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Keď som pred 
dvomi rokmi 
odchádzala zo 
stabilného za-
mestnania, aby 
som sa venovala 
spusteniu špecia-
lizovaného por-
tálu pre seniorov 
ProSenior, veľa 
ľudí sa čudova-

lo. Zdalo sa im, že je to „neperspektívna 
skupina“ a že mi to dlho nevydrží. Ja som 
však bola presvedčená, že projekt, ktorý 
by poskytoval seniorom, ich rodinám a 
opatrovateľom zaujímavé produkty a in-
formácie, zmysel má a že aj na Sloven-
sku už nastal čas, aby sa tejto téme viac 
venovalo. Len nedávno médiami pre-
behla informácia, že na Slovensku je už 
vyše milióna starobných dôchodcov, teda 
takmer pätina obyvateľstva! Z nejakého 
dôvodu sú seniori v našej spoločnosti stá-
le prehliadaní. Niekedy mám pocit, akoby 
sme ich ani nevideli, prípadne akoby „za-
vadzali“ – ráno u lekára, v práci mladším 
ročníkom či v električke. Ale zdá sa, že sa 
predsa len aspoň čiastočne mýlim. Naprí-
klad minulý rok sa spustila veľká debata 
vďaka blogom ľudí, ktorí napísali o svojej 
negatívnej skúsenosti so starostlivosťou o 
seniorov v nemocniciach či zariadeniach 
pre seniorov.
 Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, 
že som pozitívne prekvapená, koľko detí 
a vnúčat nás kontaktuje s cieľom pomôcť 
svojim rodičom alebo starým rodičom – 
hľadajú pre nich pomôcky, rôzne infor-
mácie, kvalitné opatrovanie či zariade-
nie pre seniorov. Ale aj samotní seniori 
sa aktivizujú – chcú sa učiť pracovať na 
internete a chcú sa angažovať v rôznych 
združeniach či neziskovkách. Tento trend 
je povzbudzujúci a verím, že to je len za-
čiatok akéhosi seniorskeho „obrodenia“. 
Som rada, že pri tomto vývoji môžem byť 
a dúfam, že sa k nemu pripojíte aj vy spo-
lu s nami a povzbudíte aj vašich blízkych 
a okolie, lebo je naozaj najvyšší čas na 
zmenu.    

                       Irma Chmelová
konateľka ProSenior

 Myslím si, že by bolo nosením dreva 
do lesa zdôrazňovať alebo obhajovať vý-
znam a prínos socioterapie v narušených, 
resp. v nefunkčných vzťahoch. Jej rôzne 
podoby po celom Slovensku už spozna-
lo a spoznáva množstvo klientov v re-
socializačných zariadeniach, detských 
domovoch, domovoch dôchodcov, teda 
všade, kde je práca s narušenými vzťah-
mi a nefunkčnými sociálnymi systémami 
každodenným chlebíčkom. Je na škodu, 
že zatiaľ nemá zakotvenie v legislatíve 
a o svoje miesto na slnku musí bojovať. 
Myslím si, že rovnako ako klinická psy-
chológia a psychoterapia, aj socioterapia 
by časom mohla byť hradená poisťov-
ňami, ale to je zatiaľ hudba budúcnosti, 
najmä však zrelosti a múdrosti poslancov 
(tých si ale volíme my, občania) a poli-
tikov. Zatiaľ však skúsenosť s politikmi 
a poslancami nie je práve ružová a nepo-
núka veľa nádeje. Hoci vidíme, že voľby 
neprinášajú nápravu, dokonca častokrát 
práve naopak, ešte zhoršenie (napr. vlá-
da Roberta Fica od r. 2012 iba zhoršuje 

každodenný život občanov, podnikateľov, 
živnostníkov), a to aj vtedy, keď dostanú 
vo voľbách vyše 26% hlasov (z celkové-
ho počtu voličov). 
 Ak sa pozrieme na Slovensko ako na 
jeden veľký sociálny systém, tak sa isto 
nezmýlim, keď poviem, že vzťahy v tom-
to systéme sú narušené, plné konfrontá-
cie, arogancie, zosmiešňovania, urážok, 
klamstiev a pohŕdania. A politici túto at-
mosféru iba „živia“, pretože sú v centre 
pozornosti médií, ľudia vidia ich haštere-
nia a vzájomné súperenie, neraz nečisté, 
ba až zákerné. Výsledkom je klesajúca 
dôvera v to, že sa niečo môže zmeniť a že 
by mohlo prísť k náprave. Našťastie ešte 
stále nie rezignácia, čo potvrdili napr. pre-
zidentské voľby, v ktorých zvíťazil kandi-
dát ponúkajúci spájanie a nie uprednost-
ňovanie jedných na úkor druhých (R. Fico 
práve preto utrpel zdrvujúcu porážku). 
Aj napriek narušeným vzťahom v tomto 
„slovenskom sociálnom systéme“ je tu 
istý základ, na ktorom sa dá stavať a kde 
by socioterapia mohla efektívne pomôcť. 
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Sociálna práca sa čoraz zreteľnejšie udomácňuje v každodennom živote 
našej spoločnosti – aspoň podľa počtu absolventov vysokých škôl to tak 
vyzerá – hoci v praxi je jej pramálo. Rovnako tak súčasť sociálnej práce 
– socioterapia. 
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v službách statočnosti

Pokračovanie na s. 2
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fokus SocIoTeRAPIA

Širší kontext
 Socioterapiu ako súčasť sociálnej prá-
ce možno chápať aj v širšom meradle, 
pretože okrem nápravy neefektívneho 
správania jedinca a jeho sociálneho sys-
tému ponúka aj terapiu celých skupín. 
Systém sa stáva zrelší s každým zrelším 
jedincom, dokonca sa nám neraz v praxi 
v práci so skupinami potvrdilo, že jeden 
človek dokáže strhnúť ostatných a zme-
niť „kurz“. Myšlienka, že zlo víťazí tam, 
kde dobro mlčí, ma opakovane privádza k 
otázke, čím to je, že dobro mlčí a mlčalo 
veľa ráz v histórii a bolo treba veľkých 
obetí, veľa bolesti, aby sa začalo ozývať? 
Spytujem sa, či by sa naozaj nedalo urobiť 
niečo pre to, aby sa ozývalo ihneď, ako sa 
ozve zlo. Práve tu vidím veľké možnos-
ti socioterapie a jej „odnože“ – sociatrie 
(liečba spoločnosti, prostredia, sociál-
nych systémov, podľa Morena je takáto 
liečba charakterizovaná tým, že za objekt 
terapeutických intervencií je považované 
ľudstvo ako také).  
 Výskumy sociálnej psychológie a 
rôzne prieskumy opakovane potvrdzujú 
(na internete sa ich dajú nájsť desiatky), 
že najväčšia strata energie v organizá-
ciách vyplýva z nejasných medziľudských 
vzťahov. Ľudia sa väčšinu osobného aj 
pracovného času zaoberajú svojimi vzťa-
hmi, pretože sú základom pre ich vnútor-
nú spokojnosť a pokoj. Každý chceme cí-
tiť svoju dôležitosť, cítiť sa prijímaný vo 
svojom okolí a napĺňať tak svoje potreby 
bezpečia a lásky (prináležania), pretože 
dobré vzťahy sú predpokladom pre úspeš-
né zaradenie sa do society. Dobré vzťahy 
sú základom pre kvalitu života jedinca, 
pretože mu umožňujú nachádzať zmysel 
a možnosti vlastnej seba-realizácie.
 Súčasťou nášho života je však okrem 
rodiny, priateľov a práce aj život v spo-
ločnosti v tých najširších súvislostiach. 
Riadime sa zákonmi, musíme ich rešpek-
tovať, či už s nimi súhlasíme alebo nie. 
Rozhodnutia politikov a poslancov zá-
sadne vstupujú do našich životov, hoci to 
nie je priame zasahovanie. Pociťujeme ho 
najmä na vlastných peňaženkách, na byro-
kracii, mocenskom správaní sa úradníkov, 
na verejnej arogancii v médiách a podľa 
môjho názoru aj na narastajúcej agresi-
vite vo vzťahoch. Dokumentujú to rôzne 
„diskusie“ na sociálnych sieťach alebo 
pod blogmi, ktoré sa zvrhávajú na osob-
né útoky, osočovanie, zosmiešňovanie a 
urážanie, a vôbec sa nevenujú danej téme. 
emócie predbiehajú rozum a rozhodujú o 
správaní. Veľkým dielom k tomu prispie-
vajú práve politici a činitelia verejného 
života. Keď si premiér alebo prezident 
dovolia v priamom prenose pred televíz-

nymi divákmi takto sa správať, nemožno 
predsa očakávať, že tento vzor nezačnú 
preberať aj ďalší. Výchova je nastavená 
tak, že malé dieťa od momentu narodenia 
„vie“, že je zaradené do hierarchie vzťa-
hov, že sú tu autority, ktoré vedia, majú 
pravdu, ochraňujú, trestajú, zakazujú a 
obmedzujú, ale aj objímajú, nakŕmia a po-
hladia. Tento hierarchický systém „zhora 
dolu“ nás sprevádza takmer po celý život. 
Keď skončí materská dovolenka matky, 
dajú nás do jaslí a škôlok, neskôr do zá-
kladnej školy, po nej na strednú a niek-
torí absolvujú aj vysokú, aby sme potom 
skončili v „systéme“ v práci, kde máme 
svojho priameho šéfa, ktorý má svojho 
priameho šéfa a ten zasa svojho... Prevaž-
nú časť života tak strávime ako „podria-
dení“ a bolo by naivné myslieť si, že sa 
nenaučíme preberať vzory správania. Veď 
už malé dieťa vie, čo má urobiť a ako sa 
zachovať, aby sa vyhlo rôznym sankciám 
a trestom, ako sa vyhnúť zodpovednosti. 
A dospelý človek by to nevedel? Rokmi 
sa naučíme, že keď sa budeme správať 
tak, ako naši „nadriadení“, všetko bude 
v poriadku. Nemusí nám síce mnohé vy-
hovovať, dokonca mnoho ráz budeme iba 
predstierať, že sa tak správame a naučíme 
sa výborne klamať, ale bezpečie prijatia 
a dojem, že máme dobré medziľudské 
vzťahy sú silnejšie než slušnosť a statoč-
nosť, možno aj čestnosť.

Klamstvo ako norma
 Dôsledky sú alarmujúce. Väčšina 
mladých ľudí má aspoň minimálnu skú-
senosť s drogami. Nepoznám vo svojom 
okolí rodinu, v ktorej by sa pri oslavách 
nepil alkohol. Malé dieťa odmalička vidí, 
že dospelí si ho dávajú (dokonca je pro-
pagovaný v TV), hoci ono ešte nemôže, 
až na stužkovej, lebo už je dospelé... Ale 
predtým si ho potajme vyskúšali mnohí z 
nás a rodičia o tom ani len netušili a žili 
v domnení, že ich dieťa rozhodne nie... A 
neskôr sa pridáva marihuanový alebo iný 
joint. Klamstvo sa stáva súčasťou života, 
je „normou“. Takou „normou“ je naprí-
klad na jednej z univerzít v Trnave (mám 
to priamo od študentov) poníženie vo 
forme vykázania študenta z prednášky za 
dvere, keď vyjadrí nesúhlas s prednáša-
júcim. Alebo neúčasť prednášajúceho na 
prednáške a odkaz pre študentov, že ne-
príde, lebo mu montujú kuchynskú linku, 
odpisovanie a podvádzanie na skúškach. 
To je predsa bežné a hádam nikto nechce 
moje slová spochybniť. Iba ten, kto prav-
du vidieť nechce. Tu má socioterapia svoj 
priestor. Vstúpiť do vzťahov, vyjasňovať 
ich a napomáhať presnejšie a zreteľnejšie 
spoznávať, čím prispievam k tomu všet-
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kému ja. Podporovať rast k slušnosti a 
statočnosti, nie ku klamstvu a arogancii. 
Mám niekoľkoročnú skúsenosť s mladý-
mi ľuďmi, že po systematických enco-
unterových skupinách sa začínal proces 
uvedomovania si svojho podielu na vlast-
nom živote a zároveň aj svojho podielu 
na tom, aká je spoločnosť. Budovanie 
vzájomnosti a odovzdávanie časti svojho 
správania na prospech celku sú predsa zá-
kladným kameňom pre pokoj a radostné 
a tiché kráčanie životom. Ak sa jedinec 
musí snažiť životom kľučkovať, hľadať 
príležitosti, kde čo môže „uchmatnúť“ pre 
seba a vo svoj prospech, môže žiť chvíľa-
mi v pocite, že je šikovný, keď také čosi 
dokáže, ale zároveň ho to stresuje a s pri-
búdajúcimi rokmi sa to začína prejavovať 
aj zdravotne. Nárast kardiovaskulárnych 
a onkologických ochorení psychosoma-
tická medicína spája s tempom života a 
naháňaním sa za „šťastím“.
 Prizvanie socioterapeutov a väčšia 
angažovanosť zodpovedných do týchto 
vzťahov by mohli napomôcť spustiť pro-
ces, ktorého výsledky by posúvali náladu 
v spoločnosti a nárast slušnosti a statoč-
nosti. Viem, že toto moje uvažovanie 
rozširuje prienik a vzájomnú súčinnosť 
socioterapie so psychológiou a socioló-
giou a že „doba“ si takúto súčinnosť tak 
či tak „vyžiada“. Len si myslím, že „vy-
žiadaniu“ už budú predchádzať nejaké 
„obete“. Už dnes vieme, čo je nefunkčné. 
Už dnes vieme, čo takáto nefunkčnosť 
môže spôsobiť a už aj spôsobuje. Má teda 
význam čakať? Som presvedčený, že pla-
tí myšlienka eldridgea cleavera: „Ak nie 
ste súčasťou riešenia, potom musíte byť 
súčasťou problému.“

Ľudo Dobšovič

Platí myšlienka Eldridgea Cleavera: „Ak 
nie ste súčasťou riešenia, potom musíte byť 
súčasťou problému.“
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iný prístup k ľuďom bez domova
Začiatkom augusta otvorí v Bratislave občianske združenie Vagus prvú 
kaviareň na Slovensku, ktorá bude zamestnávať ľudí bez domova.

 Vo Vaguse sa venujeme odbornej po-
moci ľuďom, ktorí prišli o domov. okrem 
Streetworku je našim ďalším projektom 
denné nízkoprahové a integračné centrum 
DoMec. Vďaka nemu dokážeme efek-
tívne bojovať s podstatným faktorom, 
ktorý udržiava ľudí na ulici – nemožnosť 
nájsť si zamestnanie. Základným omylom 
verejnosti v tejto téme je mýtus, že ľudia 
bez domova nechcú pracovať. opak je 
pravdou, o pracovné príležitosti v DoMcI 
sa uchádza x-násobne viac prácechtivých 
ako sme schopní zabezpečiť. Systémo-
vú znevýhodnenosť ľudí bez domova na 
trhu práce nie je nutné rozvádzať. Ak k 
tomu pridáme nedostatočnú rozvinutosť 
zákona o službách v zamestnanosti, ktorý 
neumožňuje vytvorenie chránenej dielne 
pre sociálne exkludované skupiny ľudí, 
dostaneme sa do slepej uličky. 
 Ale pri práci s ľuďmi bez domova 
sme sa naučili, že skoro z každej slepej 
uličky nakoniec vedie cesta. Takto vzni-
kol nápad prosociálnej kaviarne DoB-
Re&DoBRÉ. Hlavnou myšlienkou je 
dať príležitosť našim klientom v DoMcI 
zaradiť sa do dlhodobého inkluzívneho 
programu, ktorého súčasťou je príprava a 
samotný výkon povolania čašník na chrá-
nenom pracovnom mieste. celý inkluzív-
ny program pozostáva z viacerých častí, 
od vstupného pohovoru cez absolvovanie 
pravidelných skupinových stretnutí až po 
fázu nástupu a udržanie si získaného pra-
covného miesta v kaviarni. Zmyslom nie 
je dlhodobo v nej udržať našich klientov, 
ale umožniť im opäť nadobudnúť stratené 
sociálne zručnosti a vďaka tomu s našou 

pomocou získať zamestnanie u bežného 
zamestnávateľa. Najpodstatnejšou časťou 
tohto procesu nie je získať prax v miešaní 
nápojov a obsluhe, ale pravidelné skupi-
nové a individuálne stretnutia s odbor-
níkmi, ktorí dokážu efektívne pracovať 
so skupinovou dynamikou, motiváciou a 
poskytnú tak možnosť klientom opätovne 
získať osobnostnú integritu, zdravé seba-
vedomie a stratenú osobnú hodnotu. 
 K úspešnej realizácii akéhokoľvek 
projektu nikdy nestačí len dobrá teória a 
stratégia, nutná je aj štipka šťastia. Prá-
ve toto šťastie sme našli v dobrovoľníc-
kej spolupráci so socioterapeutkou Ma-
riannou Kadlečíkovou a psychologičkou 
Zuzanou Broskvovou. Pred pár mesiacmi 
sme naplánovali koncepciu skupinovej 
práce v programe a dnes máme sedem 
ľudí, ktorí už začiatkom augusta nastú-
pia do práce. Počas jednotlivých skupín 
sa venujeme skupinovým terapeutickým 
aktivitám, ktoré sú zamerané práve na 
empowerment členov skupiny a na mo-
tiváciu k zmene. V skupine nastalo veľa 
šťastných, ale aj smutných chvíľ, ktoré sú 
pre všetkých silnými momentmi a dávajú 
nám dôležitú a silnú pracovnú a osobnú 
skúsenosť. Z ľudí, ktorí nikdy nestáli za 
barom, sa malými krokmi stávajú čoraz 
skúsenejší barmani a silné osobnosti. Sa-
mozrejme je nutné dodať, že nie všetci, 
ktorí začali, sa v programe aj udržali.
 Dôležitou súčasťou celého programu 
je dlhodobá podpora a spolupráca klien-
tov s našimi sociálnymi pracovníčkami 
v DoMcI. Vďaka programu už nikto z 
jeho účastníkov nežije na ulici, ale v ko-

merčnej ubytovni. Sociálne pracovníčky 
s nimi aktívne pracujú aj mimo skupino-
vých stretnutí a bez tejto podpory by sme 
tento program neudržali funkčný. Venujú 
sa poradenstvu v oblasti oddlžovania, fi-
nančnej zodpovednosti a celkového plá-
novaniu a dosahovaniu cieľov stanove-
ných spoločne s klientom.
 Kaviareň DoBRe&DoBRÉ je jedi-
nečný projekt, ktorý má okrem priame-
ho zamestnávania aj množstvo ďalších 
podstatných cieľov. Jedným z nich je dať 
bežným ľuďom možnosť osobnej skúse-
nosti, ktorú pri vzťahu zákazník a per-
sonál môžu prežiť. Práve v pozitívnej a 
zároveň nezvyklej osobnej skúsenosti s 
ľuďmi, ktorí prišli o svoj domov, vidíme 
obrovský potenciál pre rúcanie celospolo-
čenských predsudkov. 
 Koncept kaviarne je v rámci perso-
nálneho obsadenia rozdelený do troch 
vzájomne prepojených skupín. Prvou sú 
členovia inkluzívneho programu. Druhou 
skupinou sú pracovní supervízori, ktorí 
majú vzdelanie v oblasti sociálnej práce 
a zároveň pracovné skúsenosti v oblasti 
gastronómie. Supervízori majú za úlohu 
koučovať členov programu pri výkone 
ich práce, spolupracovať so sociálnymi 
pracovníčkami v DoMcI a zároveň vy-
konávať bežnú prácu obsluhujúceho per-
sonálu. Poslednou skupinou sú bežní pra-
covníci z oblasti gastronómie.
 Myšlienkou kaviarne DoBRe&-
DoBRÉ nechceme šíriť odkaz „Navštív-
te nás, podporíte ľudí bez domova!“ Pri 
vytváraní konceptu projektu sme sa roz-
hodli nediferencovať (typom oblečenia, 
menovkami a pod.) jednotlivé skupiny 
pracovníkov počas práce v kaviarni, a tak 
eliminovať akúkoľvek možnú segregáciu. 
Nechceme, aby naši budúci zákazníci pri-
márne využívali služby kaviarne z ľútosti 
alebo ochoty pomáhať. Budeme posky-
tovať profesionálne služby, kvalitný, vý-
lučne slovenský sortiment a získavať tak 
zákazníkov na základe kvality. 
 Na začiatku sa nám v občianskom 
združení Vagus zdala myšlienka spus-
tiť projekt kaviarne ako úplne nemožná. 
Dnes je to pár týždňov do otvorenia a prá-
ve vedomie, že nemožné sa dá prekonať, 
je pre nás motiváciou pre prácu. Budeme 
radi, ak sa zastavíte v bratislavskej Starej 
tržnici na Nedbalovej ulici na dobrú kávu, 
prehodíte s nami pár slov alebo sa stanete 
našimi „štamgastmi“, lebo robíme DoB-
RÉ veci a robíme ich DoBRe.

Mgr. Sergej Kára
štatutár OZ Vagus
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kurz sociálnych neurovied (časť ii.)
Podľa budhistického svetonázoru oddelenosť Ja a Ty ako navzájom 
nezávislých prvkov je len ilúzia. Na hlbšej úrovni bytia tvoríme celok. 
Čo na to naše neurovedecké skúmanie? Náš prístup k poznaniu je 
individualistický. Všetko rozdeliť, rozobrať na najmenšie čiastočky, 
samostatne preskúmať a popísať. Alebo sa niečo mení?
 V prvej časti sme hovorili o tom, že 
prítomnosť ostatných ľudí náš mozog vy-
hodnocuje ako zásadný podnet. Dokonca 
máme vrodené nastavenie vnímať každý 
stimul tak, akoby pochádzal od človeka. 
Druhí ľudia, bez ohľadu na to, či sa nám 
to páči alebo nie, ovplyvňujú nielen naše 
detstvo, ale aj vnímanie, prežívanie a roz-
hodovanie v dospelom veku. V čase, keď 
sami seba vnímame ako samostatné, ne-
závislé osobnosti.  
 Podrobné skúmanie fungovania moz-
gu doviedlo neurovedcov k formulovaniu 
hypotézy, že neexistuje izolovaný ľudský 
mozog. Ak chceme dospieť k relevant-
ným záverom o jeho vývine a fungovaní, 
musíme vždy zohľadniť sociálny kontext. 
Tým, čím ľudský mozog je, je vďaka so-
ciálnemu systému, v ktorom sa vyvíja, 
dozrieva a umiera. Príbehy „vlčích“ detí 
dokazujú, že bez spoločnosti sa v človeka 
nevyvinieme. Vlčím deťom chýbajú nie-
len sociálne návyky, konkrétne vedomosti 
a reč, ale nerozvíjajú sa ani také poznáva-
cie funkcie, ktoré sa nám zdajú byť nezá-
vislé na sociálnom prostredí.
 Ak teda nie je izolovaný mozog, tak 
nie je ani izolovaný človek. Sme spolu 
prepojení a tvoríme funkčný celok.
 Je až neuveriteľné, ako veľa dokáže-
me porozumieť z myšlienok, zámerov a 
prežívania iných ľudí. Stalo sa vám, že 

ste sa stretli síce s cudzím, ale veľmi vní-
mavým človekom? Nepoznali ste sa, ale 
zdalo sa, že o vás vie veľa. Ako je to s 
vnímaním iných?
 ezoterik by povedal, že funguje te-
lepatia. Nejakým tajomným jemnohmot-
ným spôsobom sa presunieme do mysle 
iného človeka. Alebo čítame z duchovnej 
vesmírnej kroniky akáša. Túto schopnosť 
ovládať bližšie nešpecifikované energie či 
dráhy má len zopár vyvolených. Naozaj 
nazeráme do mysle iných? 
 Pri podrobnom pozorovaní, čo sa deje 
s mozgom, sa ukazuje, že keď pozoruje-
me iného človeka, spúšťa sa v nás niečo 
ako duševná simulácia pozorovaného ko-
nania. V pochopení iných hrá rolu zaují-
mavá skupina tzv. zrkadlových neurónov. 
Nachádzajú sa vo viacerých mozgových 
štruktúrach, najviac preskúmané sú tie, 
ktoré sídlia v motorickej kôre. Ich činnosť 
sa spúšťa vtedy, keď vidíme pohyb iného 
človeka. Jeho činnosť sa doslova zrkadlí 
v našej hlave. Aktivujú sa aj vtedy, keď 
vidíme, že sa niekto niekoho dotkol ale-
bo emócie na tvári. Seba využívame ako 
šablónu, ako vzor na to, aby sme lepšie 
pochopili, čo sa deje s druhým človekom. 
Činnosť zrkadlových neurónov je auto-
matická a neuvedomená. Prostredníctvom 
nich sme v nepretržitom kontakte s inými 
ľuďmi. V prenesenom zmysle môžeme 

naozaj cítiť to, čo cítia oni. Rozumieť im, 
dokonca predvídať, čo urobia a povedia. 
Vyzerá to tak, že cesta k druhým ľuďom 
vedie predovšetkým cez nás samých. 
Dobrá správa je, že zrkadlové neuróny 
patria do výbavy každého človeka. 

Vidím, teda som
 Do procesu porozumenia iným ľu-
ďom sa nezapájajú len zrkadlové neuró-
ny. Keď posudzujeme seba a iných, vyu-
žívame rôzne procesy a štruktúry v moz-
gu, ktoré sa čiastočne prelínajú. Nezáleží 
len od aktivácie konkrétneho miesta, ale 
aj od postupnosti, v akej spolupracujú.
 V prvej časti sme sa dozvedeli, že pri 
posudzovaní ľudí využívame dva typy 
procesov, rýchly a pomalý. Rýchly zdola-
-hore proces je automatický. Zatiaľ vie-
me, že sa spája s predsudkami, silnejšou 
emocionálnou reakciou a nie je korigova-
ný vedomím. Pomalý zhora-dole proces 
je prístupný uvedomiu. Zatiaľ vieme, že 
sa spája s rovnostárskym myslením, je 
počas diania reflektovaný a korigovaný 
vedomím. Vstupnou bránou k empatii je 
pravdepodobne rýchly proces, ktorý ak-
tivuje amygdalu a spolu so zrkadlovými 
neurónmi a niekoľkými ďalšími štruktú-
rami automaticky spracováva dostupné 
informácie. Bez vplyvu vedomia sa vy-
tvárajú prvé, možno nepresné reprezen-
tácie vnútorného prežívania iného člove-
ka. Pri ich tvorbe mozog využíva vlastné 
emocionálne spomienky. Bez toho, aby 
sme dali príkaz, mozog tvorí hypotézu: 
keď moje telo vyzeralo a reagovalo takto, 
cítilo sa takto. 

pokračovanie na str.  5
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 Reagujeme na vnem akejkoľvek emó-
cie, pohybu aj pri pozorovaní dotyku. Pri-
pomeňme si, že podnet musí pochádzať 
od človeka. evidujeme aj pohyby pred-
metov alebo keď sa niekto dotýka vecí, 
ale vtedy sa v nás spúšťajú iné pochody.
 Akú to má však funkciu, z akého dô-
vodu máme potrebu dostať sa niekomu 
do hlavy? Jedna z pracovných odpovedí 
hovorí, že druhí ľudia sú pre nás ďalšie 
zdroje informácií o našom prostredí. Ve-
nujeme im pozornosť, lebo môžu vedieť/
vidieť niečo, čo sme my prehliadli. 

Čo sa deje u susedov
 obzvlášť vysadení sme na vnímanie 
emócií. Mozog dokáže len niekoľko mi-
lisekúnd identifikovať pocity strachu a 
bolesti v tvárach prezentovaných. Za ten 
čas nestihneme zhodnotiť pohlavie, rasu 
či vek prezentovanej tváre. Vyzerá to 
tak, že včas zachytiť negatívne emócie u 
súkmeňovcov mohlo byť otázkou života 
či smrti. okamžite identifikovať ohroze-
nie – prítomnosť predátora, nepriateľa, 
otravu jedlom a adekvátne zareagovať. 
Pre našich predkov sa táto schopnosť sta-
la silnou evolučnou výhodou.
 Pri zranení sa napríklad aktivuje 
amygdala (a niekoľko ďalších štruktúr), 
zvýši sa vnímavosť voči podnetom pri-
chádzajúcim z tela a vždy sa spustí rov-
naký pocitový vzorec – prežívanie, ktoré 
označujeme ako bolesť. Zaujímavé je, že 
keď vidíme zranenie, bolesť niekoho iné-
ho, aj v našom mozgu sa aktivuje amyg-
dala a niekoľko ďalších štruktúr. Niekto-
ré sú rovnaké, ako pri našom zranení a 
niektoré sú iné. Napriek tomu sa spustí 
rovnaký pocitový vzorec ako ten, ktorý 
sprevádza našu vlastnú bolesť. 

Sú lekári necitliví? 
 Áno, zdajú sa byť. Je to pre ich aj naše 
dobro. Pokiaľ by sa v nich vždy pri po-
hľade na pacienta spustilo prežívanie bo-
lesti, neboli by nám nič platní. Vnímanie 
pacientovej bolesti v nich po určitom čase 
prestane automaticky spúšťať afektív-
nu odpoveď. Mozog má našťastie akýsi 
korektívny mechanizmus. Povedali sme, 
že pri pozorovaní bolesti sa aktivujú nie-
ktoré odlišné oblasti. Súbežne s vnemom 
bolesti sa spúšťa aj analýza kontextu. 
Aktivuje sa napríklad vizuálna kôra, kto-
rá pozornejšie a podrobnejšie analyzuje 
to, čo vidíme. A tiež neurálne štruktúry 
zodpovedajúce za vytváranie tzv. teórie 
mysle iných ľudí. Toto je už zložitá kas-
káda kognitívnych procesov, ktorých vý-
sledkom je náš odhad myslenia a zámerov 
vnímanej osoby. Práve interpretácia jej 
zámerov v nás spustí rovnakú alebo úplne 
protichodnú emóciu. Bolesť v súperovej, 
nepriateľovej alebo pacientovej tvári teda 
nemusí spustiť našu vlastnú bolesť. Vyš-
šie mozgové centrá modifikujú odpoveď 
amygdaly a tlmia jej reakciu. 
 Ten istý proces ochraňuje aj nás pri 
práci s ľuďmi. Stretávať sa s utrpením a 
bolesťou, aj keď duševnou, núti náš mo-
zog k nadmernej aktivite. Snaží sa vysto-
povať zdroj, z ktorého utrpenie pochádza. 
Potrebuje urobiť opatrenia, ochrániť svoj-
ho majiteľa. Čím efektívnejšie funguje 
korektívny proces, tým lepšie. Inak by 
sme sa vydesili zakaždým, keď by klienti 
znovu prežívali staré traumy. Trpeli, báli 
sa a plakali by sme spolu s nimi.
 Dôležitý poznatok pre nás je, že ak 
sme po návšteve klienta unavení alebo 
rozrušení, určite to nespôsobilo kliento-
vo utrpenie. Na to máme ochranné me-
chanizmy. Sme ako lekári, „necitliví“ k 
utrpeniu, ktoré sa nás netýka. Ak sa nie-
čo také udeje, tak nás viac zamestnávala 
naša emocionálna spomienka ako odpo-
veď na klientov problém. Tá vybičuje 
organizmus do strehu. Amygdala reaguje 
okamžite a neomylne vlastnou podobnou 
emočnou spomienkou. Naša únava/roz-
rušenie je s veľkou pravdepodobnosťou 
dôsledkom, že sa spustil náš vlastný neu-
zavretý príbeh.

Necitlivosť veľkomiest
 Náš mozog sa tisícročia vyvíjal v re-
latívne pustej savane a malej skupine. 
Skupina bola životne dôležitá. Z rôznych 
dôvodov, ktorým sčasti rozumieme, sme 
extrémne pozorní ku všetkým prejavom 
všetkých ľudí. Je to automatické. Regis-
trujeme úplne všetko. To, že o niečo viac 
ako jedno storočie to už nie je také nevy-

hnutné, náš mozog ešte nestihol zaregis-
trovať. 
 Pri aktuálnych demografických pod-
mienkach a životnom štýle je to vyčer-
pávajúce. Len čo sa ocitneme medzi 
ľuďmi, mozog je v neustálej horúčkovitej 
činnosti. Z tohto dôvodu sa deje, že čím 
hustejšia je populácia, tým menej je očné-
ho kontaktu a viac uzavretosti. Nevnímať 
iných, nevnímať seba. Jednoduchý ob-
ranný mechanizmus, ktorý sa v najmenej 
vhodných chvíľach vracia ako bumerang.
Ľudia v mestách nie sú menej citliví alebo 
viac sebeckí. Sú takí práve preto, lebo sú 
rovnako citliví ako dedinčania.

Pomaly ďalej zájdeš
 Znova sa vráťme k rýchlemu (zdola-
-hore) a pomalému procesu (zhora-dole). 
Dôležité pre nás ako terapeutov je pocho-
piť, ako prebieha porozumenie klienta. 
Máme dva procesy a obidva využívame 
na porozumenie iných, ale aj seba. Pri 
oboch sa aktivujú čiastočne rovnaké a 
čiastočne iné štruktúry. Vyzerá to tak, 
akoby sme sebaporozumenie využili ako 
odrazový mostík alebo šablónu. 
 Pri rýchlom procese dominuje naša 
citová reakcia pri posudzovaní iného člo-
veka. Pri pomalom dochádza k väčšiemu 
prekrytiu aktivovaných regiónov. Jedno-
ducho povedané, ak usudzujeme o iných 
uvedomene a pomaly, viac pre porozume-
nie využívame seba. Vtedy sme aj menej 
náchylní k predsudkom a stereotypizu-
júcemu hodnoteniu.  Čím viac vnímame 
druhého človeka ako sebe podobného, 
tým skôr siahame po pomalom procese. 
Čím viac sa nám zdá, že je ako my, tým 
viac využívame seba na pochopenie jeho. 
Pomalý proces je viac prístupný korekcii 
získanej na základe pozorovania správa-
nia a sme otvorenejší meniť naše hod-
notenie toho, čo si myslíme, že si myslí, 
akým je asi človekom a aké má úmysly.
Teraz viac rozumiem odporúčaniam pre 
terapeutický rozhovor. Učia nás byť v 
kontakte s klientom a zároveň byť vní-
mavý voči sebe. orientovať sa v sebe, vo 
svojom prežívaní. Čo v nás klient rozo-
zvučí, je rovnako dôležité ako to, čo ho-
vorí. Sme utkaní z rovnakého materiálu. 
Na východe sme začali a tam aj skončíme. 
Ak vidíme druhých ako sebe podobných, 
máme väčší prístup k vlastnej kapacite 
a flexibilitu v porozumení. Budhistický 
guru by povedal, že k poznaniu prídeme 
ponorením sa do vlastnej mysle. Najprv 
sa usilujme pochopiť seba, potom svojich 
klientov, a nie naopak. Budeme im viac 
nápomocní.

Viera FilipováNajprv sa usilujme pochopiť seba, potom 
svojich klientov, a nie naopak. 
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 Ale asi už stačí, však? Je to neuveri-
teľné, ale keby sme hľadali, našli by sme 
asi milión vysvetlení pre takýto obrázok. 
Napríklad keď žena zostane na materskej 
dovolenke, bordel sa dá ľahko osprave-
dlniť zmenou priorít, prvoradé je dieťa, 
čo tam po poriadku... V skutočnosti sú to 
však pseudodôvody, pričom na ne neha-
nebne zneužívame aj vlastné deti.
 Začala som nad tým uvažovať, keď 
mi raz prišiel mail od kamarátky, ktorá 
sa potrebovala „vypísať“ z toho, ako sa 
pohádala s mužom, pretože ju označil za 
„špindíru“. JU?! Vyčítal jej, že odkedy je 
na materskej, nič nerobí, hoci je celý deň 
doma. Nemyslím si o nej, že je naozaj 
bordelárka a ani o jej mužovi, že by bol 
precitlivený a požadoval niečo navyše. 
Preto som sa zamyslela nad tým, z čoho 
vytváranie neporiadku pramení a ako to 
ovplyvňuje naše vzťahy.
 Každý z nás má iste skúsenosť s tým, 
že sa v živote striedajú obdobia, keď sme 
dole, s obdobiami, keď sme hore. Pokiaľ 
si sami neporozumieme, ťažko sa nám 
hľadá konštantnejší pokoj a pohoda v  ži-
vote. A toto je podľa mňa kľúčové. Keď 
človek odchádza od seba, od seba samé-
ho vo vnútri, od vecí, ktoré by chcel žiť, 
chaos v jeho hlave sa zväčšuje. Rastie aj 
napätie, čo každého stojí sily, takže potom 

je aj väčšia únava, nespokojnosť a kadečo 
iné. Aspoň tak to pozorujem okolo seba 
a niečo z toho som si aj sama odžila. My 
ženy často hovoríme o nespokojnosti, mu-
žov zase počujem hovoriť, že sú unavení. 
Myslím si, že nespokojnosť a únava sú v 
tomto prípade synonymá a že sú spojené s 
neochotou namáhať sa a preberať zodpo-
vednosť za seba a svoje rozhodnutia. 
 Keď odchádzame sami od seba, od 
svojho prežívania, začíname žiť v špina-
vom vzťahu sami voči sebe. A keď takto 
žijeme, nie je možné žiť v čistých vzťa-
hoch s ľuďmi v okolí. S mužom, dieťa-
ťom, sestrou, kamarátkou, susedom... 
Viem, že ostať v živote verný samému 
sebe nie je ľahké. Dokonca nie je jedno-
duché rozoznávať v sebe skutočnosť, čo 
je moje. Pretože túžba po prijatí, milova-
ní, ocenení nás často zaslepuje a je lákavá 
ako jablko zo zakázaného stromu.
Aj napriek tomu si myslím, že inej cesty 
niet. Ľudský mozog a možnosť uvedo-
movania si a prežívania sú jedinečné a 
ozdravujúce. Pretože keď si raz o sebe 
niečo uvedomíme, nie je možné to vrátiť 
späť. Prípadný sebaklam je len nečistota, 
ktorou sa často zahlcujeme. A presne toto 
zahltenie nám spôsobuje neochotu namá-
hať sa, hľadať sa. Radšej chodíme obale-
ní ,,špinou“. Nosíme na sebe nánosy, či 

už vlastné alebo naučené od spoločnosti 
a jej pravidiel. Iste poznáte situáciu, že 
kým príde návšteva, treba rýchlo upra-
tať. V skutočnosti nám nevadí, aký (ne)
poriadok máme, ale pred návštevou treba 
urobiť lepší dojem. Každý máme svoju 
hranicu poriadku, kedy vieme, že veci sú 
tak, lebo nám vyhovujú a kedy by nám 
stačilo menej, ale ideme vytvárať dojem. 
Prečo neostať vo vlastnom a neukázať sa 
taký, aký som? Verte, že nabudúce sa aj 
druhej strane uľaví, že nemusí ,,upratať“ 
pred vašou návštevou.
 Mrzí ma, keď hovoríme o spoločnos-
ti ako takej a pritom ju sami vytvárame. 
Neuvedomujeme si, že spoločnosť vytvá-
ra jednotlivec a ak sa on zbaví nánosov, 
prejaví sa to aj v spoločnosti. Každý môže 
byť kvapkou v mori, čo sfarbí oceán.
 Keď sa zamyslím a zhrniem všetko, o 
čom som písala, vychádza mi z toho záver 
platný nielen na mňa: Keď si upracem v 
hlave, upracem si aj doma. Vyhádžem sta-
ré veci, ďalšie už nezberám. Robím svo-
je okolie vzdušným, aby sa v ňom dalo 
dýchať. Mám chuť dávať veciam novú 
podobu aj nový život – sadím rastlinky a 
opravujem nedostatky. Keď mám v sebe 
jasno, nestane sa mi, že mám doma bor-
del. opadnú nánosy špiny z mojej hlavy, 
dotknem sa sama seba a vtedy v tom ne-
cielene zostávam. A čo je najdôležitejšie, 
vtedy viem, že som to skutočne ja. 
 Bonusom navyše je, že sa to odrazí na 
vzťahoch – presne na tých chvíľach dôle-
žitých pre život. Vtedy mám pocit, že sa 
zo mňa stáva malý Gándhí...

Monika Czaniková

bordel doma, bordel v hlave
Zažratá mastnota v umývadle, na ktorej sa držia kvapky vody. Sprchový 
kút zanesený od vodného kameňa tak, že sklo zmenilo farebnosť aj 
štruktúru z priehľadného na mliečne. Na sušiaku už dva týždne visí 
stvrdnutá bielizeň. Špinavé tričko na gauči, bunda s plyšákom pohodené 
na posteli, sponka sa váľa na stole medzi popolom z cigariet... Všetko 
umocnené gučami prachu, ktoré sa prevaľujú po zemi ako paródia na 
starú americkú kovbojku. 
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ako (ne)pomáhať núdznym

 Medzi typické črty súčasnej spoloč-
nosti patrí zväčšovanie priepasti medzi 
bohatými a chudobnými. Mnohé rodiny 
nachádzajúce sa v stave hmotnej alebo so-
ciálnej núdze prežívajú pocit straty zmys-
lu života. osamelé matky s deťmi, viac-
početné rodiny, vdovy s malými deťmi, 
dlhodobo nezamestnaní otcovia rodín sú 
často deprimovaní a strácajú pocit vlast-
nej hodnoty. 
 Vďaka dlhoročným skúsenostiam s 
rodinami v hmotnej a sociálnej núdzi sme 
v roku 2010 založili občianske združenie 
Maják nádeje. Je zamerané na pomoc v 
sociálnej oblasti, ale tá sa nutne prekrýva 
s pomocou v oblasti výchovnej, vzdelá-
vacej, zdravotnej, kultúrnej a duchovnej. 
Zameriavame sa pritom na celé rodiny, 
ale aj na ich jednotlivých členov. Členmi 
oZ Maják nádeje sú dobrovoľníci, ktorí 
vyštudovali sociálnu prácu na Teologic-
kej fakulte Katolíckej univerzity v Ko-
šiciach, ale aj dobrovoľníci, ktorí úzko 
spolupracujú so Saleziánmi don Bosca 
v Košiciach. Veľkým prínosom pre nich 
samotných, ale aj pre rodiny v núdzi, kto-
rým sa venujú, je profesionálna príprava v 
tejto oblasti. Počet dobrovoľníkov ochot-
ných pomáhať rodinám v núdzi narastá. 
Pomáhajúci musia byť formovaní tak, aby 
v správnej chvíli vedeli konať správnym 

spôsobom. Profesionálna pripravenosť 
je základnou požiadavkou, ale sama ose-
be nestačí. Ide tu totiž o ľudské bytosti a 
ľudia potrebujú najmä ľudskosť a pozor-
nosť srdca. Preto je popri profesionálnej 
príprave pre členov oZ Maják nádeje ne-
vyhnutná predovšetkým formácia srdca.
 V našej databáze sa aktuálne nachádza 
88 rodín (s 227 deťmi), ktoré tvoria vo 
veľkej miere osamotené matky s deťmi. 
U týchto žien sa často stretávame s neza-
mestnanosťou. Po materskej dovolenke 
majú často malú alebo žiadnu prax a za-
mestnávatelia ich odmietajú aj preto, lebo 
sa starajú o deti bez pomoci druhého ro-
diča. Z toho dôvodu potrebujú tieto mat-
ky okrem finančnej pomoci aj pomoc pri  
výchove detí a zabezpečovaní základných 
potrieb.
 Maják nádeje poskytuje pomoc rodi-
nám v núdzi len v Košiciach a blízkom 
okolí. Dôvod je jednoduchý – členovia 
združenia sa snažia pomáhať rodinám 
pravidelne, organizovane a nadväzujú s 
ich členmi vzťahy. Práve tieto nové vzťa-
hy môžu byť pre rodiny v núdzi odrazo-
vým mostíkom pre nový začiatok, moti-
váciou opäť zabojovať.
 So všetkými rodinami sa stretáva-
me pravidelne v mesačných intervaloch 
na tvorivých dielňach alebo formačných 

stretnutiach. okrem toho sa niektoré (ne-
zamestnané) matky zúčastňujú na týžden-
ných tvorivých dielňach, kde šijú rôzne 
výrobky. S rodinami, ktoré sú mimo Ko-
šíc, komunikujeme väčšinou telefonicky, 
osobné návštevy sú zriedkavejšie. Ak ro-
dina potrebuje osobitnú pomoc v konkrét-
nych problémoch, prichádza do združenia 
osobne v inom čase.

Nastavenie optiky
 Dôležitým prvkom v nadväzovaní 
osobných vzťahov sú aj vzťahy s deťmi 
v týchto rodinách. Tieto sa budujú pri 
prípravách na tábory, pri vzájomných 
stretnutiach po tábore alebo pri víkendo-
vých stretnutiach mladých (14- až 20-roč-
ní). Rodiny, v ktorých členovia združenia 
robia terénnu prácu, sú otvorené a vybu-
dovaný vzťah dôvery napomáha ich rastu. 
Vzťahy s rodičmi (poväčšine matkami) 
a deťmi sú neformálne a srdečné. Aj tí, 
ktorí boli spočiatku utiahnutí, hanbliví a 
neistí, sa po čase otvárajú a začínajú ko-
munikovať. Na takýchto vzťahoch vzá-
jomnej dôvery sa dá začať budovať.
 Každá rodina je jedinečná a originál-
na, a preto ku každej rodine potrebujeme 
pristupovať individuálne. Neexistuje šab-
lóna, podľa ktorej by sme všetkým po-
máhali rovnakým spôsobom, s rovnakým 
prístupom. Jedinou zaručene istou a účin-
nou „šablónou“ pomoci je preukazovanie 
lásky tým, ktorí k nám prichádzajú a žia-
dajú o pomoc. Lásky, ktorou preukazuje-
me úctu a dôstojnosť každému, kto k nám 
prichádza. Všetky ostatné druhy pomoci 

pokračovanie na str.  8

Je ľahké milovať tých, čo nás milujú, dávať tým, čo nám dávajú, no 
milovať tých, ktorí sú biedni, cudzí, často zašpinení, milovať ich takých, 
akí sú, to nám dá zabrať, tomu sa musíme učiť vždy znova a znova. 
Cantalamessa hovorí, že milovať chudobných znamená predovšetkým 
uznávať ich dôstojnosť.
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  Jedným z príkladov, ako môžeme po-
máhať ľuďom v núdzi, je všímať si, ako 
žijú. To, že 17-ročné dievča perie celej 
rodine veci v rukách v studenej vode, si 
všimla spolužiačka, ktorá kamarátku pri-
viedla do nášho združenia. Trvalo to rok a 
dovtedy o tom nik nevedel. Rodina sa do 
krízovej situácie dostala po smrti mamky, 
keď otec nedokázal zabezpečiť základné 
potreby pre deti. Rodina bola celý rok od-
pojená od teplej vody, až kým sme jej ne-
zaplatili nedoplatok na bytovom družstve. 
Čo nás však zarazilo oveľa viac, bolo 
zistenie, že rodina nemala za čo pocho-
vať mamku, a preto zvolila kremáciu. Na 
pohreb však nemala peniaze, a tak celý 
rok bola urna v ich obývačke. Rodine sme 
zabezpečili miesto na cintoríne a pocho-
vanie mamky.

Prekážky, ktoré brzdia pomoc
 Pri rôznych činnostiach sa členovia 
občianskeho združenia stretávajú aj s 
prekážkami, ktoré im bránia v efektívnej 
pomoci rodinám v núdzi. Medzi najväčšie 
prekážky patrí to, že širšia rodina odmiet-
ne pomoc, že niektoré rodiny nedodržia-
vajú dohodnutý čas na stretnutie, ale aj 
zlá spolupráca s niektorými rodičmi (ne-
umožnili deťom ísť do tábora, na výlet, 
do divadla), závisť a ohováranie medzi 
rodinami navzájom, zneužívanie pomoci 
rodinami a nízky počet sponzorov.
 Vieme dosť o tom, ako sa dá pomáhať 
a rovnako aj o tom, čo nepomáha. Naprí-
klad dávať peniaze „na ruku“. Až pri práci 
s ľuďmi v núdzi sme sa dozvedeli o rôz-
nych situáciách, ako takúto pomoc môžu 
niektorí zneužiť. Príklady z praxe hovoria 
samé. Spočiatku sme rodinám dávali pe-

niaze do ruky – keď doniesli lístok od oč-
ného lekára, že potrebujú okuliare alebo 
šek na zaplatenie elektriny, vody, liekov. 
Vo viacerých prípadoch sa nám však po-
tvrdilo, že rodiny peniaze použili na iné 
(podľa nich) aktuálne veci. Preto všetky 
šeky, nedoplatky či účty platíme priamo 
my,  rodiny nedostávajú peniaze na ruku. 
V niektorých prípadoch sme zistili, že 
rodiny, ktoré od nás žiadali pomoc a my 
sme im ju pravidelne poskytovali dlhší 
čas, súčasne žiadali o pomoc aj iné orga-
nizácie a pomoc poberali paralelne (bez 
nášho vedomia). Tiež sa môže stať, že ro-
dina vykreslí svoju životnú situáciu oveľa 
dramatickejšie, než v skutočnosti je (výš-
ka príjmu, zdravotný stav...), preto žiada-
me potvrdenie o hmotnej núdzi.
 chybou by bolo aj pravidelne pomá-
hať rodine v núdzi a nevyžadovať od nej 
žiadnu aktivitu. Z toho dôvodu je naša po-
moc rodinám podmienená aktívnou účas-
ťou na tvorivých dielňach. 
 Pri práci s rodinami v núdzi sme si 
všimli, že na našu pomoc si dokážu veľmi 
rýchlo „zvyknúť“ a očakávajú ju od nás 
ako „povinnosť“. Preto treba zas a znova 
zvážiť, nakoľko je pomoc naozaj nutná a 
do akej miery môže rodina zvládnuť situ-
áciu sama. Pretože každá rodina má svoje 
zdroje a nemyslíme tým len peniaze, ale 
aj jej schopnosť zvládať stres, schopnosť 
prispôsobiť sa ťažším podmienkam, vzá-
jomnú oporu a pomoc. K vonkajším zdro-
jom rodiny patrí širšia rodina, susedia, 
priatelia... odborníci odporúčajú využí-
vať najskôr vlastné zdroje rodiny, aby sa 
spoliehala v prvom rade sama na seba a 
nám sa tento prístup osvedčil.

Ako pomáhať efektívne
 Po skúsenostiach z praxe môžeme 
konštatovať, že pod pojmom núdza sa 
neskrýva len nedostatok finančných pro-
striedkov. Núdza je oveľa širší pojem, 
ktorý v sebe zahŕňa hlavne neistotu ro-
dín, ich sociálnu osamotenosť, častokrát 
vyčlenenie na okraj spoločnosti. Byť v 
núdzi znamená nemať pri sebe blízkych, 
na ktorých sa môžem spoľahnúť, zname-
ná to pocit bezmocnosti a neužitočnosti. 
Človek stráca nádej na zlepšenie jeho ži-
votnej situácie – stráca zmysel života.
cesta pomoci je cesta, ktorá pomôže nú-
dznemu nájsť seba samého, znovu obja-
viť svoju hodnotu a dôstojnosť. Až potom 
človek dokáže vstať a uveriť, že jeho ži-
vot má zmysel.

Mgr. Soňa Vancáková
sonavancakova@gmail.com

www.majak-nadeje.eu

závisia od konkrétnej rodiny. Dôležité je 
spoznať pravidlá strednej a „nižšej“ trie-
dy. Až potom môžeme aspoň sčasti po-
chopiť, že medzi jednotlivými triedami je 
podstatný rozdiel v nazeraní na svet, v po-
užívaní prostriedkov, v hierarchii hodnôt, 
ako aj v prístupe k materiálnemu svetu. 
Kým sa nezoznámime s týmito odlišnos-
ťami, budeme pozerať na ľudí cez svoju 
optiku, budeme ich možno odsudzovať, 
nechápať, kritizovať alebo obviňovať za 
ich aktuálny stav núdze.

Príklady z praxe
 Jedným z príkladov, ako účinne po-
máhať, je pomôcť ľuďom zvýšiť si vzde-
lanie, ktoré im zabezpečí väčšiu šancu 
získať zamestnanie. osamelej matke s 
dieťaťom sme umožnili urobiť si opatro-
vateľský kurz. Po jeho absolvovaní si na-
šla prácu v Čechách, našla si tam aj pod-
nájom a jej finančná situácia sa výrazne 
zmenila. Našu pomoc už nepotrebovala.
 účinná pomoc je aj tá, ktorá obdaro-
vaného mení k lepšiemu. Takúto pozitív-
nu zmenu sme mali možnosť zažiť v ro-
dine závislého otca so štyrmi deťmi. otec 
bol gambler a rodina žila vo veľkých dl-
hoch. Často nemali ani čo jesť a sťahovali 
sa asi desaťkrát... Po ťažkých bojoch sa 
otec odhodlal odísť na trojročné liečenie 
do cenacolla. Počas jeho pobytu na lieče-
ní sme pomáhali rodine zabezpečovať zá-
kladné potreby vrátane potravín, šatstva a 
platenia podnájmu. Po návrate z liečenia 
sa otec úplne zmenil. Aj s manželkou nám 
pomáha v združení – každý mesiac vedie 
tvorivé dielne, kde učí matky vyrábať 
rôzne výrobky, ktoré sa on naučil vyrábať 
v cenacolle.
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Každá rodina má svoje zdroje: schopnosť zvládať stres, prispôsobiť sa ťažším podmienkam, 
vzájomnú oporu a pomoc. 
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vzťahy na prvom mieste
Transformácia detských domovov po roku 2000 znamenala naštartovanie 
novej etapy v systéme starostlivosti o deti s nariadenou ústavnou 
starostlivosťou. Premeny internátnych typov detských domovov na 
domovy približujúce sa rodinným podmienkam boli očividné.

 V detských domovoch sa rušili cen-
trálne kuchyne s výsuvnými okienkami na 
výdaj stravy, zrušili sa práčovne, miest-
nosti na žehlenie, sklady s ošatením... Vy-
budovali sa osobitné bytové jednotky, aby 
mala každá skupina priestor na separátne 
fungovanie. Súbežne s touto funkčnou a 
estetickou premenou detských domovov 
sa zdôrazňovala potreba akejsi „vnútor-
nej” premeny, premeny filozofie prístu-
pu k deťom, ich biologickým rodinám a 
celému sociálnemu systému, v ktorom sa 
dieťa nachádza. 
 odvtedy sa veľa zmenilo, ale snahy 
vylepšiť filozofiu a systém starostlivosti 
o deti s nariadenou ústavnou starostlivos-
ťou neutíchli. Stále sa rozpoznávajú tzv. 
biele miesta, ktoré nútia uvažovať nad 
tým, čo sa dá robiť inak, ako sa dá zabez-
pečiť zmena filozofie prístupu k deťom a 
ich rodinám, aké kompetencie majú mať 
vychovávatelia a sociálni pracovníci, aby 
neboli frustrovaní a nespokojní z konflikt-
ných a napätých vzťahov s deťmi a ich so-
ciálnym systémom. 

Starý pojem, nové uplatnenie
 Písal sa rok 2003, keď som sa vo svo-
jej praxi sociálnej pracovníčky prvýkrát 
stretla s pojmom „sanácia”, ktorá sa začí-

nala zdôrazňovať v súvislosti s pôvodný-
mi biologickými rodinami detí umiestne-
ných v detských domovoch. Dovtedy som 
tento pojem počula najmä v súvislosti so 
stavebníctvom, lesníctvom, ekológiou... 
V slovníku cudzích slov som sa dočítala, 
že sanácia je ozdravenie, náprava nežia-
ducich, nezdravých pomerov, podmie-
nok, prostredia. odvtedy sa sanácia stala 
prirodzenou súčasťou sociálnej práce v 
detských domovoch a „...neoddeliteľnou 
súčasťou komplexnej sociálnej starostli-
vosti v zhode s existujúcou legislatívou... 
objektom sociálnej práce je konkrétny 
človek, praktická činnosť ľudí je v prie-
reze celého života človeka, v zákonnej re-
gulácii, v pomoci a uľahčovaní hľadania 
a nachádzania miesta v živote. Sociálna 
práca pokrýva jedinca, skupinu, komunitu 
a celú spoločnosť.” (Strieženec: úvod do 
sociálnej práce, 2001).  
 Ako sociálna pracovníčka som začala 
robiť túto prácu viac-menej intuitívne, s 
cieľom vykázať dobré štatistiky a tešiť sa 
z toho, koľko detí sa nám podarilo „vrá-
tiť” do rodín. Nemala som veľa skúsenos-
tí ani vedomostí, poznala som akurát de-
finície a metodiky, ktoré mi síce pomáhali 
pri sanácii rodín, ale nezaručili dobré a 
funkčné vzťahy v rámci sociálneho sys-

tému dieťaťa. Postupne som prichádzala 
na to, že proces riešenia problému členov 
sociálneho systému dieťaťa je založený 
výsostne na intimite, dôvere a vzájomnos-
ti medzi zúčastnenými stranami a že žiad-
ne štatistické výsledky nenahradia tieto 
kvality. Začínala som si uvedomovať, že 
ak chcem zasahovať do vzťahov v rámci 
sociálneho systému dieťaťa, nezaobídem 
sa bez terapeutických kompetencií, preto-
že sanácia sociálneho systému je proces 
smerujúci k sfunkčneniu vzťahov medzi 
klientom (dieťaťom) a jeho sociálnym 
systémom a „pracuje” sa s prežívaním a 
emóciami exkludovaných klientov.
 V tejto súvislosti sa vynárala potreba 
aplikovať socioterapiu do procesu sanácie 
sociálneho systému dieťaťa a zadefinovať 
kritériá, ktoré odlíšia bežnú sociálnu prá-
cu od socioterapeutickej intervencie. Ur-
čenie hranice, kedy je služba klientovi už 
terapiou a kedy „iba” sociálnou prácou, 
môže byť dobrou orientáciou aj pre sociál-
neho pracovníka, ktorý zvyčajne nemá 
absolvovaný psychoterapeutický alebo 
socioterapeutický výcvik a v procese sa-
nácie sa opiera iba o vlastnú osobnosť a 
intuíciu. Dôsledkom jeho pôsobenia môže 
byť aj frustrácia namiesto vzájomného 
porozumenia a odhaľovania potenciálu 
sociálneho systému dieťaťa. Nezriedka sa 
sociálni pracovníci ocitajú v emočne vy-
pätých situáciách, ktoré sú náročné na ich 
odbornú a profesionálnu pripravenosť a 
keďže u nich absentuje profesionálna psy-
choterapeutická alebo socioterapeutická 
príprava formou výcviku, komunikáciu s 
klientom neraz uzatvárajú v neprospech 

pokračovanie na str.  10
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seba aj ich vzájomného porozumenia.
 Sociálny pracovník vždy vstupuje 
do existujúcich vzťahov dieťaťa svojou 
osobnosťou, etikou, morálkou, schopnos-
ťou prijímať, svojimi postojmi, empatiou 
a najmä svojou osobnou angažovanosťou, 
záujmom a ochotou sprevádzať ľudí v si-
tuácii, v ktorej sa práve nachádzajú. Pri 
sanácii biologických rodín pracuje s ce-
lým sociálnym systémom dieťaťa. Vstu-
puje do problémov, nejasností a nezhôd, 
facilituje vzťahy medzi členmi sociálne-
ho systému a tento proces nebude účin-
ný bez jeho terapeutických kompetencií. 
Som presvedčená, že ak sa od sociálneho 
pracovníka vyžaduje ozdravovanie vzťa-
hov a sociálneho systému dieťaťa, potom 
nutne musí disponovať terapeutickými 
kompetenciami, ktoré môže nadobudnúť 
v rámci dlodobého psycho- alebo sociote-
rapeutického výcviku. 

Nevyužité možnosti
 Už niekoľko rokov máme s kolegom 
– psychoterapeutom možnosť facilitovať 
skupiny osobnostného rozvoja – enco-
unterové skupiny pre zamestnancov det-
ských domovov, na ktorých sa zúčastňujú 
(na báze dobrovoľnosti) vychovávatelia, 
sociálni pracovníci a iní odborní pracov-
níci detského domova. Ukazuje sa, že 
sociálni pracovníci nevyužívajú naplno 
možnosti, ktoré sa v kontakte s dieťaťom 
a jeho sociálnym systémom ponúkajú. 
V rámci sociálneho systému dieťaťa sa 
vytvára priestor plný komplikovaných a 
napätých vzťahov, v ktorých sa sociálny 
pracovník niekedy stráca. Často nevie, 
ako má komunikovať s nahnevaným rodi-
čom, ktorý sa mu vyhráža, lebo nepovo-
lil víkendový pobyt dieťaťa, alebo nevie, 
ako sa vyrovnať s odmietavým postojom 
učiteľa voči dieťaťu a celému detskému 
domovu. Stáva sa, že učitelia dieťa ne-
zvládajú, preto ho radšej pošlú počas vy-
učovania do detského domova alebo naň 
volajú policajtov...

 Súčasťou sociálneho systému dieťa-
ťa je samozrejme aj škola, ktorá výrazne 
ovplyvňuje jeho prežívanie. Jeho sociálnu 
pozíciu žiaľ formuje skôr v smere exklú-
zie, než prijatia a akceptácie. Logickým 
dôsledkom exkludovania dieťaťa je jeho 
nežiadúce správanie, utvrdenie sa v pred-
stave o sebe, že je menejcenné, strata 
viery vo svoj potenciál a v konečnom dô-
sledku jeho definitívna sociálna exklúzia 
v spoločnosti. 
 Na poslednom encounterovom sedení 
sa sociálni pracovníci dotýkali témy spo-
lupráce so školami, ktoré tvoria súčasť 
sociálneho systému dieťaťa. Spoluprácu 
hodnotili ako nekoncepčnú, nesystémovú. 
Detský domov sa od škôl líši vo filozofii 
prístupu k deťom, v miere ich akceptácie. 
Pracovníci detských domovov neraz čelia 
kritike, posudzovaniu a neprimeraným 
požiadavkám zo strany učiteľov. Málo 
kedy zohľadňujú, že za správanie detí v 
škole nesú zodpovednosť a nemajú dôvod 
prenášať vzniknuté problémy na detský 
domov. Deti z detského domova sú často 
vystavené predsudkom a odmietaniu aj zo 
strany spolužiakov, ktorí preberajú vzory 
a schémy správania učiteľov, ktorí „do-
movákov” považujú za problém. Vyskytla 
sa dokonca aj taká paradoxná situácia, že 
sa do riešenia problému školy zaangažo-
val primátor mesta, ktorý predvolal (!) 
riaditeľa detského domova na pohovor. 
Požadoval, aby niečo podnikol v záujme 
toho, aby sa deti z detských domovov 
lepšie správali v školách, lebo pravidelne 
počúva sťažnosti učiteľov, že tieto deti sú 
nezvládnuteľné. Ďalším príkladom je, že 
dieťa pravidelne nosilo domov neprime-
rane veľké množstvo úloh, ktoré na vy-
učovacej hodine nestíhalo a učiteľka ho 
nechávala nepovšimnuté. Žiacku knižku 
malo plnú poznámok typu „vyrušuje, ne-
sústredí sa, nespolupracuje...” a odkazov 
pre vychovávateľa, aby učivo dodatočne 
prebrali doma, lebo na hodine dieťa ne-
spolupracovalo. Je nezrozumiteľné, na čo 
tieto poznámky slúžia. Komu sú adreso-
vané? Vychovávateľom, ktorí s deťmi trá-
via čas v detskom domove, aby oni „na 
diaľku” riešili vzniknutý problém v ško-
le? Ak áno, potom by mohla platiť úplne 
nezmyselná reciprocita, že aj vychováva-
teľ napíše učiteľovi poznámku typu: „die-
ťa v detskom domove si neplní povinnos-
ti, nepomáha pri varení večere, nepíše si 
úlohy...”. Ako inak nazvať vzniknutú situ-
áciu, než odsúvaním problému na iných, 
zbavovaním sa zodpovednosti za seba sa-
mého a snahou vyriešiť problém bez toho, 
aby sa použila zdravá sebareflexia školy a 
učiteľov, ktorí sú v kontakte s dieťaťom?  
 Ukazuje sa, že dieťa z detského domo-

va je sociálne exkludované, je to „štátne” 
dieťa, ktoré nikomu nepatrí. Azda najjed-
noduchšia cesta je ignorovať problém a 
očakávať od detského domova, že prob-
lém vyrieši. Častým javom býva aj to, že 
dieťa odchádza ráno z detského domova 
do školy v psychickej pohode, ale o pár 
hodín už škola žiada detský domov, aby 
dieťa vyzdvihli, pretože je nezvládnuteľ-
né a agresívne. Ak sa takéto situácie vy-
skytujú v dopoludňajších hodinách, kedy 
ešte nie sú vychovávtelia v službe, dieťa 
trávi čas v kancelárii sociálnej pracovníč-
ky a vzniknutú situáciu prežíva ako kriv-
du, nepochopenie. Počas encounterových 
sedení bolo podobných prípadov pomerne 
veľa, preto sa tím vychovávateľov a so-
ciálnych pracovníkov rozhodol pravidel-
ne prizývať pedagógov na encounterové 
skupiny, aby spoločne hľadali riešenia a 
jednotu v prístupe k deťom.
 Je to celkom iste pokus o spoluprácu 
a snaha vylepšiť vzťahy, zmierňovať a 
odstraňovať vzniknuté napätie, čo by sa 
v konečnom dôsledku odrazilo na deťoch. 
Považujem to za zmysluplný krok, proces 
encounterovej skupiny môže slúžiť ako 
efektívny nástroj na vzájomné porozume-
nie všetkých zúčastnených strán vzniknu-
tého problému. 
 úlohou sociálneho pracovníka je 
monitorovať všetky existujúce vzťahy 
a väzby dieťaťa a pracovať na tom, aby 
sa zmierňovalo a odstraňovalo vzniknu-
té napätie, aby jednotlivé články sústavy 
vzťahov dieťaťa dokázali lepšie komu-
nikovať. Za najvyšší cieľ sanácie sociál-
neho systému dieťaťa možno považovať 
zvyšovanie kvality jeho života, podporo-
vanie jeho sociálnej istoty, samostatnos-
ti, zlepšovania komunikácie a objavenie 
svojho potenciálu, ktorý je neopakova-
teľný a cenný. Deti z detských domovov 
málokedy veria tomu, že sú prospešné a 
že sa môžu rozhodnúť pre iný život, než 
im zvolili ich rodičia. Sociálny systém, v 
ktorom sa nachádzajú, môže v nemalej 
miere podporiť alebo zoslabiť ich zod-
povednosť za seba samého a rozhodnutie 
pre lepší a radostnejší život. Socioterapia 
ako terapia sociálnych vzťahov má ne-
zastupiteľné miesto v detskom domove, 
ktorého úlohou je prepájať jednotlivé prv-
ky sociálneho systému tak, aby vzájomne 
spolupracovali a hľadali cestu k náprave 
narušených vzťahov. Myslím si, že nastal 
čas na vyššiu profesionalizáciu práce so-
ciálnych pracovníkov, aby mali kompe-
tenciu poskytovať socioterapiu ako nádej 
na lepší a krajší život detí vyrastajúcich v 
detských domovoch.        

 Lívia Lozsi
Asociácia socioterapie a psychoterapieFo
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poviedka zo života

pondelok ráno
 Bolo to také zvláštne ráno, tá istá pos-
teľ, to isté okno, záves, kvety pýtajúce 
vodu, ba dokonca aj ten pohľad cez zá-
clonu bol rovnaký. Za dverami sa už čosi 
dialo. Mama pripravovala raňajky, pobe-
hovala po byte, v rýchlosti čosi poupra-
tovala a on už každú chvíľu čakal, že sa 
otvoria dvere. „Vstávaj! Je pol šiestej.“ 
Neznášal tento okamih. chcel sa schovať 
kdesi hlboko do perín, ale nedalo sa. Sa-
dol si na posteľ a len tak čumel do blba. 
Trvalo mu pár minút, kým sa presunul z 
izby do kúpeľne. V byte bolo ticho a tak 
prázdno. Bol pondelok. Hoci bývali v tro-
jizbovom byte, zdal sa mu veľký a prázd-
ny. „Poď jesť,“ už vystrašeným hlasom 
mama deklarovala svoju obavu, aby ná-
hodou nezabudol na dôležitý ranný rituál. 
Ďalšia vec, čo nemal rád. Práve vstal a už 
cítil napätie, nechcelo sa mu jesť, nechce-
lo sa mu komunikovať s nervóznou mat-
kou a už vôbec sa mu nechcelo myslieť 
na to, čo bude celý týždeň. Myslel len na 
to, ako to vydrží, veď piatok alebo sobo-
ta tu budú, ani sa nenazdá. Pondelňajšie 
rána boli iné. otec už bol kdesi na ceste 
do Nemecka, či vtedy ešte NSR, sestra v 
škole a mama pobehovala po byte a čosi 
robila. ešte cítil zápach cigariet a vody po 
holení. V kuchyni razil olej z vyprážania 

rezňov otcovi na cestu a miešal sa s vôňou 
mletej kávy. Predstavoval si, čo asi teraz 
otec robí, kde je, ale hlavne, čo budú ro-
biť, keď príde domov.
 S mamou sa hrať nedalo. Neustále 
bola zamračená, niečo varila a chodila do 
obchodu. Hrával sa sám. Asi bol aj nezne-
siteľný, keď sa hrával, lebo to skoro vždy 
skončilo hádkou a potom plačom. Nasle-
dujúce ráno sa scenár opakoval. Utorok 
bol iný len v tom, že si ho mama posa-
dila dozadu na nosič bicykla a odviezla k 
dedkovi. Tam to nebolo o nič lepšie. Dedo 
vyzeral, akoby ani nebol rád, že ich vidí. 
Hundral si vždy, keď niečo robili. „Ako 
držíš ten rýľ? Takto sa to musí!“ 
 Ďalší deň bol za mím a bol rád, že pia-
tok je zas o  niečo bližšie. Z celého týžd-
ňa bolo najlepšie, keď išli s  kamarátom 
a jeho otcom von na bicykloch. oni ešte 
chovali domácu zverinu a tak chodievali 
na ďatelinu, kukuricu, hrášok, na slivky, 
na orechy alebo len tak sa prejsť po chotá-
ri a upiecť si slaninu. cez týždeň sa vonku 
stretávali aj chalani z ulice. Hrávali sa s 
autíčkami, pre ktoré už mali urobené ces-
tičky a rôzne prekážky. Alebo sa hrávali s 
umelými panáčikmi. Bola to zábava, ako 
ich zhadzovali a znova stavali a opäť zha-
dzovali. 

 Konečne sa dočkal piatku. Ráno sa 
zobúdzal s myšlienkou, že dnes oco príde 
domov. Príde domov a budú spolu niečo 
robiť. Najlepšie niečo, čo bude chcieť on. 
Niečo mu prinesie z cesty. Vždy sa snažil 
každému niečo priniesť. Aj keď len da-
jakú drobnosť, ale aj tej sa tešili ako na 
Vianoce. Poobede to už bolo na nevydr-
žanie. Stále vyzeral a počúval, či nezačuje 
ich stopäťku. Mala taký charakteristický 
zvuk. A bolo to tu! „Asi niekto zaparkoval 
pri dome a teraz ide hore po schodoch!“ 
Keď oco šiel hore schodmi, šiel pomalým 
a istým krokom. Kroky sa stále približo-
vali, až kým nezastali tesne predo dvermi. 
Dvere sa otvorili a vkročil jeho oco s pl-
nými rukami. Aby toho nemal málo, aj on 
sa na neho zavesil.
 V sobotu ráno sa zobudil a hneď ute-
kal do spálne pozrieť sa, či je už hore. So-
botu trávili väčšinou všetci spolu. Nedeľa 
už tak veselá nebola. Už cítil nervozitu. 
Práčka doprala posledné veci, mama už 
stála so žehličkou v ruke za žehliacou 
doskou. Večer bolo znova cítiť rezne a 
mlynček na kávu hučal ako vŕtačka. Keď 
sa ráno zobudil, bolo opäť tan zvláštny 
pondelok. 

Marian Královič
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Pozvánka na seminár 
PRE PROFESIONÁLOV

PRACUJÚCICH V ŠKOLSTVE 

 Pozývame všetkých profesionálov 
pracujúcich s deťmi na prednášky Zvlá-
danie konfliktov a agresívneho sprá-
vania v školskom prostredí (Mgr. Viera 
Filipová), Supervízia ako nástroj zlep-
šenia práce učiteľov a vychovávateľov 
(PhDr. Ľudovít Dobšovič), Buď slobod-
ný a odvážny v škole (Mihály elekes, 
Maďarsko), Príčiny zlyhávania detí zo 
sociálne znevýhodneného prostredia 
(RNDr. eleonóra Liptáková) v dopolud-
ňajších hodinách. 
 Poobede budú prebiehať paralelné 
workshopy: tradičná encounterová skupi-
na, sebapoznávanie zážitkovou formou 
facilitovaná Ľudovítom Dobšovičom a 
Vierou Filipovou; zážitkové aktivity pre 
deti zo sociálne znevýhodneného pro-
stredia s Mgr. Monikou Gregussovou a 

zoznámenie sa s metodikou, ktorá zmier-
ňuje ťažkosti detí vyplývajúce z neuro-
logickej dysfunkcie (MUDr. Ivan Juráš). 
Poplatok za workshop je 22 €. 
Viac informácií a prihláška sú zverej-
nené na www.socioterapia.sk.

Vzdelávanie

 INPP terapia neuromotorickej 
nezrelosti pomáha pri špecifických 
vývinových poruchách učenia a 
správania a úzkostných poruchách, ktoré 
súvisia s pretrvávaním primitívnych 
reflexov. 
 Na kurze sa naučíte diagnostikovať 
narušený vývin reflexov a s ním spojené 
neuromotorické ťažkosti a následne 
zostaviť individuálny terapeutický 
program. 
 Kurz prebieha formou viacdenných 
modulov v malej skupine. Začíname už 
v septembri 2014 a ešte máme pre vás 
voľné miesto. 
 Viac informácií o kurze a prihlášku 
nájdete na stránke www.socioterapia.sk. 

Inštitút psychoterapie a socioterapie vám so zmeneným 
programom ponúka ďalší ročník seminára Psychoterapia, 
socioterapia a dieťa. Stretneme sa v Košiciach 6. októbra 2014.

Kde a kedy sa bude skupina realizovať :

Koľko to bude stáť: 40€

10. 10. 2014
16:00 -19:00

11. 10. 2014
9:00 -18:00

12. 10. 2014
9:00 -13:00

Centrum kultúry
Zvončínska 190 / 3 • 900 55 Lozorno

Sme facilitátori encounterových skupín, členovia Inštitútu psychoterapie a socioterapie
www.socioterapia.sk/encounter

Encounterová
skupina

Jedná sa o stretnutie ľudí, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o sebe, 
rozumieť si svojim motívom, konfliktom v interakcii s ostatnými ľuďmi 

a tiež poznať pohľad na svet iných ľudí.

marianna.kadlecikova@gmail.com
0905 555 600

skupinu facilitujú :

viac informacii na :

“človek, ktorý je vzdelaný 
je ten, kto sa naučil, ako sa učiť a meniť.”

Carl Rogers

Maria�a Kadlečíková  & Filip Kubiš

KURZ INPP 
TERAPIE


