
1

EDITORIÁL

Od septembra 2008 sa 
v metropole východu 
hovorí o zmene mesta 
p r o s t r e d n í c t v o m 
umenia a kultúry 
intenzívnejšie než 
kedykoľvek predtým. 
Stalo sa tak vďaka 
tomu, že Košice získali 
s projektom Interface 

2013 prestížny titul Európske hlavné 
mesto kultúry. Vôbec som si nevedela 
predstaviť, čo všetko ma čaká a čo bude 
potrebné obhájiť, aby sme presadili  
žánre umenia, na aké neboli Košičania 
zvyknutí. Dnes môžem povedať, že nešlo 
len o rekonštrukciu zastaraných objektov 
a ich pretvorenie na nové kultúrne 
centrum Kasárne/Kulturpark. Išlo o 
niečo viac. Hneď od začiatku sme vtiahli 
do spolupráce inštitúcie, samosprávu, 
umelcov, obyvateľov, ktorí chceli 
prispieť k úspechu i podporiť myšlienku 
transformácie kultúrneho, spoločenského 
a ekonomického prostredia mesta.
  Následne sme pripravili ponuku 
tradičného i netradičného umenia s cieľom 
prebudiť hlbší záujem verejnosti o dianie v 
meste. Táto etapa stále trvá. Transformácia 
mesta však obnáša najmä zmenu postoja 
a myslenia ľudí, zvyšovanie kultúrneho 
apetítu, odvahy pripraviť, vyskúšať a 
zažiť netradičné formy umenia. Aby sme 
úspešne dokončili, čo sme začali, bude 
potrebné schváliť strategické materiály 
pre udržateľnosť projektu po roku 2013, 
zhodnotiť jeho výstupy, dopady na 
ekonomické a sociálne zmeny v meste. 
Transformácia spolu s titulom priniesli 
mestu nielen peniaze, ale aj príležitosť 
byť lepším, krajším, sebaistejším, 
konkurencieschopnejším a príťažlivejším 
mestom pre domácich i turistov. Priniesla 
tiež nové festivaly prezentujúce súčasné 
formy umenia, vdýchla nový komunitný 
život sídliskám. Obyvatelia spoznali 
umelcov a oni zasa ich, vznikli nové 
vzťahy a priateľstvá. Mesto zmenilo 
svoju tvár aj charakter a ja verím, že ešte 
mnoho ľudí bude mať chuť užiť si nové 
Košice aj po roku 2013.

Blanka Berkyová

 V rozprávke sa kráľ opýtal chudobného 
človeka, ktorý kopal priekopy, akú plácu 
má za svoju ťažkú robotu. „Tri groše na 
deň,“ odpovedal kopáč. Kráľ sa zadivil, 
ako môže z troch grošov vyžiť. „Jaj, Vaša 
Jasnosť, čoby len vyžiť, to by ešte bolo 
ľahko, ale ja z tých troch grošov prvý 
vraciam, druhý požičiavam a iba na tom 
treťom sám žijem. Chovám si otca, už 
starého a nevládneho, tomu vraciam, lebo 
on ma vychoval. Ale chovám i  syna, tomu 
požičiavam, aby mi vrátil, keď ostariem. 
A na treťom groši aj sám potrebujem žiť.“
 V rozprávke, samozrejme, nie 
sú zakomponované demografické, 
sociálne a ekonomické ukazovatele, 
ktoré v súčasnosti sťažujú vytváranie 
udržateľných stratégií v starostlivosti 
o starých ľudí. Ak vezmeme do úvahy 
demografický vývoj, ktorý do roku 2050 
predpovedá relatívny aj absolútny nárast 
počtu starých ľudí, oprávnene nás môže 
znepokojiť predstava, kto sa o týchto 
ľudí bude starať a čo bude znamenať 

pomyselný groš z hľadiska jednotlivca aj 
spoločnosti. 
 Prítomné sú aj ďalšie ukazovatele 
– zmena rolí muža a ženy v spoločnosti 
a vytrácanie tradičnej viacgeneračnej 
rodiny. Tá najmä na vidieku zabezpečila 
cez rolu „ženy v domácnosti“ neformálnu 
starostlivosť o starého, nevládneho člena 
rodiny. Funkcia ženy – neformálnej 
opatrovateľky síce pretrváva, ale 
zďaleka nie v takom rozsahu, ako v 
minulosti. Čoraz viac ľudí zvažuje pre 
svojho rodinného príslušníka pomoc 
inštitúcie – domov dôchodcov, pričom 
neraz čelí verejnej mienke, ktorá v 
tejto záležitosti stále nie je pozitívna. 
V osobných postojoch mnohých ľudí 
pretrváva stereotypné nazeranie, že 
domovy dôchodcov sú pre starého 
človeka sociálnou exklúziou, vytrhnutím 
z rodinného hniezda a miestom na smútok 
a umieranie. 
Organizačná štruktúra zabezpečenia  

III. ročník, číslo 4                                                 Vydáva ASP   ISSN 1338-7138 OKTóbEr 2013

Ľudová múdrosť v rozprávke O troch grošoch hovorí o systéme 
starostlivosti o starých a nevládnych. Platil ešte donedávna, ale so 
zmenami v spoločnosti sa postupne rozpúšťa...

Fo
to

 M
ar

ia
nn

a 
K

ad
le

čí
ko

vá

socioterapia 
v domovoch dôchodcov

Pokračovanie na s. 2
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starostlivosti o seniorov na Slovensku 
pozostáva z troch pilierov: zo štátnych 
domovov dôchodcov, súkromných 
domovov dôchodcov a hospicov a z 
opatrovateľskej služby.
 Domovy dôchodcov sa postupne 
transformujú na miesta, kde sa zohľadňuje 
autonómia a kvalita života a ktoré by 
mali udržiavať starých ľudí v dobrej 
psychickej kondícii. Menej príjemnou 
stránkou ale je, že finančne dostupných 
domovov, zriaďovaných a dotovaných 
samosprávou, je nedostatok. Mesačná 
úhrada v súkromných zariadeniach sa 
pohybuje od 500 do 900 Eur. Podľa 
niektorých správ o tieto zariadenia 
prejavujú čoraz väčší záujem rakúšania 
a Nemci, lebo kým v Nemecku platia za 
miesto v zariadení pre seniorov 3 100 Eur 
mesačne, na Slovensku to majú za menej 
ako tretinovú cenu.

Ťažoba na všetkých
 O efektivite využitia opatrovateľskej 
služby zatiaľ nemáme vedomosť, iba 
vlastnú skúsenosť, ktorá vypovedá o tom, 
že nájsť profesionálnu opatrovateľku je 
ťažké. Opatrovatelia majú neraz slabú 
motiváciu robiť túto prácu, pretože ich 
finančné ohodnotenie je nízke. Keď si 
opatrovateľky v blízkosti bratislavy 
porovnali ponúkanú výšku platu s plácou, 
ktorú dostanú za tú istú službu v rakúsku, 
bolo jasné, že o ponuku zo Slovenska 
nebudú mať záujem. Pri osobe s ťažkým 
zdravotným postihnutím sa vyskytol aj 
ďalší problém, bola odkázaná na takmer 
nepretržitú osobnú asistenciu, na čo 
časový rozsah opatrovateľskej služby 
stanovený na 4 hodiny každý pracovný 
deň absolútne nepostačoval. Požiadali 
sme preto o umiestnenie seniora v domove 
dôchodcov, „na čakačke“ sme boli vyše 
päť rokov a keby nepomohli „známosti“, 
zrejme by to trvalo aj dlhšie. 

Priestor pre socioterapiu
 Organizačný rámec poskytovania 
starostlivosti o seniorov sa v niektorých 
prípadoch musí nutne dopĺňať o 
neformálnu individuálnu starostlivosť. 
Skúsenosti z uplynulých desaťročí 
poukazujú na meniace sa osobné postoje 
k individuálnej starostlivosti. Mladšia 
generácia sa k nej stavia skôr odmietavo, 
nechce na seba prijať bremeno 
starostlivosti o starého človeka. Je na 
diskusiu, či je jej nechcenie oprávnené, 
lebo sama musí zarábať, platiť účty, 
zabezpečovať deti, alebo sa vyhovára, 
lebo nemá dobré vzťahy, v jej postojoch 
chýba vzájomnosť a úcta k starému 
človeku. Alebo si povie, že nemá čo 

vracať, nemá „dlh“, ako mal ten chudobný 
človek v rozprávke, pretože od svojich 
rodičov nedostal dostatok lásky. 
 Tu sa už odkláňame od pomenúvania 
nedostatkov v systéme starostlivosti 
a dostávame sa do roviny ľudských 
vzťahov, ktoré motivujú správanie členov 
rodiny vo vzťahu k seniorovi. Ak by sme 
zašli viac do hĺbky, je možné, že by sme 
narazili na množstvo chýb, ktoré páchame 
my, konkrétni aktéri tejto problematiky. V 
niektorých prípadoch je naozaj smutné, 
ako si rodina „podáva“ starého človeka a 
on odovzdane alebo až apaticky prijíma 
rozhodnutia o svojom ďalšom živote. 
Svetlými výnimkami sú prípady, keď je 
rozhodnutie ísť do domova dôchodcov 
výsledkom vzájomného porozumenia 
starého človeka a jeho rodiny, keď on 
sám uzná význam tohto rozhodnutia. 
Spleť vzťahov, či už ochladnutých alebo 
emocionálne nabitých, vytvára obrovský 
priestor pre socioterapiu – terapiu 
sociálnych vzťahov. Socioterapeut 
môže vstupovať do týchto vzťahov od 
momentu, keď je starý človek prijatý do 
zariadenia, a to tak intenzívne, ako si 
daný človek praje. 
 Socioterapeut, ktorý dokáže ľudí 
počúvať, zachytávať ich smútok, krivdu, 
hnev a bolesť je dôležitým článkom 
sústavy vzťahov v domove dôchodcov. 
Nemusí mať dokonca ani formálnu 
funkciu, oveľa prijateľnejšou predstavou 
je, keď sestra, ktorá je súčasťou bežného 
života zariadenia, má socioterapeutické 
kompetencie a vie sa s ľuďmi rozprávať 
„inak“. 
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Užitočná pomoc
 Ak prijmeme tézu, že rozhovor 
(terapia) má väčší liečivý potenciál vtedy, 
keď sa chce rozprávať „klient“, potom sú 
domovy dôchodcov tým najvďačnejším 
miestom plným chcenia a túžob byť 
pohladený, všimnutý, porozumený. 
Dôvod, pre ktorý by sa socioterapia ako 
terapia sociálnych vzťahov nemala v 
týchto miestach zavádzať a aplikovať, 
by sme zrejme nenašli. Socioterapeut by 
mohol ľudí zbližovať, rozpúšťať napätie 
aj na strane príbuzných, pretože aj oni 
môžu ťažko prežívať, že ich matka či otec 
sú v domove. Ktovie, s akými pocitmi 
prichádzajú na návštevu, akým výčitkám 
čelia a čo všetko sa rúca v ich rodinách? 
Možno sa aj oni v duchu zaoberajú 
otázkou, či patria medzi tých, čo ako 
chudobný človek v rozprávke požičiavajú 
a vracajú. Pýtajú sa, čo znamená 
požičiavať nasledujúcej generácii. Sú 
pre ňu príkladom kvalitného života a 
vzťahov? A čo znamená vracať generácii 
predchádzajúcej? Dávajú dostatok? 
 V domovoch dôchodcov by mali 
byť k dispozícii služby vzájomne 
prepojené a koordinované, vyžadujúce 
medziodborovú spoluprácu celého tímu 
odborníkov. Veď aj starý človek je bio-
-psycho-sociálnou jednotou a kvalita jeho 
života závisí od uspokojovania všetkých 
jeho potrieb. Zavedenie prepojených 
a koordinovaných služieb, medzi 
ktoré socioterapia jednoznačne patrí, 
predstavuje základnú podmienku pre 
plnohodnotný život seniora v zariadení.                     

PhDr. Lívia Lozsi

Prípady, keď je rozhodnutie ísť do domova dôchodcov výsledkom vzájomného porozume-
nia starého človeka a jeho rodiny, sú výnimočné.
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 Zároveň s touto možností se v 
posledních dvaceti letech propracovávají 
metodiky práce školního psychologa. V 
jeho práci se potkávají prvky individuální 
terapie a diagnostiky se screeningy a 
skupinovými aktivitami. O ty byl hned 
od počátku zájem. Většina školních 
psychologů v počátku prošla fází, kdy jen 
„hasila požáry“ v problémových třídách. 
Později se s třídami začalo pracovat 
preventivně a systematicky. 
 V posledních letech se však stále 
častěji vyskytují skupinové aktivity v 
rámci školy. Možná je to dáno i tím, 
že řada školních psychologů má další 
terapeutickou průpravu orientovanou 
psychodynamicky. Kromě různých 
podpůrných programů mluvíme o malých 
růstových skupinách. Skupinová práce 
umožňuje kromě formativního vlivu 
školního psychologa i vliv ostatních 
členů skupiny formou zpětné vazby a 
emoční podpory. Jedná se navíc o velmi 
intenzivní působení, což skupinová 
dynamika umožňuje. 
 Školní psycholog může sestavit 
skupiny libovolně, dle potřeb školy. Mezi 
nejčastější typy malých růstových skupin 
zahrnujeme: skupiny dětí s poruchami 
chování, skupiny dětí se sníženým 

sebehodnocením, relaxační skupiny, 
skupiny osobnostního rozvoje a skupiny 
peer aktivistů.
 V jistém smyslu slova sem lze zařadit 
skupiny, které školní psycholog realizuje 
pro učitele či rodiče: supervizní skupiny 
učitelů, relaxační skupiny pro učitele, 
sebezkušenostní a edukativní skupiny 
učitelů, debriefing a svépomocné či 
edukativní skupiny rodičů.

Zásady práce s dětmi
 Každá z těchto skupin má svá specifika 
– počet frekventantů, jejich věk, způsob 
vedení i očekávaný efekt. Nabídka škole 
by měla vycházet ze zkušenosti školního 
psychologa, formy jeho odborné přípravy. 
Začínající psycholog by měl své možnosti 
pečlivě zvážit a rozhodně pracovat pod 
supervizí.
 Zaměříme-li se nyní na dětské 
skupiny, jsou důležité následující zásady:
1. Jasný cíl a poslání skupiny (jasný nejen 
pro psychologa, ale i pro frekventanty, 
rodiče a pedagogy).
2. Pečlivý výběr frekventantů skupiny 
(byť školní psycholog pracuje na zakázku 
školy, neměl by výběr podcenit nebo jej 
nechat na někom jiném. Ve skupině by 
neměli být jedinci v jiné terapeutické 

péči, či jinak kontraindikovaní k cíli 
skupiny. Se zařazením do skupiny musí 
souhlasit zákonný zástupce.).
3. Pravidelnost a systematičnost 
setkávání (skupina by se měla dětem 
stát pravidelnou součástí volného času. 
Formou hry, např. bodováním, lze 
zajistit i vysokou účast. Pravidelností se 
podporuje důvěra a pocity bezpečí nutné 
pro efektivitu skupiny. Program by měl 
být promyšlen s cílem posilovat žádoucí 
chování a nechat postupně vyhasínat 
neproduktivní chování. Skupinové 
setkání by mělo odpadat jen ve zcela 
výjimečných situacích.).
4. Obsah skupiny (bude se lišit dle 
zaměření skupiny, ale vždy by měl v sobě 
kombinovat různorodé prvky, střídání 
zábavy a konkrétní korektivní práce, 
dostatek prostoru k vyjádření všech 
frekventantů, bezpečí.).
5. Vnější prezentace skupiny ve škole 
(skupina je často určena selhávajícím 
žákům, proto její prezentování navenek 
nesmí být stigmatizující, participace 
frekventantů na dění ve skupině je 
informace důvěrná. Ve spolupráci se 
skupinou je možné vnější prezentaci 
dohodnout a účastnit se jí. Největší 
problém by mohl vzniknout, pokud by 
skupina byla prezentována jako součást 
represe – za trest.).
6. Etika skupiny (úzce souvisí s 
předchozími body. Skupina by měla žít 
vlastním životem a její obsah by měl do 
značné míry zůstat nepovolaným utajen, 
a to nejen frekventanty, ale i školním 
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Skupiny problémových dětí na škole
Od počátku 90. let se na českých školách objevují první školní 
psychologové. O tuto službu je ohromný zájem, byť financování není 
snadné. Teprve od roku 2005 se podařilo v rámci evropského projektu 
na školách zaměstnat několik desítek psychologů a služba se stala 
dostupnější. 

pokračovanie na str.  4
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psychologem. Samo zařazení dítěte jako 
frekventanta není volné konverzační téma 
ve sborovně.).
 Pro zahájení činnosti jakékoli 
skupiny je ideální doba začátek října. V 
předchozím období se skupina konstituuje 
a je dostatek času na samotnou činnost a 
její efekt. Ukončení jejího fungování je 
dobré naplánovat na konec května, pak 
je možnost efekt skupiny vyhodnocovat a 
učinit další závěry pro následující rok.
 Podle určení skupiny a podle uvážení 
školního psychologa je možné vést 
skupinu jako otevřenou (to jistě přivítá 
škola) či uzavřenou (což zvýší důvěru, 
bezpečí i efekt). Nebývá to obvykle v 
silách školy, ale je rozhodně výhodné, 
když skupinu vedou dva vedoucí, ideálně 
muž a žena. 
 Určení skupiny je limitováno věkem 
frekventantů. Nejmladší dětí – cca 8 – 9 let 
– mohou vstupovat do skupin relaxačních, 
u ostatních skupin je vhodný věk cca 
12 let. Na střední škole lze realizovat 
především skupiny osobnostního rozvoje 
a skupiny peer aktivistů. I konkrétní 
skupiny budou svůj obsah přizpůsobovat 
věku frekventantů.

Vyzkoušený model
 Pro naše sdělení jsme si vybrali skupiny 
dětí s problémy v chování (resocializačně 
etopedické, rES). Chceme přiblížit námi 
dlouhodobě vyzkoušený model takové 
skupiny na základní škole. Hned v úvodu 
však musíme zdůraznit, že oproti jiným 
skupinovým aktivitám, u skupiny rES 
je bezpodmínečně nutné, aby školní 
psycholog měl psychoterapeutické 
vzdělání (sebezkušenost), nejlépe 
psychodynamického směru.
 Skupiny dětí s problémovým 
chováním tvoří nejnáročnější malou 
růstovou skupinu. Je vhodná odděleně 
pro chlapce a pro dívky (6 – 8 dětí), 
koedukovanost se nedoporučuje. 
Ideální věk frekventantů je 13 – 15 let. 
Skupina má náročný cíl, identifikovat 
neproduktivní vzorce chování dětí, 
pracovat na jejich změně resocializací. 
Předpokládá se, že do ní budou vstupovat 
děti s narušeným vnímáním sebe a okolí, 
bez náhledu, bez pozitivních vzorců 
dospělých a predelikventní či delikventní 
historií. Školní psycholog musí využívat 
svých etopedických dovedností. 
 Vzhledem ke složitosti zamýšleného 
efektu je ideální setkávání vícekrát týdně. 
Program je částečně realizován před 
začátkem vyučování, ranním setkáním, 
třeba třikrát týdně. Na ranních setkáních 
se dá efektivně snižovat frustrace, kterou 
si děti přinášejí ze svého soukromí. Je 

to možnost, jak dítě ještě před začátkem 
vyučování stabilizovat. rannímu 
kontaktu není třeba dávat více jak 25 – 
30 minut a může být spojen s rituálem 
ranního společného snídání. Hlavní část 
programu, odpolední skupina, probíhá 
jeden den v týdnu, zhruba 90 minut.
 Na příznivé změně se podílí systém 
odměn a trestů, vhodná je skupinová 
soutěž, bodování aktivit – posilování 
přijatelného, prosociálního a vyhasínání 
nežádoucího (např. agresivního, 
egoistického) jednání. Kontakt dítěte s 
autoritou školního psychologa přináší 
další pozitivní rozměr přínosu skupiny. 
Školní psycholog jej ani nesoudí, ani 
nehodnotí, je schopen mu naslouchat, 
porozumět jeho motivaci a problémům. 
Takto vzniklý terapeutický vztah může 
přinášet efekt i pro doplňující individuální 
terapeutická sezení. Navíc sociální učení 
frekventantů od školního psychologa, 
přebírání postojů i názorů je často silný 
formativní prvek. U této skupiny zvlášť 
podtrhujeme výhodnost toho, že by ji 
vedli dva terapeuti – muž a žena.
 Obsah jednotlivých setkání by měl 
procházet postupnými tematickými 
okruhy. Od fáze seznámení, představení, 
přes fázi sebepoznávací (detekci 
svých problémů v chování ve škole) 
až k sebenáhledu a seberegulaci. Je to 
velký prostor pro kreativitu a uplatnění 
zkušenosti.
 V programu nelze zapomínat také na 
aktivity vedoucí ke zvyšování sebedůvěry 
a sebevědomí frekventantů, byť to zní 
zcela paradoxně. Ve skupině je žádoucí 
využít skupinovou dynamiku. Využívat 
zpětné vazby od samotných frekventantů 
a také emocionální podporu. Stále se 
držíme toho, aby zprostředkovaný 
náhled (i s pomocí druhých frekventantů) 
umožnil změnu chování dítěte.

Možné úskalí
 Práce s touto mládeží přináší řadu 
úskalí. Upozorníme na některé z nich, ale 
v praxi se mohou objevit další. Mohou 
se vyskytnout na straně frekventantů, 
vedoucích či prostředí školy.
 Na straně frekventantů: nízká míra 
empatie členů, což znesnadňuje program;  
fluktuace jednotlivých členů v programu; 
přílišná koheze členů, vzájemné 
posilování patologických vzorců chování 
i mimo skupinu; nenavození důvěrné 
atmosféry alespoň na bazální úrovni, 
znerovnoprávnění členů skupiny; 
nastavení patologických pravidel, podle 
nichž skupina (i skrytě) bude pracovat a 
zneužití informací ze skupiny mimo ni.
 Na straně vedoucího či vedoucích: 

ztráta důvěryhodnosti;  záměna s 
psychoterapií či s represí; ztráta motivace, 
rozčarování, vyhoření a zneužití informací 
ze skupiny mimo ni.
 Na straně školy: nedostatečná podpora 
(i technického rázu); využití skupiny 
jako represivního opatření; zneužívání 
informací a tříštění skupinové práce 
školního psychologa pedagogy.
 Pokud existuje ta možnost, je velmi 
efektivní, když celá skupina vyjede na 
nějaký víkendový pobyt. To, že společně 
tráví delší čas, který se nenarušuje vlivem 
rodiny, se jeví jako výhodné. Skupinový 
víkend však není o odpočinku, ale o 
intenzivní skupinové práci, doplňované 
outdoorovými aktivitami. 
 Ideální jsou výjezdy dva – první v 
době, kdy se skupina začala sžívat a hodí 
se vztahy nyní cíleně narovnávat (zhruba 
přelom října a listopadu), druhý – když 
končí nejefektivnější období činnosti, 
tedy začátkem posledního měsíce 
skupiny (květen), jako kontrola efektivity 
terapeutické práce. Otázkou ovšem je 
financování. 
 V případě této skupiny je vhodná 
věková shoda frekventantů – tedy nemísit 
odlišné ročníky. Zamezí se tak různým 
ostrakismům. Školní rok je vhodnou 
časovou jednotkou, s jeho koncem skončí 
i skupina. V následujícím školním roce se 
sestaví skupina nová.
 V našem krátkém přehledu jsme se 
pokusili přiblížit skupinovou práci na 
škole, kterou vykonává školní psycholog. 
Máme také dobré zkušenosti s vedením 
skupin etopedy. Ti však obvykle působí 
jako externisté. Právě znalost prostředí 
a každodenní přítomnost umožňuje 
školnímu psychologovi efektivní 
skupinovou práci.

PhDr. Richard Braun, Ph.D.
ZŠ Praha – Čimice
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 V prvej polovici 20. storočia sa 
intelektuáli západného sveta spamätávali 
zo šoku z dvoch svetových vojen, 
ktoré mali na väčšinu „vzdelaného a 
civilizovaného“ sveta devastujúci účinok. 
Pýtali sa: Ako je možné, že nastala takáto 
deštrukcia? Ako sa môže zabíjanie stať v 
priebehu pár rokov sociálnou normou? 
Jeden z vplyvných psychológov, J.L. 
Moreno sa zamýšľal nad individuálnou 
patopsychológiou, ktorá sa rozšíri na celý 
sociálny systém a stane sa „normálnou“. 
Ako slovnú hračku vytvoril ku slovu 
psychiatria pojem sociatria. Podľa neho 
posledným a konečným cieľom každej 
psychoterapie musí byť ľudstvo ako 
celok, aby tento „chorý“ celok opakovane 
neprodukoval maladjustovaných 
jednotlivcov. Preto sa  zameriaval na 
interpersonálne vzťahy, diagnostiku 
skupín a terapeutickú prácu so skupinou. 
Je autorom sociometrie a psychodrámy. 
bohužiaľ, sociatrii a konceptu liečby 
spoločnosti, tak, ako ich navrhol, sa 
systematicky nevenoval.
 Od skupinových terapeutických 
foriem práce je len krôčik k pokusom o 
ich aplikáciu pri riešení spoločenských 
problémov a sociálno-patologických 
javov. S facilitovaním veľkých skupín 
experimentoval C. r. rogers, ktorý bol 
napríklad prizvaný k riešeniu konfliktnej 

situácie v severnom Írsku. V práci s 
veľkými skupinami (200 až 600 členov) 
videl obrovský potenciál. Fascinoval 
ho predovšetkým proces transformácie 
z nesúrodej chaotickej a súťaživej 
atmosféry cez konflikt až ku kohéznej 
sebariadiacej skupine bez direktívneho 
zásahu zvonku. Avšak v rámci PCA 
tento spôsob práce nebol systematicky 
testovaný, skúmaný a rozvíjaný. 

...alebo takto!?
 Systematická teoretická práca, bohaté 
praktické skúsenosti a experimentálne 
overovanie spôsobov, ako terapeuticky 
pôsobiť na spoločnosť, prichádzajú z 
procesorientovanej psychológie. Manželia 
Mindellovci pracovali s čoraz väčšími, 
rôznorodejšími a náročnejšími skupinami 
v rôznych častiach sveta. Zbierali 
skúsenosti s rozličnými typmi skupín, 
komunít, organizácií aj vo verejnom 
priestore. Posledných tridsať rokov 
rozvíjajú a teoreticky rozpracovávajú 
koncept transformácie spoločnosti a 
riešenia konfliktov. Analyzujú zjavné aj 
„podprahové“ interakcie v skupinách a 
pomocou konštruktov procesorientovanej 
psychológie sa pokúšajú identifikovať 
faktory, ktoré napomáhajú liečiť konflikt 
a zmierňovať napätie v spoločnosti na 
všetkých úrovniach, od malej organizácie 
až po vzťahy medzi rasami. 
 Významný prínos a potrebu 
psychoterapeutickej (socioterapeutickej) 
práce na úrovni komunity a sociálnych 
systémov potvrdzuje nárast spoločenskej 
objednávky. Postupne vzniká sieť 
inštitútov hlbokej demokracie (Deep 
Democracy Institut, DDI) v Severnej 
Amerike a Európe, ktoré ponúkajú tieto 
intervencie.

Open forum
 Metódu, s ktorou pracujú, nazvali 
otvorené fórum. Otvorené fórum má 
podobu nízko štruktúrovanej diskusie, 
ktorú facilituje skúsený tím facilitátorov. 
Snažia sa porozumieť komunikácii medzi 
účastníkmi, reflektovať verbalizované 
obsahy a „odkryť“ neuvedomenú 
dynamiku a neverbálnu komunikáciu. 
Za liečivé považujú, ak sa u účastníkov 
zvyšuje hlboké sebaporozumenie a 

porozumenie komunikačným partnerom. 
Podľa Mindellovcov je cestou otvorenosť 
k aktuálnemu dianiu tu a teraz v skupine, 
odkrývanie tabu tém, skrytej skupinovej 
dynamiky, porozumenie emóciám, 
skrytým motívom, prežívaniu toho, čo sa 
deje medzi účastníkmi na hlbšej úrovni. 
 Dôsledkom kvalitne facilitovaného 
otvoreného fóra je zvyšovanie schopnosti 
účastníkov posúvať svoje hranice a 
zblížiť sa. Zblíženie v sebe nesie nielen 
liečbu konfliktu a zvýšenie prežívania 
vzájomnosti a celkovej kohézie v skupine, 
ale uvoľňuje aj tvorivý potenciál pri 
hľadaní zdravších a konštruktívnejších 
foriem spolužitia a komunikácie.

Praktické využitie
 bohaté skúsenosti s transformáciou 
konfliktu a ozdravovania verejného 
priestoru prostredníctvom otvoreného 
fóra má napríklad DDI v Zürichu. Max 
Schupbach, dlhoročný spolupracovník 
Arnolda Mindella, a jeho facilitátorský 
tím sú prizývaní k riešeniu napätia do 
organizácií v komerčnom aj neziskovom 
sektore. Pomáhali riešiť konfliktné situácie 
medzi rôznymi záujmovými skupinami v 
jednej z mestských častí Zürichu, v štátnej 
väznici alebo na výročnom mítingu 
komerčnej nadnárodnej korporácie. Ako 
môže prebiehať takéto otvorené fórum, sa 
dočítate napríklad v prípadovej štúdii na 
stránkach IPS.

Otvorené fórum IPS
 V IPS sme sa rozhodli adoptovať 
formu práce otvoreného fóra a aplikovať 
ju všade tam, kde dochádza k sociálnemu 
konfliktu, kde je narušená komunikácia 
a vystupňované napätie v sociálnom 
systéme alebo medzi jednotlivými 
sociálnymi systémami. Pod sociálnym 
systémom chápeme firmy, organizácie, 
obce, mestá a ich časti, politické strany, 
cirkvi a pod. Facilitátori IPS pri svojej 
práci vychádzajú z PCA teórie a opierajú 
sa o humanistickú psychológiu. Pri 
náročných vyjednávaniach, predovšetkým 
v emocionálne vyhrotených situáciách, 
je vhodné využívať služby kvalitných 
facilitátorov so psychoterapeutickým 
výcvikom, ktorí vedia preklenúť 
zablokovanú komunikáciu, vniesť 
do diskusie porozumenie potrieb 
zúčastnených strán a pomáhajú stavať 
mosty pre spoločné stretnutie sa.

Viera Filipová

Ponuku služby Otvorené fórum 
nájdete na stránke 

www.socioterapia.sk/otvorene-forum

otvorené fórum
Existujú možnosti, ako zladiť odlišné záujmy a zlyhania v komunikácii, 
ktoré vedú od malých konfliktov v rámci komunity cez väčšie medzi 
sociálnymi systémami až po nebezpečné ozbrojené strety medzi národmi. 
Cestu, ako terapeuticky pôsobiť na spoločnosť, ponúka otvorené fórum.

Otvorené fórum má podobu nízko štruktú-
rovanej diskusie.
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 Dlhodobo poddimenzovaná sociálna 
práca nedokáže reflektovať potreby 
terénu. Zvyšujúci sa počet rodín v ohrození 
a počet detí v inštitúciách volá po zmene 
filozofie práce s rodinou a po hľadaní 
nových zdrojov a ciest. Aj my, sociálni 
pracovníci neziskovej organizácie Úsmev 
ako dar, máme pri sprevádzaní rodín, 
ktoré sa na nás obrátia o pomoc, veľké 
obmedzenia, preto hľadáme nové cesty 
a ďalšie skryté možnosti. Pred šiestimi 
rokmi sme sa prvýkrát bližšie zoznámili 
s konferenčným modelom práce s 
rodinou pod názvom Family Group 
Conferences, pre ktoré u nás používame 
názov Stretnutia rodinného kruhu (SrK). 
Po  komparácii podmienok a dôkladnom 
štúdiu princípov sme zistili, že tento vo 
svojej podstate staronový spôsob riešenia 
problémov dieťaťa širokou rodinou, je 
odpradávna vlastný i našej kultúre a 
jeho implementácia či obnova môže byť 
jednou z prirodzených ciest, ktoré otvoria 
ďalšie možnosti, ako zužitkovať zdroje 
širokej rodiny a iných blízkych osôb 
dieťaťa v  terénnej práci s rodinami.
 Výsledky Stretnutí rodinného 
kruhu pre prvých 83 rodín, ktoré sme 
takýmto spôsobom v kritickom období 
života sprevádzali, potvrdzujú význam 
a efektívnosť modelu. Je to praktický 
nástroj vytvorenia živého partnerstva 
medzi rodičmi, rodinou, jej sociálnou 
sieťou, komunitou, v ktorej rodina žije, 
a profesionálmi zaangažovanými na 

riešení problémov rodiny tak, aby boli 
zohľadnené a naplnené potreby dieťaťa. 
Zorganizovanie stretnutia rodinného 
kruhu je cesta, ako spojiť širokú rodinu 
a iných dôležitých ľudí, s cieľom urobiť 
potrebné rozhodnutia. riešenia prijaté 
zvnútra rodiny sa javia efektívnejšie v 
porovnaní s tradičným postupom sociálnej 
práce. blízke osoby dieťaťa nezostávajú 
len bezradnými pozorovateľmi vývinu 
udalostí v ohrozenej rodine a následných 
krokov úradov. Vzťah s dieťaťom 
môžu premeniť na niečo konkrétne 
a konštruktívne, čo ich mobilizuje, z 
bezmocnosti robí tvorivú moc na hľadanie 
riešení. Motiváciou je vzťah alebo 
spoločná história s ohrozeným dieťaťom.
 Výsledky výskumov našich 
partnerských organizácií ukazujú, že 
87,5 percenta rodín si prostredníctvom 
SrK dokázalo pripraviť a realizovať 
fungujúci plán na vyriešenie problémovej 
situácie, pričom k jeho úspešnému 
naplneniu potrebovali v priemere len 
20 % profesionálnej asistencie štátnych 
a neštátnych sociálnych služieb. 80% 
úloh dokázali pokryť vlastnými silami, 
zaistili bezpečie dieťaťa a naštartovali 
uzdravujúci proces v rodinnom systéme.
 Naše výsledky zatiaľ zhruba 
kopírujú výstupy skúsenejších kolegov 
z partnerských organizácií. Pre niektoré 
rodiny boli stretnutia rodinného kruhu 
príležitosťou porozumieť súvislostiam 
problému, identifikovať svoje potreby 

a dať ich do súladu s požiadavkami 
sociálneho systému a ponukou svojich 
blízkych. Pre iné bol proces prínosom 
v prelomení izolácie, v obnovení 
komunikácie so širšou rodinou či 
komunitou, v potvrdení vlastnej hodnoty 
v živote svojich detí napriek svojim 
limitom, alebo v posilnení uvedomenia 
si spolupatričnosti k širšej komunite, čím 
získali motiváciu k sebaaktualizácii.

Včasná intervencia
 Model Stretnutí rodinného kruhu 
berie z pliec preťažených sociálnych 
pracovníkov a ďalších zaangažovaných 
profesionálov ťarchu ďalekosiahlych 
rozhodnutí, ktoré musia často urobiť bez 
širšieho a hlbšieho poznania reality života 
dieťaťa a bez postrehnutia špecifík daného 
rodinného systému. Limitovaní časovými, 
finančnými a ďalšími dispozíciami môžu 
len ťažko zabezpečiť všetky kroky 
potrebné na dosiahnutie optimálneho 
riešenia pre každé zverené dieťa. Ľudia, 
ktorí majú s dieťaťom spoločnú históriu, 
s ktorým ich spájajú osobné väzby, sú 
ochotní a mnohí aj skutočne schopní byť 
súčasťou dobrého a bezpečného riešenia 
pre dieťa. Aspekty života rodiny poznajú 
zblízka a vedia dobre identifikovať inak 
skryté riziká v rodinnom systéme, ale 
i potrebné zdroje podpory a vlastný 
potenciál. Sociálny pracovník tak získava 
nielen veľmi promptnú a fundovanú 
sondu do reality života rodiny, ale aj 
jasný obraz o existujúcich zdrojoch, ktoré 
môže pri výkone opatrení sociálnoprávnej 
ochrany pre dieťa efektívne zužitkovať. 
Model je preto účinným nástrojom 
včasnej intervencie.

stretnutia rodinného kruhu
Výskum Ohrozená rodina na Slovensku, ktorým spoločnosť Úsmev ako 
dar v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny analyzuje 
príčiny vyňatia detí z rodiny, opakovane potvrdzuje, že viac ako polovica 
by sa mohla vrátiť domov, ak by sa rodine poskytla adekvátna podpora.
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 Ohrozené dieťa sa v procese prípravy 
a realizácie Stretnutia rodinného kruhu 
dostáva do bezpečného širokého kruhu 
blízkych ľudí. Proces zapojenia čo 
najväčšieho počtu členov širokej rodiny 
a iných  blízkych  osôb a  ich dôsledná 
príprava sú pre úspešné stretnutie 
rozhodujúce. V procese prípravy 
a realizácie SrK sú dva kľúčové 
faktory: rola nezávislého koordinátora 
a zachovanie dôverného času pre 
rodinu počas samotného stretnutia. 
Koordinátor systematicky vyhľadáva 
a osobne pripravuje každého účastníka 
stretnutia. Nie je zaangažovaný na 
výsledku a výstupoch procesu. Jeho 
úlohou je premostiť svet rodiny a svet 
systému. Dostať tieto svety do efektívnej 
komunikácie, spolupráce a vzťahu 
postavenom na vzájomnej úcte. Každý 
člen sociálnej siete dieťaťa sa musí 
v procese cítiť bezpečne, slobodný a 
rešpektovaný aj so svojimi možnosťami 
a limitmi. Je dôležité, aby dostal 
dostatok priestoru porozumieť faktom 
reálnej situácie a existujúceho ohrozenia 
dieťaťa. Musí mať slobodu prijať 
zodpovedné rozhodnutie na základe 
relevantných informácií sám za seba. 
Prácou nezávislého koordinátora získava 
prípadový sociálny pracovník do svojho 
tímu 6 – 12 ľudí ochotných a schopných 
podieľať sa na realizácii komplexného 
riešenia pre dieťa.

Jeden príklad za všetky
 Simonka, Silvinka a Sára sú tri 
dievčatá, ktorých mama je dlhodobo vo 
výkone trestu. Od obyvateľov bytovky, kde 
bývali, mali sociálni pracovníci anonymné 

podnety, ktoré naznačovali zanedbávanie 
starostlivosti zo strany otca. Opakovane 
boli hlásené rušenie domového poriadku 
a nerešpektovanie nočného pokoja. Pri 
pravidelných šetreniach v rodine sa však 
nepreukázalo zanedbanie starostlivosti 
ani iné závažnejšie problémy. Sociálny 
pracovník, ktorý mal na úrade rodinu v 
evidencii, chcel identifikovať prípadné 
ohrozenie detí, preto dal podnet na 
Stretnutie rodinného kruhu.  
 Terénny sociálny pracovník z Úsmev 
ako dar poveril zorganizovaním SrK 
nezávislého koordinátora, ktorý vyhľadal 
a nakontaktoval členov rodiny a jej 
sociálnej siete. Už v procese prípravy 
členovia rodiny a rodinní priatelia 
identifikovali závažné ohrozenia pre 
deti vzhľadom k nadmernému užívaniu 
a distribúcii návykových látok zo strany 
otca a ďalších cudzích osôb, ktoré sa 
v domácnosti pravidelne aj dlhodobo 
zdržiavali. Situácia v rodine nedovoľovala 
zotrvaniu detí v danom prostredí, starať sa 
o ne by psychicky ani fyzicky nezvládla 
ani stará mama. Po pripravovanom 
nástupe otca na 3-mesačný výkon 
trestu deťom hrozilo vyňatie z rodiny a 
umiestnenie do ústavnej starostlivosti.
 Proces vyhľadávania a sieťovania 
rodinnej siete osôb blízkych deťom 
nezávislým koordinátorom vyústil do 
uskutočnenia Stretnutia rodinného kruhu. 
Po mesačnej príprave sa v kuchyni tejto 
rodiny zišlo 11 ľudí –  širšia rodina, rodinní 
priatelia a zaangažovaní profesionáli. 
Ako tím pracovali na kľúčovej otázke: 
Ako zabezpečiť bezpečný domov pre 
Simonku, Silvinku a Sárku? Spoločne 
vytvorili plán riešenia, ktorým sa predišlo 
umiestneniu troch detí do ústavnej 
starostlivosti a iniciovalo otca detí k 
nástupu na liečenie závislostí. Dievčatá 
prvýkrát stretli širšiu rodinu a našli v 
nej v krátkom čase láskyplné fungujúce 
rodinné zázemie. SrK prinieslo viacero 
silných momentov a potvrdilo silu 
rodinných väzieb – napríklad otec 
otca detí pred rokmi prerušil so synom 
kontakty, dokonca ani nevedel, že sa stal 
dedom. Mal svoje dôvody odmlčať sa 
(sprenevera majetku synom, opakované 
krádeže), ale rovnako mal aj motiváciu 
a príležitosť vrátiť sa do života svojich 
blízkych, vytvoriť bezpečné zázemie 
pre deti a byť inšpiráciou potrebných 
zmien v osobnom živote svojho syna. 
Všetky následné kroky plánu z SrK od 
predaja bytu v petržalskom „drogovom 
brlohu” cez kompletné zabezpečenie 
detí a potrebné zachovanie významných 
vzťahových väzieb detí so starými 

mamami a inými blízkymi osobami, až 
po spoločné budovanie domčeka otca so 
synom, aby bola mladá krehká rodinka 
po návrate z liečenia a výkonu trestu „na 
očiach“, by nemohol pri najlepšej vôli 
zrealizovať ani ten najkompetentnejší, 
najprofesionálnejší a najmotivovanejší 
profesionálny sociálny pracovník.

Inšpirácia i sila
 Po 20 mesiacoch od uskutočnenia 
SrK, počas ktorých je kompetentný 
sociálny pracovník ÚPSVAr priebežne 
informovaný o realizovaných krokoch 
plánu, môžeme konštatovať, že plán 
rodiny sa napĺňa, dcérky žijú s otcom 
v bezpečnom „chránenom“ prostredí 
u príbuzných, majú udržiavaný a 
podporovaný pravidelný kontakt so 
všetkými blízkymi osobami, vzťahy 
v rodine sú revitalizované, rodina je 
stabilizovaná a dlhodobo podporovaná 
vzniknutým podporným tímom. Nedá 
sa povedať, že už nemajú čo riešiť a 
že všetky medzigeneračné problémy 
zmizli, ale systém rodiny je posilnený a 
vie, ako prípadné narušenie rovnováhy 
vybalansovať a cez vytvorené partnerské 
vzťahy si včas pýtať potrebnú pomoc.
 Tak, ako v mnohých iných, aj v tomto 
prípade bola široká rodina nezastupiteľná. 
Nie je v našich možnostiach vyskladať 
taký komplexný materiálno-technicko-
-sociálno-psychologický servis pre 
rodiny, ktorým sa život vymkol z rúk, 
nemáme ani silu byť pre nich inšpiráciou 
a motiváciou na nový štart, ani kapacitu 
byť pri nich niekoľko mesiacov či rokov, 
kým sa krok za krokom dostanú k cieľu 
a obnovia rovnováhu. To je výsada a 
dar rodiny a blízkych, ktorí sú súčasťou 
ich sveta. Za dva roky urobil otec troch 
dievčat s podporou a pod „dohľadom“ 
svojich blízkych taký progres, aký by sme 
našimi „profesionálnymi“ možnosťami 
určite nedosiahli. Vždy, keď ideme 
okolo spoločného dvora troch generácií, 
zastavíme sa pre povzbudenie do ďalšej 
mravčej práce, ktorá nás s inými čaká a 
pre akési osvieženie si rozhodnutia dať 
pred našou profesionálnou intervenciou 
najskôr priestor rodine, aby prejavila, čo 
v nej je. A potom iba doplniť, čo naozaj 
treba. Takto to funguje, nie naopak.
 Samozrejme, nič nie je univerzálne, 
ani Stretnutia rodinného kruhu nie sú 
všeliek. Ale je to dobrá a autentická cesta, 
ako začať a ako veľa získať, najmä pre 
dieťa a jeho rodinu. 

Monika Miklošková, spolupracovník
spoločnosti Úsmev ako dar

mikloskovamonika@gmail.com
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Stretnutia rodinného kruhu sú cestou, ako 
veľa získať pre všetkých.
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ako to vidím ja
Pred časom uzrela svetlo sveta publikácia Socioterapia z pera Lívie 
Lozsi a kolektívu autorov. Vzbudila záujem aj diskusiu. Tu prinášame 
úryvky dvoch recenzií knihy od ľudí, z ktorých sa každý v profesijnom 
živote venuje inej oblasti.

Kvôli priestoru publikujeme iba úryvky 
recenzií. Ich plné originálne znenie 
spolu s ďalšími recenziami nájdete na  
www.socioterapia.sk. recenziu od 
prof. PhDr. Jana Vymětala si môžete 
prečítať v magazíne Psychologie dnes.

 Publikácia je určená slovenskému 
čitateľovi ako prvá komplexná publikácia, 
prinášajúca informácie o koncepcii 
socioterapie  -  vedného a študijného odboru 
a súčasne profesie s ambíciou uplatnenia v 
odboroch zdravotníctva, sociálnej práce, 
v personálnej práci so zamestnancami v 
organizáciách. Publikácia je teoreticky 
ucelená: východiskom je rogersov 
prístup zameraný na človeka, čiastočne aj 
systemický prístup. 
 Vzhľadom na ambície autorov 
etablovať na Slovensku nový odbor a 
včleniť ho do už existujúcej množiny 
pomáhajúcich profesií sme venovali 
pozornosť téme prvej kapitoly  – určeniu 
identity odboru. 
 V úvode sa jeho vznik odôvodňuje 
potrebou sociálnej inklúzie ľudí, ktorí 
sú vylúčení z účasti na spoločnosti. 
Autor mapuje neostré hranice medzi 
troma odbornými disciplínami: sociálnou 
prácou, socioterapiou a psychoterapiou. 
 Určenie novej odbornej disciplíny a 
vednej oblasti si vyžaduje stanoviť znaky, 
v ktorých sa bude odlišovať od susedných 
disciplín. Tu však nastáva problém: 
autorom uvedené znaky nie sú špecifické 
pre socioterapiu, pretože sú aj znakmi jej 
„susedov“: poradenskej sociálnej práce či 
poradenskej psychológie, psychoterapie, 
špeciálnej a liečebnej pedagogiky, 

koučingu či pastoračnej práce. 
 Určitá nejasnosť sa vyskytuje aj v 
odlíšení, kde prestáva psychoterapia a 
začína socioterapia. Deliace kritérium 
„vnútorného sveta“ jedinca a „vonkajšieho 
sveta“ jeho sociálnych vzťahov 
nepovažujeme za vhodné, pretože 
„vnútorný“ a „vonkajší“ svet jedinca 
tvorí jednotu (napríklad daseinsanalýza 
pracuje s klientovým dominantným 
vzťahom k svetu, ktorý sa prejavuje v 
telesných symptómoch psychického 
či psychosomatického ochorenia), 
psychoterapiu nie je možné obmedzovať 
na „vnútorný svet“ – obsahuje aj prácu so 
skupinovou dynamikou, aj terapeutickú 
komunitu ako metódu i organizačnú 
formu. 
 Predloženú publikáciu možno 
odporučiť ako východisko pre diskusiu. 
Sme presvedčení o tom, že problematiku 
určenia socioterapie ako samostatného 
vedného a pracovného odboru je potrebné 
otvoriť v rámci širokej diskusie medzi 
odborníkmi pomáhajúcich profesií, a to 
najmä preto, že sa dotýka ich vzdelávania, 
systemizovaných pracovných miest 
a pracovných kompetencií v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych služieb. 

PaedDr. Libor Klenovský, PhD. 
vysokoškolský pedagóg 

krátené

 Čítanie novej knižky Socioterapia od 
Lívie Lozsi a kolektívu autorov vydanej 
ASP nebolo jednoduché. Musela som 
odbiehať za plačúcim dieťaťom a zároveň  
som sa „vrátila“ do univerzitných čias.
Musím sa priznať, že niektoré defínície 
presahujúce tri riadky som čítala aj 
viackrát. Napriek môjmu slabšiemu 
nadšeniu pre teóriu považujem prvú časť 
knihy za základňu pre ďalšie časti.
 Nakoľko pôsobím v komerčnej 
spoločnosti na útvare ľudských zdrojov, 
v rámci druhej kapitoly som sa tešila 
hlavne na časť Socioterapia v organizácií. 
Zaujalo ma zapracovanie socioterapie 
do Employee Assistance Programu, 
programu ponúkaného firmami pre 
zamestnancov ako benefit. Zamestnanci 
tak získavajú podporu pri riešení ich 
osobných problémov, konfliktov v práci 
a pod., ktoré majú neodškriepiteľný efekt 
na pracovný výkon. 
 Pri čítaní som však nenadobudla 
dojem plynulej nadväznosti niektorých 
podkapitol navzájom a rušivo na mňa 
pôsobilo množstvo citátov „na sebe“. 
Téma zaujímavá, ale pre mňa by bola 
atraktívnejšia, ak by bola písaná iným 
štýlom (nie ako učebnica). Taktiež by som 
obsah niektorých podkapitol zostručnila 
alebo spojila a naopak zvážila miesto toho 
zaradenie možných ďalších tém.
 Ďalšie kapitoly sú síce stručné, 
ale nabité podstatnými a prakticky 
orientovanými informáciami – ako vyzerá 
vzdelávanie v socioterapii na Slovensku a 
ucelený prehľad o situácií v tejto oblasti v 
krajinách EÚ.
 Oceňujem prehľadne spracovaný 
výkladový slovník na záver publikácie.
 Páči sa mi, že napriek tomu, že 
jednotlivé kapitoly sú písané rôznymi 
autormi, kniha vyznieva ako celok, nesie 
sa v duchu „MY“ a nechala vo mne dojem, 
že je napísaná ľuďmi nadšenými pre 
socioterapiu, ktorí chcú sprostredkovať 
informácie ďalej a šíriť osvetu na tomto 
poli.                                  Jana Gereková

pôsobí v oblasti ľudských zdrojov
krátené
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výchova a vzdelávanie

Môže sa profesia vychovávateľstvo plnohodnotne podieľať aj na 
socioterapeutickej starostlivosti o klientov? Odpoveď si žiada rozmeniť 
na drobné viaceré otázky.
 Prvou je otázka, či naša legislatíva 
počíta s profesiou vychovávateľ aj v 
zariadeniach, kde sú klienti odkázaní aj 
na psychoterapiu a socioterapiu. Význam 
výchovy je dostatočne zohľadnený v 
zákone 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách, v ktorom je vychovávateľ 
vymenovaný medzi odbornými 
zamestnancami sociálnych služieb. 
Pravda, nie je vychovávateľstvo ako 
vychovávateľstvo. Je zamerané rozlične aj 
podľa toho, v rámci akého pedagogického 
odboru sa študuje.
 Podľa zákona 437/2009 Z.z. sa 
napríklad profesia vychovávateľstvo pre 
osoby vyžadujúce osobitnú starostlivosť 
v súčasnosti študuje v rámci odboru 
špeciálna pedagogika. A je to práve 
špeciálna pedagogika, ktorá je v zákone 
448/2008 Z.z. uvedená medzi základnými 
odbormi, prostredníctvom ktorých 
sa uskutočňuje sociálna terapia aj v 
zariadeniach typu podporného bývania.

Rozdiely existujú
 Druhou otázkou je, či 
vychovávateľstvo ako profesia môže 
participovať nielen na sociálnej terapii 
detí a mládeže, ale aj na sociálnej terapii 
dospelých. Odpoveď závisí od toho, či sa 
vychádza zo staršej koncepcie tradičného 

vychovávateľstva, alebo či sa na túto 
profesiu pozerá ako na novú modernú 
edukačnú disciplínu. V tradične chápanej 
výchove sa takmer nerozlišuje medzi 
výchovou a vzdelávaním. Potvrdzuje to 
aj zjednodušene chápaná téza „o jednote 
výchovy a vzdelávania“. V dôsledku tohto 
zjednodušenia sa veľmi často stáva, že aj 
keď sa hovorí o výchovnom pôsobení, 
to, čo sa prakticky deje, je prevažne 
vzdelávanie. Platí to aj o terapeutickej 
reedukácii, keď sa chápe jednostranne len 
ako prevzdelávanie.
 Hoci každé výchovné pôsobenie 
sa uskutočňuje prostredníctvom 
vzdelávacích informácií, vzdelávacie 
informácie v podobe vedomostí alebo 
znalostí o tom, ako sa správne správať v 
rozličných životných situáciách, samé o 
sebe nevyčerpávajú podstatu výchovného 
procesu. Nie každý, kto vie, ako sa 
žiaduco správať, sa tak správať aj chce.
 Podľa viacerých autorov, napr. 
Ďuriča (1991), je vzdelávanie proces 
vyzbrojovania jednotlivca predovšetkým 
výkonovými danosťami, kým výchova 
rozvíja jeho vzťahové danosti, ktoré sa 
môžu prejavovať napr. v jeho potrebách, 
postojoch, motívoch, presvedčeniach, 
zvykoch, návykoch, záujmoch, emóciách, 
vôľových a charakterových vlastnostiach. 

Podľa toho možno zjednodušene povedať, 
že vychovávať klienta znamená utvárať u 
neho nielen uvedomený, ale aj uvedomelý 
vzťah k jestvujúcim spoločenským 
hodnotám a normám. Z toho vyplýva, 
že kým vzdelávanie je predovšetkým 
výkonotvorný proces, výchova je 
preferentne vzťahotvorný proces. Oba 
procesy spolu súvisia, lebo žiaden výkon 
nejestvuje bez vzťahu, ale nemožno ich 
stotožňovať, lebo vzťah možno utvárať aj 
mimo výkonu. Príkladom sú protimorálne 
rozhodnutia človeka, ktoré existujú 
iba na úrovni prežívaného správania. 
Spravidla totiž každému nemorálnemu 
konaniu predchádza rozhodnutie v rovine 
prežívania.

Aj dospelí sa dajú vychovávať
 Tým sa dostávame aj k odpovedi 
na otázku o možnostiach výchovy 
dospelých. Vzťahotvorne chápaná 
koncepcia výchovy mení aj niektoré 
doteraz pretrvávajúce nesprávne náhľady 
v tejto oblasti. V minulosti sa napr. 
predpokladalo, že výchova sa môže 
optimálne uplatňovať iba v mladších 
vekových obdobiach človeka, najmä v 
predškolskom veku, v puberte, už menej 
v adolescencii a hovoriť o výchove 
dospelých ľudí sa vari ani nepatrilo. 
Žiaľ, dodnes pretrváva téza, že dospelý je 
vzdelávateľný, ale nie vychovateľný.
 Ak je však podstatou výchovy ako 
vzťahotvorného procesu utváranie 
takých osobnostných kvalít, akými sú 
postoje, motívy, presvedčenia, hodnotové 
orientácie a pod., potom život ukazuje, že 
vzťahotvorné kvality človek nielen mení, 
ale aj nanovo utvára aj v zrelej dospelosti 
a dokonca aj v neskorej starobe. Vyššie 
spomínaná téza teda neplatí a tendencie 
redukovať výchovné procesy len na 
najmladšie vekové obdobia sú vážnym 
omylom.

Dva nie sú tri
 Ďalšou osobitosťou tradične chápanej 
výchovy je, že svoje pôsobenie spravidla 
redukuje len na dva články. Prvým je jav, 
čiže prejavené problémové správanie, 
napr. keď klient príde domov v opitom 
stave alebo keď nespolupracuje pri 
domácich prácach, druhým sú normy, 
ktorými by sa toto správanie malo riadiť. 
V tomto prípade normy domáceho 
poriadku. Takýto dvojčlánkový prístup 

pokračovanie na str.  10
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podiel výchovy na terapii 
Sociálnych vzťahov 

Tendencie redukovať výchovné procesy len na najmladšie vekové obdobia sú omylom.
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je však neúplný a povrchný. Podobá sa 
skôr praktikám predvedeckej medicíny, 
keď stredobodom pozornosti bolo to, čo 
vystupovalo na povrch, teda jav, napr. 
horúčka, a nie jeho podstata, teda chorobné 
procesy, ktoré horúčku podmieňovali.
 Aj výchova orientovaná na 
vzťahotvorné procesy vychádza z  dvoch 
článkov, t.j. konkrétneho problémového 
správania a príslušnej normy ako 
regulátora tohto správania. Nezostáva však 
len pri týchto dvoch článkoch, orientuje 
sa aj na analýzu tretieho článku, ktorými 
sú psychické mechanizmy podmieňujúce 
problémové správanie klienta. Aj tu sa 
neraz ukazuje, že príčinou problémového, 
poruchového či subnormného správania 
môžu byť aj deformované vzťahotvorné 
kvality v podobe porušených postojov, 
záujmov, presvedčení, povahových či 
charakterových vlastností. Z načrtnutého 
vyplýva, že vzťahotvorné kvality môžu 
mať nielen výchovne problémovú, 
ale i patologickú podobu. Spravidla 
sa vyskytujú ako hraničné vzťahy v 
plynulom prechode medzi normou a 
subnormou. Ako také sú predmetom 
nielen výchovnej, ale aj terapeutickej 
starostlivosti o klienta.
 Otázkou je, ako sa to deje. Podľa Hartla 
a Hartlovej (2004) sa psychoterapia a 
socioterapia uskutočňujú prostredníctvom 
slova v jeho rozlične modifikovaných 
prejavoch, ale aj vhodnou modifikáciou 
sociálneho prostredia. S podobnými 
prostriedkami v podobe metód 
výchovného pôsobenia sa stretávame aj 
pri modifikovaní vzťahotvorných kvalít. 
Podľa Ďuriča (1991) k nim patria najmä 
metóda objasňovania (klarifikácia), 
presvedčovania (persuázia), príkladovania 
(exemplifikácia), cvičenia (exercitácia) a 
ďalšie. 

Pretavenie do praxe
 Vychádzajúc z uvedeného sa pokúsime 
aspoň načrtnúť, ako sa dá orientovaním sa 
na utváranie a pretváranie vzťahotvorných 
kvalít participovať aj na terapii klientov, 
napr. v zariadeniach podporného bývania. 
Keďže starostlivosť o klientov v týchto 
zariadeniach je založená na partnerskom 
vzťahu a základným prostriedkom 
vzájomnej interakcie partnerov je dialóg, 
budeme sa v tomto príspevku orientovať 
predovšetkým na dialogické metódy.
 Do popredia vystupuje najmä 
uplatňovanie metódy klarifikácie. Aj 
pri aplikovaní tejto metódy sa ukazuje 
rozdiel medzi jej výchovne tradičným, 
prevažne vzdelávacím a novším, 
preferentne edukačne vzťahotvorným 
procesom. Kým v prvom prípade je 

cieľom tejto metódy, aby klient pochopil, 
čo sa od neho žiada, v druhom prípade 
ide o to, aby nielen pochopil, ale aj uznal 
oprávnenosť danej požiadavky. Inými 
slovami, kým v prvom prípade ide o 
utváranie postoja, ale založeného iba na 
vedomosti (vzdelávací proces), v druhom 
prípade ide o postoj založený na vzťahu, 
t.j. uznaní oprávnenosti požiadavky 
(výchovný proces). Je to dôležitý rozdiel, 
pretože postoj vyplývajúci z poznania 
môže byť z hľadiska požadovaného 
správania indiferentný, vzťahotvorne 
utvorený postoj vždy motivuje klienta.

Istota verzus uistenie
 Ešte významnejšou metódou je 
persuázia. Aj pri nej je rozdiel, či sa 
realizuje preferentne vzdelávacou alebo 
preferentne vzťahotvorne aplikovanou 
výchovou. V prvom prípade sa 
presvedčovanie realizuje poskytovaním 
poznatkových argumentov v zmysle 
zásady čím viac, tým lepšie. Zabúda sa, že 
takýto proces nie je presvedčovaním, ale 
redukuje sa iba na komparačnú metódu v 
podobe overovania. Zatiaľ čo na základe 
komparačného overovania spravidla u 
klienta vzniká istota, presvedčovanie 
je procesom uisťovania sa klienta o 
pravdepodobnej existencii niečoho. Aj 
keď pre terapeutické ovplyvnenie klienta 
má väčší význam istota než uisťovanie, 
v živote si klient nemôže všetko overiť, 
často sa musí uspokojiť len s uisťovaním 
(presvedčovaním). Pritom platí, čím je 
uisťovanie väčšie, tým viac sa blíži k 
istote, hoci samé osebe nie je istotou.
 Medzi overenými poznatkami a 
uisťovacím presvedčením sú však 
nielen z výchovného, ale aj z edukačne 
terapeutického hľadiska ďalšie rozdiely. 
Poznatky môžu napr. existovať a 
pretrvávať aj nezávisle od ich tvorcu 
alebo nositeľa (sú akoby nesmrteľné). 
Uisťovanie je však vzťahotvorná 

kvalita, ktorá sa vždy viaže na konkrétne 
indivíduum (s ním vzniká, pretrváva 
aj zomiera). Časté nedorozumenia v 
tejto oblasti sú podmienené tým, že 
pojmy presvedčovanie a overovanie 
sa zamieňajú, chápu sa ako synonymá. 
(Grác, 1988)
 Zhrňujúc možno povedať, že 
presvedčovanie ako vzťahotvorná 
kvalita vzniká na základe uisťovania sa 
klienta o správnosti alebo pravdivosti 
niečoho vtedy, keď nie sú poruke všetky 
overovacie argumenty. V uisťovacom 
procese zohrávajú rozhodujúcu úlohu 
najmä hodnotové argumenty. Klient je 
presvedčený o platnosti niečoho, keď 
jeho uistenie súvisí s hodnotou, ktorú 
osobne vyznáva. Úlohou terapeuta je tieto 
hodnoty objavovať.
 Žijeme v dobe, keď sú poruchy 
či úchylky v existujúcich sociálnych 
vzťahoch také rozsiahle, až miestami 
nadobúdajú pandemický charakter. Pri 
ich riešení zohráva významnú úlohu 
nielen psychoterapia a socioterapia, ale aj 
edukácia ako disciplína, ktorej predmetom 
je modifikácia a utváranie vzťahu. Je 
nemysliteľné, aby sa táto novovznikajúca 
edukačná disciplína náležite nevyužívala 
aj pri liečbe patologicky sa prejavujúcich 
medziľudských vzťahov. Edukoterapia je 
vhodnou a zmysluplnou cestou liečby.

Ján Grác, jr.

Autor je odborný pracovník sociálnych 
služieb v zariadeniach podporného bývania 
Nová nádej a istota, pracuje s dospelými 
klientmi po ťažkých duševných postihnutiach, 
ktorí sú odkázaní na sociálno-terapeutickú 
starostlivosť, aby sa mohli zaradiť do 
normálneho života. Má dlhoročné skúsenosti 
aj ako vychovávateľ v práci s deťmi a mládežou 
s rozličnou úrovňou psychického postihnutia. 

Použitá literatúra
Ďurič, L. a kol. (1991). Pedagogická psychológia. 
(druhé zrevidované vydanie). bratislava, Jaspis.
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slovník. Praha, Portál.

Fo
to

 M
ar

iá
n 

Kr
ál

ov
ič



SOCIOTErAPIA

11

poviedka zo života

mu z brloha

 Mu sa vrátil do brloha. Položil si 
hlavu na laby a ležal. Cítil sa pod psa, ale 
nevedel, či je pes, potkan alebo voľačo 
úplne iné. Málokedy už vychádzal zo 
svojho brlohu. Nebol ešte starý. Väčšinou 
len tak ležal a nerobil nič. Niekedy 
rozmýšľal o minulosti alebo sníval o 
tom, čo bude, ale čím ďalej, tým menej. 
Najradšej ležal a spal. Veľmi rád spal. 
Keby mu to telo dovolilo, prespal by celé 
dni, ale veľmi sa spolu nekamarátili, tak 
mu robilo niekedy napriek a on nespal 
celé noci. Vtedy sa veľmi hneval. Obrať 
ho ešte aj o to posledné!
 Zo svojho brlohu už vyliezal len 
zriedka. Zvykol si tu, zariadil sa. bolo 
mu tu teplo, navláčil si sem zopár vecí, 
ktoré mu brloh viac zútulňovali. Nebolo 
ich veľa. Neznášal preplnené brlohy 
ostatných na okolí, zbytočnosti mu vadili, 
opovrhoval nimi.
 Dnes naňho zase vykrikovali. 
 „Daj mu, daj Mu ešte!“ kričali naňho 
a ani nevedeli, že vlastne ako jediní ho po 
dlhom čase oslovili menom. 
 To meno si vybral sám, práve kvôli 
nim. Nevolal sa Mu odjakživa, ale na 
svoje pôvodné meno sa už ani nepamätal. 

Nepamätal si to a už si aj zvykol.
 Mu ležal a sníval. Opäť ten svoj sen z 
poslednej noci. 
 Sedel len tak v lese pri potoku, ale 
takom čistom a takom výdatnom, že by 
sa dal nazvať aj riečkou, hoci bol sotva 
meter široký. Celé koryto bolo vysypané 
hrubým pieskom či skôr jemným štrkom. 
Ako chcete. Sedel a len tak sa pozeral. 
Zrazu pri ceste zastal Človek na motorke. 
bol oblečený v športovej kombinéze. 
 Prišiel k nemu a povedal: „Postavíme 
priehradu.“ 
 A už aj začali. Mu mu pomáhal zo 
všetkých síl, človek sa zdal príjemný, 
sebaistý, bolo jasné, že tá priehrada alebo 
skôr hrádza tam musí byť. bolo dôležité 
zahatať potok. Pomáhal zo všetkých 
síl, obaja rukami nahŕňali blato, štrk a 
kamene. 
 A naozaj. Práca sa im podarila. Potok 
zahatali a vtedy zmizol. Zmizol, voda 
sa stratila, zmizla v tých pohyblivých 
pieskoch naokolo a vynorila sa niekde 
bokom. Priehrada zostala suchá, pustá 
a zbytočná. Už nemala čomu brániť, 
nemala čo zahatať. Človek sa postavil, 
podišiel ku svojej motorke Kawasaki a 

povedal: „Tak ja už idem ďalej.“ Vyzeral 
spokojný a sebaistý.
 Mu mal ešte jeden sen. Len teraz, pred 
chvíľou ho dosníval. Tento bol teplejší, 
oveľa teplejší. Aj tam bola voda, ale nie 
taká studená. bolo tam celé more teplej 
vody. Niekde na juhu, biele domy. A bolo 
tam veľa jedla a toľko ľudí, priateľov, 
že im nestačila jedna miestnosť, museli 
zháňať ďalšiu a ďalšiu a stále väčšiu, aby 
sa všetci pomestili. Domáci sa im snažil 
vyhovieť, dokonca navrhovali nejakú 
miestnu telocvičňu a jedla dosť pre 
všetkých a na pitie dobré, sladké víno a 
dozreté marhule.
 Mu ešte chvíľu sníval, ale po chvíli 
sa úplne prebudil a sen stratil svoje 
omamné čaro pravdy. Stal sa obyčajnou 
spomienkou na niečo, čo sa stalo dávno, 
tak dávno, že už tomu sám neveril. A 
spomínať veľmi nechcel. Zase by niekto 
povedal: „Čo mu šibe?“ raz, nebolo to 
až tak dávno, niekedy tejto zimy, sa Mu 
vybral do hôr. Vysoko, bol tam sneh. 
Pamätal si na jeden starý brloh, ktorý tam 
niekedy mal. Našiel svoj starý brloh a 
ľahol si doň. Sám nevedel prečo...

Jozef Višňovský
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 Dve pozvánky
Pomoc pri poruchách učenia a správania

V anglickom Inštitúte neurofyziologickej 
psychológie (The Institute for Neuro-
Physiological Psychology – INPP) sa 
už viac ako štyridsať rokov venujú 
neuromotorickej nezrelosti. Skúmajú 
jej príčiny a dôsledky na fungovanie 
človeka.
 Klinický výskum ukazuje, že 
neuromotorické dozrievanie býva 
často blokované pretrvávajúcimi 
novorodeneckými reflexami. Tie a 
nerozvinuté zrelé posturálne reflexy 
narúšajú efektívne fungovanie 
centrálneho nervového systému. 
Senzorický systém nepresne odráža 
realitu, skresľuje vnemy, prispieva 
k oneskorenému alebo chaotickému 

spracovaniu podnetov. Ovplyvnený je 
aj motorický systém, ktorý je veľakrát 
neschopný presne vykonať zamýšľaný 
zámer, čo spôsobuje nízku úroveň 
senzomotorickej koordinácie, narušenie 
jemnej a hrubej motoriky až dyspraxiu. 
V mnohých štúdiách sa potvrdila 
významná korelácia medzi narušeným 
vývinom reflexov a poruchami učenia, 
správania, narušenou komunikačnou 
schopnosťou, poruchami autistického 
spektra, úzkostnými poruchami či 
poruchami pozornosti.
 Ako si s nimi poradiť? Ako ich 
zmierniť či úplne odstrániť? Zistíte 
na kurzoch, ktoré organizuje Inštitút 
psychoterapie a socioterapie.

 Jednodňový tréningový kurz 
zameraný na používanie metodiky 
Hodnotenie neuromotorickej zrelosti pre 
učenie (Vývinový skríningový test INPP 
a Školský intervenčný program) a na 
implementáciu INPP testov a programu 
do škôl a podobných zariadení sa koná 
5. novembra 2013 vo Zvolene. Naučíte 
sa administrovať skríningové testy 
neuromotorickej úrovne, realizovať 
korektívny cvičebný program a získate 
online prístup k tréningovým video 
materiálom INPP.
 INPP školský intervenčný program 
je určený na použitie v zariadeniach v 
oblasti vzdelávania a výchovy. Tento 
kurz je zostavený primárne pre 
učiteľov, špeciálnych pedagógov,  
vychovávateľov a školských 
psychológov.

Jednodňový kurz 

INPP ŠKOLSKý 
INTeRVeNČNý 

pROGRam

Viac informácií o kurzoch a prihlášky nájdete na 
stránke www.socioterapia.sk. 

Ročný kurz
INpp TERapIa 

NeUROMOTORIcKeJ 
NeZReLOSTI

 Už aj na Slovensku a v Česku otvárame 
ročný kurz pre INPP certifikovaných 
odborníkov, ktorí sa naučia ako INNP 
terapiou pomáhať pri špecifických 
vývinových poruchách učenia a správania 
a úzkostných poruchách, ktoré súvisia s 
narušeným vývinom reflexov. 
 Na kurze v školskom roku 2014/15 
sa naučíte rozoznávať príznaky a 
dôsledky narušeného vývinu reflexov, 
diagnostikovať neuromotorické ťažkosti 
podmienené pretrvávaním primitívnych 
reflexov, interpretovať výsledky testov, 
vytvoriť individuálny terapeutický 
program, aplikovať ho, sledovať a 
vyhodnocovať jeho úspešnosť. 


