, že nakoniec bojuje proti celému sve-
tu.“ Týmto deťom, ktoré prichádzali a pri-
chádzajú do Summerhillu, sa po čase darí, 
majú možnosť a priestor ventilovať svo-
je emócie, zažijú tu pocit prijatia, nie sú 
hodnotené, nie sú terčom moralizovania, 
ale partnerského jednania. Tento prístup 
plný lásky a láskavosti lieči.
 Summerhill už dávno nie je experi-
mentálnou školou a ukazuje cestu, akou 
môžu deti vyrásť v slobodné šťastné by-
tosti, ktoré poznajú sami seba a svoje 
možnosti, sú schopné sa presadiť, ale aj 
rešpektovať iných, majú zdravý vzťah ku 
svojmu telu, svojej sexualite, sú schopné 
sa rozhodovať, niesť za svoje rozhodnutia 
zodpovednosť a naplno prežiť svoje pri-
rodzené potreby.

Žaneta Heřmanová
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 Tento rok bola do resocializačného 
programu pre ľudí bez domova v Útulku 
Nádej (Zvolen) zaradená aj socioterapia. 
Terapia prebiehala formou skupinových 
stretnutí po štyri hodiny každý druhý týž-
deň. Celkovo sme zrealizovali 12 takých-
to stretnutí. Skupina bola facilitovaná 
dvojicou muž a žena. Sociálny pracovník 
je zároveň aj vedúcim zariadenia a žena je 
psychologička. Charakteristika skupiny: 
10 klientov, z toho 5 žien a 5 mužov. Vek 
od 22 do 62 rokov (4 klienti mali menej 
ako 30 rokov), vzdelanie: jeden klient má 
ukončené základné vzdelanie, 8 ukončili 
SOU a jeden SŠ; všetci sú bez psychiat-
rickej záťaže; u dvoch závislosť od al-
koholu, u dvoch závislosť od výherných 
automatov; traja z nich boli umiestnení v 
detskom domove, u 9 prebieha exekučné 
konanie. Takmer u každého klienta bola 
zistená významná rodinná záťaž – psy-
chiatrické ochorenie rodiča, jeden/obaja 
rodičia vo výkone trestu, látkové závis-
losti u rodičov, zlé sociálne pomery, zane-
dbávajúca výchova a pod.
 Spôsob práce si volí každý sociotera-
peut v súlade zo svojím vzdelanostným a 
hodnotovým pozadím. My preferujeme 
klientom centrovaný prístup (PCA). V 
súlade s týmto prístupom boli stretnutia 

neštruktúrované, témy neboli dopredu 
naplánované, nerobili sme žiadne cielené 
aktivity ani prednášky. Facilitátori boli 
skôr vo vyčkávajúcej pozícii, s čím prídu 
samotní klienti, aké problémy, témy chcú 
otvoriť a aká miera intimity bude pre nich 
vyhovujúca. Napriek obavám, že nebudú 
chcieť vôbec hovoriť, alebo že sú štyri 
hodiny príliš veľa, diskusia sa vždy nako-
niec rozbehla a ku koncu bývala tradične 
živšia. V priebehu stretnutí sa zlepšila aj 
ochota/schopnosť zotrvať v rozhovore a 
počet prestávok sa spontánne znížil. Prá-
cu sťažovala vysoká miera defenzívneho 
správania. Už samotné usporiadanie situ-
ácie – sedenie v kruhu, neštruktúrované 
dianie navodzovali u niektorých klientov 
napätie a dopredu avizovali, že o osob-
ných a rodinných záležitostiach hovoriť 
nebudú. S výnimkou jedného klienta sa 
časom všetci zapojili do procesu. Z roz-
manitého diania vyberáme niektoré ob-
lasti, ktoré považujeme za podstatné.

Keď rodina nepomáha
 S postupujúcimi stretnutiami sa zvy-
šovala miera dôvery a niektorí členovia 
spontánne otvárali aj osobnejšie témy. 
Spočiatku to boli najmä problémy týka-
júce sa bezprostredného chodu zariadenia 

a vzťahov medzi klientmi. Najskôr mali 
len podobu sťažností, najmä na klientov, 
ktorí aktuálne neboli prítomní. Neskôr 
sme sa venovali napr. rodinným vzťahom, 
ktoré majú často zneužívajúci charakter. 
Klienti často popisovali pocity viny a 
zodpovednosti za zlú situáciu svojich ro-
dičov, resp. iných blízkych príbuzných. U 
niektorých z nich starostlivosť o potreby 
blízkych presahovala ich aktuálne mož-
nosti a prehlbovala ich vlastné problémy. 
Paradoxne to boli práve klienti, ktorí mali 
za sebou skúsenosť s detským domovom. 
Rodinní príbuzní sú často v pozadí vzniku 
dlhov. Hlavne neskúsených odchovancov 
detských domovov presviedčajú na rých-
le pôžičky, tí dovolia vystavovať zmluvy 
na svoje meno a pod.
 Predpokladáme, že citová nenasýte-
nosť a osamelosť im nedovoľujú odpútať 
sa od primárnej rodiny a sú príčinou ich 
manipulovateľnosti. Aj keď sú rodinné 
vzťahy pre život človeka významné, do-
mnievame sa, že ich dôležitosť býva pre-
ceňovaná. V rodinách klientov mali skôr 
zraňujúci a/alebo zneužívajúci charakter. 
Ich obnovovanie a prehlbovanie viedlo 
skôr k zhoršeniu finančnej a emocionál-
nej situácie klientov. Domnievame sa, že 
viac nápomocné bolo, ak sa klienti pre-
stali fixovať na svoju rodinu a dokázali 
sa efektívnejšie brániť. Ideálne by bolo, 
ak by si dokázali budovať nové, zdravšie 
a viac uspokojujúce vzťahy mimo svojej 
rodiny, eventuálne len s tými členmi, kto-
rí sú schopní korektných vzťahov.

PRÍBEH JEDNEJ SKUPINY 
KAZUISTIKA Z PRAXE: 1. ČASŤ

Pre ľudí bez domova býva skutočne ťažké obnoviť si dôveru v seba, iných 
ľudí a vydolovať v sebe nádej na ďalší život. Prestať vnímať seba ako 
problém a zlyhanie, vybudovať novú sieť vzťahov a mať „normálny“ 
život je cieľom socioterapie.

Pokračovanie na s. 6
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socioterapia v praxi

Túžba po príjemnom zážitku 
Na niekoľkých stretnutiach sa objavila 
téma závislostného správania. Klienti 
tam zaradili nielen alkohol a výherné au-
tomaty, ale aj nakupovanie ako spôsob 
dopriavania si príjemného zážitku. Ten je 
protiváhou frustrácie, ktorej sú vystavení 
v bežnom živote. Prekvapila nás otvore-
nosť a ochota hovoriť o tom, čo sa skrýva 
za potrebou únikového správania. Ak sa 
im vďaka novej práci alebo nejakého iné-
ho pozitívneho zážitku podarí získať lepší 
pocit zo seba, potreba únikového správa-
nia nie je taká naliehavá.
 Ku koncu stretnutí sa rozhovory stá-
vali viac osobnejšími. Klienti dokázali 
hovoriť aj o pocitoch osamelosti a neis-
toty. Samostatnou kapitolou boli prob-
lémy týkajúce sa práce. Klienti, hlavne 
rómskeho pôvodu, narážajú na diskrimi-
náciu. Je pre nich podstatne ťažšie získať 
zamestnanie. Tým, že majú nízke sebave-
domie, nevedia sa presadiť na pracovných 
pohovoroch, nevedia presvedčivo popísať 
svoje skúsenosti a schopnosti. Ak si prá-
cu nájdu, je často brigádneho charakteru. 
Stávalo sa, že boli vydieraní svojimi za-
mestnávateľmi – preťažovanie nadčasmi, 
príkazy nastúpiť na smenu cez víkendy 
a sviatky, nevystavovanie pracovných 
zmlúv a potvrdení, vyhrážanie sa stratou 
práce a pod. Klienti nepoznajú svoje prá-
va, nevedia sa brániť, nepoznajú potrebnú 
legislatívu. Od hľadania trvalého pracov-
ného pomeru ich odrádza aj vysoké zaťa-
ženie, ktoré prináša splácanie dlhov.
 Ako veľmi prínosné hodnotíme, že 
klienti sa odvážili otvárať citlivé témy 
ako vzťah a nedôvera k vedúcemu za-
riadenia, neriešené problémy, prenášanie 
minulých skúseností (nikdy sa neoplatilo 
riešiť, neoplatí sa ani teraz) a pod. Otvá-
rali sa aj problémy, ktoré majú s inými za-
mestnancami zariadenia. Opakovane sme 
sa vracali k téme autorita verzus pochyb-
nosti o sebe, neschopnosť postaviť sa za 
seba a vedieť deklarovať svoje potreby, 
či už v práci, zamestnaní alebo v styku s 
vlastnou rodinou. Osobitnou témou bolo 
popieranie/skresľovanie naliehavosti rie-
šiť osobné problémy (aktivita pri hľadaní 
bývania, práce, splácania dlhov, vybavo-
vanie dávok a pod.). Klienti prinášali aj 
aktuálne otázky a problémy (napr. s doru-
čenými úradnými zásielkami), s ktorými 
sa obávali osloviť vedúceho zariadenia v 
bežnom prevádzkovom čase (aby neotra-
vovali), čím sa vytváral priestor pre rie-
šenie akútnych situácií. Jediná plánovaná 
aktivita bola zo strany facilitátorky a tý-
kala sa financií (rozdiel medzi pôžičkou 
v ne/bankovom subjekte, spôsob výpočtu 

úrokov, poplatky exekútora a koľko „sto-
jí“ nečinnosť), čo nadväzovalo na prechá-
dzajúce stretnutie.
 Prospešné bolo rozdielne vzdelanie u 
facilitátorov – sociálna práca a psycholó-
gia. Obaja sme prinášali inú optiku v po-
hľade na predostreté problémy. Klientom 
niekedy chýbali informácie ohľadom ich 
situácie, možností a  krokov, ktoré treba 
urobiť. Tie zabezpečoval sociálny pracov-
ník. Na druhej strane sme často narážali 
na situácie, keď klienti požadované in-
formácie mali, ale nekonali vo svoj pro-
spech. Vtedy sa dostávali do hry osobné 
motívy nekonania, potreba porozumieť 
svojmu prežívaniu a správaniu, kde bola 
psychologická a psychoterapeutická prí-
prava viac nápomocná. 
 Kombinácia facilitátorov jeden člo-
vek zvnútra, jeden zvonka prinášala do 
stretnutí zaujímavú dynamiku. Sociálny 
pracovník/vedúci zariadenia poznal den-
nodenné dianie, osobné príbehy klientov, 
vzťahy medzi nimi. Psychologička zasa 
nebola ovplyvnená „prevádzkovou slepo-
tou“ a opierala sa iba o dianie tu a teraz, 
a tak mohla byť viac vnímavá k prebie-
hajúcim zmenám. Domnievame sa, že nie 
vždy bola takáto dynamika prospešná, 
bližšie sa k tejto téme vrátime v 2. časti.

Aj tak nič nezmôžem
 Prácu problematizovala nízka miera 
motivácie. Klienti sa v podstate ocitli v 
pozícii nedobrovoľných klientov. Svoju 
životnú situáciu vnímali ako výsledok 
životných okolností, na ktoré nemali a 
nikdy nebudú mať dosah. Ako najväčšiu 
komplikáciu sme vnímali silné presved-
čenie, že nič sa neoplatí riešiť, lebo nič 
sa nedá ovplyvniť. Rozhovory o svojom 
živote klienti vnímali ako zbytočné. Z 
„kuloárov“ sme sa dozvedali, že stretnu-
tia ich obťažujú. Opakovane sme sa ich 
teda pokúšali vtiahnuť do ovplyvňovania 
socioterapeutického procesu. Mohli me-
niť obsah/formu stretnutí, zadať požia-

davku facilitátorom k akejkoľvek zmene, 
na akej sa zhodnú, či dokonca po vzá-
jomnej dohode zrušiť stretnutia, no naše 
opakované výzvy zlyhávali. Táto nechuť, 
neschopnosť, resp. neochota ovplyvňo-
vať veci, ktoré sa ich týkajú, bola akoby 
leitmotívom nielen našich stretnutí, ale aj 
ich života. 

Ťažké, ale nie zbytočné
 Pozitívne bolo pozorovanie vedúceho 
zariadenia, ktorý konštatoval odlišnosti 
medzi bežnou prevádzkou, pravidelnými 
stretnutiami komunity a našimi skupina-
mi. Na skupinách boli ľudia otvorenejší, 
osobnejší, skôr schopní konfrontovať au-
tority, otvárať vzťahové problémy medzi 
sebou alebo s inými zamestnancami. Stá-
valo sa, že klienti skôr nachádzali odvahu 
prinášať svoje starosti a vyhľadávať rie-
šenie.
 Dĺžka stretnutí poskytovala dostatoč-
ný priestor, aby prišla reč na rôzne oblasti 
života. Zistili sme, že problémy, ktoré pri-
viedli klientov do Útulku, vyžadujú znač-
ný čas na doriešenie. Nanešťastie sa počas 
ich pobytu niekedy skôr prehlbujú, než by 
sa zmenšovali. Domnievame sa, že už v 
prvých týždňoch by bolo veľmi užitočné, 
aby klient dostal kvalitnú právnu pomoc. 
Týka sa to najmä finančnej situácie klien-
tov. Neriešenie dlhov, exekúcií, v niekoľ-
kých prípadoch aj neoprávnený postup pri 
úveroch z nebankových subjektov posúva 
klientov do patovej situácie. Ich nezna-
losť, nedostatok zručností a strach jednať 
s inštitúciami a úradnými osobami vedú 
k popieraniu a bagatelizovaniu existencie 
problémov. Toto ich blokuje v akejkoľvek 
činnosti. Klienti potom aj napriek snahe 
pracovať a našetriť si nemajú šancu blud-
ný kruh preťať. Prežívanie bezradnosti a 
bezmocnosti automaticky vedie k pasivi-
te, čo je významný rizikový faktor pre ich 
budúci život.

Mgr. Viera Lutherová
Bc. Peter Zátroch
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ŠTÁTNE DETI NA JEDNEJ LODI? 
Téma úlohy štátu v starostlivosti o deti, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu 
vyrastať vo svojich pôvodných rodinách, v spoločnosti stále dostatočne 
nerezonuje. A to aj napriek svojej dôležitosti. Deti v detských domovoch 
totiž mnohokrát stratili všetky väzby, ktoré sú pre ich vývin kľúčové a 
rozhodovanie o ich každodennom živote a smerovaní prevzal štát. Bývajú 
preto nazývané aj štátnymi deťmi.

 Výskumy o detských domovoch na 
Slovensku síce existujú, avšak len zried-
ka zohľadňujú etnickú a kultúrnu rozma-
nitosť detí v starostlivosti štátu. Takmer 
60% z nich pritom tvoria deti rómske. 
Téma sa však  týka aj detí maďarskej a 
inej národnosti, či detí s migrantským 
pôvodom. Prechod do ústavnej starost-
livosti je pre „menšinové“ deti častokrát 
ešte náročnejší ako pre deti z tzv. majo-
rity, keďže môže ísť o kultúrne, jazykovo 
či inak cudzie prostredie. Rómske deti si 
so sebou navyše nesú aj stigmu rómstva 
– odchádzajú zo svojho primárneho sveta 
do sveta väčšinovej spoločnosti, v ktorej 
Rómovia nie sú vítaní.
 Aj preto sme sa v rokoch 2014 – 2015 
v Centre pre výskum etnicity a kultú-
ry výskumne zamerali práve na situáciu 
„menšinových“ detí v ústavnej starost-
livosti. Prostredníctvom kvalitatívnych 
metód (individuálnych rozhovorov a fo-
kusových skupín) sme sa snažili nájsť od-
poveď na otázku, ako štát pristupuje ku 
kultúrne rôznorodým modelom rodinné-
ho života a výchovy detí. Čo sa považuje 
za štandard a normu v tejto oblasti? Ako 
sa do týchto noriem zmestia rómske ro-
diny? Ako detské domovy pristupujú ku 
kultúrnej rozmanitosti a etnickej identite 
detí? Je dieťa v starostlivosti štátu iba ob-
jektom výchovy alebo má možnosť o sebe 
aj rozhodovať?

 V ideálnom svete by deti v ústavnej 
starostlivosti vôbec nemali byť. Ak však 
štát za ne preberá zodpovednosť, nemal 
by byť slepý voči ich rozmanitým potre-
bám a identitám. Neexistujú však žiadne 
presné návody, ako k deťom pristupovať. 
Ani nemôžu existovať, pretože každé 
dieťa je jedinečné. Podmienky, v ktorých 
žije, región, v ktorom vyrastá, a ľudia, 
ktorými je obklopené, tvoria špecifický 
kontext, ktorý je potrebné vždy brať do 
úvahy. Základnou optikou, ktorou by štát 
a spoločnosť mali na každé dieťa nazerať, 
je jeho jedinečnosť.
 Výskum, ktorý sme realizovali v jede-
nástich detských domovoch, identifikoval 
dva základné prístupy detských domovov 
ku kultúrnej rozmanitosti detí – kultúrna 
slepota a paradigma dominantnej kultú-
ry. Kultúrna slepota je prístupom, ktoré-
ho základom je snaha nediskriminovať a 
zabezpečiť rovnaké podmienky pre všet-
kých bez rozdielu. Zamestnanci vnímajú 
deti vo svojej starostlivosti predovšetkým 
ako deti, ktoré majú podobné problémy, 
a preto sú „na jednej lodi“. Rovnakosť 
podmienok však nemožno považovať za 
rovnosť. Nevidieť rozdiely znamená ne-
prihliadať na individuálne potreby detí, 
ktoré majú základ aj v ich rozmanitom 
kultúrnom pôvode. Pre každého človeka 
je dôležité to, „odkiaľ prišiel“. Vedomie 
príslušnosti k určitej skupine (kultúrnej či 

etnickej) má veľký význam aj pre formo-
vanie vedomia samého seba, teda osob-
nej, ale aj sociálnej identity.
 Kultúra nie je nemenná, a preto nie je 
možné presne vymedziť kultúrne charak-
teristiky, ktoré treba v prístupe k rómskym 
či „inak odlišným“ deťom zohľadňovať. 
Aj v prípade, že by sme chceli „našiť“ 
prístup detských domovov na situáciu 
rómskych, maďarských, migrantských či 
akýchkoľvek iných detí, narazíme na to, 
že všetky komunity či rodiny sa veľmi 
líšia aj medzi sebou. To si treba uvedo-
movať, pretože tak možno predchádzať 
mnohým nedorozumeniam vo výchove.
 Paradigma dominantnej kultúry zase 
vychádza z často zamlčaného predpo-
kladu, že hodnoty a normy väčšinovej 
spoločnosti sú tie jediné správne a všetci, 
vrátane menšinových skupín, by ich mali 
prijať za svoje. V prípade detských domo-
vov sa to prejavuje napríklad pri umiest-
ňovaní detí do profesionálnych rodín – do 
nerómskych sa umiestňujú nerómske aj 
rómske, ale do rómskych rodín len deti 
rómskeho pôvodu. Táto prax akoby vy-
chádzala z predpokladu, že nerómske 
prostredie je dobré pre všetky deti, avšak 
rómske je vhodné len pre rómske deti. 
 Ďalšou oblasťou, v ktorej sa paradig-
ma dominantnej kultúry prejavuje pomer-
ne výrazne, je používanie materinského 
jazyka detí. Platí nepísané pravidlo „štát-
ne deti – štátny jazyk“. V prípade, že je 
v detskom domove umiestnené dieťa ma-
ďarskej národnosti, vychovávatelia občas 
neformálne používajú maďarčinu, aby 
mu uľahčili adaptáciu na nové prostredie. 
Zároveň takto používaná maďarčina slú-
ži na uľahčenie prechodu na slovenčinu. 
V prípade rómskych detí je však takáto 

pokračovanie na str.   8
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možnosť prakticky vylúčená. Používanie 
materinského jazyka, a to najmä rómske-
ho, sa považuje za nežiaduce, aj keď nie 
oficiálne a formálne zakazované. Rómske 
deti bývajú vedené k tomu, aby hovorili 
po slovensky, a to nielen s vychovávateľ-
mi, ale aj medzi sebou či so svojimi rodič-
mi, ktorí prídu na návštevu. Dostávajú tak 
pomerne jasný signál, že ich materinský 
jazyk nepatrí do priestorov zariadenia, v 
ktorom dočasne žijú.
 Dôsledkom týchto dvoch prístupov je 
logická snaha rómskych detí svoju etnic-
kú identitu neprejavovať či dokonca ak-
tívne skrývať. Zamestnanci detských do-
movov tak nadobúdajú pocit, že rómske 
deti svoju etnickú identitu neriešia a že sú 
vlastne rovnaké ako nerómske. 
 Kultúrna slepota a paradigma domi-
nantnej kultúry sa neprejavovali len v prí-
stupe štátu k deťom, ale aj k ich pôvod-
ným rodinám. Už pri vyhľadávaní „zly-
hávajúcich“ rodín sa väčšia pozornosť 
venuje práve rómskym rodinám, o čom 
svedčí aj vysoký počet rómskych detí v 
ústavnej starostlivosti. Je však otázne, či 
„je dôvodom (vysokého počtu rómskych 
detí) dobrá práca sociálneho kurátora, 
alebo zlá práca“, ako poznamenal jeden z 
respondentov výskumu. Odpoveď zrejme 
spočíva v tom, čo rozumieme pod poj-
mom sociálna práca s rodinami. Ak ide 
len o vyhľadávanie a identifikáciu „zly-
hávajúcej“ rodiny, v tom prípade by sme 
vysoký počet rómskych detí v detských 
domovoch mohli interpretovať ako výsle-
dok „dobrej“ (v zmysle intenzívnej) práce 
orgánov sociálnoprávnej ochrany (SPO). 
Ak však náplň práce orgánov SPO vníma-
me ako identifikáciu „zlyhávajúcej rodiny 
a následné intervencie s cieľom zlepšenia 
situácie“, potom vysoký počet rómskych 
detí v detských domovoch svedčí skôr o 
nedostatočných kapacitách orgánov SPO. 
 Dôvodom, pre ktorý sa rómskym ro-
dinám, najmä tým, ktoré žijú v chudob-
ných segregovaných lokalitách, venuje 
zvýšená pozornosť, je ich výrazná od-
lišnosť od toho, čo sa v spoločnosti vní-
ma ako „normálna“ rodina. Normatív 
„správnej“ rodiny je silno zakotvený v 
tradícii klasickej vývinovej psychológie, 
ktorej závery vychádzajú z výskumov v 
nemenšinových rodinách strednej triedy 
žijúcich v industriálnych spoločnostiach 
tzv. západnej civilizácie. Výskumy vý-
vinu detí a rodinných vzťahov a väzieb 
v menšinových kultúrach sú zriedkavé. 
Klasická vývinová psychológia, a pre-
dovšetkým teória väzby, tak ignoráciou 
rodín z etnických menšín nastavila akýsi 
štandard optimálnych podmienok vývinu 
dieťaťa (špecifický model rodinného spo-

lužitia), oproti ktorému sa porovnávajú 
aj tie menšinové. Namiesto odhaľovania 
rozmanitosti rodinných väzieb v rôznych 
kultúrach a subkultúrach tak vytvára ho-
mogénny koncept normality a akékoľvek 
odlišnosti považuje za patológiu či deviá-
ciu. Je možné, že z tohto normatívu im-
plicitne vychádzajú aj zamestnanci orgá-
nov sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 
kurately pri posudzovaní životnej situácie 
rómskych detí a ich rodín.

Trest za vylúčenie
 Dôvodmi na vyňatie rómskych detí 
väčšinou býva celková zlá socioekono-
mická situácia rodiny, najmä v prípadoch, 
ak rodina býva v segregovanom prostre-
dí. V mnohých prípadoch pritom väzby 
medzi rodičmi a deťmi nie sú narušené. 
Socioekonomická situácia rodiny často 
spôsobuje aj ďalšie problémy, napr. nízky 
štandard bývania, ktorý môže byť ohrozu-
júci pre zdravie dieťaťa, alebo nemožnosť 
zabezpečiť dostatočnú výživu či zdravot-
nú starostlivosť pre deti. Najmä rodiny 
žijúce v segregovaných lokalitách nemajú 
dostatočný sociálny kapitál a väzby na 
lokalitu a jej zdroje (symbolické i ma-
teriálne) mimo segregovanej komunity. 
Majú teda minimálne šance vymaniť sa z 
takejto situácie. Okrem toho, že štruktu-
rálne znevýhodnenie veľkej časti rómskej 
populácie sa premieta do socioekonomic-
kého statusu rómskych rodín, vedie aj k 
nemožnosti zabezpečiť svojim deťom 
životnú úroveň podľa štandardov majori-
ty. Vyňatie dieťaťa z takejto rodiny, kde 
navyše citové väzby nie sú narušené, je 
ďalším trestom za štrukturálne vylúčenie 
časti rómskej populácie.
 Rómske deti z extrémne chudobných 
segregovaných komunít sa taktiež často 
označujú ako deti z „málo podnetného 
prostredia“. Podnetnosť či nepodnetnosť 
sa pritom posudzuje podľa štandardov 
majoritnej spoločnosti, do ktorej však 
majú obyvatelia týchto komunít dvere 
zatvorené. Avšak bez toho, aby majoritná 
spoločnosť toto prostredie poznala, ne-
môže vedieť, či a ako môže byť pre deti 
podnetné iným spôsobom. 

Prípadové konferencie
 Predovšetkým v rodinách, kde nedo-
šlo k narušeniu emocionálnych väzieb a 
ani k zanedbávaniu či týraniu, má práca s 
pôvodnou rodinou veľký zmysel. Viaceré 
detské domovy využívajú pri práci s rodi-
nami prípadové konferencie, pričom prvá 
sa zvyčajne koná už mesiac po umiestnení 
dieťaťa v detskom domove. A hoci iniciá-
torom a hlavným zodpovedným subjek-
tom týchto konferencií by mal byť orgán 

SPO, ukazuje sa, že niektoré detské do-
movy túto úlohu preberajú na seba, vrá-
tane prípravy jednotlivých účastníkov na 
konferenciu. Hlavná výhoda prípadových 
konferencií spočíva podľa respondentov 
v tom, že všetky zúčastnené strany, vrá-
tane biologických rodičov a detí, dostanú 
možnosť vyjadriť sa a spoločne hľadať 
riešenia vzniknutej situácie. Umožňujú 
tak rôznym aktérom (napr. aj učiteľom zo 
školy, ktorú dieťa navštevuje) urobiť si 
ucelenejší obraz o situácii a hľadať kom-
plexnejšie riešenia. Samozrejme, prípa-
dové konferencie môžu prebiehať aj čisto 
formalisticky. Ich úspech stojí a padá na 
prístupe a zaangažovanosti zúčastnených. 
Stanovovanie úloh v rámci prípadovej 
konferencie vytvára u všetkých zúčastne-
ných záväzok pracovať na náprave situá-
cie v rodine. Ak sa konferencia zrealizu-
je kvalitne, môže viesť rodičov k väčšej 
zaangažovanosti v starostlivosti o svoje 
deti. Plnenie úloh sa formálne monito-
ruje najmenej každé tri mesiace, avšak 
sociálne pracovníčky detských domovov 
navštevujú biologické rodiny aj častejšie. 
Ako uviedla jedna z respondentiek, pred-
tým, než začali využívať prípadové kon-
ferencie, dostali sa do rodiny maximálne 
dvakrát za rok. Teraz sú s biologickými 
rodičmi v intenzívnom kontakte.

Návraty domov
 Cieľom práce s biologickou rodinou 
by mala byť čo najskoršia náprava situ-
ácie v rodine, aby bola schopná prebrať 
zodpovednosť za výchovu svojho dieťa-
ťa. Pokiaľ dieťa zostáva v detskom do-
move príliš dlho, návrat do rodiny môže 
byť preň pomerne stresujúcou záležitos-
ťou. Takou môže byť predovšetkým ná-
vrat do prostredia extrémne chudobných 
segregovaných rómskych komunít, ktoré 
je veľmi odlišné od prostredia detského 
domova, na ktoré si už dieťa zvyklo. Ak 
počas pobytu v detskom domove svoju 
rodinu nenavštevuje, častokrát nevie, čo 
môže po návrate očakávať, a o to stresu-
júcejší môže návrat byť. 
 Ako však uviedla jedna z responden-
tiek výskumu, návratom často bráni to, že 
rodiny nemajú kapacity na to, aby zlepšili 
svoju socioekonomickú situáciu a sociá-
lny systém nedokáže najchudobnejším 
poskytnúť potrebnú pomoc. Neexistujú 
systémové nástroje a opatrenia, ktoré by 
napríklad riešili možnosti získania za-
mestnania rodičov či dostupnejšie sociál-
ne služby na komunitnej úrovni. Bez reál-
nych možností nápravy situácie v rodine 
sú aj šance na návrat dieťaťa minimálne.

Alena Chudžíková
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„pomoc”? Začnime druhou spomenutou.
 Prosím, pomôž mi vybrať oblečenie 
na slávnosť. Ide tu o pomoc? Nedokážem 
si vybrať oblečenie sám? Jasné, že áno. 
Dokážem si ho vybrať aj kúpiť. Rozhod-
nem sa pre to najsprávnejšie oblečenie? 
Pristane mi? Bude vhodné? To už je otáz-
ne, ale faktom zostáva, že som pomoc 
nepotreboval. Chcel som len znížiť svoj 
strach z toho, že si zle vyberiem a odložiť 
kúsok vlastnej zodpovednosti na ramená 
iného, prípadne nechať ho za seba roz-
hodnúť. V tomto prípade by pravdivá veta 
asi znela: „Prosím, sprav mi láskavosť a 
zjednoduš mi situáciu výberu, nechcem 
unášať strach, že som si zle vybral.”
 Prosím ťa, ty rozumieš počítačom 
lepšie, pomôž mi to urobiť, mne by 
dlho trvalo, kým by som to našiel.
Rovnaký princíp. Potreboval som naozaj 
pomoc? Určite nie, len by mi to možno 
trvalo dlhšie, viac by som googlil, ale 
problém by som vyriešil. Pravdivá veta 
by bola: „Nechce sa mi hľadať, prosím 
ťa, ako to spravím?”
 Prosím ťa, pomôžeš mi s týmto 
zadaním? Nemal som čas to spraviť. 
Čestne si odpovedzte, koľkí z nás takto 
zneužili niekoho vo svojom okolí? Alebo 
naozaj platilo, že sme na to nemali čas? 
Určite nie. Nechali sme si to na poslednú 
chvíľu a teraz nestíhate. V tomto prípade 
by pravdivá veta znela: „Vykašľal som sa 
na to a teraz to už nestíham, prosím, sprav 
časť z toho za mňa.”

 Takto to celé 
znie predsa len tro-
chu inak. Čo myslí-
te, aká by bola moja 
úspešnosť, keby 
som bol pravdivý 
a namiesto slova 
pomoc by som sa 
priznal, že sa mi 
nechcelo, že som 
sa vykašľal alebo 
si chcem uľahčiť? 
Zrejme oveľa niž-
šia, veď kto by 
chcel byť používa-
ný kvôli mojej ne-
poriadnosti alebo 
neochote namáhať 
sa? A vôbec, prečo 

sa chcem viezť na druhých a využívať 
ich? Veď ani mne samému sa to nepáči, 
nie je to správne!
 Ako je možné, že slovo pomoc fungu-
je takto kúzelne? Jednoducho: „Pomáhať 
sa má.” Od detstva sa nás snažia rodičia, 
učitelia aj rozprávky naučiť, že pomáhať 
je dobré. Človek, ktorý pomáha, je dob-
rý človek. No a kto by nechcel byť dob-
rý, však? Toto slovo sa tým pádom stalo 
trójskym koňom, ktorý úspešne obchádza 
naše rácio a apeluje na emocionálnu zlož-
ku v nás, na náš seba obraz. Od narodenia 
chceme byť dobrí, pretože keď sme dobrí, 
majú nás radi, začleňujú nás do skupiny a 
zjednodušene povedané, prežijeme. Keď-
že sme všetci ľudia a všetci sme v tomto 
princípe rovnakí, tak na nevedomej úrov-
ni vieme, že toto pravdepodobne zafun-
guje aj na druhých. A zrodil sa perfektný 
nástroj manipulácie! Ani neviem, kde a 
ako som ho naučil ovládať, ale spozoro-
val som, že ho používam ako majster.
 Ak vyššie napísané naozaj platí, po-
tom je nutné zamyslieť sa nad tým, prečo 
pomáham a kedy pomáham. Či lepšie po-
vedané, prečo pomáham, ak ma o to nikto 
nepožiadal. Všimli ste si, že ľudia vedia 
byť nevďační, keď im pomáhame? Bez-
domovci, Rómovia, deti v detských do-
movoch, závislí a aktuálne utečenci. My 
im stále len pomáhame a pomáhame a oni 
si to vôbec nevážia. Rómovia devastujú 
darované byty, bezdomovci si za peniaze 
kúpia alkohol, deti z detských domovov 
si vôbec nevážia dary, závislí recidivujú 
a utečenci po sebe nechajú neporiadok v 
podobe darovaných vecí. Zdá sa, že niečo 
robíme zle. My im pomáhame, a oni nič. 
Jedine, že by sme to nerobili pre nich, ale 
pre seba. Lebo „keď pomáham, som dob-
rý človek”. Potom sa im ani nečudujem, 
keďže oni dostávajú informáciu: „si pre 
mňa nástrojom pre môj dobrý pocit”. Táto 
pravda pravdepodobne takmer nikdy nie 
je prístupná ich vedomiu, ale podvedome 
ju čítajú úplne presne. Nezabúdajme, že 
nás to všetkých učili už od detstva.
 Myslím si, že je dôležité učiť sa roz-
poznávať skutočný význam vlastných 
slov. Rozprávanie je pre nás úplne au-
tomatická činnosť. Málokedy hľadáme 
slová, jednoducho hovoríme a necháva-
me svoje nevedomie, aby automaticky 
zhmotňovalo naše myšlienky do slov. 
Avšak naše nevedomie vie len to, čo sa za 
života naučilo, nerozoznáva, čo je dobré 
a čo zlé. A tak, ak sa niekedy zastavíme, 
dokážeme si o sebe prečítať mnoho zaují-
mavého. Napríklad, ako to máme s pomá-
haním.

Filip Kubiš

 Začnime teda tým, čo vlastne pomoc 
znamená. V rôznych slovníkoch nájdeme 
rôzne významy, ale podľa mňa je nasle-
dujúci najpresnejší: „poskytnutie niečoho 
nevyhnutného pri činnosti, v nedostatku, 
v nebezpečenstve”. Ani o milimeter viac, 
ani menej. Táto definícia teda hovorí, že 
pomoc podávame len, ak druhá osoba 
nemá sama existujúcu kapacitu vykonať 
nejakú činnosť alebo zabezpečiť svoje zá-
kladné potreby (podľa Maslowa). 
 Ak sa teda napríklad sťahujem a nie je 
v mojich fyzických schopnostiach zniesť 
z 8. poschodia sedačku, potrebujem po-
moc. Ak sa stanem svedkom dopravnej 
nehody a vidím človeka, ktorému hrozí 
smrť, vtedy podávam pomoc. Lebo ten 
človek si nedokáže pomôcť sám. 
 Môže sa zdať, že sa tu hrám na slo-
víčka, ale myslím si, že význam slov a 
spôsob, akým ich používame, je veľmi 
dôležitý. Minimálne čosi hovorí o mne 
samom a ja sám si viem za seba povedať, 
aká je pravda a aký je môj úprimný motív 
pri výbere slova v danej situácii.
 Ak so mnou v tejto definícii súhlasíte a 
zamyslíte sa nad slovom pomoc vo vašom 
slovníku a slovníku vášho okolia, bola 
vždy aktivita druhej osoby nevyhnutná? 
Myslím si, že drvivá väčšina z nás príde 
k rovnakému výsledku, ako som prišiel 
ja. Nebola. Tak prečo toto slovo tak často 
používame, ba až zneužívame? Svoju po-
nuku vysvetlenia by som rozdelil na dve 
časti. Prečo „pomáham” a kedy žiadam o 

Fo
to

 F
lic

kr

POMÁHAŤ SA MÁ
Prednedávnom som sa po jednej plodnej diskusii začal zamýšľať nad 
frekventovane používaným slovom pomoc. Čo vlastne znamená, čo 
rozhodne neznamená, kedy ho používame a kedy zneužívame? 



vzdelávanie

 PCA výcvik vychází z humanistické 
psychologie a z člověkem centrovaného 
přístupu, anglicky Person Centered Ap-
proach (PCA), jehož hlavním protagonis-
tou byl americký psycholog Carl Rogers. 
Podle PCA každý člověk jako celek – or-
ganismus – v každém okamžiku dokáže 
reagovat na aktuální situaci a také neustá-
le rozvíjí potenciál, který v sobě má. Mysl 
si to však nemusí uvědomovat a může 
proces rozvoje narušovat. Úloha terapeu-
ta je vytvořit pro klienta takové prostředí 
(bezpečné, akceptující), ve kterém získá 
reálný sebeobraz a začne svůj přirozený 
proces rozvoje podporovat, místo aby ho 
blokoval. Práce na výcviku vychází z pře-
svědčení, že schopnost vytvořit pro své 
klienty růstové prostředí (ve smyslu uve-
deném výše) je přímo úměrná osobnostní 
zralosti terapeuta a obsah výcviku tomu 
odpovídá.
 PCA výcvik, který zde popisuji, je 
jednou věcí výjimečný – teze, ze kterých 
vychází při práci s klienty, aplikuje i sám 
na sebe. Tedy, každý jsme na výcviku ex-
pertem na svůj vlastní život, na svůj způ-
sob bytí, na svůj způsob terapie a také na 
způsob výcviku. Znamená to, že každý 
má právo kdykoliv navrhovat, jak formu 
výcviku změnit. Skupina lidí tvořících 
výcvik – společenství – potom společně 

rozhoduje o tom, co s návrhem provede. 
Myslím, že tento princip je velkým hod-
notovým skokem oproti výcviku, který je 
daný „shora“ a ve kterém někdo z pozi-
ce autority rozhoduje o tom, co přesně se 
bude dít a jestli je to správně nebo špat-
ně. Fungování v prostředí postaveném na 
důvěře, že skupina najde sama pro sebe 
nejlepší cestu kupředu, buduje v účastní-
cích důvěru ve svoje schopnosti, což jim 
později pomáhá také věřit klientovi, že 
najde řešení svého problému.

Krok k samostatnosti 
 Mohlo by se zdát, že toto „lidové“ 
řízení výcviku bude mít za následek sni-
žování nároků na absolvování celého 
programu, že účastníci budou mít tenden-
ci si věci zlehčit, rychle to odbýt a mít vše 
hotovo. Děje se ale přesný opak – sku-
pina spíš nároky na sebe zvyšuje. Fakt, 
že lidé ve společenství mají svobodu o 
sobě rozhodovat zcela přirozeně vede k 
pocitu zodpovědnosti. Kdy pro konkrét-
ního účastníka výcvik končí, si totiž volí 
on sám. Musí splnit určité podmínky, na 
kterých se společenství shodlo, ale kdy je 
splní a hodnocení, jestli je splnil úspěšně, 
je čistě na něm. Ostatní lidé z výcviku mu 
pak dají zpětnou vazbu, jestli si i oni mys-
lí, zda a jak úkoly splnil. Konečným so-

udcem nad vlastním (ne)dokončením vý-
cviku je však každý sám. To staví hodnotu 
dokončení výcviku na úplně jinou úroveň, 
než kdyby nějaká autorita řekla: „Tak, už 
máš splněno, jsi terapeut.“ Pokud se sami 
rozhodneme, že máme hotovo, nebudeme 
se nikdy moci vymlouvat na někoho jiné-
ho, až něco v práci s klientem zkazíme. 
Ale zároveň budeme vědět, že i za své 
úspěchy si můžeme především sami. Je to 
prostě velký krok k samostatnosti.
 Co je náplní výcviku PCA? Velkou 
část výcviku tvoří společná setkání na 
sebezkušenostních, tzv. encounterových, 
skupinách. Tento pojem pochází od an-
glického to encounter – setkat se a míní se 
tím setkání s jinými lidmi a skrze ně set-
kání se samým sebou. V praxi to znamená, 
že se účastníci a facilitátoři výcviku (cca 
15 – 30 lidí) sesednou v jednom kruhu a 
debatují. Jediným omezením je čas, který 
spolu stráví. Žádný program ani pravidla 
nejsou dány. Lidé většinou zkraje mluví 
každý s každým o čemkoliv, protože se 
dlouho neviděli; po pár minutách skupina 
utichne a čeká se. Protože lidé poměrně 
zřídka přijíždějí spolu týden mlčet, dříve 
či později někdo promluví a hovoří o ně-
čem, co zažil nebo právě zažívá. Může se 
to týkat někoho z členů skupiny, ale ne-
musí. Ostatní reagují, vyjadřují souhlas i 
nesouhlas, doptávají se, dávají najevo své 
emoce i myšlenky. Jednotícím prvkem je, 
že se od úvodního příběhu, který se něko-
mu stal „tehdy a tam“, dostáváme k „tady 
a teď“. Vyprávění o události nebo vzta-
hu k někomu mimo skupinu slouží jako 
svého druhu kostra, na kterou se nabalují 
interakce, které se dějí tady a teď mezi 
členy skupiny. A tyto interakce jsou to 
cenné. Setkat se v „setkávací“ encounte-
rové skupině s někým, kdo tam není, totiž 
nemůžete. Zato ten chlapík, co sedí vedle, 
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PCA VÝCVIK
PCA výcvik je dlouhodobý program přípravy na práci v pomáhajících 
profesích. Výcvik organizovaný Institutem psychoterapie a socioterapie 
je otevřený, a tak ho mohou ke svému osobnímu a profesnímu růstu využít 
nejenom psychoterapeuti, socioterapeuti nebo sociální pracovníci, 
ale kdokoliv, kdo na sobě chce pracovat. To v tomto případě znamená 
prohlubovat znalost sebe sama, svých vztahů k lidem a znamená to i 
změny, které vedou k životu ve větším souladu se sebou samým.

pokračovanie na str. 11
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pro vás může být velmi cenný, pokud si 
mu troufnete říct, co prožíváte, např. když 
s vámi opakovaně nesouhlasí.

V zrcadlové síni
 Spontánní reagování na sebe navzá-
jem je totiž to živé na encounterových 
skupinách. Není to žádná výuka nebo 
suchá teorie. Je to naopak velmi osobní, 
protože jiné to ve skupině zaměřené na 
osobnostní růst ani být nemůže. Někdo ze 
skupiny vám svým vystupováním třeba 
připomíná šéfa v práci, který vás pravi-
delně zavaluje úkoly a nakládá vám víc, 
než máte v popisu práce. Tak mu řekne-
te, že ráno u snídaně, když vás donutil 
dojít naproti do kavárny pro cappucino, 
jste se cítíli přesně jako se šéfem v prá-
ci – ponížení a zneužití. Začíná se odvíjet 
interakce, na kterou jste si ve své oprav-
dové práci zatím nikdy netroufli, protože 
se bojíte vyhazovu. Váš „šéf“ ze skupiny 
je překvapený z vašeho pohledu na věc 
a popisuje svou verzi – podle něj jste se 
mu sami nabídli, že mu skočíte pro nějaké 
kafe přes ulici. U snídaně situaci vidělo 
víc lidí, a ti potvrzují, kdo, co a v jakém 
pořadí řekl. Chvíli vám připadá, že jsou 
všichni proti vám, na straně šéfa. Emoce 
se ve vás bouří a na moment možná zuří-
te nebo pláčete, protože si připadáte úpl-
ně opuštění všemi, kdo ve skupině sedí. 
Potom vám ale dojde, že už ty lidi něja-
ký čas znáte a že nakonec vždy byli na 
vaší straně, i když vám říkali nepříjemné 
věci. Zkusíte se tedy zamyslet nad jejich 
pohledem a pak začnete víc do hloubky 
popisovat, co jste zažili u snídaně a co za-
žíváte teď. Uvědomíte si, že se za každou 
cenu chcete vyhnout konfliktům a dobrou 
pozici u šéfa jste si navykli vydobýt tím, 
že mu splníte cokoliv, o co žádá, dokonce 
ještě dřív než o to požádá. Začíná vám do-
cházet, že nejen šéf je ten „hajzl“, co vás 
využívá, ale že i vy svou pozici „zneuží-
vaného“ podporujete tím, že si to nechá-
te líbit a někdy své „zneužívání” přímo 
vyvoláváte. Pod vším nakonec nacházíte 
pochybu o svých kvalitách v zaměstnání a 
strach, že když budete jednat podle sebe, 
dostanete výpověď. Strach je silný protiv-
ník… i přesto však stojí za to být pravdi-
vý. Lidé to většinou vycítí a ocení, i když 
nemusí souhlasit nebo jim z nějakého dů-
vodu může být vaše pravda nepříjemná. 
Ze zkušenosti ale pravda, byť bolestná, 
lidi sbližuje, zatímco milosrdné lži mezi 
námi staví zdi.
 Encounterová skupina slouží jako 
svého druhu zvýrazňovač postojů a pře-
svědčení, podle kterých se v životě řídí-
me. Naše hodnoty a postoje se totiž odráží 

v jakékoliv činnosti, kterou děláme, tedy 
i na výcviku ve skupině. Poznání a volba 
vlastních hodnot a postojů je zásadním 
krokem na cestě k osobnostní zralosti, 
proto jsou encounterové skupiny nedílnou 
součástí výcviku PCA.

Teorie versus praxe
 Aby byl výcvik komplexní přípra-
vou budoucích psychoterapeutů, jsou 
jeho součástí též vzdělávací, supervizní 
a tréninkové prvky. Během skupinových 
týdenních setkání je pravidlem trénovat 
své terapeutické dovednosti v tzv. tera-
peutických řetězcích. Znamená to, že ji-
nému účastníkovi výcviku děláte terapii, 
přičemž on přichází s něčím reálným, co 
ho v životě zaměstnává, trápí a obtěžuje. 
Jiný kolega z výcviku zase dělá terapii 
vám a vy jste jeho klientem. Tato pravi-
delná terapeutická setkání se odehrávají 
denně a poslední den výcvikového týd-
ne jsou supervidovaná. To je část, kdy se 
mohou klient i terapeut z této cvičné dvo-
jice vyjádřit k průběhu terapie, k vývoji, 
k tomu, co vyhovovalo a fungovalo a co 
naopak proces brzdilo. Díky otevřenosti a 
zkušenosti je možné vytěžit informace k 
nezaplacení. Proč jsem v terapii netrpěli-
vý/á? Co mám problém zvládat v klidu? 
Jaké téma mě rozechvěje? Jak zvládám 
klientovy emoce? Odpovědi a souvislos-
ti vyvstávají právě v supervizních a pak 
dále v encounterových „fázích“ výcviku.
 Na stejném principu funguje i cvičná 
terapie před skupinou, kdy jeden účastník 
je klientem, tzn. je v situaci, kdy reálně 
chce něco řešit, a druhý účastník mu dělá 
před skupinou terapii. Všechny oči a uši 
ostatních lidí ve skupině jsou díky násled-
né zpětné vazbě nenahraditelnou možnos-
tí, jak růst a rozvíjet se ve svých terapeu-
tických dovednostech.

Nezbytná teorie
 Abychom ve výcviku ovládali teorii, 
ale ne jenom teoreticky, existuje na to 
několik písemných prací – eseje a sebe-
hodnotící práce. V nich je třeba prokázat 
praktické pochopení klíčových pojmů, 
tzv. konstruktů, na kterých PCA stojí a 
použít je v hodnocení vlastní osobnosti a 
vlastních zkušeností při práci s lidmi. Ne-
jenže člověk tedy dělá sebereflexi a refle-
xi svých počinů při práci s lidmi, ale pou-
žívá k tomu pojmy z PCA. Propojování a 
praktická znalost teorie je další náročnou, 
ale užitečnou částí tohoto výcviku.
 Ať už probíhá kterákoliv z výše zmí-
něných aktivit nebo je volno, tak poznat-
ky, dovednosti, hodnoty a postoje ne-
zůstávají jen v teorii, každý podle svých 
možností je převádí rovnou do života. 
Pokud si tedy někdo během encounterové 
skupiny uvědomil, že boty do jeho života 
nepatří, tak ho ostatní docela pravděpo-
dobně už zítra potkají naboso. Díky tomu 
se výcvik PCA víc blíží reálnému životu 
a osobní změny, které se zde odehrají, 
nejsou jen na oko, „dokud jsem v roli te-
rapeuta“. V tomto smyslu kvalitní práce 
s lidmi není jen zaměstnáním, ale spíše 
životní cestou, protože hodnoty a postoje, 
které dělají dobrého terapeuta, se nedají 
„zapnout“, když jsme v práci a pak je zas 
po cestě domů hodit za hlavu.
 Díky tomu, že každý z účastníků, 
který bere práci na sobě vážně, se záko-
nitě musí dotknout svých osobních témat, 
bývá někdy výcvik PCA dřina. Stejně 
jako jinde ale i zde platí: těžko na cvičišti, 
lehko na bojišti. Každá překonaná obtíž 
na výcviku nám nakonec přinese víc kli-
du a sebevědomí do života, včetně práce s 
lidmi. A to za to stojí.

Helena Šaldová, Jura Glaser
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poviedka zo života

 Život sa dá premárniť rôzne. Naprí-
klad hľadaním pravého partnera.
 Teraz sa možno niektoré ženy zľakli, 
či mi nepreskočilo, lebo hľadanie pána 
Božského je také dôležité, až sa vyrovná 
jeho zmyslu. Nuž, ak by to tak náhodou 
bolo, potom mám zrejme hlboký nezmy-
sel pre zmysel. Lebo som hľadala. Roky. 
Vášnivo. Odhodlane. Slepo. Podľa vône 
aj podľa smradu. A čo som našla? Prd ma-
kový!
 Členky rôznych ženských klubov a 
spolkov (na členstvo v nich dokonale 
stačí narodiť sa bez penisu) si horlivo po-
máhajú v hľadaní tých pravých a dokážu 
spoločne veľmi presvedčivo vzdychať, že 
normálni chlapi vymreli. Možno ich zahr-
dúsili ich vlastné matky, ergo ženy, ergo 
členky rôznych ženských klubov a spol-
kov, ale o tom sa taktne mlčí.
 Nebudem zastierať, tiež som vzdy-
chala a pritom pravdou bolo, že som bola 
hluchá a slepá. Voči sebe, tomu, čo po-
trebujem aj voči chlapom. (Prepáčte, tí, 
ktorým to patrí.) Hľadala som podľa veľ-
mi nejasných kritérií, takže nakoniec bol 
ten prd makový naozaj namieste. Čo iné 
som mohla nájsť, keď som vedela iba to, 
že sa mi viac páčia tmaví než blondiaci, 
viac chlapi múdri než hlúpi (merala som 
to znalosťou krstných mien amerických 
prezidentov) a ešte by bolo fajn, keby do-
tyčný vedel tancovať, vedel ma uspokojiť 
v posteli a rozosmiať. Aj mimo postele. 
Teda hlavne mimo nej.
 Akoby nestačilo, že moje kritéria boli 
úboho plytké a hlavne ich bolo žalostne 
málo, v živote som sa ich nedržala. Brala 

som, čo prišlo. Stačilo, aby muž prejavil 
záujem a už ma mal. Veru smutné...
 Smútiť však nebudeme, nech si v 
ženských spolkoch myslia čo chcú. Lebo 
dnes sa musím – hoci trochu cez slzy – na 
sebe smiať. Áno, smiešna som bola. Čo 
som to vlastne chcela? Čo znamená, že 
muž vie ženu rozosmiať? Má vedieť dob-
re rozprávať vtipy a nemali by sme vyne-
chať premiéru žiadnej komédie v kinách? 
Nuž, asi to malo znamenať, že by som pri 
ňom nemala byť smutná, to už znie ro-
zumnejšie, ale s jeho talentom rozprávať 
vtipné príbehy to nemá nič spoločné.
 Rokmi a mnohými pokusmi o nájde-
nie pravého som hádam aj zmúdrela. Ak 
som nechcela hľadať do konca života, 
čo sa mi naozaj nechcelo – pretože toľ-
ko premárnených rokov by som na smr-
teľnej posteli pred vlastným svedomím 
nevysvetlila a veľmi rada by som umrela 
pokojne – neostávalo mi iné, iba urobiť si 
raz a navždy jasno v tom, čo chcem.
 Áno, tí tmavší sa mi naozaj páčia viac 
a chcem aj chlapa, ktorý je múdry, hoci 
nepozná stredné meno Franklina Ro-
osvelta. Múdry musí byť hlavne ľudsky, 
nielen ovládať informácie, ktoré sa dajú 
naučiť. Chcem chlapa, ktorý vyznáva 
podobné hodnoty ako ja a zhodneme sa 
najmä na vzťahu k peniazom, k výchove 
detí a k sexu. Musela som si priznať, že 
sex je dôležitý. Už nemám dvadsať, aby 
som žile v klamnom opare, že partnerská 
spálňa je druhoradá, lebo je to záležitosť, 
ktorá chutí niekoľko rokov a na tie zvyš-
né, ktorých je väčšina, ostávajú iba spo-
ločné koníčky. Dnes viem, že keď nefun-

guje spálňa, nefunguje vzťah a naopak. 
Takže mi musí voňať, musí mi chutiť a 
musím mať chuť oddať sa mu. Čím čas-
tejšie, tým lepšie. A nemyslím tým len v 
milovaní. Chcem chlapa, ktorý chce mňa. 
Mňa! Ktorý nad mojimi komplexmi, od 
pieh cez široké boky až po podozrenie, 
že nie je možné milovať ma, nechápavo 
krúti hlavou a ony sa budú postupne zdať 
menej a menej dôležité. Ale nie, že chce 
mňa a tak ho chcem ja. Tiež ho musím 
chcieť.
 No a ako je to s tým rozosmiatím? Je 
fajn, keď sa chlap neberie príliš vážne a aj 
na život dokáže pozerať z nadhľadu. Po-
máha to v ťažkých chvíľach aj v každo-
dennom žití. Ale jeho zmysel pre humor 
viac nie je mojím kritériom. Verím, že tie, 
ktoré mám, sú podstatnejšie. Našla som 
podľa nich toho svojho – medzi tým som 
odmietla niekoľkých potenciálnych záu-
jemcov a ten pocit, že si stojím za svojím 
a poviem dotyčnému možno zraňujúce, 
ale čestné nie, naozaj dával silu vydržať 
samotu. Ten môj ma vie rozosmiať aj roz-
plakať. Je to však iný plač, než aký som 
doteraz poznala. Neroním slzy ľútosti nad 
sebou, že sa mi deje krivda. Keď plačem, 
plačem nad nami. Niekedy robí veci, kto-
ré lámu srdce. Asi aj ja niekedy robím 
veci, ktoré lámu srdce. To iba tak matne 
tuším, pretože sa o tom v ženských spol-
koch nedebatuje a ani on o tom so mnou 
veľa nehovorí. Máme na čom pracovať, 
aby sme sa spolu viac smiali, než si lámali 
srdcia. Rozhodujúce je, že obaja chceme. 
Že chcem žiť s chlapom, ktorý ma aj roz-
plače.                          Lucia Skladanová

MUŽ, KTORÝ MA ROZPLAČE
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