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EDITORIÁL
Pracujem v ko-
munitnom centre 
pre deti a mla-
dých ľudí na 
bra t i s l avskom 
sídlisku. Mám 
rada chvíle, keď 
sa v jednom mo-
mente odzrkadlí 
celý svet človeka. 
Jednému dievčat-

ku dávame za úlohu zoradiť obrázky v 
správnom slede. Zachytávajú vývin ženy 
od narodenia po starobu. Dievčatko vy-
svetľuje svoje poradie takto: „Najskôr je 
tehotná, potom má dieťa a keď je väčšie, 
tak ho dá k babke.“
Nesprávne? Nie, iba zachytávajúce reali-
tu, v ktorej žije. Jej staršieho brata vycho-
váva babka, lebo mama sa ho v ťažkom 
životnom období vzdala.
Dievčatá zo sídliska zase veľa rozpráva-
jú o svojich snoch a túžbach. Každá by 
raz chcela mať rodinu a deti. A hlavne, 
nájsť si dobrého muža. Že čo to znamená? 
„Aby ma nebil a nebol gambler.“
V niektorých rómskych rodinách stále 
platí, že sa v prvom rade dohodnú rodičia. 
Pamätám si hrdosť jedného dvanásťroč-
ného dievčaťa, keď rozprávalo o tom, že 
ju za nevestu pýtajú dokonca až do Švéd-
ska. Zatiaľ ju nevideli, ale počuli o nej 
veľa dobrého. Ale aj tak by bola radšej, 
keby sa jej otec rozhodol pre chlapca, kto-
rého pozná a ktorý sa jej páči.
Stále ma prekvapuje, ako sa môžu líšiť 
svety dvoch ľudí, aj tých, ktorí žijú len 
kúsok od seba. Životné skúsenosti a zá-
žitky formujú postoje, hodnoty i presved-
čenia, ktoré si so sebou nesieme, optiku, 
ktorou sa pozeráme na svet. Môžeme sa 
čudovať, že rozdielne vnímame a vyhod-
nocujeme aj situácie, s ktorými sa stretá-
vame?  Náš pohľad na realitu, naše pred-
sudky i strachy si prenášame do všetkých 
vzťahov. Stávajú sa príčinou nedorozu-
mení a konfliktov. Socioterapia môže byť 
mostom, ktorý spojí dve strany na opač-
nej strane priepasti – tým, že pomôže po-
rozumieť tomu, že svet toho druhého vy-
zerá úplne ináč než ten môj. Ale stále je to 
tento svet.                Monika Gregussová

 Keď si napríklad spomenieme na naše 
kritériá výberu lekára, s najväčšou prav-
depodobnosťou vystupuje do popredia 
kritérium „ako sa pri ňom cítim“, na-
miesto „aké má vedomosti“. Nazdávam 
sa, že ani klient socioterapie neuvažuje 
o vedomostiach socioterapeuta, tera-
peutický proces vyhodnocuje emočne. 
Neznamená to ale, že všetky podmienky 
socioterapie sú splnené, ak sa klient cíti 
dobre. To by bolo veľmi jednoduché po-
nímanie vzťahového rámca celého proce-
su. Dovolilo by to nebrať do úvahy roz-
mer zodpovednosti či už na strane klienta 
alebo na strane socioterapeuta.
 Profesia socioterapeuta vyžaduje 
kompetencie, ktoré sú nevyhnutné na 
to, aby sa realizovala terapia sociálnych 
vzťahov a nie iba ich usmernenie alebo 
sanácia. Pomerne diskutovanou témou 
býva otázka, ktoré kompetencie predur-
čujú socioterapeuta na to, aby bol nápo-
mocný. Kto ich určí a ako?

Ozajstný a falošný terapeut
 Prednedávnom som počula výpoveď 
bývalého klienta resocializačného za-
riadenia, ktorý jasne poukazoval na roz-
dielnosti medzi takzvaným ozajstným 
a falošným terapeutom. Jeho výpoveď 
bola zrozumiteľná a presná, dokonca až 
udivujúca. Kopíroval a dokazoval totiž 
princíp, ktorý postuloval Carl R.Rogers 
v PCA teórii (z anglického Person-Cen-
tred Approach). Hlbší základ tejto teórie 
môžeme nájsť v úvahách A. H. Maslowa 
a ešte hlbší vo filozofii existencializmu. 
V hovorovej reči by sme tento princíp 
mohli popísať aj tak, že terapeut (hovorí-
me o terapeutovi v širokom zmysle, môže 
ním byť psychoterapeut, socioterapeut, 
učiteľ, rodič a pod.) môže byť užitočný 
pre svojho klienta iba do tej miery, do 
akej je osobnostne zrelý. V Rogersovej te-
órii je presne definované, čo je to zrelosť 
a aj to, ktoré komponenty ju podmieňujú. 

 pokračovanie na str.  2
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Každá profesia vyžaduje isté kompetencie.Niektoré sú definovateľné a 
iné sa jednoznačne definovať nedajú, ale odrazia sa vo výkone profesie. 
Tam, kde je základom komunikácia a vzťah zúčastnených strán, sa 
hlavným kritériom posudzovania kvality práce odborníka stáva práve 
vzťahový rámec, ktorý určuje celkovú atmosféru a má vplyv na výsledok.

Kedy je socioterapeut 
užitočný
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fokus SoCioTeRAPiA

Tie potom vytvárajú podmienky terape-
utického procesu, ktoré sú nevyhnutné 
a postačujúce na posun, rast alebo zrenie 
v komunikácii a vo vzťahu. Podmienok 
je podľa Rogersa šesť, nazýva ich nevy-
hnutnými a postačujúcimi podmienkami. 
Prvou je psychologický kontakt medzi 
terapeutom a klientom, druhou je klien-
tova potreba riešiť problém. Ďalšie tri 
podmienky sú na strane terapeuta, sú to 
jeho kongruencia, empatia a bezpodmien-
kové pozitívne prijatie. Šiesta podmienka 
hovorí, že v konečnom dôsledku klient je 
ten, ktorý buď uzná, alebo neuzná, že te-
rapeut bol pomáhajúci. Spomínaná laická 
terminológia „falošný“ a „ozajstný“ tera-
peut je v tejto súvislosti naozaj výstižná.
 Falošný terapeut môže síce docieliť 
behaviorálnu korekciu správania u klien-
ta, ale neprenikne do jeho intrapsychic-
kých mechanizmov a nevybuduje u neho 
dôveru v seba, vo vlastné schopnosti. Pre-
to môj údiv z výpovede klienta, ktorý síce 
prežíval svoj problém, ale na druhej stra-
ne mal presné „tykadlá“ na rozlišovanie, 
či s ním terapeut komunikuje sám za seba, 
alebo naňho skúša aplikovať terapiu. 
 Platí to aj v živote, stačí sa pozerať 
a vnímať ľudí s otvorenými očami, aby 
sme zistili, kto je pre náš život užitočný 
a kto ho iba sťažuje. Dalo by sa pove-
dať, že princíp „užitočnosti“ platí všade. 
V terapii, poradenstve, manažmente (ľud-
ských vzťahov), v školstve, v zdravotníc-
tve a pod.

Kvapky z dáždnika...
 V tejto súvislosti sa vrátim k vyššie 
spomenutej PCA teórii, ktorá konštatuje, 
že ak sú v postojoch terapeuta prítomné 
určité podmienky, potom sa u klienta pre-
javí pozitívna osobnostná zmena. Meador 
a Rogers to vyjadrili nasledovne: „Tak, 
ako padanie kvapiek z dáždnika, vplyv 
človekom-centrovanej teórie sa prejavu-
je vo všetkých smeroch. Keďže sa teória 

spolieha na vnútorné postoje osoby ozna-
čenej ako ‚človek pomáhajúci‘, ktorá fa-
cilituje pozitívne zmeny u iných prostred-
níctvom vzťahu, bola prijatá odborníkmi 
z rôznych oblastí. Už nie je potrebné, 
aby sa v situáciách aplikovali komplexné 
diagnostické definície, zložité teórie. Člo-
vek, ktorý vie byť ozajstný, starostlivý 
a chápajúci, môže počítať s tým, že bude 
vo vzťahu, v ktorom pomáha, účinným 
facilitátorom rastu.“
 Podobne uvažuje o osobnosti tera-
peuta aj Braaten, ktorý viedol skupiny a 
poskytoval konzultácie pre špičkových 
a stredných vedúcich pracovníkov vo 
sfére obchodu aj priemyslu. Vychádzal 
tiež z charakteristiky Človekom–cen-
trovaného modelu pre prácu v skupine 
a svojimi zisteniami podporil Rogersov 
model nevyhnutných a postačujúcich 
podmienok zmeny osobnosti. Napísal: 
„osobnosť terapeuta stanovuje hranice 
jeho užitočnosti pre klienta. Čím ste bo-
hatšia, tolerantnejšia, zrelšia osobnosť, 
tým lepšie viete zrkadliť svojmu klientovi 
akékoľvek ľudské vlastnosti.“ Súhlasím 
s týmto zistením a teší ma spravodlivosť 
uvedeného princípu v zmysle, že ak te-
rapeut nie je na svoju prácu dostatočne 
pripravený, obráti sa to proti nemu, ľudia 
mu po čase prestanú dôverovať a prestane 
byť pre nich dostatočne zrelým modelom 
kvalitného života. Stane sa takzvaným fa-
lošným terapeutom.
 Pod pripravenosťou rozumiem v pr-
vom rade permanentný osobnostný rast, 
ochotu a odvahu čeliť novým situáciám, 
prekonávanie rigidných, stereotypných 
spôsobov myslenia, fungovania a celko-
vého bytia. Nejde iba o to, aby terapeut 
dosiahol želateľný stupeň osobnostnej 
zrelosti, ale o jeho neustálu pripravenosť 
rozširovať si kapacity v záujme toho, aby 
dokázal zachytávať čo najširšiu škálu pre-
žívania. Stupeň dosiahnutého vzdelania, 
kognitívne poznatky, odborná orientácia 

či znalosť techník nezaručia kvalitu so-
cioterapeuta. Takisto ani samotné absol-
vovanie výcvikového programu nie je 
postačujúcou podmienkou pre jej dosiah-
nutie.

Ako rozširovať hranice
 o hranici užitočnosti terapeuta sme 
uvažovali aj v rámci výcvikového progra-
mu Človekom-centrované poradenstvo 
a psychoterapia. Prijali sme rozhodnutie, 
že chceme navštevovať program dovtedy, 
kým v spolupráci s ostatnými účastníkmi 
nedospejeme k čo najzodpovednejšiemu 
poznaniu, že sme vyčerpali všetky zdro-
je, ktoré nám skupinový proces môže po-
skytnúť a naša úroveň sebapoznania ne-
bude prekážkou pri zachytávaní prejavov 
a komunikácie iných. Naše uvažovanie 
vyústilo do tvorby charakteristík osob-
nostného rastu účastníkov, ktorí by mohli 
byť východiskom aj na posúdenie hraníc 
našej užitočnosti. osobnostný rast chápe-
me ako poznávanie a prežívanie: motívov 
konania, postojov a hodnôt, zmien hodno-
tového rebríčka, úrovne sebauvedomenia, 
vnímania seba aj iných vzájomných sú-
vislostí medzi vyššie uvedenými.
 Čím je osobnostná zrelosť vyššia, 
tým lepšie rozumie človek sebe a dokáže 
popísať, čo sa s ním deje, prežíva a aké 
má motívy, nepotrebuje obranné mecha-
nizmy, ktoré mu bránia vnímať vnútorný 
vzťahový rámec a posúvali ho k hodnote-
niu iných ľudí. Jeho spôsob bytia sa vy-
značuje kvalitami, ktoré sú zárukou toho, 
aby sa stal človekom facilitujúcim rasto-
vý proces iných. Aby sa stal ozajstným 
terapeutom.
 osobnostný rast prináša poznávanie 
seba samého, zodpovednosť a slobodu 
v rozhodovaní, čo presne vyjadruje aj 
termín z Maslowovej pyramídy potrieb 
– človek sebaaktualizovaný či Rogersov 
termín plne fungujúci. Uvedené kvality 
sa nedajú predstierať a nedajú sa obísť 
ani pri posudzovaní hraníc užitočnosti 
socioterapeuta. Myslím si, že je to takto 
spravodlivé a voči klientovi socioterapie 
seriózne. Ten môže dať socioterapeutovi 
najpravdivejšiu spätnú väzbu na jeho fun-
govanie a námety, ako by sa dali hranice 
jeho užitočnosti rozšíriť.        

Lívia Lozsi
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ReintegRačný mentoRing
Zo skúseností, ktoré má Sdružení pro probaci a mediaci v jus-
tici, (SPJ) o.s. s prácou s ľuďmi odchádzajúcimi z väzenia, 
vyplýva, že ich najčastejšími problémami sú najmä nedostatok 
financií, nezaistené bývanie a práca, dlhy, problémy vo vzťa-
hoch a ťažkosti pri vybavovaní osobných dokladov. 

 ide o kumuláciu problémov, ktoré na-
vzájom súvisia a ak nie sú riešené, môžu 
viesť k opätovnému páchaniu trestnej čin-
nosti. Práve mentoring prispieva k rieše-
niu týchto problémov a k zníženiu rizika 
recidívy.

Úvod príbehu o spolupráci 
mentorky s klientom

 David (33) bol vo výkone trestu odňa-
tia slobody druhý raz, a to za majetkovú 
trestnú činnosť. Naše prvé stretnutie pre-
behlo vo väzení, štrnásť dní pred jeho pre-
pustením. Informácií, ktoré som o kliento-
vi mala ešte pred stretnutím, nebolo veľa. 
Poznala som jeho meno, vek, koľkokrát 
bol vo väzení a za aký trestný čin bol od-
súdený.
 Počas stretnutia som zistila, že David 
je ženatý, ale kým bol vo väzení, žena sa 
s ním rozišla a predala dom. David mal 
tak trvalé bydlisko na mestskom úrade. 
Bývanie, ktoré bolo treba zabezpečiť hneď 
od prvého dňa na slobode, bolo prvou 
ťažkosťou, s ktorou sa klient musel popa-
sovať. Druhou bolo získanie zamestnania. 
Klient bol vyučený, pracovných skúsenos-
tí mal relatívne dosť. Na prvom stretnutí 
vo väzení sme sa dohodli, že mu ešte do 
väznice pošlem noviny s pracovnými po-
nukami. David mal tiež dlhy, a to vo výške 
500 000 Kč. Išlo o dlžoby súvisiace s jeho 
trestnou činnosťou, ale tiež o dlhy v zdra-
votnej poisťovni, u nebankových subjek-
tov a pod. Aj keď mal oboch rodičov a päť 
súrodencov, s podporou rodiny sa v jeho 
prípade nedalo počítať. S kamarátmi kon-
takt obnovovať nechcel, nechcel sa zno-
vu zapliesť do problémov s dodržiavaním 
zákona. David mal obavy z cestovania, 
a tak sme sa dohodli, že v deň jeho pre-
pustenia na neho počkám pred väznicou a  
na miesto jeho trvalého bydliska pôjdeme 
spolu.

Koncepcia mentoringu v SPJ
 SPJ realizuje mentoring so zameraním 
na tri cieľové skupiny.
 Prvou skupinou sú klienti Probačnej 
a mediačnej služby ČR (PMS ČR), hlá-
siaci sa k rómskej menšine, ide o „rómsky 
mentoring“. Mentor tu pôsobí ako inter-
kultúrny mediátor v zmysle premostenia 
medzi klientom a inštitúciou, a to vždy 

v rámci jednej kultúry, jedného etnika. 
Základným zmyslom je poskytnúť klien-
tom podporu a poradenstvo s cieľom 
zefektívniť výkon alternatívneho trestu 
alebo opatrenia. (Viac informácií o róm-
skom mentoringu možno čerpať z knihy 
Štern, P. a kol. (2010): Probace a media-
ce. Praha, Portál)
 Druhou cieľovou skupinou sú mladis-
tví a mladí dospelí, ktorí vyrastali či vy-
rastajú v inštitucionálnej starostlivosti.
 Do tretej oblasti prináležia osoby 
s kriminálnou minulosťou. ide o „reinteg-
račný mentorig“. o tejto oblasti pojedná-
va celý tento článok.
 Spoločným jadrom každého vzťahu 
mentoringu je dobrovoľná podpora jednej 
osoby (klienta) druhou (mentorom). SPJ 
za základné princípy mentoringu považu-
je predovšetkým podporu a sprevádzanie 
klienta, zvyšovanie kompetencií klienta 
a jeho nasmerovanie ku schopnosti riešiť 
vlastné problémy. Mentoring je poskyto-
vaný bezplatne a s dôrazom na individu-
álnu prácu s klientom, pričom sa počas 
spolupráce stále zachovávajú princípy 
rešpektu, nestrannosti a mlčanlivosti. 
osoby, ktoré sa zapoja do mentoringu, 
sú podporované k aktívnemu riešeniu 
svojich situácií. Vzťah, ktorý sa prirodze-
ne vytvorí medzi mentorom a klientom, 
umožňuje odovzdávanie funkčných vzor-

cov správania. Mentor tak slúži ako pozi-
tívny model. Sami mentori o sebe hovoria 
ako o „profesionálnych kamarátoch, so-
ciálnych asistentoch, mostoch medzi 
klientom a inštitúciami“.
 Pri vytváraní základného konceptu 
mentoringu sa SPJ inšpirovalo skúsenos-
ťami dánskej probačnej služby, pričom 
model bol upravený tak, aby vyhovoval 
podmienkam Českej republiky.

Mentor
 Mentorom sa stáva plnoletá osoba 
po zložení teoretickej aj praktickej časti 
skúšky, ktorá nadväzuje na stohodinový 
kurz Mentor. Do kurzu Mentor sa prijí-
majú osoby bez záznamu v registri trestov 
(za obdobie posledných piatich rokov) 
a so záujmom o cieľovú skupinu osôb 
s kriminálnou minulosťou.
 Medzi povinnosti mentora patrí zú-
častňovať sa supervízií, a to minimálne 
raz za dva mesiace. Supervízia slúži men-
torom aj ako podpora v situáciách, kedy 
nie je jednoznačné, ako ich riešiť (napr. 
rozhodnutie klienta nesplácať dlhy). Ďal-
šou povinnosťou mentorov je viesť zák-
ladnú administratívu spojenú s priamou 
prácou s klientmi a dodržiavanie záväzku 
mlčanlivosti. Mentori vykonávajú čin-
nosť na základe dohody o vykonaní prá-
ce, čím je daná hodinová dotácia. Men-
torig tak nemožno vykonávať ako hlavný 
pracovný pomer.

Reintegračný mentoring v SPJ
 Cieľom mentoringu je rozšíriť aktu-
álne možnosti práce s klientmi, ktorí sa

pokračovanie na str. 4

Klient M. N.: „Šťastnou náhodou som sa dostal až k mentorke Lucii. Našiel som v nej 
oporu pre svoje ďalšie kroky. Vypočula ma a v mnohom poradila, odvtedy som s ňou v prí-
jemnom pracovnom kontakte. Som presvedčený, že práca takých mentorov má zmysel.“ 
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vzhľadom na spôsob svojho života po-
hybujú na hranici spoločenských noriem 
a znížiť riziká vedúce k tomu, že ich prob-
lémy budú predmetom trestného konania.
Mentor počas spolupráce s klientmi ne-
supluje prácu sociálnych kurátorov, so-
ciálnych pracovníkov, pracovníkov PMS 
ČR ani zamestnancov úradov práce. Pod-
poruje klienta v komunikácii s úradmi 
a vedie ho k postupnému osamostatneniu 
a aktívnemu riešeniu svojich problémov.
Klientmi reintegračného mentoringu sú 
muži a ženy najmä pred a po prepuste-
ní z výkonu trestu odňatia slobody, bez 
sklonov k agresívnemu správaniu a bez 
akútnych závislostí (predovšetkým od ná-
vykových látok). Dôležitým kritériom pre 
výber klientov vhodných pre mentoring 
je dobrovoľnosť a vstup klienta do men-
toringu vo chvíli, keď je rozhodnutý pre 
život bez páchania trestnej činnosti.

Dokončenie príbehu o spolupráci 
mentorky s klientom

 David bol v deň výstupu z výkonu tres-
tu odňatia slobody vybavený čiastkou 300 
Kč. V mieste jeho trvalého bydliska sme 
navštívili sociálneho kurátora, ktorého 
sme chceli požiadať o zoznam ubytovní. 
Nanešťastie mal sociálny kurátor dovo-
lenku, a tak ho zastupovala kurátorka 
pre mládež. Jediné, čo mohla klientovi 
ponúknuť, bol telefonát do Naděje, o.s., 
či tam nemajú voľnú posteľ. To David 

odmietol, pretože hoci bol bez domova, 
ako bezdomovec sa necítil. V mestskom 
informačnom centre sme kúpili brožúru 
so zoznamom ubytovní a z najbližšieho 
telefónneho automatu sme začali ubytov-
ne obvolávať. Asi po dvoch hodinách sa 
nám podarilo zohnať voľné miesto v lac-
nej ubytovni. S klientom som sa rozlúčila 
s tým, že sa stretneme na druhý deň ráno.
 David bol fajčiar, keď so mnou čakal 
na autobusovej zastávke, zapálil si ciga-
retu. V tom čase práve vstúpil do platnosti 
zákaz fajčenia na zastávkach. Upozornila 
som ho na to. David mi poďakoval, neve-
del o tom. V tej chvíli som si uvedomila, 
ako rýchlo môže človek, ktorý bol vo vä-
zení, neúmyselne porušiť zákon.
 Na druhý deň ráno sme sa stretli 
s tým, že sa klient zaregistruje na úrade 
práce a potom si pôjde požiadať o dávky 
v hmotnej núdzi, na úrade sme vyplnili 
niekoľko žiadostí, ale nakoniec nám bolo 
oznámené, že jediná dávka, na ktorú má 
David nárok, je dávka mimoriadnej okam-
žitej pomoci. Po vybavení onej dávky sme 
s klientom začali obvolávať pracovné po-
nuky a už popoludní sme Davidovi našli 
brigádu aj s ubytovaním. Brigáda síce 
nebola úplne podľa klientových predstáv, 
ale na začiatok stačila.
 Nasledujúci kontakt s klientom bol 
hlavne telefonický, ale aj napriek tomu 
pomerne intenzívny. Spolupráca trvala 
deväť mesiacov a za ten čas sme sa osobne 

videli iba párkrát. Povedala by som, že to 
bolo dané počiatočnou spoluprácou, kedy 
sa nám podarilo vytvoriť vzájomnú dôve-
ru. Počas obdobia spolupráce s Davidom 
som mu pomohla so žiadosťou o výučný 
list, ktorý stratil. Ďalej som mu pomáhala 
s hľadaním zamestnania a často sme tiež 
hľadali ubytovne. Niekoľkokrát som Da-
vidovi poskytla kontakt na krízové linky 
či na iné zariadenia sociálnych služieb. 
Na Davidovu žiadosť som tiež niekoľko-
krát hovorila s jeho šéfom v práci, pretože 
hoci mu sľuboval pracovnú zmluvu, nikdy 
ju nedostal. Veľkou témou, ktorú so mnou 
David preberal, bol jeho súkromný život. 
Často mi volal aj niekoľkokrát denne a te-
lefonáty boli predovšetkým podporné. Da-
vid sa rozhodol, že nebude splácať svoje 
dlhy. Upozornila som ho na všetky riziká, 
ktoré so sebou jeho rozhodnutie priná-
ša, napriek tomu na ňom trval, pracoval 
nelegálne, trvalé bydlisko mal stále na 
mestskom úrade. Počas našej spolupráce 
obnovil vzťah so svojou ženou.

Zhrnutie
 SPJ realizuje mentoring od roku 2006 
a v súčasnosti ho môžu využívať klien-
ti v Prahe, Stredočeskom, Juhočeskom, 
Ústeckom, Karlovarskom, Pardubickom, 
Královohradeckom, Libereckom a Mo-
ravskoslezkom kraji.
 iba za rok 2010 spolupracovalo viac 
ako 80 mentorov s takmer 400 klientmi. 
V porovnaní s počtom odsúdených v Čes-
kej republike, ktorých bolo k 30.11.2011 
celkovo 23 288, sa toto číslo môže zdať 
nízke. Ale klienti sami vnímajú prínos 
mentorov ako neoceniteľný.
 SPJ prostredníctvom mentoringu po-
máha svojim klientom ísť správnou ces-
tou a plniť tak ich ciele a prinášať im po-
cit, že na svoje problémy nie sú sami. Je 
tu niekto, kto má čas vypočuť ich a záro-
veň im pomôcť. Prax ukazuje, že samotná 
cesta vedúca k cieľu je rovnako dôležitá 
ako jeho dosiahnutie.

Lucie Streichsbierová
Lenka Petrboková

Autorky sú koordinátorky projektov
realizovaných SPJ a zároveň mentorky

Použitá a odporúčaná literatúra
Brumovská, T., Seidlová Málková, G. (2010): 
Mentoring. Praha, Portál. 
Petrboková, L. (2010): Mentor, jeho význam a 
příprava pro práci s osobami propuštěnými z výkonu 
trestu odnětí svobody. Praha: Univerzita Karlova 
v Praze. Filozofická fakulta. Katedra sociální práce. 
Vedoucí diplomové práce Prof. JUDr. Helena 
Válková, CSc.
Štern, P. a kol.(2010): Probace a mediace. Praha, 
Portál.

„Viem o tom, čo je ľudské dno. Zatiaľ neviem o tom, čo je ľudské plávanie nad vodou, ale 
myslím si, že si to želám, že si raz tiež zaplávam.“ (klient M. N.)
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človek na pRedaj
Obchod s bielym mäsom existuje. To je fakt, o ktorom všetci vieme, ale 
málokto o ňom hovorí. My sme sa rozprávali so sestrou Bohdanou, 
sociálnou pracovníčkou Slovenskej katolíckej charity. O obchode s ľuďmi 
vie veľa a nebojí sa o tom hovoriť. Pretože to má zmysel. Rovnako, ako 
pomáhať obetiam.

Prečo sa venujete práve obchodu s bie-
lym mäsom? Hovorím to tak správne?
Nie, nehovoríme obchod s bielym mäsom. 
Je to hanlivé pomenovanie, my hovoríme 
o obchode s človekom. Keď som asi pred 
desiatimi rokmi spolupracovala so stre-
etworkerskou organizáciou, zistila som, 
že neexistujú žiadne zariadenia alebo ob-
čianske združenia, ktoré by sa venovali 
obetiam tohto obchodu, poskytli im oporu 
a možnosť voľby. Cítila som, že musím 
niečo urobiť. Najmä pre ženy, s ktorými 
sa obchoduje.

Je aj sexbiznis obchodovanie s člove-
kom?
V sexbiznise je zahrnutá aj dobrovoľná 
práca. Ženy do tejto sféry neraz vstúpia 
dobrovoľne. Minimálne na začiatku sa im 
zdá, že robia, čo chcú a keď chcieť ne-
budú, môžu s tým skončiť. obchodníci sa 
k obeti zo začiatku správajú milo, pretože 
ju potrebujú emočne zlomiť. Najskôr si 
dievča získajú, doslova ho emočne zma-
nipulujú a potom ho postupne začnú ovlá-
dať cez peniaze a fyzické násilie, znásil-
nenie nevynímajúc.

Ako je to s obchodovaním s ľuďmi na 
Slovensku?
identifikujeme stále viac obetí. Domnie-
vam sa však, že to nie je preto, že by po-
čet obetí tak rýchlo rástol, ale preto, že 

táto téma a informácie o nej sú verejnosti 
prístupnejšie. Je lepšia osveta a informo-
vanosť. Slovensko je tzv. zdrojovou kraji-
nou, je to miesto, kde sa získava „tovar“. 
Veľa konkrétnych a užitočných informá-
cií je na stránke Ministerstva vnútra SR 
http://www.minv.sk/?obchodovanie-s-
-ludmi-a-slovenska-republika.
 Najčastejšie sa obchoduje s ľuďmi 
z chudobných krajín ako sú Ukrajina, 
Rusko, Bielorusko, Moldavsko, Vietnam 
či Čína. Cieľovými krajinami sú bohaté 
štáty: USA, Japonsko a vyspelé štáty eu-
rópskej únie. 

Majú obete obchodu nejaké spoločné 
črty? Dajú sa charakterizovať?
ešte donedávna sa obeťami stávali najmä 
ženy, boli vykorisťované sexuálne. V sú-
časnosti sú to však podľa štatistík viac 
muži, ktorí sú vykorisťovaní za účelom 
nútenej práce. Čo sa týka profilu obetí, 
prvú skupinu tvoria detské obete vo veku 
od 4 (najmladšia známa obeť) do 18 ro-
kov a u obetí rómskej národnosti sú čas-
tými obeťami deti okolo 15 rokov. Druhú 
skupinu tvoria dospelé obete, ktorých ve-
kové rozpätie sa pohybuje od ukončených 
18 do 51 rokov. Najčastejšie sú obete vo 
veku od 18 do 30 rokov. Vzdelanie obetí 
obchodovania zo Slovenska je prevažne 
nízke. Často nemajú žiadne vzdelanie, 
maximálne navštevovali, ale neukončili 

stredné odborné učilištia alebo stredné 
odborné školy, zväčša bez maturity. Vý-
nimkou nie sú ani obete, ktoré navštevujú 
špeciálne školy z dôvodu rôznych mentál-
nych alebo fyzických postihnutí. ojedi-
nele sa však vyskytujú aj vysokoškolsky 
vzdelané obete, ktoré sú však uzrozume-
né s prácou, ktorú idú vykonávať. Možno 
predpokladať, že takýchto osôb je niekoľ-
konásobne viac, ako je známe, ale prak-
ticky je ťažké ich vypátrať, ak túto trestnú 
činnosť nenahlásia.

Je popísaný aj profil „obchodníka“?
Na Slovensku sa vyskytujú prípady orga-
nizovanej trestnej činnosti, ako aj prípady 
individuálnej trestnej činnosti obchodo-
vania s ľuďmi. organizovanosť prípadov 
siaha od malých skupín po veľké medzi-
národne organizované skupiny, naviazané 
na podsvetie alebo mafiu. Páchateľmi sú 
skôr muži ako ženy a ich vekové spek-
trum je od 18 do 55 rokov. Častejšie sú 
usvedčovaní z trestnej činnosti sloven-
skí občania, pretože vykonávajú skôr tie 
stupne trestnej činnosti, ktoré sa objasňu-
jú a dokazujú ľahšie. V prípadoch indi-
viduálnej trestnej činnosti obchodovania 
s ľuďmi prevažujú páchatelia rómskej 
národnosti, lebo sa organizuje priamo v 
širokých rodinách. Jediným spoločným 
znakom všetkých osôb vykonávajúcich 
obchodovanie s ľuďmi na všetkých úrov-
niach tejto trestnej činnosti je motív, kto-
rým je finančný zisk.

A kto je váš klient? Obeť, jej príbuzní 
alebo aj „obchodníci“?
obete. S príbuznými pracujeme, keď sa 
snažíme vrátiť klienta do rodiny. Musíme 

Často sa stáva, že kamarátka zapredá kamarátku, aby seba vykúpila a zachránila.
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si však byť istí, že rodina nie je do ob-
chodovania zahrnutá. S „obchodníkmi“ 
nepracujeme, nemajú záujem o pomoc 
tohto typu. 

Je to náročná práca. Máte aj chvíľky, 
prípady, z ktorých sa nakoniec môžete 
tešiť?
Áno, spomínam si na prípad Alenky. Dva-
ja muži ju ako vyučenú záhradníčku na-
verbovali na prácu do záhradníckej firmy 
v Čechách. Namiesto záhrady sa ocitla 
v erotickom klube, kde jej násilím vzali 
doklady a nútili robiť prostitúciu. V klu-
be bola znásilňovaná. otehotnela. Na in-
terrupciu ísť nechcela. Tak to cítila. Hoci 
mala 26 rokov, jej osobnostná zrelosť bola 
na úrovni 11-ročného dievčaťa. V erotic-
kom klube plakávala ako malé dieťa, ob-
chodníci z nej nevedeli vytiahnuť žiadny 
výkon, a tak ju prepustili. Dostala sa do 
nemocnice, kde porodila. Vybavili sme 
jej azylový dom pre matky s deťmi. Zá-
roveň nastúpila do programu pomoci obe-
tiam násilia a podala trestné oznámenie 
na „obchodníkov“. Tiež sme jej pomohli 
vybaviť status občana s ťažkým zdravot-
ným postihnutím a dôchodok. Ako jej syn 
rástol, Alenka zisťovala, že mu nemôže 
dať to, čo by potreboval, súhlasila s pes-
túnskou starostlivosťou.
 V azylovom dome vnímala intelektu-
álny rozdiel medzi ňou a ostanými ľuďmi, 
uvedomovala si svoj mentálny hendikep. 
Zo strany ostatných matiek zažívala pod-
poru, mala však veľké komplexy menej-
cennosti. Vybavili sme jej zariadenie pre 
postihnutých – chránenú dielňu, v rámci 
ktorej sa môže realizovať. Sebavedomie 
jej stúplo. Teraz zažíva šťastné obdobie. 
Pomáha aj sociálnym asistentom. Robí 
to, čo ju baví a je užitočná. Je šťastná, že 
o syna je postarané, že je v dobrej rodine. 
V súčasnosti má bezpečie, je chránená.

Aká prevencia pomáha znemožňovať 
obchodovanie s človekom?
Ja robím besedy, praktické cvičenia v det-
ských domovoch, reedukačných centrách, 
ale aj na stredných odborných školách a 
na gymnáziách. Robíme však aj osvetu 
pre kňazov, pretože kňaz je neraz jediný 
človek, ktorý sa dozvie, že sa niečo deje. 
Mládež aj kňazov okrem iného informu-
jeme o bezplatnej linke pomoci obetiam, 
ktorá je na čísle 0800 800 818 a o uži-
točnej stránke www.bezpecnecestovanie.
iom.sk. Dôležité je nenaletieť na falošné 
prísľuby „obchodníkov“. Veľa prípadov 
má podobný scenár: cudzí človek sa zo-
známi s dievčaťom, približne tri mesiace 
ju zavádza, vábi na peniaze a emócie. 
Chce, aby dievča bolo na ňom závislé. 
Potom je to už jednoduché. Na rade je 

obchod,  transport do bohatých štátov eu-
rópskej únie.
 Často sa stáva aj to, že kamarátka za-
predá kamarátku, aby seba vykúpila a za-
chránila.

Čo treba urobiť, ak zistíme, že sa nie-
kto stal obeťou obchodu?
Treba zavolať na spomínanú linku pomo-
ci alebo kontaktovať inú nezávislú orga-
nizáciu, ktorá sa venuje pomoci obetiam 
násilia. Pracovníci urobia s postihnutou 
osobou tzv. identifikačný rozhovor, na zá-
klade ktorého sa zistí, či spĺňa indikátory 
obete: nemá prístup k svojim dokladom, 
bola nútená vykonávať inú prácu, ako jej 
bola sľúbená, bola jej odobratá časť mzdy 
alebo jej nebola mzda vôbec vyplatená, 
bola nútená splácať neprimeraný dlh za 
cestu, ubytovanie, sprostredkovanie prá-
ce, vyhrážali sa jej deportáciu, odovzda-
ním polícii, bolo jej ublížené fyzicky, psy-
chicky, sexuálne alebo trpela nedostatkom 
jedla, spánku, lekárskej starostlivosti či 
iných základných životných potrieb, bola 
zastrašovaná, vyhrážali jej ublížením.
 identifikovaná obeť môže vstúpiť do 
Programu ministerstva vnútra na pomoc 
obetiam obchodovania a má tri mesiace 
na to, aby si rozmyslela, či chce podať 
trestné oznámenie.

Pomáha vám pri práci viera?
Viera bola jedným z hlavných motívov, 
prečo som sa začala venovať tejto prob-
lematike. Pre mňa je táto práca nielen 
zamestnaním, ale aj poslaním. Boli sme 
stvorení na Boží obraz a každý človek 
má právo žiť slobodne a dôstojne. inšpi-
ruje ma najmä evanjelium, ktoré prináša 
práve k téme oslobodenia žien od každej 
formy zneužívania a nadvlády aktuálne 
posolstvo, vychádzajúce z postoja Kris-
ta. on sa povzniesol nad predpisy platné 
v kultúre svojej doby a zaujal voči ženám 
postoj otvorenosti, úcty, prijatia a priazne.

Ako zvládate náročné situácie, príbe-
hy obetí, ktoré nemôžu nikoho nechať 
chladným?
Neriešim, čo obete prežili, riešim ich rea-
litu tu a teraz. Pomáha mi, keď im čo i len 
v malom pomôžem, napríklad, keď im 
môžem pomôcť vybaviť občiansky pre-
ukaz. Teším sa z maličkostí v ich napre-
dovaní pri návrate do spoločnosti alebo 
aspoň pri stabilizácii ich situácie.
 V Slovenskej katolíckej charite máme 
presne stanovený postup práce. Najskôr 
nadviažeme kontakt, ktorý je otvorený, 
dôveryhodný a bezpečný ako pre pra-
covníka, tak aj pre klienta. Formulácie sú 
z našej strany stručné, krátke, praktické 
otázky, ktoré sa týkajú zaistenia základ-

ných potrieb klienta a jeho detí. V dru-
hom bode sa snažíme klientovi zaistiť 
najnutnejšie potreby: bezpečie, sucho, 
teplo, tekutiny, stravu, primerané oble-
čenie, možnosť hygieny alebo okamžité 
zaistenie zdravotníckej starostlivosti pri 
akútnom stave. V ďalšom kroku uzavrie-
me písomnú dohodu, resp. zmluvu. Klient 
a zariadenie podpíšu zmluvu o spoluprá-
ci, ubytovaní a pravidlách vzájomnej spo-
lupráce. Podpíšu osobitný formulár o ml-
čanlivosti. Následne je klientovi pridele-
ný osobný asistent a ďalšia spolupráca sa 
odvíja od potrieb klienta.

Stretávate sa s obeťami aj po ich za-
chránení? 
Určite. Mám záujem o obete aj po dorie-
šení ich prípadu. Zaujímam sa, ako sa im 
darí, ako sa majú. Zabezpečujem určitý 
monitoring. obete buď kontaktujú mňa, 
alebo sa im ozvem ja.

Ako to vyzerá s adaptáciou obetí späť 
do života? Majú problémy s opätov-
ným zaradením?
Všetko záleží od profilu obete. Ak je obeť 
z rómskej komunity, integrácia je veľmi 
ťažká, pretože tieto obete majú problémy 
nájsť si zamestnanie. Veľa závisí aj od 
toho, či bola obeť závislá, koľko užívala 
drogy, aké má psychické poruchy alebo 
diagnózy, ako dlho sa s ňou obchodovalo, 
aké má zázemie, či je prítomná posttrau-
matická stresová porucha a podobne. Nie 
je to jednoduché.
 Na našej stránke www.charita.sk 
máme pod priečinkom projekty – obcho-
dovanie s ľuďmi viac konkrétnych infor-
mácií o tomto probléme, svedectvá obetí, 
aktuality, užitočné rady pred vycestova-
ním do zahraničia aj konkrétne informá-
cie o programe pomoci obetiam.

Marianna Kadlečíková
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Možno trpím profesionálnou deformáciou, ale vždy, keď čítam diskusné 
príspevky na internete, všímam si čas ich zverejnenia. Dlho som sa živila 
analýzou pracovného času v organizáciách, a preto mi doslova bije 
do očí, že často bývajú pridávané počas pracovnej doby. Nejde o nový 
fenomén z pracovnej psychológie – syndróm boreout? 

 Čo to je boreout? Popisuje sa ako pro-
tiklad k doteraz známemu syndrómu vy-
horenia (burnout) a jeho podstatou sú ne-
vyťaženosť, nuda, nezáujem a správanie, 
ktoré vytvára dojem veľkej vyťaženosti. 
Nejde o lenivosť – ľudia postihnutí bo-
reoutom chcú pracovať, ale buď nemajú 
dostatok práce, alebo nedostávajú dosta-
točne náročné a motivujúce úlohy. Po-
maly tak strácajú záujem o pracovné po-
vinnosti, neskôr ich prestávajú zaujímať 
aj problémy zamestnávateľa. Začínajú sa 
nudiť, pretože nevedia, čo robiť – a často 
ani nie je čo...

Nudí vás práca?
 Ako ste na tom vy? Ak to chcete zis-
tiť, odpovedzte na nasledujúce otázky. 
odpoveď „áno“ použite, ak popisované 
veci robíte či zažívate viackrát mesačne. 
1. Vybavujete si súkromné záležitosti po-
čas práce?
2. Ste nevyťažený, nudíte sa?
3. Predstierate z času na čas, že pracujete, 
aj keď v skutočnosti nemáte nič na práci?
4. Bývate po práci unavený a vyčerpaný, 
aj keď ste neboli pod stresom?
5. Máte pocit, že ste na aktuálnom pra-
covnom mieste nešťastný?
6. Chýba vám zmysel práce, nejaký jej 
hlbší význam?
7. Vedeli by ste prácu urobiť podstatne 
rýchlejšie, než ju robíte?
8. Radi by ste robili niečo iné, ale obávate 
sa zmeniť miesto, pretože sa bojíte pokle-
su príjmu?

9. Posielate počas pracovnej doby pri-
vátne e-maily priateľom a kolegom, sur-
fujete po sociálnych sieťach a súkromne 
telefonujete?
10. Vaša práca vás v postate nezaujíma?
(Zdroj: Diagnose Boreout: Warum Unter-
forderung im Job krank macht, Philippe 
Rothlin, Peter R. Werder, Redline-Wirt-
schaftsverlag, 2007)
 Vyhodnotenie testu: Ak ste odpove-
dali „áno“ minimálne štyrikrát, je prav-
depodobné, že syndrómom boreoutu trpí-
te, resp. ste na najlepšej ceste získať ho.

Robím sa, že robím
 Paradoxne, je stresujúce nemať čo na 
práci. Sprievodnými javmi sú pocity viny 
a frustrácia. Zamestnanec je večer vyčer-
paný rovnako, ako keby v práci inten-
zívne pracoval. Nevyťažení zamestnanci 
však nechcú nevyťaženosť prezentovať, 
pred kolegami aj zamestnávateľom sa ju 
snažia utajiť rôznymi stratégiami:
Stratégia dokumentov: zamestnanec 
sedí pri počítači a pozerá na obrazovku, 
pričom sa venuje nejakej súkromnej akti-
vite, napríklad surfuje po internete. Záro-
veň má otvorený pracovný dokument, na 
ktorý sa preklikne v momente, keď k jeho 
stolu pristúpi kolega alebo nadriadený. 
Stratégia hluku: zamestnanec chce dať 
o sebe vedieť, otvorí si dokument a za-
čne doslova búšiť do klávesnice. Hlukom 
chce vyvolať dojem, že usilovne pracuje.
Stratégia kompresie: úlohu urobí čo 
najrýchlejšie, ale výsledky šéfovi neodo-

vzdá. Získaný čas využíva na vybavova-
nie súkromných záležitostí.
Stratégia pseudo-burnoutu: zamest-
nanec predstiera stres, v práci je od rána 
do večera a vytvára dojem, že sa z toľkej 
práce zrúti.
Stratégia kolektívnej sily: je typická pre 
štátne organizácie, v ktorých existuje in-
terný neoficiálny tlak na to, aby sa „ne-
pracovalo príliš“ a zároveň tlak túto sku-
točnosť utajiť. Noví zamestnanci bývajú 
s „pravidlami“ neoficiálne oboznámení – 
rýchle vybavenie úloh nie je žiaduce, pre-
tože by sa zvýšila „latka“ pre ostatných; 
výkonnosť aj tak nie je honorovaná. 
Stratégia blufovania: zamestnanec pôso-
bí dojmom veľmi zamestnaného človeka, 
vždy so sebou nosí hŕbu papierov, na po-
radu príde presne načas, pôsobí dojmom, 
že pozorne počúva a robí si poznámky, ale 
takmer neprehovorí. 
Stratégia premyslených termínov: za-
mestnanec si naplánuje poradu mimo fir-
my alebo stretnutie s klientom tak, aby sa 
už nemusel vrátiť do práce. 
Stratégia spamu: podstatou je produk-
cia množstva práce. Zamestnanci píšu 
nezmyselne dlhé koncepty, ktoré mailom 
rozposielajú množstvu ľudí, aj keď adre-
sáti s obsahom nemajú nič do činenia.

Kto je vinný?
 V podstate môžeme hovoriť o dvoch 
vinníkoch. V prvom rade je to zamestna-
nec. Je možné, že obor, v ktorom sa roz-
hodol pôsobiť, ho nezaujíma. V tomto prí-
pade nesie vinu za vzniknutú situáciu sám 
a nebolo by fér prenášať zodpovednosť na 
organizáciu, v ktorej pracuje. 
 Druhým vinníkom býva organizácia – 
jej kultúra, plánovanie personálu, spôsob 
vedenia ľudí a nedostatočná komunikácia. 
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Vplyv manažéra a jeho spôsob vedenia 
ľudí považujem v boji proti boreoutu za 
kľúčový. V praxi sa stretávam s názormi 
manažérov, že ľudia sú nemotivovaní, le-
niví, urobia len to, čo musia a odmietajú 
akúkoľvek zodpovednosť. Nesúhlasím! 
Každý, kto vedie ľudí, by sa mal zamys-
lieť nad tým, ako o nich uvažuje. Ten, kto 
je presvedčený, že ľudia sú leniví a ne-
motivovaní, bude posilňovať symptómy 
boreoutu – nájde nové spôsoby kontroly a 
sankcií (napr. zákaz internetu), o ktorých 
bude presvedčený, že mu pomôžu ovládať 
zamestnancov. Zamestnanci si však náj-
du nové stratégie, ktorými budú zákazy 
obchádzať. Manažéri vidiaci v spolupra-
covníkoch ľudí, ktorí vedia prevziať zod-
povednosť a hľadajú v práci uspokojenie, 
dokážu podriadeným poskytnúť priestor, 
v ktorom môžu tvoriť a rozvíjať sa. Ak 
majú pocit, že niektorému hrozí boreout, 
začnú otvorený rozhovor, v ktorom budú 
spoločne hľadať riešenie, ako opäť získať 
radosť z práce. Dobrý manažér vytvorí na 
pracovisku takú atmosféru, v ktorej nebu-
de mať boreout šancu.

Výstražné signály
 existuje niekoľko signálov, ktoré 
môžu naznačovať, že zamestnanec trpí 
boreoutom. Manažér, ktorý identifikuje 
nasledujúce „symptómy“, by mal zbystriť 
pozornosť:
* Dokončenie úloh sa neprimerane naťa-
huje, termíny odovzdania sa nedodržiava-
jú z dôvodu preťaženia.
* Manažér často stretáva zamestnanca na 
inom než jeho pracovnom mieste.
* Zvyšuje sa počet prestávok na kávu a 
cigaretu.
* objavuje sa nezáujem o ďalšie vzdelá-
vanie a kariérny postup.
* Zanedbávanie starostlivosti o zákazní-
kov, resp. zvyšovanie chybovosti výstu-
pov.

* Zamestnanec býva často práceneschop-
ný.
 Či ide skutočne o boreout sa dá zis-
tiť iba v otvorenom osobnom rozhovore 
so zamestnancom. iba tak je možné nájsť 
riešenie, ktoré bude v záujme všetkých 
zúčastnených strán – organizácie, zamest-
nanca aj manažéra.

Mobbing a vnútorná výpoveď
 Boreout nie je to isté ako mobbing, ale 
môže vzniknúť ako dôsledok mobbingu. 
Mobbingom v tomto prípade môžeme ro-
zumieť prideľovanie nenáročných, často 
až podradných pracovných úloh, absenciu 
delegovania a kultúry otvorenej komuni-
kácie, existenciu mocenskej kultúry. Aj 
napriek tomu, že manažér nemusí takto 
konať zo zlomyseľnosti, zamestnanci 
môžu vyššie popísané správanie vnímať 
ako mobbing. Manažér však môže zadá-
vať nenáročné alebo nudné úlohy vedo-
me, s cieľom poškodiť zamestnanca – a to 
už mobbing je. Boreout však môže vznik-
núť v obidvoch prípadoch ako dôsledok 
reálnej nevyťaženosti, nedelegovania a 
nekomunikácie.
 V dôsledku sklamania z nesplnených 
očakávaní, chýbajúceho uznania a hlbokej 
pracovnej nespokojnosti dochádza k vnú-
tornej výpovedi zamestnanca. Problém 
vzniká najčastejšie vtedy, keď zo strany 
zamestnávateľa nie je dodržaný psycho-
logický kontrakt. Pod psychologickým 
kontraktom sa rozumejú vzájomné očaká-
vania zamestnávateľa a zamestnanca, kto-
ré nie sú explicitne, písomne vyjadrené a 
nebývajú súčasťou zmluvy, ale napriek 
tomu sú dôležité rovnako ako mzda, dĺžka 
dovolenky a výpovedná doba.
 Zamestnanci očakávajú od zamestná-
vateľa pracovné podmienky, v ktorých sa 
budú cítiť dobre; možnosť ovplyvňovať 
veci v organizácii; podporu; ochranu pred 
preťaženosťou a nevyťaženosťou; ochra-

nu zdravia. Zamestnávateľ zasa očakáva 
integráciu zamestnancov do existujúcej 
štruktúry, lojalitu a disponibilitu.
 Teraz si predstavme takúto situáciu: 
Nový zamestnanec nastúpil do práce s ur-
čitými očakávaniami. Po čase vytriezvie 
a skonštatuje, že zamestnávateľ nedodržal 
svoju časť dohody. Dostáva málo práce, 
jeho návrhmi na zlepšenie sa nikto neza-
oberá, nemá potrebný priestor na samo-
statné rozhodovanie a napriek sľubom na 
kariérny postup mu predstavili už niekoľ-
kých mladších nadriadených. Firma od 
neho žiadala stále vyšší výkon, ale nebol 
zaň odmenený. Pracovná nespokojnosť 
zamestnanca postupne narastala, recipro-
cita bola narušená a zamestnanec sa pokú-
si nerovnováhu vyrovnať. Samozrejme, 
po svojom.
 Najkôr sa potichu prispôsobí, rozhod-
ne sa vyťažiť zo svojej pozície maximum, 
ale dávať iba nevyhnutné minimum. Ho-
vorí sa tomu vnútorná výpoveď. Skutoč-
nú výpoveď ešte nedá, má na to dôvody.  
Môže sa báť zmeny (je to tu síce na nič, 
ale mám aspoň nejakú istotu), finančných 
dôsledkov (z niečoho musí platiť účty), 
neistoty, straty sociálnych väzieb, ale aj 
zníženia sociálneho statusu. Z týchto dô-
vodov z firmy neodíde do momentu, kým 
si nenájde novú, atraktívnejšiu prácu.

Čo môže pomôcť
 ideálny stav nastane, keď si zamestna-
nec uvedomí, že trpí syndrómom boreo-
utu a začne konať. To, čo treba, je zme-
na. Kľúčová je podpora podnikateľského 
myslenia zamestnancov, ktorá posilňuje 
motiváciu a zabraňuje nezáujmu a nude. 
Prakticky sa to dá robiť vytvorením do-
statočného priestoru pre spolurozhodo-
vanie, finančnou participáciou na výsled-
koch, delegovaním primerane náročných 
a zaujímavých úloh. Zamestnávateľ má 
pri odstraňovaní boreoutu limity, zamest-
nanec si musí v prvom rade pomôcť sám 
(môže napríklad požiadať o zmenu pra-
covného zaradenia, prípadne sa rekvalifi-
kovať), ale základom úspechu je o prob-
léme s nadriadeným otvorene hovoriť. Ak 
dá zamestnanec kvôli boreoutu výpoveď, 
organizácia príde o kvalifikovaného za-
mestnanca. Celkové hospodárske straty 
spôsobené boreoutom sa napr. v Nemecku 
odhadujú na vyše 250 miliárd eur.
 Nad boreoutom firmy zvíťazia iba vte-
dy, ak začnú voči nemu podnikať účinné 
kroky. Prvým je pripustiť jeho existenciu 
a začať o ňom otvorene hovoriť.

Martina Kazičková
Použitá literatúra:
P. Rothlin a P.R. Werder: Die Boreout Falle, Red-
line Wirtschaft, iSBN 978-3-636-01593-8, 185 s.
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Rýchly kuRz sebaobRany v cudzej koži
„... a teba ešte fakt nikto nepodrazil?“ spýtal sa ma Stano. „Nie. 
No fakt nie,“ povedala som. „Čo sú to za otázky?“ Obaja sme vtedy 
(2006) boli v detskom domove na kraji mesta menej ako mesiac. Ja ako 
vychovávateľka. On ako klient. To skutočné nás iba čakalo.

Časť 1
Ucho na stene 

 Asi som v detskom domove nemala 
počúvať.
„... niektoré deti sa nedajú ohnúť, mu-
sia sa zlomiť...“ povedala teta G. (Tupo 
som pozerala pred seba, a nepovedala 
som nič.) „... ako profesionálny rodič ste 
zlyhali, keď ste sa naviazali na dieťa,“ 
povedala teta J., keď sme konečne od-
trhli jačiacu trojročnú Adelku od Táninej 
nohy, naložili ju do auta a poslali na cestu 
„navždy“ k novým adoptívnym rodičom 
(„... kašli na ňu, nevie, čo hovorí. Dobre 
si ju pripravila, vidno, že má city,“ pošep-
kala som.) „... mne je to ľudsky ľúto, ale 
podpísal si to sám. Pravidlá sú pravidlá, tu 

sa útek trestá a jasne sme mu to povedali. 
Jeho chyba,“ povedala H., keď dopísala 
návrh na reedukačku („... naozaj s tým ne-
viem nič urobiť. Hlasovali sme 4:1, pre-
hrala som, sorry. Prídem ťa aspoň navští-
viť, hm?“ povedala som Stanovi. „Choď 
do (...), aj tak si neschopná,“ on na to.)
 Keď teraz po sebe čítam, čo som po-
čula a vidím sa, ako som sa tvárila, že nič 
nepočujem, ako som revidovala vlastné 
postoje a presviedčala samú seba, že som 
v systéme, ktorý sa nedá zmeniť „len tak“ 
alebo „zo dňa na deň“, ako som si vrave-
la, že možno, keby sa niektorým z  „tých“ 
detí neublížilo, ublížili by „tie“ deti „tým 
menej skazeným“, hanbím sa.
 Tá hanba má konkrétne mená a tvá-
re. Rado (19) vo väzení za heroín. Nina 

(21), ktorá zabila svoje dieťa. Marta (21) 
na štreke pri Slovnafte na vysokých pod-
pätkoch. Laco (23) zbitý a neschopný sa-
mostatného života v útulku a Zdeno (20) 
vo väzení za to, že zbil Laca. Julkine (24) 
dve deti (4 a 2) v detskom domove. Peťo 
(22) v ústave – len jeho účet, na ktorý sme 
mu roky ukladali sirotský dôchodok už 
neexistuje: ostal doma, u mamy, tam, kam 
sme ho vrátili (na tri mesiace) po dovŕšení 
plnoletosti.
 iste, zoznam sa dá doplniť ivkou (21), 
ktorá pracuje v top hoteli a študuje soci-
álnu prácu alebo Hankou (27), ktorá osta-
la v domove ako vychovávateľka, alebo 
Rišom (23), ktorý robí v tlačiarni. emil 
(27) sa vrátil k mame, robí v lese a aj keď 
nemá maturitu, zarobí viac než riaditeľ 
detského domova (nikdy mi to nezabudne 
napísať), Jojka (24), ktorá robí v potravi-
nách a býva v chránenom byte. Sašo (22), 
ktorý zložil vyrovnávacie skúšky a teraz 
si dorába bežnú učňovku, alebo Lenka 
(25), ktorá si vzala fajn chalana a čakajú 
prvé bábo.
 Ale napriek tomu, že za každý ne-
úspech dokážem postaviť úspech (spo-
mienkový optimizmus je lepší ako šta-
tistika, ktorá hovorí, že 70 % ústavných 
detí do 10 rokov opäť skončí v sociálnej 
sieti), pocitu hanby za to, koľko a akých 
neúspešných detí som poslala do sveta, sa 
akosi neviem zbaviť.
 Zvláštne, že veci sú vidieť jasne až 
vtedy, keď sa obzrieme späť.

Časť 2
Pošta z domu 

 Najhoršie sú na tom tí, ktorí prišli do 
detského domova ako veľkí malí muži 
a veľké malé ženy. Mali 13 – 14 rokov. 
Dokázali urobiť peniaze, vedeli rýchlo 
(a dobre) navariť, platiť účty a zohnať si, 
nikto nevie odkiaľ, značkové oblečenie, 
mať partnerov, nebáť sa túlať celé noci, 
vedieť chytiť opitého otca pod krk a vy-
hodiť ho z bytu, ktorý pred tým zdemolo-
val, neplakať za nalomené kľúčne kosti, 
mlčať vtedy, keď im povedali, že majú 
mlčať.
 Tie deti mali svoj svet a svoje priesto-
ry. Zlý svet a nebezpečné priestory. Ale 
s pravidlami, ktoré poznali a s ľuďmi, 
s ktorými ich spájalo nielen „to zlé“ ale aj 
(akokoľvek zvláštna) láska. A mali status, 
ktorý si vybojovali v pouličných bitkách.
Potom ich cudzí ľudia (hovorí sa, že so-
ciálni pracovníci vidia dieťa maximálne 
päťkrát, kým ho vezmú z domu a neraz Deti mali pred príchodom do domova svoj svet a svoje priestory. Zlý svet a nebezpečné 

priestory. Ale so známymi pravidlami a s ľuďmi.
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s ním ani osobne nehovoria) odviezli do 
detského domova. Zo dňa na deň iná ško-
la. iná partia.
 Aký je to pocit? obliekla som si Sta-
novu kožu.
 Bola som prvá, koho Stano stretol. 
(Druhý raz sme sa stretli až o 72 hodín.) 
Po mne prišla na nočnú Z. (54), predtým 
pracovala s ľuďmi s mentálnym postih-
nutím, čo sa vraj na ňu, na rozdiel od 
„týchto tu“ nikdy nesťažovali. Na deti 
volala z okna „... okamžite sem poďte, vy 
bastardi, večera!.“ Hm. Na nočnú prišiel 
N. (59), s ktorým sa dalo loziť po horách, 
variť špekačkový guláš a parádne poke-
cať o čomkoľvek. Najčastejšie slovo? 
„... klídek. To sa zvládne.“ A potom ráno 
prišla V. (21), zle varila, zle upratovala, 
ale nikto si proti nej netrúfol nič povedať. 
Vedelo sa, že donáša riaditeľovi. Psycho-
logička (34), ktorá prišla popoludní, bola 
fajn. Porozprávala sa hodinku a potom 
odišla a prišla B. (47). Rýchlo douprato-
vala, učila sa s menšími deťmi, akurát sa 
stihla spýtať, či nechce jesť a či má všet-
ko. Sociálna (59) sa pýtala na mamu.
 Koho z nich by som si vybrala za 
„vzťahovú osobu“ v Stanovej koži?
 Fakt neviem.
 Áno. Asi by som tiež prestala chodiť 
po pár dňoch do školy, ktorú mi títo ľudia 
vybrali a kde som pre všetkých „nowhere 
(wo)man“ z detského domova. Aj ja by 
som ušla za kamošmi, ktorých poznám 
roky namiesto sedenia na „komunite“. 
Tiež by som nerozumela „pravidlám“ na-
písaným na flipcharte. Svet bežný – vstať, 
najesť sa, pripraviť desiatu, ísť do školy, 
vrátiť sa zo školy, upratať, učiť sa, ísť na 
futbal, najesť sa, pozrieť si telku, ísť spať 
– by sa pre mňa, rovnako ako pre Stana, 
stal inštitúciou.
 Ja fakt neviem v čom sme (boli) ako 
vychovávatelia odlišní – lepší – od Sta-
novho tata, ktorý ho chvíľu mlátil a chvíľu 
objímal? od jeho mamy, ktorá chvíľu pila 
a potom sa vracala domov s prosíkom 
a balíčkami a tisíckou pusiniek (na rok – 
dva, kým „to“ znova nezačalo)? od tiet 
na poschodí, čo mu dali jesť a od ujov, 
s ktorými si mohol dať cigaretu? od uči-
teliek, čo tajili, keď blicoval a za svoje mu 
kupovali zošity a perá, lebo im ho bolo 
ľúto?
 V Stanovej koži žiadny rozdiel medzi 
„nimi“ a „nami“ nevidím. okrem jedné-
ho: tých ľudí „doma“ si mohol vybrať 
sám. Tí ľudia „v domove“ mu boli vybra-
ní.

Časť 3
Príliš úzke chodbičky

 „A koľko mám času zmeniť to, ako 
som žil doma?“ spýtala by som sa v Sta-

novej koži. „Neviem. Asi tri mesiace.“
 Ak by som v Stanovej koži neprijala 
pravidlá dostatočne rýchlo, posunuli by 
ma administratívne autority do ďalšieho 
inštitucionálneho sveta (diagnostických 
a reedukačných zariadení) s ešte tvrdšími 
pravidlami. Za tri mesiace sa dá naučiť 
žiť v systéme a vedieť dodržať bazálne 
pravidlá. Za tri mesiace však možno do 
systému vkĺznuť aj hlbšie a nájsť v ňom 
svet „pod povrchom“.
 „Našiel som si cestičky, ako tu cel-
kom dobre prežiť.“ Stačí dobre vychá-
dzať s vedúcou výchovy. Výmenou za 
kamarátske rozhovory sa môže celý deň 
poflakovať na vrátnici a kontrolovať náv-
števy. Namiesto dvoch cigariet denne ne-
bude mať problém odskočiť si na desinu. 
Najvyššie bodové ohodnotenia. Stane sa 
z neho „dobrý klient“. So železnou pra-
videlnosťou bude do detského domova 
písať listy s oslovením 100 % vychová-
vateľka. ich obsah bude totožný s tými, 
čo napíše 100 % psychologičke a 100 % 
gazdinke. V úvode bude spomínať, v stre-
de sa kajať, na konci sľubovať, že všetko 
bude inak.
 Veľkí malí muži a veľké malé ženy 
nezlyhávajú v detských domovoch vtedy, 
keď je konflikt postavený „na férovku“ 
a jasne pomenovaný. Vtedy prijmú aké-
koľvek riešenie. Bezmocní sú vtedy, keď 
je neschopnosť, profesionálna bezradnosť 
a necitlivosť, ktorú majú pred sebou, pri-
krytá formálnou autoritou.
 Starý dobrý Makarenko svojich chlap-
cov učil „rovno stáť“.
 Ale v systéme, kde je víťaz vopred 
jasný, sa rovno stáť odvážia iba tí, ktorí 
už niečo podobné videli. obliekla som si 
Stanovu kožu a prešla som sa po domove. 
Klebety, intrigy, dvojitá spätná väzba – 
ako koniec koncov v každej väčšej firme. 
Nič zvláštne. Robíme to všetci. Ale kde 
je ten človek, ktorý mu ukáže na vlast-
nom príklade, že žiť sa dá aj bez uhýbania 
a opatrnosti? Určite by som tam takých 
našla. Ako Mária (26), ktorý povie: „... 
facka je facka a nebudem diskutovať, či je 
silná alebo slabá, je to zlyhanie vychová-
vateľa...“ a podá sťažnosť, alebo Milenu 
(59), ktorá povie: „... vy sa, pani kolegy-
ňa, nikdy k ničomu na komunitách ne-
vyjadrujete, a potom z toho vylezie také 
svinstvo voči deťom, že sa nestíhame ču-
dovať.“ Alebo Zuzku (41), ktorá poveda-
la: „... ja ťa tu nenechám, lebo tu nemajú 
radi deti,“ a vezme si tie „najhoršie“ dve 
k sebe domov do pestúnskej starostlivosti. 
Všetci tí ľudia majú spoločné jedno – už 
v systéme nepracujú. 
 Vo vlastnej koži by som urobila rada 
to isté, čo oni. odišla. V Stanovej koži tú 
možnosť nemám.

Časť 4
Možnosť nadýchnuť sa

 S nespravodlivosťou a zlými vecami, 
s porušovaním elementárnych práv detí 
v detských domovoch nevedia (a nemô-
žu) bojovať, keď „stoja rovno“ a hovoria 
veci také, aké skutočne sú. Systém pod 
zámienkou ochrany práv detí chráni v pr-
vom rade sám seba a nezávislé kontrolné 
mechanizmy chýbajú. 
 Namiesto fotoalbumu majú deti v det-
ských domovoch šanón. Keď do neho raz 
nahliadnu, mali by mať pocit, že na ich 
živote niekomu záležalo a že rozhodnutia, 
ktoré dospelí robili, boli zákonné. 
 Viem, že keby sa môj syn dostal do 
detského domova s jeho tvrdou hlavou 
a nediplomatickým slovníkom a neschop-
nosťou splynúť so skupinou by takmer s 
istotou skončil v reedukačke. Doma sme 
prešli neschopnosťou sústrediť sa na uče-
nie, katastrofami na vysvedčení, hádkami 
o neskoré príchody a zákazmi fajčenia. 
Ale pretože sa do detského domova nedo-
stal, tak je na vysokej škole. 
 A ja tu píšem príbeh o Stanovi, s kto-
rým sa pred šiestimi rokmi spolu hrávali 
a on mal rovnako zlé výsledky z matiky, 
rovnaké „šmé“ a talent. Ale na rozdiel od 
môjho syna je Stano teraz niekde tu, za 
rohom, na sociálnej ubytovni. V zásuv-
ke má výučný list z dvojročnej učňovky. 
Vyrazili ho (2011)  hneď po osemnástke. 
Mal skončené vzdelávanie, našli mu bý-
vanie. 
 Koniec príbehu. 
Tak nech žijú detské domovy! A ja viem, 
že sa pocitu hanby za výchovné neúspe-
chy v nich zbavím až vtedy, keď budem 
mať istotu, že niekde sedí formálna auto-
rita, ktorá sa pozerá na svet optikou štát-
nych detí „akoby to boli naše deti“.

PhDr. Ida Želinská

Stano v skutočnosti nie je Stano. Jeho prí-
beh nie je jeden – je pospletaný z viacerých. 
Ale stal sa tak, ako je napísané.
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ZRKADLO VZŤAHOV: ALZHEIMEROVA CHOROBA

Prichádza postupne a plazivo. Najskôr sa sem-tam strácajú kľúče, z 
pamäte vypadávajú slová. Až jedného dňa... Človek sa ocitne v autobuse, 
na prechádzke či na nákupe, ibaže netuší, kde vlastne je a ako sa tam 
dostal.

 Alzheimerova choroba najskôr spô-
sobuje problémy v kognitívnej oblasti. 
Medzi prvé príznaky patria problémy s 
krátkodobou pamäťou. Potom pribúda 
dezorientácia v čase a priestore, najskôr 
v neznámom a postupne aj v známom. 
Do vnímania udalostí i ostatných ľudí 
vstupujú minulé spomienky, vyvolané z 
dlhodobej pamäte, ktorá „zaskakuje“ za 
krátkodobú. Nakoniec človek nespoznáva 
ani najbližších. Pridružia sa nekognitívne, 
psychiatrické príznaky. Mení sa správa-
nie, objavuje sa depresia, apatia, stiah-
nutie sa, neschopnosť čokoľvek začať, u 
niektorých pacientov aj bludy a haluciná-
cie, úzkosť a strach z toho, čo bude.

Len nestratiť rozum
 Často obavou starnúcich ľudí je strach 
z toho, že sa nebudú vedieť o seba posta-
rať, budú ostatným na príťaž. Sami v oko-
lí videli ľudí, ktorí prichádzali o pamäť, 
počuli o „Alzheimerovi“. A teraz sa to 
deje im. Je ľahšie zvyknúť si na to, že už 
toľko nevládzu fyzicky, na choroby, ktoré 
ich obmedzujú, ako na postupné strácanie 
samého seba. 
 Keď ľuďom do života vstupuje Al-
zheimerova choroba, majú sklon popierať 
alebo zľahčovať príznaky, hanbia sa za 
svoje zlyhania. Neskôr môžu byť podo-
zrievaví, myslia si, že pred nimi niekto  
ukrýva veci alebo sa v ich neprítomnosti 
pohybujú v byte cudzí ľudia. Nakoniec 
príde moment, kedy sa už oči nedajú pred 
pravdou zatvárať a pacient vyhľadá leká-
ra. Často to býva práve: „Pani doktorka, 
ja som zrazu vôbec nevedel, kde som.“

 Na Alzheimerovu chorobu zatiaľ ne-
existuje liečba, farmakoterapia slúži len 
na podporu mozgovej činnosti. Tréning 
kognitívnych schopností môže spomaliť 
priebeh choroby, ale nezastaví ho. Pre pa-
cienta i jeho blízkych je ťažké tento fakt 
prijať, zmieriť sa so skutočnosťou a s tým, 
že príde čas, keď bude pacient definitívne 
odkázaný na starostlivosť inej osoby.

Proces zmierenia
 Častými prvými reakciami pacienta 
na diagnózu bývajú strach a úzkosť: čo s 
ním bude, ako sa zmení jeho život? Môže 
nastúpiť depresia a apatia, ktoré nie sú 
výsledkom biochemických procesov v 
mozgu a sprievodným javom ochorenia, 
ale reakciou na situáciu. Pacient sa potre-
buje vyrovnať so svojimi pocitmi, a často 
nemá kde. Psychiater sa zaujíma o jeho 
kognitívne schopnosti a predpíše mu lie-
ky, ale nedáva mu priestor na vyjadrenie 
strachov a obáv z budúcnosti. V nemocni-
ciach a domovoch dôchodcov sú pacienti 
s demenciami vnímaní ako najťažšia sku-
pina. Každý od nich uteká, lebo viazne 
komunikácia, nie je čas pristaviť sa pri 
nich a ísť s nimi v rozhovore ich tempom. 
A pritom aj oni potrebujú zažiť, že niekto 
je tu pre nich – najlepšie niekto blízky a 
dôverne známy.
 Veľa emócií sa nahromadí aj u prí-
buzných pacienta. Tí tiež prechádzajú 
klasickými fázami smútenia – od popie-
rania cez hnev a pocit nespravodlivosti 
až po konečné prijatie a zmierenie sa so 
situáciou. Aj pre nich sa veľa mení. Kým 
dovtedy bol otec múdrou autoritou, člove-

kom, ktorý si so všetkým poradil, zrazu je 
z neho niekto, koho treba každé ráno od-
vádzať do denného centra a vymieňať mu 
plienky. Manželka bola človekom, ktorý 
zabezpečoval chod celej domácnosti a te-
raz ju treba vodiť za ruku a kontrolovať, 
či nenechala pustený plyn.

Požičané sa vracia
 Alzheimerova choroba preverí všet-
ky vzťahy v rodine. Podľa toho, ako sa 
k pacientovi stavajú jeho blízki, je mož-
né odhadnúť, ako to v rodine fungovalo 
predtým. Keď manželka ráno privedie 
manžela do denného centra, je vidieť, v 
ktorom manželstve bola láska a rešpekt, 
a v ktorom naopak napätie a hádky alebo 
odcudzenie.
 Ak boli vzťahy dobré, rodina sa lep-
šie vyrovnáva so smútkom a frustráciou 
z toho, že sa im blízky človek mení pred 
očami. Ak vzťahy neboli funkčné pred 
chorobou, chorí ľudia často zostávajú 
sami. Je ťažké čakať od dcéry, ktorá celý 
život túžila po pozornosti otca, ale ten 
tam pre ňu nebol, že ho po päťdesiatich 
rokoch bude zrazu nadšená navštevovať v 
domove dôchodcov.
 Náročnú situáciu sprevádzajú na stra-
ne príbuzných zmiešané pocity – ľútosť a 
smútok, bezmocnosť a frustrácia, podráž-
denie i hnev. Aj v rodinách, kde boli 
dobré vzťahy, narazia ľudia na svoje hra-
nice, na mieru svojej lásky a schopnosti 
dávať a zároveň nestratiť samého seba. 
Sú konfrontovaní so svojím hnevom, ne-
trpezlivosťou. Nerozumejú, prečo sa tak 
cítia a hanbia sa za to. Bojujú s pocitmi 
zlyhania a viny, keď sa majú rozhodnúť 
pre umiestnenie blízkeho do ústavného 
zariadenia. Alebo naopak, ak vzťah nebol 
dobrý, pre príbuzných býva ťažké pripus-
tiť, že sa o blízkeho naozaj starať nechcú, 
že im je ľahostajný. Bojujú s hodnotením 
a s odsúdením okolia i s vnímaním seba 
samého ako dobrého človeka.
 Diagnóza „Alzheimerova choroba“ 
preverí kvalitu vzťahov medzi pacientom 
a jeho blízkymi, ale aj medzi príbuznými 
navzájom. Najťažšie je pre nich stretnúť 
sa v predstave, ako by mala vyzerať sta-
rostlivosť o pacienta. 
 Ak súrodenci riešia starostlivosť o 
rodiča, do rozhodovania vstupuje vzťah 
každého z nich voči rodičovi aj ich vzá-
jomné vzťahy. Často sa vynoria skryté 
konflikty či pocit nespravodlivosti a zo 
starostlivosti o chorého rodiča sa stáva 
zdroj dlhotrvajúceho napätia.
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Dôstojný človek
 V práci s ľuďmi s Alzheimerovou cho-
robou je dôležité rešpektovať ich ľudskú 
dôstojnosť. Najväčší strach z tejto choro-
by spočíva práve v tom, že prídu o svoju 
hodnotu, stanú sa bezmocnými, budú na 
hanbu a na posmech.
 Následkom choroby postupne padnú 
všetky zábrany. Nakoniec sa ukáže, aký 
človek v skutočnosti je, jeden pokojný, 
iný výbušný. Dôležité je v maximálnej 
možnej miere akceptovať každého s jeho 
individuálnym prežívaním i tempom. Pre 
zdravých ľudí je ťažké takto pri niekom 
„kráčať“. Sú netrpezliví, vyvíjajú tlak, 
preberajú zodpovednosť, najmä manžel-
ky sa často správajú prehnane paternalis-
ticky, ochranársky.
 V Centre MeMoRY naopak uplatňu-
jú tzv. validačný prístup, ktorý má potvr-
diť cenu a kompetenciu každého človeka. 
Zdôrazňujú, že sa o svojich pacientov 
nestarajú, neopatrujú ich, len im umožňu-
jú prejaviť sa tak, ako sa vedeli prejaviť 
počas svojho života a ako sa vedia pre-
javiť teraz. Preferujú nefarmakologický 
prístup, pacientov aktivizujú pomocou 
činnostnej terapie, muzikoterapie, pohy-
bových cvičení, skupinových rozhovorov. 
Pretože každý človek a pacient je jedineč-
ný, aj činnosti sa vytvárajú podľa ich po-
trieb a nie naopak. Tie sú potom ponukou, 
pozvaním, z ktorej si pacienti vyberajú. 
Takto im umožňujú stále zažívať pocit, že 
sú ako zdraví ľudia – rozhodovanie o ich 
živote je stále v ich vlastných rukách.

Vníma? Nevníma?
 Pri otázke, čo znamená zabezpečiť 
pre pacientov s Alzheimerovou chorobou 
kvalitu života, v odpovediach často za-
znieva: aby mali pekné a čisté prostredie. 
Chorobou sa však u človeka nemení zák-
ladné fungovanie, jeho potreby – rovnako 
ako u zdravých ľudí – vychádzajú z Mas-
lowovej hierarchie potrieb. S poklesom 
kognitívnych schopností potreby neklesa-
jú, ale mení sa to, ktoré sú pre neho práve 
aktuálne alebo aká je ich podoba. Bez-
pečie a sociálne vzťahy stále zohrávajú 
významnú úlohu. Pre pacienta je dôležité 
pohybovať sa v prostredí, ktoré dôverne 
pozná, mať pri sebe blízkych. Je mylné 
domnievať sa, že sa s človekom nemô-
žeme dohovoriť, lebo nehovorí slovami. 
Zabúdame na význam neverbálnych sig-
nálov. Pre pacienta môže byť bezpečím a 
vyjadrením blízkosti aj známa vôňa, tón 
hlasu, zvuky, na ktoré je zvyknutý, dotyk 
alebo prítomnosť blízkeho v pravidelnej 
dennej dobe.
 Každý človek, zdravý aj chorý, vie 
povedať, čo mu chýba, čo potrebuje. Ľu-
dia s Alzheimerovou chorobou v pokro-

čilom štádiu to už nevedia povedať sami 
za seba, potrebujú, aby niekto zabojoval 
za kvalitu ich života. Zo strany odborníka 
to môže znamenať vysvetliť príbuzným, 
ako k pacientovi pristupovať. Je však po-
trebné vychádzať z poznania konkrétneho 
človeka, jeho života, aby sme vedeli, aké 
sú jeho potreby a nevnucovali mu naše.

Práca s rodinou
 Alzheimerova choroba zasahuje celý 
sociálny systém pacienta. Pre všetkých je 
nová situácia zmenou, záťažou, s ktorou 
sa potrebujú vyrovnať.
 V Centre MeMoRY ponúkajú priestor 
nielen pre pacientov, ale aj pre ich rodin-
ných príslušníkov. odborníci sprevádzajú 
pacientov a ich príbuzných pri hľadaní 
najvhodnejšej formy starostlivosti. Môžu 
však byť podporou aj pri prispôsobovaní 
sa zmeneným podmienkam, pri preklenu-
tí problémov a konfliktov v spoločnom 
fungovaní, pri riešení napätia, ktoré v ro-
dine vznikne.
 Realizujú aj vzdelávanie pre rodin-
ných príslušníkov zamerané na odborné 
informácie o ochorení, ako aj vhodný prí-
stup k človeku s demenciou. Rodinní prí-

slušníci získavajú priestor pre ventiláciu 
emócií a učia sa, ako môžu lepšie poro-
zumieť prežívaniu ich blízkeho i svojim 
reakciám. Zo vzdelávacích stretnutí sa 
postupne stáva podporná skupina, v ktorej 
nie sú také dôležité informácie, ale zdie-
ľanie skúseností a prežívania, vzájomné 
poradenstvo a podpora.
 Pre rodiny býva ťažké túto diagnózu 
prijať. Stále je to niečo, o čom sa nehovorí 
na verejnosti, pred susedmi, o čom sa len 
šepká, za čo sa treba hanbiť. Rodičia do-
konca chránia svoje deti, nevysvetlia im, 
čo sa deje so starým rodičom a radšej ich 
k nemu nepustia. Akoby mali strach, čo 
by sa stalo, keby ho videli v takomto svet-
le. Pritom práve takáto skúsenosť môže 
byť obohatením, pochopením toho, že aj 
choroby a umieranie majú v živote a vo 
vzťahoch svoje miesto.

Monika Gregussová

Článok vznikol na základe rozhovoru 
s PaedDr. Máriou Čunderlíkovou 
z Centra MeMoRY n.o., v ktorom 
poskytujú služby ľuďom s poruchami 
pamäti a Alzheimerovou chorobou

Pacient sa potrebuje vyrovnať so svojimi pocitmi, ale často nemá kde.
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keď telo neposlúcha hlavu
Poznáte deti, ktoré konajú bezhlavo, 
sú nepredvídateľné alebo sa zle 
učia? Nepamätajú si jednoduché 
veci, ani za svet sa nevedia 
zorganizovať a zorientovať. 
Niektoré sú nemotorné, ruky a telo 
ich neposlúchajú, niekedy sa zdá, 
že robia schválnosti. Iné zas všetko 
strácajú, popletú a vôbec, sú 
jednoducho nemožné.

Nevyhasnutý novorodenecký reflex ovplyvňuje funkčnosť centrálnej nervovej sústavy, telo 
nerobí to, čo chce hlava.

 Hovoríme o deťoch, ktoré dostávajú 
nálepky ako ADHD, ADD, narušená ko-
munikačná schopnosť, dyslexia, dyskal-
kúlia a iné „dys-“. Tieto diagnózy rodi-
čov desia, učitelia ich v triede nevítajú s 
otvorenou náručou a pre samotné dieťa je 
každodenný život skôr bojom.
 V 70. rokoch minulého storočia an-
glický psychológ Peter Blythe pracoval s 
deťmi s ľahkou mozgovou dysfunkciou. 
Všimol si, že väčšinu z nich okrem spo-
mínaných diagnóz spája aj veľmi špeci-
fický neurologický profil. Našiel u nich 
stále aktívne novorodenecké reflexy, kto-
ré za normálnych okolností vyhasínajú v 
prvom roku života. Výskum zameral prá-
ve na túto oblasť a zistil, že prítomné no-
vorodenecké reflexy blokujú dozrievanie 
centrálnej nervovej sústavy (CNS), narú-
šajú plynulú prácu mozgu aj spoluprácu 
medzi mozgom a telom. Zjednodušene 
povedané, telo nerobí to, čo chce hlava.

Reflex brzdí
 Na príklade si ukážeme, akým spôso-
bom nevyhasnutý novorodenecký reflex 

ovplyvňuje funkčnosť CNS, fungovanie 
dieťaťa a jeho výkon v škole. Asymet-
ricko-tonický šijový reflex vertikálne 
rozdeľuje telo na pravú a ľavú polovicu. 
otočenie hlavy spôsobí natiahnutie ruky 
a nohy na príslušnej strane tela a zvýšenie 
svalového napätia. oči sledujú ruku. Na 
protiľahlej časti tela sa končatiny skrčia a 
svalstvo sa automaticky uvoľní. 
 Zachovanie tohto reflexu bráni rozvo-
ju spolupráce obidvoch polovíc tela. V zá-
vislosti od pohybu hlavy sa mení svalové 
napätie, presúva sa ťažisko. ovplyvnené 
je vizuálne vnímanie. Dieťa ťažko integ-
ruje zorné pole rozdelené na pravú a ľavú 
časť do jedného celku, čo spôsobuje prob-
lém vizuálne sledovať horizontálnu líniu 
alebo horizontálne sa pohybujúci objekt. 

Asymetricko-tonický šijový reflex

Príklad narušenej funkčnosti senzo-motorického systému. Chlapec 
trpiaci poruchami učenia odkreslil auto. Obrázok A je nakreslený 
za normálnych podmienok. Pri kreslení obrázka B si zakrýval oko. 
Príčinou chaotického vizuálneho vnímania  je narušená koordinácia 

očných buliev.

Pri prekročení stredovej čiary sa dieťa 
stratí v texte alebo sa mu stratí sledovaný 
objekt zo zorného poľa. Ak chce pokra-
čovať v činnosti, musí si v novom zor-
nom poli opätovne vyhľadať miesto, kde 
skončilo alebo kde sa objekt nachádza. 
Dôsledkom takéhoto fungovania mozgu 
sú ťažkosti s čítaním. Pri čítaní textu sa 
v strede riadka stráca, preskakuje na iný, 
neadekvátne delí slová, stráca sa pocho-
penie zmyslu. Pri písaní sa hlava otáča za 
píšucou rukou, ruka sa napína a automa-
ticky sa vzďaľuje od tela. Písanie sa stáva 
namáhavým, lebo dieťa bojuje s nevidi-
teľnou fyzickou silou, ktorá nezávisle od 
jeho vôle „pohybuje“ rukou a jemu sa ne-
darí písať tak, ako zamýšľa.

Fo
to

 M
ar

ia
nn

a 
K

ad
le

čí
ko

vá



SoCioTeRAPiA

14

vzdelávanie

Cvičenia INNP školského programu. Cviky napodobňujú pohyby, ktoré dieťa robí 
v prvom roku života. 

Ukážka efektu INPP školského programu. 
Prvá kresba je urobená pred začiatkom 
terapeutického programu. Kresba postavy 
naznačuje absenciu vnímania telesnej sché-
my. Druhá kresba je po deviatich mesia-
coch realizácie programu. Kresba postavy 
je súčasťou testovej batérie.

 existuje viac novorodeneckých refle-
xov, ktoré odlišným spôsobom ovplyvňu-
jú fungovanie CNS. V závislosti od typu 
zachovaného reflexu a individuálnych 
kompenzačných mechanizmov dieťaťa 
majú ťažkosti rôznu podobu.

Malý veľký novorodenec
 Nie vždy sú príčinou vyššie uvede-
ných diagnóz novorodenecké reflexy, ale 
nachádzame ich často práve u detí, ktoré 
trpia spomínanými ťažkosťami. V rámci 
inštitútu neurofyziologickej psychológie 
(iNPP), ktorý založil Peter Blythe, boli 
vyvinuté diagnostické metódy na zisťova-
nie prítomnosti zachovaných novorode-
neckých reflexov a terapeutické postupy  
na ich odstránenie. 

 Prítomnosť zachovaných reflexov 
diagnostikuje certifikovaný iNPP terape-
ut. Ak sú príčinou ťažkostí dieťaťa práve 
reflexy, navrhne individuálny terapeutic-
ký program. Terapia pozostáva z jednodu-
chých, fyzicky nenáročných cvičení, kto-
ré sú vykonávané denne 10 až 15 minút 
v priebehu niekoľkých mesiacov až roka. 
Cvičenia vlastne napodobňujú pohyby, 
ktoré dieťa robí v prvom roku života. Ak 
vývin prebieha tak, ako má, postupne vy-
hasnú. Terapia takto dáva mozgu druhú 
šancu dohnať vývinové manko, uľahčiť 
dozretie CNS, čo umožní lepšie fungova-
nie dieťaťa. okrem individuálnej terapie 
je možné realizovať zjednodušenú verziu 
v podobe iNPP školského programu. Jeho 
autorkou je Sally Goddard-Blythe, ktorá 

prispôsobila klinickú terapeutickú metó-
du podmienkam školy. Tento program sa 
už na niektorých školách realizuje. Zahŕňa 
batériu jednoduchých testov a 9-mesačný 
terapeutický program. Do programu zara-
ďujeme deti, u ktorých predpokladáme, 
že príčinou ich ťažkostí sú zachované no-
vorodenecké reflexy.
 inštitút psychoterapie a socioterapie 
podporuje rozšírenie iNPP na Sloven-
sku. Realizovali sme tréningy školského 
programu, pre absolventov sprostredko-
vávame supervízne konzultácie, pripra-
vujeme vydanie knihy Sally Goddard-
-Blythe na Slovensku. 
 Viac informácii a kontakty nájdete na 
stránke www.socioterapia.sk.

Viera Filipová

Existuje viac novorodeneckých reflexov, ktoré odlišným spôsobom ovplyvňujú CNS, preto 
majú ťažkosti a kompenzačné mechanizmy detí rôznu podobu.
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Rómsky pRoblém sa dá vyRiešiť
Je to ako zaklínadlo. Stačí povedať Róm alebo Cigáň a každému sa 
v hlave rozbehne kolotoč znepokojivých myšlienok. Pre väčšinovú 
nerómsku spoločnosť sú synonymom problému. A rovnako tak Rómovia 
majú problém s väčšinou. Podľa PhDr. Ivana MAČURU, ktorý sa 
problematikou Rómov zaoberá od roku 1970, sa takzvaný rómsky 
problém dá vyriešiť. A netreba na to desiatky rokov.

PhDr. Ivan Mačura, autor koncepcie 
riešenia tzv. rómskeho problému

Slovné spojenie „rómsky problém“ po-
čujeme takmer denne, stal sa z neho 
akýsi terminus technicus, ktorý každý 
chápe a aj používa po svojom. Ako chá-
pete obsah tzv. rómskeho problému?
Je okolo nás, my ho nielen cítime, my 
s ním žijeme. Rómsky problém je o vzťa-
hu minority a majority. Je o tom, že vedľa 
nás stáročia žijú ľudia, ktorým rozumie-
me  aj nerozumieme. Rómsky problém 
netkvie v pocite, ale aj v realite, že nás 
táto minorita existenčne ohrozuje a je prí-
činou časti našich problémov a ťažkostí. 
Rómsky problém je problémom napätia 
a aj problémom foriem spolužitia i soci-
álneho vylúčenia.
 Rómsky problém je aj o tom, že pri 
jeho skúmaní neuplatňujeme asi 200-roč-
né vedecké postupy a kritériá, nemáme 
definovaný obsah pojmov, s ktorými 
pracujeme, naša vnútorná autocenzúra 
a vonkajšia spoločenská a právna cenzúra 
nám pokrytecky nedovoľujú nazývať veci 
a javy pravými menami. Ak sa o to po-
kúšame, sme označení za rasistov. Ale ak 
chceme vedecky riešiť akýkoľvek prob-
lém, musíme ho mať definovaný, máme 
mať definované ciele, hypotézy, úlohy, 
postupy pri ich riešení a  predpokladaný 
výsledok. To sú kľúčové faktory, ktoré pri 
súčasnom (ne)riešení tzv. rómskeho prob-
lému chýbajú.

Predpokladám, že vy ako človek, kto-
rý má vypracovaný podrobný plán 
riešenia rómskeho problému, definície 
máte...
Samozrejme. Rómovia sú etnickou sku-
pinou, ktorá je charakteristická určitou 

spoločnou minulosťou, kultúrou, predka-
mi z indie a normatívnym systémom. Ten 
vychádza z asi 60 000-ročného putovania 
ľudského rodu v asi 15- až 20-členných 
skupinách z Východnej Afriky do celého 
sveta a v súčasnosti zo života Rómov v 
asi 60-členných príbuzenských rodinách. 
Rómovia netvoria kompaktné spoločen-
stvo. Napr. skupina Rómov v Letanov-
ciach nemá 4 000 členov. existuje v ro-
dinných vzťahoch v 30- až 60-členných 
skupinách. Skupina je rodinný kmeň, 
klan, ktorý si pomáha. Takto sme všetci 
žili desaťtisíce rokov a len pomocou tých-
to vzťahov náš ľudský rod prežil a rozšíril 
sa po celom svete. 
 Rómovia nie sú národom, lebo ten 
je definovaný spoločným územím, his-
tóriou, jazykom, kultúrou, ekonomikou 
a normatívnym systémom. Rómovia 
v európe ani na Slovensku nemajú spo-
ločné územie, ekonomiku, spoločný jazyk 
ani normatívny systém. Majú len vonkaj-
šie znaky (napr. farbu kože), ktorými ich 
majorita (majorita určuje, kto je minorita) 
od seba odlišuje a iný spôsob života (napr. 
treba prežiť dnešný deň, čo bude zajtra, 
nevieme).

Je život v rómskych osadách dôsled-
kom fungovania našej spoločnosti ale-
bo spôsobu života Rómov?
Keď som v roku 1971 prvý raz prišiel do 
rómskej osady v Letanovciach,  bol som 
doslova šokovaný. Akoby som sa ocitol 
v buši v strednej Afrike. 
Na Slovensku asi 50 rokov existuje ka-
tastrofálna realita, pred ktorou zatvára-
me oči. V asi 500 rómskych osadách a v 

ďalších asi 300 dedinských a mestských 
rómskych koncentráciách žijú v neľud-
ských podmienkach v približne 15 000 
chatrčiach desaťtisíce tzv. neprispôsobi-
vých ľudí. 
 Prevažná časť chatrčí je nezákonne 
umiestnená na súkromných pozemkoch, 
sú bez vody a kanalizácie.
 Ženy v rómskych osadách alebo v 
iných koncentráciách v manželstvách ale-
bo mimo nich po celoživotnom nechráne-
nom sexuálnom styku plodia od 15 rokov 
6, 10 aj viac detí. Skoro všetci rodičia 
týchto detí nikdy nepracovali, nemajú zá-
kladné hygienické ani pracovné návyky, 
nevedia čítať a písať, sú nekvalifikovaní, 
nezamestnateľní, mnohí sú geneticky po-
škodení. 
 Plodenie desaťtisícov detí v osadách 
neprispôsobivými Rómami ohrozuje cez 
výplaty sociálnych dávok finančný sys-
tém v SR, šíri rasizmus majority a opačný 
rasizmus Rómov, ohrozuje tým aj základy 
demokracie na Slovensku.

Aké sú potom kľúčové problémové 
otázky, ktoré si pred tzv. riešením róm-
skeho problému musíme položiť?
Pred nami stoja kľúčové problémové 
otázky: Aký je konečný cieľ integrácie 
Rómov do občianskej spoločnosti v SR? 
Čo treba urobiť, aby nastal v stave v róm-
skych osadách bod zlomu? Čo treba dlho-
dobo robiť, aby v SR nenarastal rasizmus 
tzv. Ne-rómov voči Rómom a opačný ra-
sizmus Rómov voči tzv. Ne-rómom? Na-
koľko majú Rómovia vo svojich osadách 
a (našich?) mestách akceptovať normy 
života v euroamerickej civilizácie? Ako 
zmeniť legislatívu oSN, eÚ a SR na takú, 
ktorá akékoľvek upozorňovanie na situá-
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ciu v rómskych osadách a mestských kon-
centráciách Rómov nebude právne hod-
notiť ako rasistické, ale stav v osadách 
bude hodnotiť ako ohrozenie demokra-
cie? Ako zmeniť obludnosť takéhoto prí-
stupu, ktorý zabraňuje definovať a riešiť 
problém? Ako presvedčiť politikov v eÚ 
a SR, že riešenie tzv. rómskeho problému 
by malo byť prioritou každej vlády v eu-
rópe a teda aj v SR? Kto je Róm (v róm-
skom ponímaní a jazyku človek) a kto je 
tzv. Ne-Róm (ne-človek)? Ako vyriešiť 
začlenenie vylúčenej skupiny (s charak-
teristikami vysokej drobnej kriminality 
a desiatkami iných), ktorá má 300-tisíc 
ľudí, do spoločnosti? Ako vzdelávať deti 
a dospelých z rómskych osád, aby vedeli 
minimálne čítať a písať, počítať do tisíc, 
sčítať, odčítať a od 15-tich rokov sa uplat-
niť na trhu práce? Ako znížiť celoživotnú 
geometricky rastúcu pôrodnosť rómskych 
dievčat a žien z 10 až 12 detí napr. na 
maximálne 3 až 4 deti? Ako vyriešiť bý-
vanie asi 300 000 Rómov v osadách a v 
mestách v getách? Ako vyriešiť dodávky 
pitnej vody a kanalizáciu do asi 15 000 až 
20 000 tzv. obydlí? Majú byť Rómovia 
po integrácii Slováci, Maďari, Rómovia? 
Ako do riešenia tzv. rómskeho problému 

(ale aj hanebného postavenia tisícov bez-
domovcov v SR) osobne vtiahnuť státi-
síce občanov Slovenska a Rómov? Ako 
funguje amygdala v kontakte Róm – tzv. 
Ne-róm?

Prečo sa zvyšuje napätie medzi nami 
a Rómami?
Napätie stúpa práve ignorovaním reality. 
Je to ako s peniazmi. Dlhov sa nezbaví-
me, keď ich platíme novými dlhmi, raz 
príde hodina pravdy. okrem rasizmu časti 
majority máme aj rómsky rasizmus. Keď 
ja poviem, že je niekto Róm alebo Cigáň, 
som rasista. on o mne môže povedať, že 
som gadžo. Je vari v poriadku, keď jed-
na pani v Česku skupine ľudí v električ-
ke bez cestovného lístka povedala, že sú 
čierni pasažieri, oni na ňu zavolali políciu 
a zatkli ju za šírenie rasizmu?!
 Aj to, že veci a javy nenazývame pra-
vými menami, je súčasťou neriešenia tzv. 
rómskeho problému.

Čo o Rómoch a ich spôsobe života či 
hodnotovom systéme väčšinová popu-
lácia nevie? Sú to leniví zlodeji, parazi-
ti, obete, alebo je toto väčšinové vníma-
nie podľa vás skreslené?

omylom je napríklad záver, že za seba 
a svoj život nevedia prijať zodpovednosť. 
Majú ju. Len rozmýšľajú inak, ako my. 
Neplánujú, nemyslia na to, čo bude o tri 
dni, o týždeň, o rok. Z kočovného spô-
sobu života u nich stále platí paradigma: 
prežiť dnešok. Tomu je podriadené všet-
ko. Kradnú, ale oni to, že rozobrali plot 
a odniesli ho do zberných surovín, nepo-
važujú za krádež. Vidia to tak, že nemali 
čo jesť, museli teda niečo urobiť. Zariadili 
sa, aby prežili. Nie sú leniví, ale keď zisti-
li, že nemusia robiť, nerobia. Prispôsobili 
sa našim normám a je to naša chyba. 

Takže pomôže „odstrihnúť“ ich od dá-
vok a oni si nejako poradia?
Predovšetkým treba vytvoriť podmienky, 
aby mohli aj ako nekvalifikovaní praco-
vať.
 V niektorých amerických štátoch fun-
guje systém JoB+, zameraný prevažne na 
dlhodobo nezamestnaných Afroameriča-
nov (ďalej černochov). Podnikateľ alebo 
štátna inštitúcia, ktoré zamestnávajú čer-
nocha, dostáva na svoj účet všetky jeho 
dávky. Štát platí za zamestnávateľa všet-
ky odvody. Po odvedení práce podnikateľ

pokračovanie na str. 17

Schému vypracoval J. Mačura pred desiatimi rokmi, ale dodnes ju považuje za aktuálnu.
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 vypláca zamestnancovi tzv. mzdu (v pod-
state dávky plus nejaké doláre navyše). 
Výplata dávok je spojená s prácou. Čer-
noch vie, že nie je závislý od štátu alebo 
nejakého úradu, ale od svojho zamestná-
vateľa. A podnikateľ má z jeho pohľadu aj 
keď možno nespoľahlivú, ale lacnú pra-
covnú silu. Zamestnávateľ uzatvára pra-
covnú zmluvu nielen so zamestnancom, 
ale aj s celou jeho rodinou. V nej je zakot-
vené napríklad aj to, že deti budú chodiť 
do školy, že keď neplnoletá dcéra otehot-
nie, dávky bude dostávať iba vtedy, ak zo-
stane s matkou, teda dospelou a relatívne 
zodpovednejšou osobou. Zamestnanca 
v práci ráno každý deň kontroluje jeho 
tútor – kmeňový zamestnanec podniku. 
Kontroluje včasnú dochádzku, hygienu 
oblečenia, pracovnú morálku. V zmluve 
sú stanovené aj pravidlá, čo bude nasledo-
vať, keď zamestnanec zlyhá. Nie je to tak, 
že zamestnávateľ mu musí strpieť hocičo. 
Zmluva platí na obmedzený čas, napr. na 
dva roky. Potom podnikateľ stojí pred 
dilemou, či si nechá zacvičenú pracovnú 
silu, alebo nie. Je to systém, ktorý moti-
vuje podnikateľov zamestnávať černo-
chov, ktorý dáva černochom pocit, že nie 
sú závislí od štátu a ktorý učí pracovným 
návykom a inému spôsobu života. Viem 
si predstaviť, že by také niečo fungovalo 
aj v našich podmienkach. 

Systém JOB+ vyrieši rómsky problém? 
Segregáciu, osady?
Nie, to je len jedna zo súčastí systémo-
vého riešenia. Rómsky problém musí 
vyriešiť štát. Vo vláde na úrovni ministra 
musí byť človek, ktorý má na starosti rie-
šenie problémov okrajových skupín oby-
vateľstva. Má byť zodpovedný za všetky 
finančné prostriedky a eurofondy, určené 
na riešenie tzv. rómskej problematiky. To 
sa zatiaľ nestalo, „nebola na to politická 
vôľa“. My ani nechceme počuť, že by sa 
to dalo riešiť. Lebo tento problém je pre 
mnohých ľudí výhodným zdrojom peňazí 
a vplyvu.
 Riešenie rómskeho problému nie je 
také zložité, ako sa nám už roky snažia 
nahovoriť politici, rôzne nadácie a ob-
čianske združenia. Po prvé, treba uro-
biť diagnostiku. Údaje sa dajú získať za 
pol roka. Po druhé, medzi každou obcou 
a osadou treba postaviť centrálnu sociál-
nu budovu. V SR je to spolu asi sto budov, 
postavených podľa unifikovaného plánu. 
Nebudú slúžiť na to, aby v nej Rómovia 
bývali, ale ako prestupná stanica, me-
dzistupeň, pretože podľa stratégie, ktorú 
máme vypracovanú na riešenie rómskeho 
problému, sa Rómovia z osád vysťahujú 
a tie zaniknú.
 V centrálnej budove nebudú dostávať 

veci či služby zadarmo, ale zase ani nie 
za veľa peňazí. Bude tam teplo, budú tam 
služby ako práčka, sprcha, jedáleň, miesto 
na šport, ošetrovňa, škôlka. Tak, ako fará-
ri bývali tisíc rokov vedľa kostola na fare, 
v komunistickom režime na každej dedi-
ne budova  MsNV bola vedľa kultúrne-
ho domu, v týchto budovách bude jeden 
byt pre sociálneho pracovníka, ktorý tam 
bude žiť s rodinou. Je to kľúčový pracov-
ník, zodpovedný za „svoju“ osadu. 
 Ďalej treba zabezpečiť stopercentnú 
dochádzku detí autobusmi do základnej 
školy v obci. Treba dosiahnuť, aby o pol 
ôsmej, keď autobus odchádza, boli prí-
tomné všetky deti okrem chorých. Už 
na základnej škole žiaci 5. až 9. ročníka 
môžu, ale aj nemusia, ísť bývať do inter-
nátov, kde sa okrem vzdelania učia aj iné-
mu štýlu života. Ako päťdňové internáty 
(pondelok až piatok) by sa dali využiť bý-
valé internáty pri učňovských školách či 
iných odborných stredných školách, ktoré 
sú prázdne.
 Z centrálnej budovy si môžu Rómovia 
za symbolický poplatok odniesť do chatr-

če pitnú vodu, samozrejme, štát bude na 
ňu doplácať peniaze, ale ušetríme na lie-
čení infekčných chorôb.

Áno, peniaze sú jedna z vecí, na ktorú 
sa pri riešení tohto problému vždy na-
ráža. Kde ich brať? Nebude to zase iba 
čierna diera?
V európskej únii je na toto veľa peňazí, 
peniaze nie sú problém. Mnoho nielen eu-
rópskych lídrov sa bojí najmä toho, že do 
centrálnej európy sa začnú presídľovať 
Rómovia z Rumunska, Bulharska, z indie 
či Pakistanu. Spolu sú to milióny ľudí. 
Keď som pracoval na Katedre rómskej 
kultúry, prišla za mnou jedna Američan-
ka z UNeSCo s tým, že nám dajú toľko 
peňazí, koľko budeme chcieť, len nech 
vyriešime rómsky problém na Slovensku. 
Pýtal som sa, prečo? ona povedala: „Vie-
te, vy ich tu máte 300-tisíc, ale sú krajiny, 
kde sú ich desiatky miliónov. Potrebuje-
me nájsť fungujúce riešenie a potom ho 
budeme aplikovať aj inde vo svete.“

pokračovanie na str. 18
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A čo vzdelanie a práca?
Práca je samozrejme kľúčová. Treba vy-
tvoriť podmienky, aby sa pracovať vypla-
tilo. My sme však vytvorili podmienky, 
v ktorých sa neoplatí pracovať, mzda je 
nižšia ako sociálne dávky. 
 Prvá je práca, vzdelanie je až na dru-
hom mieste.

Keby to tak nebolo, bude sa im chcieť 
pracovať? Budú to vedieť?
Sú práce, ktoré sa nedajú robiť buldozé-
rom a bagrom, napríklad stavanie priehra-
dok proti stekaniu vody v lesoch. Ktorý 
robotník pôjde do hory stavať priehradky, 
potom cestovať 50 kilometrov domov 
a ráno pôjde späť do práce? Pre Rómov 
treba nájsť práce, kde potrebujeme ne-
kvalifikovanú pracovnú silu alebo prácu, 
kde po jednom nekvalifikovanom pracov-
nom kroku je výsledný predajný produkt 
– napr. štiepka.

Aké odpovede viete dať na vyššie uve-
dené problémové otázky?
odpovede na kľúčové problémové otázky 

sú nasledovné. Konečným cieľom integ-
rácie Rómov do občianskej spoločnosti je 
ich život v SR a v európe podľa prevažnej 
časti normatívneho systému euroameric-
kej civilizácie. Bod zlomu nastane za 4 až 
6 rokov po realizácii: dobrovoľného týž-
denného internátneho vyučovania žiakov 
a študentov, vybudovania centrálnych 
budov v osadách a ich dennej celoročnej 
prevádzky, zavedenia povinnej polročnej 
vojenskej služby pre 18-ročných chlap-
cov, ktorí neukončili základnú školu (ne-
majú maturitu?), podmienenia všetkých 
prídavkov a podpôr na pracovné aktivity, 
zbúrania všetkých chatrčí v SR, ktoré sú 
postavené nelegálne, presun novej vý-
stavby domov výlučne na štátne pozem-
ky, domy si musia Rómovia postaviť 
svojpomocne prevažne len z hlinených 
nepálených tehál. Na internete zaviesť 
centrálny register priestupkov všetkých 
občanov SR a ich geografické mapova-
nie až na úroveň obcí, ulíc a domov, vo 
všetkých obciach v SR stromy života, 
národnostné a etnické zloženie, úroveň 
chudoby, vzdelania, finančnú a inú úžeru, 

potratovosť, dojčenskú a inú úmrtnosť, 
pracovnú neschopnosť, chorobnosť, al-
koholizmus, používanie drog, prosti-
túciu, epidemiologické charakteristiky 
atď., atď., atď. Po treťom priestupku súd 
odsúdi vinníka na trest verejných prác. 
Rasizmus prestane existovať po zapojení 
Rómov do pracovného procesu a prevzatí 
zodpovednosti za vlastný život. Legislatí-
va musí reagovať na riešenie problémov 
reálneho života a pomáhať pri ich riešení. 
Treba spracovať výkladový slovník ob-
lastí rómskeho života. Legislatívne treba 
ošetriť dobrovoľnú sterilizáciu po pôro-
de napr. štvrtého dieťaťa. Treba upraviť 
vzdelávacie programy na základných ško-
lách tak, aby už od 5. triedy mohla začať 
dobrovoľná, asi sedemročná príprava na 
zamestnanie. V spolupráci s mimovlád-
nymi organizáciami treba vytvoriť systém 
anonymných adopcií rómskych detí, róm-
skych rodín, bezdomovcov a chudobných 
rodín desaťtisícami občanov SR a trans-
fer hnuteľného majetku chudobným. Na 
univerzitách treba začať vedecky skúmať 
problémy ľudských kontaktov osôb, ma-
lých skupín i majorít a minorít a fungova-
ním amygdaly v ľudskom mozgu.

Lucia Skladanová

Téma je podrobnejšie spracovaná na 
macura.blog.sme.sk. Prípadné otázky 
možno adresovať na ivan.macura@co-
lumbus.sk

PhDr. Ivan Mačura vyštudoval odbor 
slovenský jazyk – telesná výchova na 
UK v Bratislave. V rokoch 1962 – 2006 
bol odborným asistentom na Katedre te-
lesnej výchovy a športu na Pedagogickej 
fakulte, neskôr na UKF v Nitre. Na zá-
klade štátnych objednávok od roku 1972 
v štyroch päťročných výskumných úlo-
hách v spolupráci s Výskumným ústavom 
detskej psychológie a patopsychológie 
vedecky pozoroval a porovnával fyzický 
stav slovenského, maďarského a vtedy 
tzv. cigánskeho dospelého obyvateľstva 
a ich detí. Získal obraz o tom, kto Cigáni 
(Rómovia) sú, ako žijú, rozmýšľajú, aký-
mi pravidlami sa riadia. V januári 1990 
založil na PF Nitra Katedru rómskej kul-
túry, kde pôsobil ako zástupca vedúceho 
a potom vedúci. 
 o jeho stratégiu riešenia rómskeho 
problému sa dvadsať rokov zaujímajú 
viaceré politické strany. Niektoré čiast-
kové stratégie prebrala aj vláda v roku 
2010, ale ako tvrdí, na systémové riešenie 
sa zatiaľ nepodujal nikto, pretože existujú 
ľudia a skupiny, ktorým daný stav vyho-
vuje.Fo
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poviedka zo života

asi sa učím
 Som dieťa. Chlapec. onedlho budem 
mať tri roky. Mám mamu a tata. Nieke-
dy mám aj starú mamu alebo babku. Za 
nimi však treba ísť. Chodíme tam autom. 
Máme aj Hava. Je fajn. Dajú sa s ním 
robiť všelijaké veci. Nie je to však také, 
ako s mamou alebo tatom. Havo nehovorí 
a nevie robiť veci, ako tato alebo mama.
 Cez deň sa hrám. Nie je to len hra, 
je to aj poznávanie všetkého nového, ale 
tomu ešte nerozumiem. Ja sa len hrám. So 
všetkým, na čo dočiahnem. Ak na niečo 
nedočiahnem, použijem mamu. Mama 
na to dočiahne. Doma som sa hral už so 
všetkým. Ak nie sme doma, tak sa ne-
môžem hrať so všetkým, lebo mama na 
to nedočiahne. Možno by aj dočiahla, ale 
nespraví to. Tato to niekedy nespraví ani 
doma. Tato však chodí do roboty a vtedy 
sa môžem hrať so všetkým. 
 V lete sme boli pri vode. Tiekla tam 
rieka. Chodili sme s mamou vo vode. 
Voda bola fajn. Potom sme našli vo vode 
rybičky. Ja som sa zľakol a už som do 
vody nešiel. Mama vravela, že sú to malé 
zábavné rybičky. Ja som sa ich však bál. 
Mama sa nebála a smiala sa. Mama ďalej 
chodila vo vode. Potom sme koncom leta 
išli k moru. More je tiež voda. Je to iná 
voda ako rieka, lebo mama sa oveľa viac 
tešila. Mama ma potom vzala do mora, ale 
ja som sa bál. Mama ma odniesla ďaleko 
od brehu, tak som sa musel báť ešte viac 
a potom ma už zobrala na breh. Na brehu 
bolo fajn, pretože tam boli malé kamien-
ky, s ktorými sa dajú robiť úžasné veci. 
Niekedy mi bolo smutno, lebo mama stá-
le chodila do vody a ja nechcem byť sám 
ani na brehu. Keď tam bol tato, tak som 
sa s ním mohol hrať. Hrať sa dá najlep-
šie s niekým. Celý týždeň som nebol vo 
vode, aj keď mama aj tato do vody chodili 
a bolo im fajn. Potom sme sa rozprávali 
s tatom o vani, ktorú máme doma. Vaňa 
je fajn. Je v nej voda a dajú sa tam robiť 
úžasné veci. Napríklad špliechať. Aj pri 
mori bola taká malá vaňa. Tak som tam 
šiel a bolo to tiež celkom fajn. Vlastne aj 
more je taká veľká vaňa. Tak som teda 
išiel aj do mora. Aj to bolo fajn, najmä 
keď sme si všetci traja hádzali loptičku. 
Potom som aj spadol z veľkého kameňa 
do hlbokej vody. Plakal som, pretože to 
bol náročný pád. Mora som sa však už 
nebál. Ani inej vody. Niektoré veci sa asi 
spoznávajú postupne.
 Doma sa už najviac hrám s autíčkami. 
Veľa vecí som už skúmal, a tak sa už po-
stupne hrávam so zábavnými vecami, kto-

ré poznám. Autíčka sú zábavné. Zábavné 
sú aj iné veci. Niekedy sa hrám s palicou. 
Palica je zábavná. Je dlhá a dočiahne na 
veľa vecí. Tiež sa ňou dá búchať do Hava. 
Mama sa hnevá, keď búcham palicou 
Hava. Niekedy búcham aj mamu a tata. 
oni sa vtedy hnevajú. Aj ja sa však vte-
dy hnevám. Ja sa nechcem dlho hrať sám. 
Keď sa dlhšie so mnou nikto nehrá, tak 
niekedy búcham Hava, mamu alebo tata. 
Vadí mi, keď mi nikto nevenuje pozor-
nosť. Vtedy robím veci, ktoré sa tatovi 
nepáčia. Tato sa potom hnevá. Aj mama 
sa vtedy niekedy hnevá, ale menej často. 
Mama a tato sú iní. Vždy boli iní. Aj ja 
som sa k nim vždy správal inak, hoci ešte 
nerozumiem, čo to znamená. Vlastne sa aj 
inak hrá s tatom a inak s mamou. S ma-
mou sa najlepšie hráme na čítanie knižiek. 
S tatom sa zase dobre hrá kopanie loptou. 
Niekedy aj pomáham. Tiež sa však inak 
pomáha tatovi a inak mame. Tato stále 
niečo robí a má na mňa málo času, aj keď 
ani tomuto nerozumiem. Niekedy to však 
môžem robiť s ním. Mama zase často 
niečo číta alebo pozerá a nevenuje sa mi. 
Mama pozerá filmy na počítači. Aj ja nie-
kedy pozerám filmy na počítači. Mama to 
však nemá rada. Mama to často zakazuje. 
Raz aj tatovi chcela zakázať pozerať fut-
bal. Ja som jej však povedal, že nemôže 
tatovi zakázať futbal. Tato, aj keď pozerá 
futbal, dokáže sa trochu hrať. Niekedy si 
pri tom kopeme loptu. Ja však loptu nie-
kedy volám hopta. Je to presnejšie, preto-
že hádzať je „hop“. Tiež sa dá pri futbale 
myšovať. To je vlastne taká myška, čo si 
tato navlečie na ruku a myška potom robí 
srandovné veci. Myšovať sa dá aj s ma-
mou, ale nie keď pozerá talkshow.
 Mama všeličo zakazuje. ona niečo za-
káže, ale nie vždy to platí. Zakazuje veľa 
druhov jedál. Nemá rada, keď papám 
sladké alebo slané veci. Niekedy mi však 

sama dá niečo sladké alebo slané. Kupu-
je mi lízanky. Keď mi tato kúpi lízanku, 
tak sa mama na neho hnevá. Slané sa asi 
tiež zakazuje. Aj granule pre Hava mám 
zakázané, ale tie si viem od Hava sám zo-
brať. Chutia ako slané jedlá. Keď som bol 
ešte menší, chodili sme na návštevy, kde 
bolo veľa druhov jedál. Vtedy som všet-
ko ochutnal a potom som si vybral jedno 
alebo dve jedlá, ktoré mi najviac chutili. 
Nikdy to nebolo to najsladšie alebo naj-
slanšie jedlo. Ja si viem vybrať jedlo sám. 
To sa však už troška mení. Teraz je mi za-
kázané vzácne. Čo je vzácne, tým sa treba 
zásobiť. To robia aj dospelí. Ja sa učím od 
dospelých, aj keď neviem, čo to znamená.
 Mama s tatom sa niekedy hádajú. Tato 
škrieka a mama sa tiež hnevá. Mama tiež 
občas kričí, keď sa hnevá. Kričanie má 
však zakázané len tato. Nevadí mi, keď 
sa tato a mama hádajú. Vadí mi, keď si 
ma nevšímajú. Našťastie si ma všímajú aj 
keď sa hádajú. Aj toto sa už mení. Kri-
čanie je zakázané. Hnev je ako kričanie. 
Asi aj hnev je zakázaný. Možno sa nebu-
dem môcť hnevať, keď to bude zakázané. 
Možno sa už teraz nemôžem hnevať, keď 
sa mi nikto nevenuje. Vtedy som sám. 
Byť sám nie je pre mňa fajn. Chcem byť 
s niekým. Stačí jeden človek. Stačí, keď 
som s mamou alebo s tatom. Nemusím 
byť s oboma naraz. Nechcem však, aby 
mi niekto z nich chýbal. Chcel by som 
byť vždy s niekým. Viem byť s tatom, 
keď je mama preč a je to fajn. S mamou je 
tiež fajn, keď je tato v robote alebo preč. 
Vždy sa však ten druhý vráti a vtedy mô-
žem byť s ním. Je to fajn. Nevadí mi teda, 
keď tato nie je práve s mamou. Vadilo by 
mi, keby mal tato alebo mama odísť. Ne-
viem, čo je to rozvod. Tato a mama nemu-
sia byť spolu. Ja ale chcem byť niekedy 
s mamou a niekedy s tatom. Tato aj mama 
sú fajn.               Karol Hrivnák
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info&news

Miesto pre vás
Organizujete zaujímavú 

aktivitu? Seminár, prednášku, 
workshop, kongres?

Hľadáte pracovníkov alebo 
prácu? 

Dajte o tom vedieť
 na stránkach časopisu 

soCioterApiA!
Text inzerátu alebo pozvánku 

pošlite na adresu 
redakcia@socioterapia.info

Uverejnenie je bezplatné.  
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umenie socioteRapie
Profesionálny výcvik v socioterapii akreditovaný MŠVVaŠ SR

Výcvik (spolu 456 hod) poskytne účastníkom teoretické informácie a zároveň v 
zážitkovom učení (encounterová skupina) facilituje spoznánie a rozvíjanie osobného 
potenciálu pre prácu socioterapeuta v 5 moduloch:
 1. Právne minimum socioterapeuta
 2. Medicínske minimum socioterapeuta
 3. Sociálne kompetencie socioterapeuta
 4. Teória osobnosti a interpersonálnych vzťahov v práci socioterapeuta
 5. Zážitková časť – encounterová skupina
Cieľová skupina: sociálni pracovníci, pracovníci v sociálnych službách 
(vychovávatelia, špeciálni pedagógovia, resocializační pracovníci, sociálni poradcovia, 
komunitní pracovníci, ošetrovatelia, osobní asistenti, pomocný zdravotnícky personál, 
lekári, sestry, fyzioterapeuti, rehabilitační pracovníci, ergoterapeuti, psychológovia, 
kňazi a rehoľníci atď.).
info: PhDr. Lívia Lozsi, mail l.lozsi@socioterapia.info, tel.: +421 903 056 822 

Pozvánka na 3. ročník workshopu
PsyCHOtERAPIA, 

sOCIOtERAPIA A DIEŤA
Miesto: Kremnica
Dátum: 4. 4. 2012
Cena: 15 €

Cieľová skupina: pedagógovia, špeciálni 
pedagógovia, psychológovia, pracovníci 
poradenských centier, detských domovov, 
študenti príslušných odborov

 S prednáškou o tom, či môže byť 
rozvoj vzťahov súčasťou školského 
vzdelávacieho programu a emócie 
súčasťou vzdelávania vystúpi PaedDr. 
Aleš Štestko, riaditeľ súkromnej 
základnej školy Fantázia v Banskej 
Bystrici. Hovoriť bude o skúsenostiach 
s rozvíjaním emocionálnej inteligencie 
u žiakov v podmienkach základnej školy 
a o kreatívnom prístupe vo vzdelávaní.
 Mgr. Hanka Matušková (učiteľka 
matematiky) a  Mgr. Mária Skočovská 
(učiteľka MŠ, Montessori Súkromná 
základná škola s materskou školou) 
vystúpia s príspevkom o aspektoch 
montessori pedagogiky a využití 
niektorých jej metodicko-didaktických 
postupov a pomôcok pre deti so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami. Dôraz budú klásť najmä na 
deti s poruchami učenia, sluchovým alebo 
mentálnym postihom.

 Hosť z Českej republiky, PhDr. 
Richard Braun, školský psychológ, 
bude hovoriť o skúsenostiach z praxe 
školského psychológa. Zameria sa na 
prácu s rizikovými skupinami žiakov, 
prevenciu sociálno-patologických javov 
a preventívne programy, ktoré realizuje.
 Dopoludňajšiu časť uzavrie už 
tradične Mihály Elekes z Maďarska, 
riaditeľ Színes iskola – jedinečnej 
alternatívnej školy v rámci európy, ktorej 
výchovno-vzdelávací proces funguje 
na princípoch psychoterapeutického 
prístupu PCA (Person Centered 
Approach). ide o nedirektívny prístup, 
kde učiteľ nerozhoduje o dieťati. Do 
vyučovania je zahrnutá celá osobnosť 
dieťaťa. Žiakom je ponechaná osobná 
sloboda a možnosť rozhodovať sa 
o svojom vzdelávaní.
 Popoludní budú paralelne prebiehať 
dve encounterové skupiny, jednu bude 
facilitovať Mihály Elekes, druhú 
psychológ, psychoterapeut PhDr. 
Ľudovít Dobšovič, člen Asociácie 
Psychoterapie a Socioterapie (APS). 
encounterových skupín sa zúčastnia aj 
ostatní prednášajúci.

Viac informácií a prihláška na 
www.socioterapia.sk

Akadémia pedagogických zručností – 
rozvoj osobnostných a interpersonálnych 
zručností učiteľov je nový vzdelávací 
program akreditovaný MŠVVaŠ SR, 
určený pre všetkých učiteľov. Jeho 
cieľmi sú: rozvoj osobnostných a 
interpersonálnych zručností, ktoré priamo 
vplývajú na kvalitu interpersonálnych 
vzťahov v línii učiteľ – žiak a ktoré môžu 
byť pedagógovi nápomocné pri zvládaní 
záťažových situácií v interakcii so žiakmi 
a študetmi; porozumenie vnútorných 
obsahov, postojov a komunikácie, 
ktoré stimulujú, resp. brzdia potenciál 
pedagogického procesu a spoznanie 
spôsobov, ako môže byť pedagogický a 
odborný pracovník žiakovi nápomocný 
pri sebapoznávaní. Hlavným cieľom je 
nájsť nástroje, ktorými sa dá predchádzať 
delikventnému správaniu žiakov a 
zároveň budovať vzťahy postavené na 
vzájomnej dôvere a rešpekte.
 Vzdelávanie sa deje prezenčnou 
formou zvyčajne cez víkendy podľa 
dohody účastníkov, rozsah je 80 hodín, 
ktoré treba naplniť v priebehu roka. Za 
ukončenie bude pridelených 19 kreditov.
 Viac informácií o tomto vzdelávaní, 
podmienkach a cene žiadajte na adrese 
vzdelavanie@socioterapia.sk.

KONTINUÁLNE 
VZDELÁVANIE

Šanca pre pedagógov


