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ZÁHRADY, KRIMINALITA 
A KOMUNITA

Ukrajinská realita 
na vlastnej koži

Krízová komunikácia



Pod stromami bezpečnejšie
	 V	 deväťdesiatych	 rokoch	 sa	 začali	
množiť	 výskumy	 zamerané	 na	 sledova-
nie	 vzťahov	 a	 vplyvu	 zelene,	 aktívneho	
pestovania	a	obrábania	pôdy	v	mestských	
oblastiach.	 Štúdie	 vychádzali	 z	 predpo-
kladov	sociálnej	psychológie,	že	fyzické	
okolie	má	nezanedbateľný	vplyv	na	sprá-
vanie	 ľudí.	 Tiež	 pribúdali	 pozorovania	
rozdielov	medzi	 vidieckym	 a	mestským	
obyvateľstvom.	Rozdielnosť	medzi	tými-
to	sociálnymi	skupinami	pripisovali	niž-
šej	koncentrácii	obyvateľstva,	menšiemu	
hluku	a	väčšiemu	podielu	času	strávené-
ho	 na	 otvorenom	 priestranstve.	 Na	 jed-
nej	 strane	 posilňovali	myšlienky	 cielene	
priniesť	viac	prírody	do	miest.	Na	druhej	
strane	 bolo	 už	 dosť	 možností	 skúmať	
vplyv	zabehnutých	komunitných	záhrad.
	 Vzhľad	 opustených	 pozemkov	doká-
že	významne	vplývať	na	miestnych	ľudí.	
Odhaduje	 sa,	 že	23%	pozemkov	v	 ame-
rických	 mestách	 je	 opustených.	 Kumu-
luje	sa	 tam	odpad	a	bolo	preukázané,	že	
ľudia	sa	na	týchto	miestach	viac	uzatvá-
rajú	do	svojich	domov,	neradi	 trávia	čas	
vonku,	prehlbuje	sa	ich	negatívny	postoj	
k	životu,	vo	vyššej	miere	sa	u	nich	vysky-
tuje	prežívanie	beznádeje	a	absentuje	op-

timizmus	z	budúcnosti.	Ľudia	 sa	 stávajú	
menej	zaangažovanými	v	miestnej	komu-
nite,	odmietajú	podieľať	sa	na	spoločných	
riešeniach.
	 Štúdie	 odhalili	 vzťah	 medzi	 množ-
stvom	 zelene,	 stromov	 a	 kriminalitou.	
Posledná	 štúdia	 z	 roku	 2015,	 ktorá	 ove-
rovala	podobné	staršie	zistenia,	potvrdila,	
že	desaťpercentné	zvýšenie	zalesnenia	na	
vybraných	uliciach	znížilo	za	pozorované	
obdobie	kriminalitu	o	12%.	

Nielen stromy, aj kvety
	 Odborníci	si	tento	jav	vysvetľujú	tak,	
že	 kriminálnik	 si	 podvedome	vyberá	 lo-
kality,	ktoré	pôsobia	neupravene.	Zelené	
ulice	 naznačujú,	 že	 obyvatelia	 sa	 zaují-
majú	o	svoje	okolie.	Existuje	predpoklad,	
že	 trávia	 viac	 času	 vonku	 kvôli	 príjem-
nému	 prostrediu	 i	 potrebe	 starostlivosti	
o	 zeleň.	 Upravené	 okolie	 poukazuje	 na	
vnútorne	 previazanú	 komunitu,	 na	 väčší	
záujem	 nielen	 o	 fyzické	 okolie,	 ale	 aj	 o	
susedov.	Všetko	toto	zvyšuje	predpoklad,	
že	si	trestný	čin	niekto	všimne,	bude	viac	
naklonený	zaangažovať	sa	privolaním	po-
lície	či	prekazením	páchania	skutku.	
	 Podobnú	skúsenosť,	aj	keď	nie	expe-
rimentálne	podchytenú,	majú	v	Tokiu	vo	
štvrti	Suginami.	Členovia	dobrovoľníckej	
susedskej	hliadky	si	všimli,	že	v	uliciach	
lemovanými	 kvetmi	 je	 menej	 vlámaní.	
Rozhodli	 sa	vysadiť	kvety	v	celej	 štvrti.	
Dôsledkom	bol	pokles	vlámaní	o	neuveri-
teľných	80%.	Vysádzanie	kvetov	dostalo	
ľudí	 do	 záhrady,	 von	 do	 vlastných	 ulíc.	
Podľa	Oscara	Newmana	sú	osadené	voľ-
né	miesta	fyzickým	vyjadrením	existujú-
cich	 sociálnych	 väzieb,	 ktoré	 odrádzajú	
páchateľov	trestných	činov.	
	 Početnosť	 stromov	 dokonca	 vplýva	
na	 mieru	 domáceho	 násilia.	 Pozorované	
domácnosti	 boli	 starostlivo	 vybrané	 tak,	
aby	 sa	 redukoval	 vplyv	 iných	 faktorov.	
Zistilo	 sa,	 že	 v	 domoch	 nachádzajúcich	
sa	 na	 zalesnených	 uliciach,	 ženy	 refero-
vali	nižšiu	mieru	partnerských	konfliktov,	
konfliktov	 s	deťmi,	 vo	významne	vyššej	
miere	 preferovali	 konštruktívnejšie	 rie-
šenie	vzniknutých	sporov	ako	v	zastava-
ných	oblastiach	bez	stromov.	Výskumníci	
si	daný	jav	vysvetľujú	fenoménom	ziste-
ným	z	iných	výskumov,	ktoré	preukazujú	
vyššiu	 súdržnosť	 susedských	 komunít	 v	
zalesnenejších	 častiach.	 Predpokladajú,	
že	 efektívnejšie	 a	 uspokojivejšie	 vzťahy	
so	 susedmi	 podporujú	 konštruktívnejšie	
riešenie	vo	frustrujúcich	situáciách.

História zakladania mestských záhrad začala v 60-tych a 70-tych rokoch 
minulého storočia, kedy sa v rámci hnutia hippies rozšíril záujem o 
užší kontakt s prírodou. Tento trend presiakol aj do mestských oblastí. 
Budovanie komunitných záhrad na opustených pozemkoch sa v niektorých 
mestách začalo ako nelegálna činnosť občianskych aktivistov. 

ZÁHRADY, KRIMINALITA A KOMUNITA

	 Asi	najznámejší	 je	príbeh	Gregoryho	
Brattona	 z	 Chicaga.	 Gregorymu	 v	 mes-
te	 chýbal	 kontakt	 s	 pôdou.	 Rozhodol	 sa	
na	 opustenom	 pozemku,	 kde	 sa	 hroma-
dil	 odpad,	urobiť	 záhradu	a	ovocný	 sad.	
Nevadilo	mu,	 keď	 si	 okoloidúci	 ukradli	
jahody.	Naopak,	sám	ich	do	záhrady	po-
zýval,	lebo	jeho	zámer	bol	vybudovať	ju	
pre	 všetkých.	 Netrvalo	 dlho	 a	 začali	 sa	
zbiehať	deti.	Tiež	 chceli	 niečo	pestovať.	
Postupne	okolo	 záhrady	vznikla	početná	
skupina	 detí	 a	 mladistvých.	 Pestovali	 a	
konzumovali	výsledky	svojej	práce.
	 Po	 dvoch	 rokoch	 dostal	 Gregory	 od	
mesta	 nariadenie,	 aby	 záhradu	 zlikvido-
val,	pretože	jeho	činnosť	je	nelegálna.	Po	
rokoch	 naťahovania	 sa	 s	 úradmi	 prišli	 z	
mestskej	 rady	 na	 osobnú	 inšpekciu.	 Su-
sedia	sa	proti	zrušeniu	záhrady	postavili.	
Dosvedčili,	že	odkedy	chodia	deti	 sadiť,	
majú	 s	 nimi	menej	 problémov.	Odvtedy	
sa	 miestne	 autority	 rozhodli	 Gregoryho	
činnosť	 podporovať.	 Do	 dnešných	 dní	
založil	72	komunitných	záhrad	po	celom	
Chicagu	a	podieľal	sa	na	vytvorení	sociál-
no-rehabilitačného	 programu	 pre	 neza-
mestnaných,	ľudí	v	podmienečnom	výko-
ne	trestu	či	pre	prepustených	väzňov	dnes	
známeho	ako	crime	diversion	gardens.
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Od záhradky k vodcovstvu 
	 Mnohými	 výskumami	 potvrdený	 po-
zitívny	 vplyv	 zelene	 a	 komunitných	 zá-
hrad	na	sociálnu	oblasť	spôsobil,	že	sa	za-
čali	masívne	podporovať	všetky	spôsoby	
zvyšovania	podielu	parkov,	 záhrad	 a	 ze-
lene	v	mestách.	Očakávalo	sa,	že	starost-
livosť	o	 zeleň	pomôže	budovať	 sociálne	
väzby.	Rola	 spoločne	 zdieľaných	 záhrad	
v	 budovaní	 heterogénnych	 sociálnych	
skupín	bola	skúmaná	vo	viacerých	kraji-
nách,	v	Kanade,	Mexiku,	Veľkej	Británii,	
na	Kube	aj	Keni.	Podľa	výskumníkov	má	
tento	typ	záhrad	dramatický	potenciál	vo	
vytvorení	a	udržaní	integrity	miestnej	ko-
munity,	v	prežívaní	prináležitosti	k	danej	
oblasti	a	hrdosti	na	toto	miesto.	
	 Záhrady	slúžia	ako	zdroj	sezónnej	ze-
leniny	 a	 ovocia.	 Ich	 hlavným	účelom	 je	
však	facilitovať	sociálne	interakcie	suse-
dov.	Záhrada	sa	stáva	dobrovoľným	spo-
ločným	projektom.	Je	priestorom	na	stre-
távanie	 sa	 a	 zámienkou	 pre	 spoluprácu	
a	 spoločnú	 tvorbu.	Výrazné	 uspokojenie	
prinášajú	predovšetkým	osamelým	a	star-
ším	občanom,	ktorí	trpia	sociálnou	izolá-
ciou.	 Práca	 na	 spoločnom	 diele	 zvyšuje	
záujem	 o	 susedov	 a	 zvyšuje	 dostupnosť	
sociálnej	 opory.	 Vedľajším	 produktom	
je	 zvyšovanie	 atraktivity	 danej	 lokality,	
zdravší	 životný	 štýl	 a	 tvorba	 bezpečnej-
šieho	bývania.	
	 Niekoľko	 štúdií	 Davida	 Malakoffa	
z	 90-tych	 rokov	 naznačuje,	 že	 susedské	
záhrady	prispievajú	aj	k	rozvoju	vodcov-
ských	 zručností,	 k	 zlepšeniu	 psychoso-
ciálneho	 zdravia,	 lokálnych	mikroklima-
tických	parametrov,	pracovných	zručnos-
tí,	redukcii	stresu,	zachovaniu	kultúrneho	
dedičstva,	 vytvoreniu	 bezpečných	 miest	
pre	hru	a	vzdelávanie	detí,	podporujú	re-
cykláciu,	 učia	 trpezlivosti	 a	 zlepšujú	 fy-
zickú	kondíciu.

Cesta z chudoby
	 D´Vera	 Cohn	 priniesla	 vo	 Washin-
gton	Post	reportáž	z	miestnej	komunitnej	
záhrady,	 kde	 pôdu	 obrábali	 obyvatelia	
domov	z	okolia,	študenti	z	blízkeho	kam-
pusu	a	bezdomovci	z	neďalekého	útulku.	
Komunitná	 záhrada	 napomáha	 k	 nadvä-
zovaniu	vzťahov	a	spolupráci	medzi	raso-
vo,	vekovo,	ekonomicky	či	vzdelanostne	
rozdielnymi	 ľuďmi.	 Práca	 na	 záhradách	
dáva	príležitosť	využiť	odlišné	zručnosti,	
vedomosti	a	talent	miestnych	obyvateľov.	
Má	 potenciál	 rozvíjať	 kvalitu	 života	 aj	
medzi	nízko	príjmovými	občanmi.	Pozi-
tívnu	spätnú	väzbu	ponúka	Hynes,	ktorý	
sledoval	projekt	v	Harleme,	kde	účastníci	
pociťovali	hrdosť	na	seba	a	svoje	okolie	
za	 odvedenú	 prácu.	 Zjednotenie	 okolo	

budovania	 zelených	 pásiem	 a	 záhrad	 im	
uľahčilo	 vytláčať	 drogových	 dílerov	 zo	
svojej	 obytnej	 časti.	 Produkcia	 jedla	 na-
dobúda	 osobitý	 výzvam	 v	 chudobných	
častiach,	 kde	 nie	 je	 prístup	 ku	 komerč-
ne	predávanému	ovociu	 a	 zelenine,	 lebo	
miestne	obchody	sa	zameriavajú	na	trvan-
livé,	menej	kvalitné	a	lacné	potraviny.
	 Experimentálne	štúdie	v	Mexiku	uká-
zali,	že	pestovanie	vlastného	ovocia	a	ze-
leniny	v	chudobných	mestských	častiach	
prinieslo	 aj	 zvýšený	 záujem	 o	 zdravú	
výživu.	Projekt	komunitnej	záhrady	sa	v	
tomto	 smere	 ukázal	 ako	 podstatne	 efek-
tívnejší,	než	všetky	informačné	kampane	
v	 pozorovanej	 lokalite.	 Nezanedbateľný	
je	 aj	 faktor	 nadobudnutia	 zručnosti	 do-
pestovať	si	vlastné	jedlo	prispieva	k	pre-
žívaniu	 vlastnej	 kompetencie,	 zníženiu	
závislosti	 a	očakávania	externej	pomoci.	
Do	 života	 vnáša	 presvedčenie,	 že	 keby	
bolo	naozaj	zle,	uživím	sa.	

Špina je všade rovnaká
	 Podľa	 Sabriny	 King	 je	 pre	 spoloč-
nosť	problémom	zvyšovanie	polarizácie.	
Rozdiely	medzi	 jednotlivými	 sociálnymi	
skupinami	sa	prehlbujú	a	pridáva	sa	vzá-
jomný	 antagonizmus.	 Čím	 viac	 sa	 sku-
piny	 navzájom	 oddeľujú,	 homogenizujú	
sa,	stotožňujú	sa	so	svojou	príslušnosťou.	
Uniknúť	z	„prideleného“	sociálneho	sta-
tusu	je	náročné.	Práca	na	spoločnom	pro-
jekte	však	pomáha	tieto	hranice	stierať.	
	 Veľký	 projekt	 Sanfranciskom	 zálive	
priniesol	zistenie,	že	okrem	očakávaného	
poklesu	kriminality	 sa	 znížila	 aj	 aktivita	
gangov,	 ľudia	 sa	začali	 zapájať	 	do	ďal-
ších	 environmentálne	 prospešných	 akti-
vít,	začali	sa	viac	politicky	angažovať	na	
lokálnej	úrovni	a	úspešnejšie	boli	aj	škol-
ské	programy	pre	rizikovú	mládež.	

	 Milburne	 a	 Vail	 skúmali	 niekoľko	
záhradných	 projektov	 z	 hľadiska	 ich	
histórie	a	dlhodobého	dopadu.	Zistili,	že	
najhodnotnejšie	pre	spoločnosť	bolo	kon-
tinuálne	 zvyšovanie	 zaangažovania	 sa	
ľudí	na	riešení	spoločných	problémov	na	
lokálnej,	ale	aj	regionálnej	úrovni.

Zmena politickej optiky
	 Negatívne	javy	ako	kriminalita,	úrazy	
a	poranenia	pri	hre,	znížená	kvalita	života,	
sociálna	 deprivácia,	 nízka	 kvalita	 život-
ného	prostredia,	tvorba	divokých	skládok	
odpadu	 boli	 bežnými	 javmi	 v	 okolí	 za-
nedbaných	 priestorov.	 Záhradníčenie	 na	
opustených	 pozemkoch	 sa	 stalo	 vítanou	
alternatívou	pre	vysporiadanie	sa	s	týmito	
problémami.	 Zakladanie	 susedských	 zá-
hrad	 už	 patrí	 k	 urbanistickému	plánova-
niu.	Mestá	vytvárajú	možnosti,	ako	záhra-
dy	 legalizovať,	 registrujú	 ich	 napríklad	
ako	charitatívnu	činnosť	a	na	ich	údržbu	
je	možné	získať	verejné	zdroje.	Po	troch	
desaťročiach	bohatých	výskumných	skú-
seností	môžeme	skonštatovať,	že	stromy,	
kvety	a	spoločné	pestovanie	sú	sľubným	
nástrojom	sociálnej	zmeny.	

Viera Lutherová
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GEEL STALETÍ HOSTÍ DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
V městečku Geel na severu Belgie již od 13. století žijí v rodinách místních 
obyvatel duševně nemocní lidé. Jde o první evropský model komunitní 
psychiatrické péče, který funguje do dnešních dní. Zavést podobnou 
rodinnou péči o nemocné lidi se i přes mnohé pokusy ještě nepodařilo 
zopakovat.
	 Na	 první	 pohled	 je	 Geel	 běžné	 ven-
kovské	 městečko	 v	 řídce	 osídlené	 ze-
mědělské	oblasti	nedaleko	Bruselu.	Ukrý-
vá	 však	 unikátní	 příběh.	 Jeho	 domovy	
více	 jak	 700	 let	 hostí	 duševně	 nemocné	
lidi.	Svého	času	v	 rodinách	 šestnáctitisí-
cového	města	bydlelo	až	4	000	pacientů	z	
celé	Evropy.	O	Geelu	se	vtipkovalo,	že	je	
těžké	rozeznat,	kdo	 je	zde	normální.	Pro	
místní	 obyvatele	 pacienti	 představovali	
pomocnou	 ruku	při	práci	na	poli.	 I	když	
v	místních	domácnostech	 je	dnes	ubyto-
váno	 už	 jen	 okolo	 250	 hostů,	 tradice	 je	
stále	živá.	Neuslyšíte	zde	slovo	„pacient“	
ani	„psychiatrický“,	tamější	obyvatelé	du-
ševně	nemocné	lidi	nazývají	„hosté“	nebo	
„nájemníci“.	 Jsou	 na	 ně	 zvyklí,	 považu-
jí	je	za	součást	běžného	života	a	tak	se	k	
nim	i	chovají.	Kontrakt	je	jasný	–	nejde	o	
léčbu	ani	terapii.	Lidé	trpící	duševní	poru-
chou	se	stávají	součástí	rodin.	Rodiny	se	
nedozvídají	nic	o	jejich	životním	příběhu	
ani	o	diagnózách	a	dostávají	za	ně	měsíční	
příspěvek	od	státu.	Označení	„nájemníci“	
vystihuje	spíše	jejich	sociální	situaci,	ne-
boť	tito	lidé	by	v	běžném	životě	sami	ne-
obstáli.	 Místní	 psychiatrická	 nemocnice	
poskytuje	rodinám	zdravotní	zázemí,	ne-
mocní	tam	konzultují	medikaci	a	dochází	
na	terapii.	Domácnosti	pravidelně	navště-
vuje	zdravotní	sestra,	která	s	pacienty	pro-
bere,	co	potřebují	a	pokud	se	objeví	váž-
nější	problém,	pacient	je	hospitalizován.
	 Nájemníci	 geelských	 rodin	 jsou	 lidé	
s	vážnými	duševními	a	kognitivními	po-
ruchami,	 kteří	 by	 samostatného	 života	
nebyli	schopni.	V	roce	2003	tvořili	téměř	
polovinu	 všech	 516	 „nájemníků“	 lidé	 s	
kognitivními	poruchami,	více	jak	20	pro-
cent	bylo	schizofreniků	a	ostatní	byli	lidé	
s	autismem	a	poruchami	učení.	

Princezna na útěku
	 Geelský	příběh	se	zrodil	ve	13.	století,	
kdy	sem	podle	legendy	utekla	irská	prin-
cezna,	svatá	Dymphna,	před	svým	otcem.	
Ten	 se	 údajně	 nemohl	 vyrovnat	 se	 smrtí	
své	ženy,	začal	trpět	psychickými	problé-
my	a	chtěl	se	oženit	se	svou	dcerou,	kte-
rá	 se	matce	 podobala.	 Dymphnu	 dostihl	
skrývající	 se	v	Geelu,	kde	 jí,	poté	co	ho	
znovu	 odmítla,	 setnul	 hlavu.	 Princezna	
byla	vyhlášena	za	svatou	a	patronku	du-

ševně	 nemocných.	 Během	 období	 rene-
sance	se	Geel	stal	chráněným	územím	ší-
lenců.	Na	údajném	místě	hrobu	princezny	
byl	 postaven	 kostel,	 při	 kterém	 později	
vznikla	 instituce	 poskytující	 přístřeší	
poutníkům	 a	 duševně	 nemocným,	 kteří	
ve	městě	nacházeli	útočiště.	Když	už	ne-
stačila	jeho	kapacita,	místní	obyvatelé	je	
začali	 přijímat	 do	 svých	 domovů	 a	 hos-
podářství.	Šlo	o	křesťanskou	pomoc,	ale	i	
levnou	pracovní	sílu.	
	 Koncem	19.	století	se	místní	 rodinná	
péče	 stala	 chloubou	města.	Mezinárodní	
psychiatrický	 kongres	 ji	 popisoval	 jako	
normu	 a	 nejlepší	 možnou	 péči,	 kterou	
stojí	za	to	rozšířit.	Mnozí	odborníci	se	do	
Geelu	jezdili	inspirovat	a	několik	měst	se	
pokusilo	o	vytvoření	podobného	systému.
	 Říká	se,	že	místní	obyvatelé	si	nikdy	
nestěžovali	 na	 vážnější	 incidenty	 s	 ne-
mocnými	 nájemníky.	 Žili	 s	 nimi	 často	 i	
několik	 desítek	 let	 a	 v	 některých	 přípa-
dech,	 kdy	 opatrovníci	 zemřeli,	 zůstáva-
li	 nemocní	 žít	 dále	 s	 jejich	 dětmi.	 Proč	
jsou	v	Geelu	v	péči	o	nemocné	úspěšní?	
Lidé	 s	 duševním	onemocněním	 zde	 nej-
sou	hrozbou	ani	nebezpečím.	Hostitelské	
rodiny	 říkají,	 že	 tito	 lidé	 pro	 ně	 nejsou	
přítěží,	 prostě	 tam	 jsou	 s	 nimi.	Považují	
je	za	součást	běžného	života.	Jejich	často	
excentrické	 nebo	 rušivé	 chování	 se	 sna-
ží	 řešit	 kreativním	 způsobem.	 Jeden	 pár	
vyprávěl,	že	 jejich	nájemník	 je	pravidel-

ně	 budil,	 neboť	 viděl	 tygry	 vyskakující	
ze	stěn.	Nesnažili	se	mu	jeho	halucinace	
vyvracet,	ale	předstírali,	že	tygry	zahání.	
Jiný	nájemník	si	každé	ráno	utrhal	všech-
ny	knoflíky	na	košili.	Nesnažili	se	to	změ-
nit.	 Berou	 to	 jako	 součást	 jejich	 života.	
Mnozí	pozorovatelé	se	vyjádřili,	že	pod-
statou	léčby,	kterou	v	Geelu	poskytují,	je	
„žít	společně“	a	podílet	se	na	práci.	Toto	
lidské	přijetí	je	považováno	za	jádro	úspě-
chu	geelského	systému.	

Konec tradice?
	 Ani	 toto	město	 se	nevyhnulo	moder-
nímu	vlivu	dnešní	doby.	Obyvatelé	Geelu	
se	 celosvětově	 uznávanou	 tradici	 snaží	
udržet,	ale	zároveň	se	obávají,	že	se	blí-
ží	ke	svému	konci.	O	nájemníky	už	dnes	
není	takový	zájem,	neboť	pracovní	síla	v	
zemědělství	 přestává	 být	 potřebná.	 Lidé	
jsou	většinou	zaměstnaní	v	nadnárodních	
společnostech	 a	 výpomoc	 na	 rodinném	
statku	 již	 nepotřebují.	 Zároveň	 belgická	
vláda	 avizuje	 nedostatek	 prostředků	 na	
pokrytí	 životních	 nákladů	 pěstounských	
rodin.	 Velkou	 změnu	 také	 přinesla	 re-
forma	 psychiatrické	 péče	 v	 70.	 letech	 a	
nástup	 nových	 psychiatrických	 léků.	 Ty	
umožnily	pacientům	zásadním	způsobem	
zmírnit	příznaky	nemoci	a	změnit	kvalitu	
života.	Plné	psychiatrické	léčebny	se	za-
čaly	pomalu	vyprazdňovat.	Fungující	ko-
munitní	systém	je	dnes	v	oblasti	psychiat-
rie	významné	téma.	V	našich	podmínkách	
je	však	 stále	hudbou	budoucnosti.	Může	
nám	příběh	Geelu	být	v	oblasti	péče	o	du-
ševně	nemocné	lidi	příkladem	a	inspirací?												

Jana Trčková
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	 Na	 Ukrajine	 fungujú	 dva	 paralelné	
svety.	V	prvom,	nazvime	ho	bežnom,	sa	
žije	náročne.	Krajina	v	porovnaní	s	nami	
ekonomicky	 zaostáva.	 Chudoba	 je	 vý-
raznejšia,	 mestá	 sú	 šedivejšie,	 dopravné	
prostriedky	 staršie,	 služby	 menej	 rozvi-
nuté...	 Väčšine	 bežných	 Ukrajincov	 sa	
žije	 ťažko,	 pracovný	 trh	 je	 nestabilný,	
kurz	hrivny	sa	nestále	mení,	väčšina	ľudí	
neverí	bankovému	systému...	Jednoducho	
volatilná	ekonomika.	Do	tohto	sveta	zasa-
huje	druhý	–	vojna,	ktorá	vypukla	náhle	a	
nečakane	v	21.	 storočí.	Kto	 to	na	Ukra-
jine	 nezažil,	 tomu	 sa	 ťažko	 vysvetľuje,	
ako	vyzerá,	skúsenosť	je	neprenosná,	no	
pokúsim	sa	sprostredkovať	atmosféru	cez	
niektoré	svoje	zážitky.	
	 Hlavná	ulica	Kyjeva	sa	volá	Krešča-
tik,	 jej	dominantou	je	Námestie	nezávis-
losti	 alebo	 Majdan	 nenaležnosti.	 Tu	 sa	
odohrávali	 občianske	 protesty	 a	 všetky	
výrazné	 happeningy	 za	 ostatné	 dve	 de-
saťročia	 ukrajinskej	 nezávislosti.	Aj	 ten	
posledný,	nazvaný	Euromajdan,	kedy	vy-
šlo	do	ulíc	hlavného	mesta	takmer	milión	
ľudí,	aby	dali	najavo	nespokojnosť	pri	ne-
očakávanom	odklone	prezidenta	Januko-
viča	od	chystaných	asociačných	procesov,	

ktoré	mali	Ukrajine	zabezpečiť	členstvo	v	
EÚ	a	splniť	nádeje	o	lepšom	živote.	Euro-
majdan,	ktorý	vypukol	v	novembri	2013	
pôvodne	 ako	 študentská	 demonštrácia,	
skončil	vo	februári	2014	krvavými	stret-
mi	a	násilným	potlačením	demonštrantov	
vládnou	 jednotkou	 Berkut.	 Zomrelo	 tu	
109	demonštrujúcich	(ďalších	vyše	50	je	
nezvestných).	 Bočná	 ulička,	 kde	 sa	 tiež	
strieľalo,	bola	premenovaná	na	Ulicu	ne-
beskej	stovky.	Doteraz	je	to	pietne	miesto	
s	fotografiami	a	vencami,	bežne	tu	stret-
nete	príbuzných	obetí,	ktorí	doniesli	kvet	
alebo	sa	prišli	k	fotke	blízkeho	pomodliť.	
Na	fotkách	sú	18-roční	študenti	aj	75-roč-
ní	páni...

Cesta na východ
	 Pár	 týždňov	 od	 príchodu	 do	 Kyjeva	
som	išla	na	služobnú	cestu	na	východ,	do	
Slavjanska,	kde	bola	lokálna	pobočka	na-
šej	 organizácie.	Cesta	 bola	 divná,	 sedíte	
v	 klimatizovanom	 IC	 vlaku	 s	milou	 ob-
sluhou	ponúkajúcou	kávu	a	bagetu,	LCD	
displejmi	 ukazujúcimi	 ukrajinskú	 verziu	
Talentu	a	spolu	s	vami	tam	sedí	vyše	tuc-
ta	 vojakov	 a	 vojačiek,	 ktorí	 smerujú	 na	
front.	Neubránite	sa	 rozmýšľaniu	o	 tom,	

či	sa	vrátia,	ktorí	z	nich	to	budú	a	v	akom	
stave.	Sú	 tam	dvadsiatnici,	 štyridsiatnici	
a	okolo	prešiel	aj	chlap	po	päťdesiatke	so	
špeciálnym	kufríkom	so	zbraňami.	Nech-
cete	si	to	pripúšťať,	ale	myslíte	na	svoju	
rodinu	–	brata,	otca...	Čo	keby	sme	boli	v	
rovnakej	situácii?
	 Slavjansk	bolo	pôvodne	120-tisícové	
mesto,	z	ktorého	množstvo	ľudí	odišlo	na	
západ,	no	zároveň	sa	doň	prisťahovali	iní	
z	východných	zón,	takže	aktuálne	má	asi	
70-tisíc	obyvateľov	 a	 žije	 zdanlivo	oby-
čajným	životom.	Bola	som	tam	v	neskoré	
leto,	mesto	s	rozbitými	cestami,	parkom,	
kostolíkmi,	 potravinami	 a	 ľuďmi	 cho-
diacimi	hore-dole.	Potiaľto	bežné	mesto.	
No	zrazu	oproti	vám	pochoduje	vojenská	
čata,	 dvom	desiatkam	mladíkov	v	 kana-
dách	 a	 vojenských	 mundúroch	 velí	 asi	
štyridsaťročný	muž.	Nielen	on,	ale	hlav-
ne	 tí	mladí	muži,	 či	 skôr	 chlapci,	mohli	
sedieť	s	babami	na	kofole,	namiesto	toho	
si	musia	plniť	vojenskú	povinnosť.
	 Nezisková	 organizácia,	 kde	 som	 pô-
sobila,	má	popri	centrále	v	Kyjeve	aj	dve	
lokálne	pobočky	pri	frontovej	línii.	Vďa-
ka	pomoci	donorov	distribuuje	adresným	
systémom	 pomoc	 beneficientom	 –	 od	
vody,	potravín,	nákupných	poukážok,	cez	
hygienické	potreby,	čističe	na	filtrovanie	
vody	až	po	rekvalifikačné	kurzy,	psycho-
-sociálnu	 pomoc	 alebo	 opravu	 striech.	
Príbehov	je	milión,	ťažko	nám,	ktorí	po-
známe	vojnu	našťastie	len	z	dokumentov	
či	MASHu,	všetkým	uveriť.	V	rámci	pro-
jektu	 dodávky	 pitnej	 vody	 sme	 navští-
vili	 aj	 základnú	 školu	 v	 obci	Marinka	 v	
Doneckej	 oblasti.	 Pred	 vstupom	 vojaci,	
okná	na	voľakedy	krytej	lodžii	vybité,	vo	
vstupnej	 hale	 ďalší	 vojaci,	 pod	 oknami	
vrecia	piesku.	A	na	múroch	páskou	uro-
bené	zelené	a	červené	značky.	Sú	pre	deti,	
aby	vedeli,	že	keď	začne	streľba,	schovať	
sa	 treba	pod	zelenú,	nie	pod	červenú.	V	
pivničných	priestoroch	sú	staré	stoličky	a	
premiestnia	sa	sem	deti	s	učiteľkami,	keď	
sa	 začne	 strieľať.	 Riaditeľka	 školy	 nám	
vysvetlila,	že	robia,	čo	vedia,	aby	to	tým	
60	deťom	čo	najviac	uľahčili.	Keď	napo-
sledy	bežali	do	úkrytu,	jedna	učiteľka	sa	
snažila	zľahčiť	situáciu	vyhlásením,	že	sa	
zahrajú	na	preteky	v	behu.	Postavila	sa	jej	
malá	žiačka:	„Pani	učiteľka,	to	nie	je	hra,	
to	je	vojna!“
	 Až	na	takomto	mieste	človek	do	špiku	
kostí	precíti,	že	v	prípade	nešťastia	veľké-
ho	rozsahu	(vojny	či	inej	katastrofy)	člo-
vek	príde	o	všetko	a	zrazu	by	bez	pomoci	

UKRAJINSKÁ REALITA NA VLASTNEJ KOŽI
Vojenský konflikt u našich východných susedov trvá už tretí rok, hoci 
sa z titulkov médií dávno vytratil a nahradili ho nové atraktívne témy 
– utečenci, iné vojenské operácie či krízy. No na Ukrajine stále zúri 
vojna, ktorá sa bezprostredne dotýka národa minimálne takého veľkého, 
ako je náš. V auguste som sa odtiaľ vrátila po dvanástich mesiacoch 
práce pre neziskovú organizáciu pomáhajúcu ľuďom, ktorým ATO – 
antiteroristická operácia, ako sa vojne oficiálne hovorí, obrátila život 
hore nohami. 
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zostal	ako	v	stredoveku	–	bez	vody,	jedla,		
prístrešku,	 bezmocne	 zaseknutý	 v	 novej	
situácii.	Okrem	pomoci	v	prvom	momen-
te	je	nutná	pretrvávajúca	pomoc	–	aby	sa	
človek	so	situáciou	vyrovnal	a	od	zákla-
dov	si	 reštartoval	život:	aby	si	zohnal	či	
opravil	bývanie,	našiel	prácu,	zarobil	pe-
niaze	a	kúpil	si,	čo	potrebuje.	Človek	pri	
sledovaní	takýchto	tragédií	v	televíznych	
správach	 nevidí,	 aké	 sú	 reálne	 dôsledky	
po	prvom	šoku:	často	sa	zničí	celá	infraš-
truktúra	(cesty,	zásobovanie,	prívod	vody,	
elektriny),	 ľudia	sú	bez	možnosti	chodiť	
do	práce	(nie	je	bezpečné	vychádzať	ale-
bo	firmy	jednoducho	nefungujú),	ich	deti	
do	školy,	peniaze	sa	minú	(alebo	si	za	ne	
nemajú	 čo	 kúpiť,	 lebo	 bežný	 trh	 nefun-
guje	a	nahradí	ho	čierny)	a	nič	nefunguje	
tak,	ako	predtým.

Príbeh Naste
	 Nasťa	 je	moja	 kolegyňa.	Pochádza	 z	
Donecka,	 ktorý	 za	 dramatických	 okol-
ností	 opustila	 s	 vtedy	 3-ročným	 synom.	
Pred	 vojnou	 –	 áno,	 takéto	 delenie	 času	
je	na	Ukrajine	–	pracovala	ako	asistentka	
generálneho	riaditeľa	u	telekomunikačné-
ho	operátora	v	 ich	meste.	Práve	nastúpi-
la	do	práce	po	materskej,	s	manželom	si	
zariaďovali	dom.	V	meste	sa	začali	obja-
vovať	 podivné	 indivíduá,	 začali	 vznikať	
výtržnosti,	 bolo	 ich	 čoraz	 	 viac.	 Rodina	
zaplatila	Nasti	rekreáciu	pri	mori	v	Ode-
se,	nech	nie	je	so	synom	v	meste,	hádam	
to	 utíchne.	No	 neutíchlo.	Ani	 po	 dvoch,	
ani	 po	 troch	 týždňoch.	 Peniaze	 na	 ďal-
šie	predĺženie	pobytu	už	neboli,	preto	sa	
Nasťa	so	synom	uchýlili	k	príbuzným	na	
západnú	Ukrajinu.	Tam	vystriedali	zopár	
rodín	a	po	troch	mesiacoch	prišli	k	býva-
lej	spolužiačke	do	Kyjeva.	Tam	sa	k	nim	
pripojil	aj	Nastin	muž.	Situácia	v	Donec-
ku	sa	zhoršila,	strety	boli	ozbrojené,	mno-
ho	 ľudí	 zabili,	 veľa	 miestnych	 zmizlo,	
ľudia	 sa	 skrývali	 v	 pivniciach	 a	 snažili	
sa	neprísť	do	rany...	Nastinmu	mužovi	sa	
podarilo	kúpiť	jeden	z	posledných	lístkov	
na	povinne	miestenkový	vlak.	Vtedy	ešte	
nevedel,	že	je	to	posledný	z	Donecka	vy-
pravený	vlak.	Áno,	cestou	ho	ostreľovali	
a	 všetci	 cestujúci	 ležali	 na	 podlahe,	 ale	
prežili.	
	 Nasťa	s	manželom	si	v	Kyjeve	vyba-
vili	 legitimáciu	 vnútorného	 vysídlenca,	
ktorú	vydáva	štát	a	vďaka	ktorej	mali	ná-
rok	na	malú	finančnú	podporu.	Zháňali	si	
prácu,	muž	 sa	 uchytil	 skôr,	 po	 čase	 dali	
Nasti	 prácu	 v	 našej	 organizácii.	 Najprv	
si	 tam	prišla	po	potravinový	balík,	 zare-
gistrovala	 sa	 ako	 potenciálny	 príjemca	
pomoci	 a	 po	 čase	 sa	 uvoľnilo	 miesto	 v	
call	centre.	Tam	odpovedala	na	telefoná-

ty	ľudí	z	jej	rodného	kraja,	ktorí	sa	chceli	
zaregistrovať	ako	príjemcovia	pomoci.
	 Po	 roku,	 keď	 sa	 im	podarilo	 ako	 tak	
stabilizovať,	 prišiel	 telefonát	 z	 domu.	
Kým	 mama	 s	 dlhodobou	 chorobou	 le-
žala	 v	 	 nemocnici,	 kde	bol	 výpadok	 lie-
kov	 aj	 lekárov,	 otec	 išiel	 skontrolovať	
dom	 mladej	 rodiny	 a	 na	 záhrade	 stupil	
na	mínu.	Prišiel	o	časť	nohy,	ktorá	sa	mu	
nanešťastie	 ani	 takmer	 po	dvoch	 rokoch	
nechce	zahojiť.	A	tak	Nasťa	s	manželom,	
ktorých	vojna	donútila	opustiť	svoj	život	
v	rodnom	meste,	robia	čo	vedia,	aby	vy-
žili	na	novom	mieste	a	mali	na	lieky	pre	
rodičov.	Keď	ich	aj	Nasťa	zoženie,	čo	nie	
je	len	otázka	peňazí,	musí	zabezpečiť	ich	
doručenie	do	oblasti,	ktorá	nie	je	kontro-
lovaná	ukrajinskou	vládou	a	 funguje	ne-
štandardne.	 Keď	 o	 tom	 rozpráva,	 plače	
a	 potom	 povie:	 „Keď	 sme	 pred	 šiestimi	
rokmi	pozerali	v	televízii	správy	o	rusko-
-gruzínskej	vojne,	ako	tam	ľudia	s	plačom	
a	igelitkami	utekali	zo	svojich	domovov,	
ani	vo	sne	nám	nenapadlo,	že	sa	to	stane	
aj	nám.“

Vzťahy a atmosféra
	 Nie	všetci	môžu	z	vojnou	postihnutých	
zón	odísť.	Väčšinou	tam	zostávajú	starší,	
nemajetní,	 matky	 samoživiteľky.	 Ale	 aj	
takí,	ktorí	veria,	že	sa	veci	dajú	do	poriad-
ku,	nechcú	opustiť	vlastnoručne	postave-
né	domy	či	sa	len	tak	vzdať.	Medzičasom	
robia,	 čo	 môžu.	 Starajú	 sa	 o	 seba	 aj	 o	
iných,	do	veľkej	miery	dobrovoľne	–	učia	
sa	s	deťmi,	robia	im	program,	šijú	veci	pre	
vojakov	na	fronte,	posielajú	im	pozdravy	
ako	morálnu	podporu.	Aj	starosta	spomí-
nanej	Marinky	zostáva.	Je	jedným	z	mála	
mladších	 a	 schopnejších	 a	 vďaka	 jeho	
vkladu	 a	 kontaktom	 sa	Marinke	 dostáva	
nevyhnutnej	pomoci.
	 V	Mariupole	
zas	 zostala	 Ma-
rička,	 vysoko-
školská	 učiteľka	
politológie,	 kto-
rá	zorganizovala	
občiansky	 od-
por	 voči	 chys-
tanému	 vpádu	
nepriateľských	
síl.	 Žena,	 ktorú	
tam	 majú	 všetci	
v	 úcte	 –	 vojaci,	
kňazi,	 bežní	 ľu-
dia.	 Zaktivizo-
vala	 miestnych,	
ktorí	 sa	 nech-
celi	 vzdať	 a	 s	
pomocou	 médií	
sa	 im	 podarilo	

zastaviť	 útok	 a	 neumožniť	 druhej	 strane	
urobiť	 si	 priamu	 cestu	 na	 Krym,	 ktorý	
medzičasom	 okupovala.	 Urobili	 to	 tak,	
že	mladí	 boli	 na	 sociálnych	 sieťach,	 bá-
bušky	volali	„centrále“,	aké	vozidlá	vidia,	
na	 akých	 pozíciách,	 aký	 zvuk	 vydávajú	
a	muži	vykúpili	všetky	 lopaty	v	meste	a	
išli	 kopať	 zákopy.	 Po	 celom	 Mariupole	
sú	dnes	billboardy	oznamujúce,	že	mesto	
patrí	 Ukrajine.	 Na	 citylightoch	 sú	 foto-
grafie	mladých	mužov,	ktorí	v	boji	padli	
s	podtitulom:	Zomrel	za	tvoj	Mariupoľ.	
	 Ľudia	sa	snažia	adaptovať	na	novú	si-
tuáciu,	psychicky	ju	vstrebať,	vyrovnať	sa	
s	ňou	a	ísť	ďalej.	Mnohí	často	plačú,	mod-
lia	sa,	niektorí	sú	frustrovaní,	zatrpknutí,	
mnoho	chlapov,	ale	aj	žien	začalo	piť.	A	
tiež	 je	veľa	chlapov,	ktorým	sa	nechce	s	
rodinou	nečinne	krčiť	v	pivnici	a	dobro-
voľne	 rukujú,	 k	 oficiálnym	 aj	 neoficiál-
nym	plukom.	A	tiež	sa	dejú	zlé	veci,	že-
nám,	ale	aj	mužom,	keďže	nové	okolnosti	
posúvajú	 správanie	 ľudí	mimo	noriem	 a	
zákonov.	
	 Ukrajinci	 sa	 stali	 silnými	 patriotmi,	
nosia	tradičné	košele	–	vyšívanky,	dievča-
tá	zas	čelenky	z	kvetov,	mnohí	sa	zdravia	
historickými	pozdravom	Sláva	Ukrajine!	
Gerojam	sláva!	(Sláva	hrdinom!).	A	tých,	
ktorí	padli	v	boji	za	slobodu	a	zvrchova-
nosť	krajiny,	si	patrične	cenia.	
	 V	júni	sme	sedeli	s	kávou	na	schodoch	
na	Majdane.	Horúce	leto,	turisti,	maskoti,	
letné	výpredaje,	super	zmrzlina.	Do	toho	
sa	 zrazu	 začali	 na	 námestí	 schádzať	 ľu-
dia	v	čiernom.	O	chvíľu	prišlo	aj	väčšie	
čierne	auto,	z	ktorého	vyložili	 rakvu.	Za	
hlasného	plaču	matky	a	pohrebnej	piesne	
Plyve	kača	niesli	davom	rakvu.	Dav	po-
kľakol,	 rakvu	 zložili	 v	 strede	 námestia.	
Na	fronte	padol	ďalší	geroj...

Dana Pohlodová, foto autorka
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deti	a	výchova

ROVESNÍCKA PODPORA V ŠKOLÁCH
Počas veľkej prestávky sa pred knižnicou vytvoril menší rad. Deti 
čakajú, kedy budú môcť vojsť a v súkromí sa porozprávať s jedným z 
dvojice rovesníckych podporovateľov, ktorí majú dnes službu. Inde sa 
podporovatelia stávajú pozorovateľmi. Všímajú si, ako spolu deti fungujú, 
ktoré si ťažšie hľadá kamarátov. Zapoja sa do rozhovoru, pýtajú sa, 
povzbudia. Naposledy pomáhali školskej psychologičke s prevenciou pri 
šikanovaní priamo v  triede, kde sa vzťahy nevyvíjali najlepším smerom.
	 Strach	 z	 písomky	 či	 z	 vysvedčenia,	
šikanovanie	medzi	spolužiakmi,	trampoty	
s	prvou	láskou	alebo	sa	doma	deje	niečo	
zlé?	Detské	starosti	môžu	mať	rôznu	po-
dobu.	 Niekedy	 je	 ľahšie	 o	 tom	 povedať	
rovesníkovi	 alebo	 staršiemu	 kamarátovi	
než	dospelému.	Na	tomto	stavia	program	
detských	podporovateľov	CHIPS	(z	angl.	
ChildLine	 in	 Partnership	 with	 Schools),	
ktorý	na	Slovensku	zastrešuje	Linka	det-
skej	istoty	(LDI).	Prvé	školy	sa	zapojili	v	
rámci	pilotného	projektu	už	v	roku	2007.	
Program	 posilňuje	 vlastné	 zdroje	 detí	 a		
ich	 samostatnosť	 pri	 vyrovnávaní	 sa	 so	
záťažou	rôzneho	druhu.	Deti	 sa	učia	ak-
tívne	riešiť	rozličné	životné	situácie,	nie-
len	sa	vždy	spoliehať	na	hľadanie	podpo-
ry	u	dospelých.	
 „Vrstovnícka podpora spočíva v po-
máhaní a podporovaní ľudí vtedy, keď to 
potrebujú, aby si dokázali pomôcť sami.“
	 Ak	 chce	 škola	 rozbehnúť	 program	
CHIPS,	mala	by	najskôr	nájsť	dvoch	uči-
teľov,	ktorí	budú	mať	program	na	starosti	
a	budú	pre	podporovateľov	oporou.	Títo	
učitelia	 majú	 zároveň	 podporu	 prísluš-
ných	centier	CPPPaP	alebo	priamo	LDI.	
Škola	 sa	 rozhoduje,	 čo	 má	 byť	 cieľom	
zavedenia	 programu	 (napr.	 zlepšenie	
vzťahov	 medzi	 žiakmi	 navzájom,	 ale	 aj	
žiakmi	 a	 učiteľmi,	 prevencia	 šikanova-
nia,	vytvorenie	bezpečnejšieho	prostredia	
v	škole,	zvyšovanie	aktívnej	participácie	
detí),	program	majú	možnosť	prispôsobiť	
si	svojim	potrebám	a	možnostiam.	Je	dô-
ležité	vedieť,	akú	podporu	môžu	v	škole	
poskytnúť	 pri	 realizácii	 programu	 (ma-
teriálnu,	 personálnu),	 ako	 budú	 program	
medzi	 žiakmi	 propagovať,	 ako	 budú	 in-
formovať	 rodičov...	 Je	 jasné,	 že	 bez	 po-
zitívneho	nastavenia	školy	voči	programu	
nie	je	možné,	aby	bol	úspešný.	A	to	celej	
školy,	vrátane	personálu.
	 Následne	 je	 úlohou	 zodpovedných	
učiteľov	 výber	 10	 –	 15	 podporovateľov.	
Deti	 sa	na	 túto	pozíciu	hlásia	dobrovoľ-
ne.	Podmienkou	pre	 ich	zaradenie	nie	 je	
schopnosť	radiť	iným,	ale	naopak	schop-
nosť	 načúvať	 a	 zachovať	 tajomstvo.	
Mali	byť	to	byť	deti,	ktoré	majú	alebo	sú	
schopné	získať	si	dôveru,	ku	ktorým	os-

tatní	nájdu	ľahko	cestu	(z	rôznych	skupín,	
nielen	 zo	 školskej	 „elity“	 a	 ani	 by	 sa	 v	
škole	takouto	elitou	nemali	stať).	
	 Tieto	 deti	 sa	 stávajú	 pre	 svojich	 ro-
vesníkov	 poradcami	 a	 aj	 ich	 príprava	
prebieha	 podobne	 ako	 u	 dospelých,	 len	
prispôsobene	 ich	 veku.	 Pod	 vedením	
pracovníčky	 Linky	 detskej	 istoty	 alebo	
miestnej	CPPPaP	 absolvujú	 výcvik	 pod-
porovateľov.	Dozvedajú	sa,	aké	problémy	
deti	riešia,	ako	majú	na	ne	reagovať,	ale	
aj	ako	počúvať	v	rozhovore	druhého,	ako	
byť	empatický,	ako	vyjadriť	podporu,	ako	
pomôcť	 dieťaťu	 nájsť	 vlastné	 riešenie,	
ako	 rozoznať,	 že	 problém	 už	 presahuje	
možnosti	detí	a	je	potrebné	sa	s	ním	obrá-
tiť	na	dospelého.	
 „Viem, že nemám radiť, ale že sa mám 
pri riešení problému zamerať na dieťa 
tak, aby bolo schopné si ho riešiť samé. 
Som mu len nablízku, aby videlo, že mi na 
ňom záleží a že mu pomôžem situáciu pre-
konať.“
	 Detskí	 podporovatelia	 sa	 priebežne	
vzdelávajú	 aj	 počas	 realizácie	 progra-
mu	CHIPS.	Úlohou	učiteľov,	 ktorí	majú	
program	 na	 starosti,	 je	 aj	 poskytovať	
deťom	 podporu	 a	 realizovať	 pravidelné	
stretnutia	detských	podporovateľov	–	ob-
dobu	supervízie.	Na	pravidelných	stretnu-
tiach	môžu	deti	spoločne	hovoriť	o	 tom,	
ako	 reagovali	
v	 konkrétnych	
situáciách,	 na	
aké	 ťažkosti	
narážali,	 ale	 aj	
o	tom,	čo	sa	im	
podarilo.	 Učia	
sa,	ako	si	strážiť	
vlastné	 hranice,	
kedy	 poskyto-
vať	 podporu	 a	
kedy	 nie,	 ako	
r o z o z n á v a ť	
vlastné	 emócie	
pri	 poskytovaní	
podpory	 a	 ako	
spracovať	svoje	
prežívanie.	
	 Skúsenosti	
na	 slovenských	

školách	 aj	 na	 školách	 v	 zahraničí	 potvr-
dzujú,	 že	 CHIPS	 prináša	 pozitívne	 vý-
sledky,	ak	sa	stane	súčasťou	kultúry	celej	
školy	 a	 ak	 sa	 na	 ňom	 podieľajú	 nielen	
žiaci,	ale	aj	vedenie	a	ostatní	zamestnanci	
školy.	Je	to	program,	ktorý	môže	akúkoľ-
vek	inú	činnosť	podporovať,	dopĺňať	–	je	
to	 na	 tvorivosti	 účastníkov,	 teda	 detí	 aj	
dospelých.	 Ide	 o	 rozvoj	 vlastností	 a	 zís-
kavanie	hodnôt,	ktoré	ich	podržia	aj	v	no-
vých	životných	situáciách.
 „Možno to bude znieť ako zveličené, 
ale naozaj sme cítili, ako napätie a stres 
postupne klesajú, ako zo dňa na deň rastie 
pocit vzájomnej dôvery. Empatia nebola 
už iba cudzím slovom, ktoré sa spomína-
lo na hodinách etickej výchovy. Stala sa 
čímsi takmer hmatateľným. Deti zrazu 
prestali byť „malé“, postupne sa z nich 
stávali naši partneri. Rástol v nich pocit 
zodpovednosti a ony naozaj nechceli skla-
mať. Ťažko opísať ich eufóriu a zápal. To 
treba jednoducho vidieť a zažiť.“
 „CHIPS som na základke robil asi 3 
roky. Stretávali sme sa v špeciálnej miest-
nosti. CHIPS u nás mal veľký úspech. Deti 
nás už poznali aj po mene. Bol to super 
pocit, keď sa s nami bavili aj mimo našej 
miestnosti. CHIPS mi dal veľa pozitívne-
ho. Na ľudí sa zrazu pozerám úplne inak. 
Veľa ľudí hovorilo, že ten čas, čo som 
strávil CHIPSom, sa dal využiť aj inak. 
Čiastočne majú pravdu, ale keď obetujem 
20 minút denne kvôli pomoci niekomu, tak 
je to super pocit. Pocit, že niekto sa má 
vďaka mne lepšie.“

Monika Gregussová, IPS
Ľudmila Václavová,  LDI
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MODEL ÚTOČIŠTĚ JAKO PŘÍSTUP KE ZMĚNĚ
Jako živočišný druh dokážeme dobře reagovat na akutní mimořádné 
události, jako je terorismus a hurikány, ale jsme méně připraveni řešit 
pomalé válcování, katastrofální dopad chronického stresu a traumatu 
na životy jednotlivců, rodin, organizací i celých společností. Expozice 
chronickým stresem je největší výzvou jednadvacátého století v oblasti 
veřejného zdraví.
	 Model	 Útočiště	 poskytuje	 metodiku	
i	 technickou	 podporu	 v	 procesu	 imple-
mentace	 modelu	 pro	 organizace	 zabez-
pečující	 posttraumatickou	 psychologic-
kou,	 psychiatrickou	 a	 sociální	 péči.	 Byl	
vyvinut	 institutem	 Útočiště	 (Sanctuary)	
v	Yonkersu,	USA.	Původně	bylo	Útočiště	
ústavní	program	určený	k	léčbě	komplex-
ních	problémů	dospělých,	kteří	byli	týráni	
jako	 děti.	 Nosnou	 myšlenkou	 programu	
je	motto:	„Nejde	o	to,	co	je	na	tobě	špat-
ného,	ale	o	to,	co	se	ti	stalo.“	(Bloom,	S.	
1994)

Bezpečnost pro všechny
	 Název	vychází	z	popisu	hospitalizace	
veteránů	z	Vietnamu,	ve	kterém	je	popsá-
no	„trauma	útočiště“,	kdy	klient	očekává	
příjemné	 léčivé	 prostředí	 a	 místo	 toho	
najde	 ještě	 větší	 trauma.	 (Bloom,	 1997)	
Model	 Útočiště	 usiluje	 o	 rozvoj	 zdra-
vých	organizací,	které	se	starají	o	klienty	
po	 prožitém	 traumatu.	Vyzývá	 organiza-
ce,	 aby	 přehodnocovaly	 svůj	 přístup	 na	
všech	 úrovních	 k	 podpoře	 bezpečnosti	
a	 nenásilí	 napříč	 fyzickými,	 psychický-
mi,	sociálními	a	morálními	oblastmi	pro	
všechny	 zúčastněné	 –	 klienty,	 rodinné	
příslušníky,	zaměstnance	a	řídící	pracov-
níky.	 Vyžaduje	 rozbití	 institucionálních,	

společenských,	odborných	a	komunikač-
ních	bariér,	které	od	sebe	izolují	vedoucí	
pracovníky,	 personál,	 rodinné	 příslušní-
ky	 a	 klienty.	 Současně	 taková	 přestavba	
zahrnuje	vědomé	učení	nových	způsobů,	
jak	se	vztahovat	a	komunikovat	jako	vzá-
jemně	závislí	členové	komunity,	společně	
vytvářející	 a	modelující	 zdravý	 a	 pomá-
hající	vztah	mezi	jednotlivci	a	rozvíjející	
atmosféru	naděje	a	nenásilí.	Tento	zásah	
se	 zaměřuje	 na	 prostředí	 terapeutické	
komunity	a	zároveň	posiluje	jednotlivce,	
aby	pozitivně	ovlivňovali	 své	vlastní	 ži-
voty.	

Systém jako živý subjekt
	 Model	 Útočiště	 je	 podložený	 vědec-
kými	 studiemi	 a	 vychází	 z	 poznatků	 te-
oretické	 filozofie	 i	 praxe	 o	 vazbě	 mezi	
dítětem	 a	 rodičem,	 vývoji	 dítěte	 a	 do-
padu	 nepříznivých	 okolností	 a	 traumat.	
Pozitivní	 vazba	mezi	 rodičem	 a	 dítětem	
vyúsťuje	 ve	 vytváření	 funkčního	 lidské-
ho	operačního	 systému,	 zatímco	 toxický	
stres	tento	operační	systém	narušuje.	Lid-
ské	bytosti	a	 lidské	organizace	 jsou	živé	
systémy,	 které	 se	 přizpůsobují	 měnícím	
se	 podmínkám	 komplexně.	 Jako	 filozo-
fický	přístup	je	model	Útočiště	zakotvený	
ve	 složitých	 biopsychologických	 a	 exis-

tenčních	 adaptacích,	 které	 jednotlivci	 a	
skupiny	dělají,	aby	se	vyrovnali	s	drtivým	
a	opakujícím	se	stresem.	Jako	organizač-
ní	přístup	model	Útočiště	nahlíží	systém	
(komunitu)	 jako	živý	subjekt	s	vědomou	
a	nevědomou	dynamikou	podobnou	jako	
u	 jednotlivců,	kteří	v	něm	pracují	 anebo	
jsou	příjemci	jeho	služeb.

Sedm závazků
	 Slovo	 „útočiště“	 se	 vztahuje	 k	 bez-
pečnosti	 v	 jakémkoliv	 společenském	
prostředí.	V	modelu	Útočiště	pojem	„bez-
pečnost“	 zahrnuje	 fyzickou,	 psychickou,	
sociální	a	morální	bezpečnost.	Filozofic-
ké	principy	modelu	jsou	zakotveny	v	sed-
mi	Závazcích,	které	se	vážou	přímo	k	cíli	
uzdravení	z	traumatu,	jsou	jeho	klíčovým	
prvkem,	určují	organizační	normy	a	kul-
turu	a	platí	pro	klienty	i	zaměstnance:
1.	 Nenásilí
2.	 Emoční	inteligence
3.	 Sociální	učení
4.	 Otevřená	komunikace
5.	 Podpora	demokracie
6.	 Sociální	odpovědnost
7.	 Růst	a	změna	
	 Plnění	 Závazků	 napomáhají	 dva	
přístupy:	SELF	a	Nástroje.

SELF
	 Akronym	 SELF	 označuje	 nástroj	
umožňující	 široké	škále	 lidí	dostat	 se	na	
stejnou	stranu	ohledně	cílů	 léčby,	pláno-
vání	a	každodenní	interakce.	Představuje	
vzájemně	 provázané	 aspekty	 zotavení	 z	
traumatu	 a	 poskytuje	 nelineární,	 kogni-
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tivně-behaviorální	 terapeutický	 přístup	
pro	usnadnění	změny	u	 jednotlivců	 i	or-
ganizací:
1.	 Bezpečnost	 (Safety)	 –	 dosažení	 bez-
pečnosti	 u	 sebe,	 ve	 vztazích	 a	 životním	
prostředí
2.	 Emoční	 management	 –	 identifikace	
úrovní	různých	emocí	a	modulování	emo-
cí	v	reakci	na	vzpomínky,	osoby	a	události
3.	Ztráta	(Loss)	–	procítění	smutku	a	na-
kládání	 s	 osobními	 ztrátami;	 pochopení,	
že	každá	změna	zahrnuje	i	ztrátu
4.	Budoucnost	(Future)	–	vyzkoušení	no-
vých	rolí	a	způsobů	vztahování	a	předsta-
vování	si	jiné,	lepší	budoucnosti.

Nástroje
	 Nástroje	jsou	sada	praktických	doved-
ností	umožňující	jednotlivcům	i	organiza-
cím	 efektivnější	 řešení	 složitých	 situací,	
budování	 komunity,	 hlubší	 pochopení	
účinků	traumat	a	používání	společné	řeči	
při	důsledném	praktikování	Závazků.	Ná-
stroje	 provázejí	 účastníky	 šesti	 různými	
aktivitami:
1.	 Bezpečnostní	plán	-	seznam	jednodu-
chých	činností,	které	člověk	může	zvolit,	
když	 se	 cítí	 přemožený	 emocí,	 takže	 se	
může	 vyhnout	 nebezpečnému,	 nekon-
trolovanému	 nebo	 toxickému	 chování,	
ke	 kterému	 je	 zvyklý	 se	 uchylovat	 pod	
tlakem,	a	místo	 toho	se	může	zapojit	do	
aktivity,	která	je	bezpečná,	efektivní	a	uk-
lidňující.	V	Modelu	Útočiště	musí	každý	
člen	 organizace	 rozvíjet	 a	 používat	 bez-
pečnostní	plány.
2.	 Komunitní	 setkávání	 –	 cílené,	 opa-

kující	 se	 přechodové	 rituály	 pomáhající	
lidem	 posunout	 se	 z	 dřívější	 aktivity	 do	
nové;	 cesta	 ke	 kolektivnímu	 myšlení	 a	
jednání.	Společná	setkání	se	praktikují	v	
celém	 systému	 –	 od	 setkávání	 výkonné	
rady	až	po	komunity	pacientů.
3.	 Sebevzdělávací	psycho-edukační	sku-
piny	 –	 pomáhají	 klientům	 změnit	 jejich	
chápání	toho,	co	se	jim	stalo	a	jak	reago-
vali	na	tyto	události,	a	pochopit	roli,	kte-
rou	musejí	hrát	ve	svém	uzdravení.
4.	 Červená	vlajka	–		strukturovaná	meto-
da	reagování	na	jakékoli	kritické	události	
nebo	obavy,	aby	za	všech	okolností	celá	
komunita	musela	reagovat	tak,	aby	prob-
lém	neeskaloval.
5.	 Setkávání	organizačního	týmu	–	aktiv-
ní,	fokusovaná	setkání,	při	nichž	se	každý	
člen	cítí	bezpečně,	je	zapojený,	přispívá	a	
sdílí	postřehy	a	nové	myšlenky.
6.	 Plánování	 léčby	 –	 nabízí	 strukturo-
vaný,	 nehierarchický	 přístup	 k	 měření	
pokroku	klienta	při	současném	hodnoce-
ní	 cílů	 i	 překážek	 zlepšení,	 a	 to	 pomocí	
jazyka	sdíleného	klienty,	rodinnými	přís-
lušníky	a	zaměstnanci	na	všech	úrovních.
 

Výsledky
	 Očekávané	 výsledky	 si	 do	 jisté	míry	
každá	 organizace	 musí	 stanovit	 sama,	
protože	model	Útočiště	se	zaměřuje	na	ši-
rokou	řadu	programů.	Minimálně	je	však	
cílem	odstranit	násilí	mezi	lidmi	ve	všech	
jeho	 formách,	 jakož	 i	 všechny	 donuco-
vací	 formy	 léčby.	 Výzkumy	 prokázaly	
významné	 změny	 v	 organizační	 kultuře	
zařízení	 používajících	 model	 Útočiště.	

(McSparren	&	Motley,	 2010)	 Změny	 se	
projevily	mimo	jiné	v	poklesu	nároků	na	
odškodnění	 zaměstnanců,	 nižší	 fluktua-
ci	 pracovníků	 a	 eliminaci	 donucovacích	
opatření	 spojených	 s	 léčbou,	 jako	 izola-
ce,	omezování	a	nátlak,	ale	i	v	postojích	
zaměstnanců	vůči	pacientům	a	vůči	sobě	
navzájem,	větší	klinické	sofistikovanosti,	
lepším	 hodnocení	 a	 formulaci	 případů,	
změnách	významných	komplexních	stra-
tegií	a	zaměstnávání	dobře	vyškoleného	a	
supervidovaného	personálu.
	 Vědecký	 pokrok	 v	 pochopení	 složi-
tých	 problémů	 spojených	 s	 ohrožením	
nešťastnými	událostmi,	toxickým	stresem	
a	 traumatem	 vyžaduje	 radikální	 přefor-
mulování	 toho,	 jak	 všechny	 naše	 psy-
chologické	 a	 sociální	 služby	 odpovídají	
lidem,	 kteří	 potřebují	 naši	 pomoc.	 Jako	
živočišný	druh	dokážeme	dobře	reagovat	
na	akutní	mimořádné	události,	jako	je	te-
rorismus	 a	 hurikány,	 ale	 jsme	méně	 při-
praveni	řešit	pomalé	válcování,	katastro-
fální	dopad	chronického	stresu	a	traumatu	
na	životy	jednotlivců,	rodin,	organizací	i	
celých	společností.	Expozice	chronickým	
stresem	je	největší	výzvou	jednadvacáté-
ho	století	v	oblasti	veřejného	zdraví.

Zpracovala Mgr. Naďa Jurečková
Podle	 Bloom,	 S.:	 The	 Sanctuary	 Model:	 A	 Best-
-Practices	Approach	 to	Organizational	Change,	 in:	
Best	Practices	 in	Community	Mental	Health,	Ed.:-
Vikki	 L.	 Vandiver;	 Portland	 State	 University	 and	
Oregon	Health	et	Sciece	University,	Portland,	Ore-
gon;	 Lyceum	Books.	 INC.,	 Chicago.	 IL	 60637;	 p.	
304	–	314

Fo
to
	p
ix
ab
ay



sociálna	práca SOCIOTERAPIA

10

KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA
Myslím si, že v pomáhajúcich profesiách je našou úlohou brať deti a to, 
čo hovoria, vážne. Musíme ich reč pochopiť, aj keby to malo znamenať, 
že sa ako dospelí musíme meniť, a tým zmeniť funkciu poradní či iných 
pomáhajúcich zariadení.

	 Deti	 zraňuje	 to,	 čo	nevedia.	Tým,	že	
ich	držíme	v	nevedomosti,	chránime	viac	
seba	než	ich.	Takýmto	postojom	sa	z	vý-
chovy	 stáva	 vzťah.	 Je	 to	 veľká	 výzva.	
Výchova	„vzťahom“	predpokladá	zrelosť	
a	 otvorenosť	 sociálneho	 pedagóga.	 Zna-
mená	 to	 na	 jednej	 strane	 učiť	 sa	 nebrať	
„osobne“	 prejavy	 správania	 detí,	 viac	
chápať	motívy	 ich	 správania	a	na	 strane	
druhej	veľmi	„osobne“	preskúmať	vlast-
ný	štýl	komunikácie.	Napríklad	nasledu-
júcimi	preventívnymi	otázkami	a	našimi	
reakciami	na	ne.
	 Tento	príspevok	 je	 odhalením	môjho	
nazerania	na	prevenciu	krízy	v	pomáha-
júcich	zariadeniach,	podporený	osobnými	
skúsenosťami	z	praxe.

Otázka: Čo môžeme robiť pre to, aby 
sa deti v zariadeniach medzi sebou 
nehádali a neubližovali si? Predsa 
nechceme, aby sa stali agresívnymi!

	 Nechajme	ich	tak,	nezasahujme	do	ich	
procesu.	Keď	bude	„agresivita	zakázaná“,	
nemôže	k	nej	vzniknúť	iný,	liečivý	vzťah.	
Inak	povedané,	 pokúsme	 sa	 necieliť	 po-
zornosť	 na	 symptómy	 správania	 či	 ich	
zakazovať.	Je	úplne	prirodzené,	že	všetky	
konflikty,	 ktoré	 sú	 pre	 deti	 v	 živote	 vý-
znamné,	budú	nimi	prezentované	agresív-

nym	 spôsobom.	Deti	musia	 hnev,	 strach	
či	zúrivosť	najskôr	vyjadriť,	aby	sa	mohli	
od	dospelých	naučiť,	ako	s	nimi	narábať.	
Napríklad,	nemali	by	sme	byť	nahnevaní	
na	malého	 chlapca,	 ktorý	 sa	 rozzúril	 na	
mladšiu	 sestru,	pretože	mu	zbúrala	vežu	
z	kociek.	Často	počuť	vyjadrenia	sociál-
nych	pedagógov:	„Musíš	sestru	pochopiť,	
veď	 ti	 nechcela	 ublížiť!“	Namiesto	 toho	
môžeme	 reagovať	 napríklad	 aj	 takto:	
„Chápem,	že	si	na	sestru	nahnevaný,	bola	
to	 veľmi	 pekná	 veža.	 Nemusíš	 však	 na	
ňu	hneď	zaútočiť.	My	dvaja	 sa	môžeme	
rozprávať	o	tom,	ako	sa	môžeš	v	takýchto	
situáciách	pred	sestrou	chrániť	a	ako	ti	pri	
tom	môžem	pomôcť.	

Otázka: Ako môžeme deťom v 
zariadeniach sprostredkovať istotu?
	 Uvediem	 príklad.	 Chlapec	 beží	 k	
dobrému	známemu	z	rodiny,	pretože	mu	
chce	 niečo	 dôležité	 povedať.	 Známy	 je	
ponorený	do	rozhovoru	s	nadriadeným	a	
povie	 mu:	 „Teraz	 som	 zaneprázdnený!“	
Z	môjho	pohľadu	dostáva	chlapec	veľmi	
dôležitú	 rekciu,	 ktorá	 ho	 učí	 spoznávať	
a	 rešpektovať	 hranice	 druhého	 človeka.	
Ak	človek	komunikuje	„Nie“	bez	pocitov	
viny,	stáva	sa	„Nie“	pre	druhého	darom.	
Tu	rozlišujem	„Nie“,	pretože	„Nie“	aj	na-

ozaj	myslím	a	„Nie“,	pretože	sa	dieťa	zle	
správalo.
	 „Nie“	za	zlé	správanie	nie	je	dlhodo-
bo	účinné.	Má	skôr	formu	trestu	a	trestom	
zmena	správania	nenastane.	Podľa	môjho	
názoru	 nastane	 vplyvom	 kongruentného	
správania	sociálneho	pedagóga,	ktorý	má	
schopnosť	komunikovať	naozajstný	záu-
jem	o	dieťa.	Keď	nikdy	nedovolíme	de-
ťom	 robiť	 to,	 čo	 naozaj	 chcú	 a	 rovnako	
aj	vtedy,	keď	dostanú	všetko	to,	čo	chcú,	
cítia	 sa	 prehliadané,	 a	 tým	opustené.	Vo	
vzťahu	k	dieťaťu	nie	je	dôležité,	kto	z	nás	
dvoch	má	pravdu	alebo	čo	správne	je	a	čo	
nie.	Oveľa	dôležitejšie	 je	sprostredkovať	
mu	naozajstný	záujem	o	neho.	Napríklad	
takto:	
„Zajtra	ideme	na	vyšetrenie.“
„Ale	ja	nechcem!“	
Náš	 záujem:	 „To	 ma	 prekvapuje!	 Prečo	
nechceš?“	
„Pretože	chcem	ísť	hrať	futbal.“
	 Takto	 môže	 vzniknúť	 dialóg,	 ktorý	
dáva	 dôraz	 na	 proces,	 nie	 na	 fakty.	 Pri	
takomto	 procese	 sme	 neprenechali	 roz-
hodnutie	 na	 dieťa,	 rozhodli	 sme	 sami.	
Zohľadnili	sme	však	jeho	potreby.	Po	vy-
šetrení	môže	ísť	hrať	futbal.

Otázka: Ako môžeme deťom stanoviť 
hranice?
	 Ak	 dokážeme	 povedať	 deťom,	 čo	
chceme	 a	 čo	 nie,	 definujeme	 im	 vlastné	
hranice,	 a	 tým	 stanovujeme	 hranice	 ako	
také.	Jednoducho	povedané,	hranice	defi-
nujeme	tak,	že	určujeme	vlastné	hranice.	
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Všeobecné	pravidlá	obsahujú	vždy	hrani-
ce	individuálne:
•	 Nechcel	by	som,	aby	si	počúval	hudbu	
nahlas.	Som	unavený.
•	 Nechcem,	 aby	 si	 mi	 ublížil.	 Povedz	
mi,	prečo	si	nahnevaný.
•	 Ak	 by	 si	 chcel	 pomôcť	 s	 napísaním	
slohu,	musí	 to	byť	dnes.	Zajtra	poobede	
nemám	čas.
•	 Teraz	 ti	 neodpoviem.	 Odpoveď	 na	
tvoju	otázku	 ti	dám	do	hodiny,	musím	o	
tom	popremýšľať.
	 Som	 presvedčená,	 že	 osobná	 reč	 je	
vždy	 blízka,	 teplá,	 vrúcna	 a	 pritom	 nie	
je	 rozhodujúce,	 či	 povieme	 dieťaťu	 áno	
alebo	nie.	Osobná	 reč	prináša	posolstvá.	
Uvediem	 príklad.	 Prišiel	 za	 vami	 chla-
pec,	pretože	chce	s	vami	hrať	karty.	Práve	
píšete	záverečnú	správu.	Môžete	mu	po-
vedať:	 „Teraz	by	 som	chcel	 písať	ďalej,	
neskôr	by	som	si	však	s	tebou	veľmi	rád	
zahral,	pokiaľ	to	aj	ty	ešte	budeš	chcieť.“	
Čo	sa	týmto	chlapec	učí?
•	 Si	za	seba	sám	zodpovedný	a	hranice	
určuješ	sám.
•	 Ak	si	vo	vzťahu	s	druhým	človekom,	
môže	sa	 stať,	 že	narazíš	na	 jeho	hranice	
a	nedostaneš	vždy	to,	čo	si	praješ	a	môže	
prísť	ku	konfliktu.
	 Všetci	 vlastníme	 vrodenú	 schopnosť	
riešiť	 konflikty	 takým	 spôsobom,	 aby	
sme	vďaka	nim	rástli	a	mohli	sa	vyvíjať.	
Pri	riešení	konfliktov	u	detí	by	sme	mali	
rozlišovať,	kedy	je	dieťa	nešťastné	a	kedy	
frustrované.	 Keď	 je	 frustrované,	 nema-
li	by	 sme	ho	 tíšiť	akoby	bolo	nešťastné.	
Deti	sú	nešťastné	vtedy,	keď	stratili	nie-
čo,	čo	mali	rady,	obľúbeného	medvedíka,	
priateľstvo,	 porozumenie	 ľudí...	 Od	 nás	
potom	potrebujú	 to,	 čo	 im	prinesie	 späť	
blízkosť,	priateľstvo	a	porozumenie.	Pra-
vidlá	akceptujú	do	tej	miery,	do	akej	mie-
ry	sú	brané	vážne	ich	potreby	a	priania.

Otázka: Ako môžeme deťom 
sprostredkovať pravidlá v zariadeniach 
tak, aby ich prijali „zvnútra“?

	 Uvediem	ďalší	príklad	z	praxe.	Chla-
pec	sa	vráti	z	vychádzky	o	hodinu	neskôr.	
Môžeme	 reagovať	 napr.	 takto:	 „Čo	 sa	
stalo?	Čo	bolo	 také	dôležité,	že	ste	kvô-
li	tomu	zabudli	na	čas?	Porozprávaj	mi	o	
tom.	Chcela	by	som,	aby	ste	tu	boli	vždy	
načas,	aj	keď	bude	pre	vás	niečo	dôleži-
tejšie.“
	 Ak	 sa	 budeme	 odvolávať	 na	 dohod-
nuté	 „pravidlo“,	 odvolávame	 sa	 na	 nie-
čo	 zvonku.	Osobný	dialóg	 postavený	na	
ozajstnom	záujme	o	dieťa	a	na	ozajstnom	
chcení	 sociálneho	 pedagóga	 má	 oveľa	
väčšiu	silu.	Tou	je	intimita.	A	intimita	je	
mostom	prijatia	pravidiel	zvnútra.	Rovna-

kú	silu	má	aj	pri	zákaze.
Je	 ťažké	 povedať	 „nie“	 človeku,	 ktoré-
ho	 máte	 rád.	 Nemusíme	 hneď	 povedať	
„nie“,	 ani	 nemusíme	mať	 po	 ruke	 neja-
kú	 odpoveď.	 Deťom	 by	 sme	 však	 mali	
sprostredkovať	to,	ako	si	vážime	samých	
seba,	za	čím	si	stojíme	a	aké	hodnoty	ob-
hajujeme.	Keď	k	nim	pristupujeme	takto,	
je	to	intímny,	osobný	vzťah.	„Nie“	k	jeho	
činom	je	„Áno“	k	vašej	 integrite.	Týmto	
sa	dieťa	učí	povedať	„Nie“	aj	ostatným,	
ale	aj	nám,	aby	posilňovalo	svoju	vlastnú	
integritu.

Otázka: Ako môžeme posilňovať 
sebahodnotu detí?
	 V	 prvých	 mesiacoch	 života	 dieťaťa	
majú	dospelí	veľký	záujem	o	to,	či	sa	má	
dieťa	dobre	alebo	nie,	prečo	nechce	jesť,	
odgrgnúť	si,	prečo	má	kŕče,	prečo	plače.	
Učia	sa	chápať	neverbálne	prejavy	dieťa-
ťa,	proaktívne	skúšajú	rôzne	metódy,	aby	
uspokojili	jeho	potreby,	a	tým	dieťa	utíši-
li.	No	potom	sa	neraz	stane,	že	postupne	
strácajú	záujem	chápať,	začnú	dieťa	„de-
finovať“	a	neskôr	aj	„korigovať“.	Dôvod	
vidím	v	 tom,	 že	dospelí	 sú	 v	 kontakte	 s	
deťmi	 neistí.	 Radi	 by	 vedeli,	 či	 sú	 deti	
spokojné,	ale	nespýtajú	sa.
	 Čím	 viacej	 budeme	 deti	 definovať,	
tým	menej	sa	budeme	od	nich	učiť,	a	tým	
viac	 sa	 budeme	 od	 seba	 vzďaľovať.	 V	
jednom	prísloví	sa	skrýva	hlboká	pravda:	
„Podieľaš	 sa	 na	 hneve	 detí	 tým,	 že	 ich	
sám	vidíš	nahnevané.“

Otázka: Iritácia, frustrácia, hnev, 
zúrivosť – sú tieto city v zariadeniach 
podstatné?

	 Môj	 názor	 je,	 že	 áno,	 pretože	 sú	 to	
signály,	ktoré	nám	sprostredkovávajú	in-
formáciu,	že	sa	jeden	vo	vzťahu	necíti	ce-
nený	a	akceptovaný.	Ak	prijmeme	fakt,	že	
nevieme,	ako	má	byť	dieťa	akceptované,	
aby	 sa	cítilo	cenené,	uľaví	 sa	nám.	Aj	v	
prijatí	ďalšieho	faktu,	že	každé	dieťa	má	
vlastnú	skúsenosť,	kedy	sa	cítilo	a	cíti	ak-
ceptované.	A	do	tretice	v	prijatí	toho,	že	je	
našou	 úlohou	 sebareflexívne	 preskúmať,	
ako	my	akceptujeme	samých	seba	a	ako	
akceptáciu	 voči	 druhým	 komunikujeme.	
Lebo	tu	je	základ.	
	 Myslím	si,	že	v	pomáhajúcich	profe-
siách	 stojíme	 pred	 veľkou	 výzvou:	Ako	
môžem	 druhého	 akceptovať	 bez	 toho,	
aby	 som	 stratil	 samého	 seba,	 bez	 toho,	
aby	som	sa	stal	chodiacou	bábkou	a	tak,	
aby	sa	druhý	cítil	akceptovaný?	Ak	máme	
už	vopred	zadefinované,	čo	je	akceptujú-
ce	pre	druhého,	a	to	bez	toho,	aby	sme	si	
svoje	presvedčenie	overili,	 prehrali	 sme.	
Potrebujeme	 odvahu	 opýtať	 sa	 druhého,	

čo	od	nás	potrebuje,	aby	sa	cítil	akcepto-
vaný.	Možno	bude	jeho	odpoveď	podráž-
dená	a	vyčítavá.	Aj	ja	som	takú	dostala	od	
klienta,	ktorý	odo	mňa	nejaký	čas	žiadal	
stopercentné	 pochopenie,	 bez	 toho,	 aby	
som	s	ním	o	jeho	potrebe	a	probléme	ko-
munikovala.	Cítil	sa	v	tom	sám,	lebo	mu	
nikto	nerozumel,	nikto	nevedel	čítať	jeho	
myšlienky,	ani	ja.	No	riskla	som	to	a	po-
vedala	mu,	že	ho	musím	sklamať,	nenapl-
ním	jeho	túžbu,	pretože	ju	neviem	naplniť	
bez	jeho	spolupráce.	Bez	toho,	aby	mi	po-
vedal,	čím	sa	trápi	aj	s	rizikom,	že	nebu-
de	úplne	porozumený.	Tiež	to	riskol.	My	
dvaja	nekráčame	vždy	po	rovnakej	ceste,	
často	z	nej	vybočíme	a	po	konflikte	sa	na	
ňu	vrátime.	Od	 toho	 rozhovoru	ma	však	
pravidelne	čaká	medzi	dverami	so	slova-
mi:	„Konečne	si	tu.“

Otázka: Ako môžeme ovplyvniť proces 
zmeny u detí v zariadeniach?
	 Môžeme	 sa	 detí	 jednoducho	 pýtať.	
Napríklad:	 „Minulý	 týždeň	 som	 bola	
často	 nahnevaná,	 lebo	 si	 v	 kúpeľni	 pra-
videlne	 upchával	 umývadlá	 toaletným	
papierom.	Vieš	mi	pomôcť	v	jednej	veci?	
Čo	 ťa	 na	mojom	 správaní	 hnevá	 tak,	 že	
sa	 potom	 tiež	 hneváš?	 Čo	môžem	 robiť	
inak?“
	 Deti	 často	 odpovedajú	 jednoducho:	
„Nič.	Len	počúvaj,	čo	ti	hovorím.“
	 Ja	v	takejto	odpovedi	počujem	ešte	je-
den	odkaz:	„Keby	si	vedela,	čo	sa	odohrá-
va	v	mojej	hlave,	nedostal	by	som	žiadnu	
konzekvenciu	za	svoje	správanie,	pretože	
by	si	pochopila,	že	som	mal	dôvod.“	
	 Často	sa	stáva,	že	deti	sú	v	škole	po-
kojnejšie	 ako	 doma	 alebo	 v	 zariadení.	
Podľa	mňa	 to	znamená,	že	sa	deti	doma	
a	v	zariadeniach	cítia	oveľa	istejšie,	keď	
si	 dovolia	 ukázať	 a	 prežiť	 všetky	 mož-
né	prejavy.	Som	presvedčená,	 že	 deti	 sa	
nechcú	 zbytočne	biť	 alebo	hádať.	Ak	 sa	
tak	 správajú,	 chcú	 nám	 niečo	 podstatné	
sprostredkovať.	 Len	 vtedy	 nám	 môžu	
ukázať	 svoju	 bolesť,	 keď	 vedia,	 že	 člo-
vek,	ktorý	je	pri	nich,	to	celé	ustojí.	Je	to	
pre	nás	tichý	kompliment,	vážme	si	ho.

Mag. Monika Herdová
nostrifikovaný	sociálny	pedagóg/terapeut
SOS	KINDERDORF	HINTERBRÜHL

Rakúsko

Použitá literatúra:
Daniel	 J.Siegel,	 Tina	 Payne	 Bryson:	 Achtsame	
Kommunikation	mit	Kindern
Haim	Omer:	Wachsame	Sorge
G.	 Stumm,J.Wiltschko,	 W.W.Keil:	 Grundbegriffe	
der	 Personzentrierten	 und	 Focusing-orientierten	
Psychotherapie	und	Beratung
G.Gôrlitz:	Psychotherapie	für	Kinder	und	Familien
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poviedka	zo	života

	 Volám	sa	Emília.	Narodila	som	sa	ešte	
pred	prvou	svetovou	vojnou.	Môj	otec	bol	
veľmi	 šikovný	 sedliak.	Vyučil	 sa	 svojho	
času	 za	 zámočníka	 v	 Nemecku,	 kde	 sa	
okrem	 toho	zrejme	naučil	aj	dobre	spra-
vovať	majetok,	dávať	prácu	iným	ľuďom,	
robiť	veci	poriadne.	Mama	bola	v	domác-
nosti.	V	tých	časoch	to	bolo	tak.	Bola	som	
poslednou	dcérou	zo	šiestich	detí.	
	 Mali	 sme	 veľa	 polí,	 zvierat,	 viníc	 a	
tiež	podomový	predaj	vína	či	iných	drob-
ností.	Dnes	by	sme	to	mohli	nazvať	malá	
dedinská	 krčma,	 ale	 vtedy	 bolo	 zvykom	
predávať	 cez	 oblok	 do	 ulice.	 Po	 dni	 v	
práci	sa	u	nás	vždy	kadekto	zastavil	a	po-
rozprával,	 čo	má	nové.	Rada	 som	počú-
vala	rôzne	príbehy.	Otec	bol	spravodlivý,	
ľudia	ho	mali	radi,	mnohým	dával	prácu.	
Ale	my	deti	sme	ho	veľa	nepoznali.	Bol	
viac	v	 robote,	než	doma,	 	ale	vtedy	boli	
vlastne	všetci	v	nejakej	práci.	Mama	robi-
la	okolo	domu	a	teda	bolo	sa	čo	obracať,	
veľkú	časť	prác,	ktoré	dnes	 robia	 stroje,	
sme	 robili	 ručne.	Aj	 my	 sme	 pomáhali,	
doma,	na	poliach,	vo	vinohrade.	
	 Bola	som	ešte	malá,	ale	z	rozprávania	
viem,	že	počas	druhej	svetovej	vojny	našu	
krčmu	a	dom	obsadili	najskôr	Nemci,	po-
tom	Rusi.	Boli	to	ťažké	časy,	ľudia	sa	ne-
raz	utekali	schovať	do	našich	vinohradov.	
Našťastie,	 všetci	 z	 rodiny	 sme	 prežili.	
Možno	preto,	že	sme	žili	na	malej	dedine.	
Pár	 rokov	 po	 vojne	 zase	 prišli	 ľudia	 z	
komunistickej	strany	a	v	rámci	znárodňo-
vania	nám	vzali	väčšinu	majetku.	Otec	sa	
zamestnal	v	cementárni	a	mama	pomáha-
la	na	družstve.	Ja	som	sa	vyučila	v	odbore	
čalúnnik.	 V	 rodine	 zavládla	 nespokoj-
nosť,	 otec	 bol	 nešťastný,	 nebol	 zvyknu-
tý	podriaďovať	sa	a	byť	neslobodný.	No	
zároveň	 si	 uvedomoval,	 že	 akýkoľvek	
odpor	 je	 zbytočný	 a	 vzhľadom	 na	 nás	
všetkých	sa	rozhodol	nebrániť	sa.	Začala	
diktatúra	 socializmu	 a	 bolo	bežné,	 že	 tí,	
ktorí	odmietli	a	bránili	sa,	boli	s	celou	ro-
dinou	buď	doživotne	perzekvovaní,	alebo	
boli	väznení	a	týraní.	
	 Ja	 som,	 paradoxne,	 prežívala	 svoje	
najkrajšie	 obdobie	 života.	 Čo	môže	 byť	
krajšie	v	živote	mladej	ženy,	ako	keď	 je	
zaľúbená?	 Martin	 bol	 krásny,	 vysoký,	
tmavý	 chlap.	 Vždy	 vedel	 pevne	 stáť	 na	
nohách	a	keď	ma	chytil	za	ruku,	nebála	by	
som	sa	skočiť	s	ním	do	najhlbších	hlbín.	
Bol	z	rodiny,	kde	sa	všetci	učili	pracovať	
s	kožou	–	vyrábali	pomôcky	a	náradie	pre	
kone.	Domácky	sme	ich	nazývali	sedlári.	
Nebolo	 na	 svete	 dvoch	 ľudí,	 ktorí	 by	 si	

viac	rozumeli.	Prechádzali	sme	sa	po	lese,	
rozprávali	o	tom,	ako	raz...,	keď...	Nepo-
čítali	sme	čas.	Neuvedomovali	sme	si	prí-
tomnosť	nepríjemnej	reality.	Boli	sme	na-
učení,	vychovaní	vždy	ticho	prijímať,	čo	
život	prináša.	Neboli	sme	zvyknutí	žiadať	
o	čosi,	boli	sme	poslušní.	Ale	to,	čo	bolo	
medzi	nami,	bolo	iné,	zalievalo	nás	slnko,	
nemuseli	sme	sa	brániť,	takí,	akí	sme	boli,	
sme	boli	prijateľní.	Rozprávali	 sme	sa	o	
všetkom,	nič	nebolo	zakázané.
	 Ako	to	už		býva,	život	nie	je	rozpráv-
ka.	Martin	začal	pociťovať	tlak	z	okolia,	
nebol	spokojný	vo	fabrike,	kde	sa	zamest-
nal	a	navrhol	mi,	aby	sme	spolu	utiekli	do	
Ameriky.	Zosnoval	plán	úteku.	Mala	som	
prísť	 v	 jeden	 novembrový	 večer,	 všetko	
bolo	 nachystané.	 Všetky	 potrebné	 veci	
som	mala	 pripravené,	 bola	 som	 rozhod-
nutá.	Pred	odchodom	som	sa	ešte	chcela	
rozlúčiť	 s	 mamou,	 povedať	 jej...	 Sedela	
na	 posteli.	 Práve	 bola	 chorá.	 „Mama...“	
Ani	 som	 nedopovedala	 a	 už	 reagovala:	
„To	ma	tu	necháš,	takú	bezmocnú,	ubole-
nú?	Kto	sa	o	mňa	postará?!“	Nedokázala	
som	to.	Naučená	poslúchať,	žiť	život	pod-
ľa	prikázaní,	nevedela	som	si	v	tej	chvíli	
predstaviť	 odísť	 s	 tak	 ťaživým	 pocitom	
viny.	 Prežívala	 som	 najťažšiu	 dilemu	
svojho	života...	Martin	odišiel.	
	 Môj	vysnívaný	život	sa	skončil.	Mama		
vyzdravela	a	život	pokračoval	ďalej.	Otec	
opäť	vybudoval	skromnejší	statok,	nejaké	
vinice	a	zvieratá.	Neskôr	ma	vydali,	nie,	
nevydávala	som	sa	ja.	Našli	mi	muža,	kto-
rý	 sa	podľa	mamy	ku	mne	skvele	hodil.	

Asi	 si	viete	predstaviť,	 ako	 sa	nám	žilo.	
Mali	sme	spolu	štyri	dcéry,	bol	holič	a	al-
koholik.	Neraz	mi	uštedril	poriadnych	pár	
za	ucho	a	deťom	tiež.	Dnes	si	už	uvedo-
mujem,	že	aj	on	mohol	mať	trápenia,	ale	v	
tom	čase	som	nerozumela.	Keď	to	už	bolo	
veľmi	 zlé,	 pozbierala	 som	 všetky	 svoje	
sily,	potlačila	som	poslušnosť	a	rozhodla	
som	sa,	napriek	spoločenskému	odmieta-
niu,	rozviesť	sa	s	ním.	Nebolo	to	šťastné	
manželstvo,	neexistoval	dobrý	dôvod	byť	
spolu.
	 Otec	 zomrel	 smutný,	 zavretý	 sám	 v	
sebe.	Zradili	ho	priedušky,	ktoré	mal	osla-
bené	z	výparov	cementárne.	A	čo	mama?	
Nelenila,	po	otcovej	smrti	všetok	majetok	
rozpredala	a	odišla	žiť	na	východ	za	mo-
jou	sestrou	Annou.	Zrejme	preto,	aby	sa	
o	ňu	mal	kto	starať.	Nás	ostatných	už	ne-
potrebovala	 a	 ďalej	 nás	 nekontaktovala.	
Anna	nikdy	nemala	svoj	vlastný	život.
	 Ja	dnes	ako	82-ročná	ani	poriadne	ne-
viem,	akú	 realitu	žijem.	Uvedomujem	si	
malé	 záblesky	 dňa.	Vynárajú	 sa	mi	 spo-
mienky	 na	minulosť.	 Najčastejšie	 sa	 mi	
zdá,	že	sú	to	práve	tie	najtajnejšie,	potla-
čené.	V	podstate	 si	 nepamätám,	 čo	 bolo	
včera	a	kam	som	položila	okuliare.	Ovlá-
dač	niekedy	nájdem	v	chladničke.	Poze-
rám	 sa	 do	 tvárí	 vystrašených	 blízkych,	
ale	mne	je	tak	akosi	ľahšie,	aj	keď	určité	
momenty	návratu	do	 reality	mi	priťažia.	
Sústreďujem	 sa	 na	 spomienky	 z	 obdo-
bia,	ktoré	bolo	pre	mňa	najkrajšie	a	sama	
seba	sa	pýtam,	ako	by	môj	život	vyzeral,	
keby...																Marianna Kadlečíková
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