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PREDSLOV 
 
 
 

Vážení priatelia, milí kolegovia ! 

 

Problematika trávenia voľného času zamestnáva odborníkov mnohých a nie len pedagogických 

profesií. Voľný čas možno vnímať ako príležitosť i ohrozenie. Príležitosť pre rozvoj, rast, relax, 

zábavu i oddych. Príležitosť vymeniť formálne a štruktúrované prostredie školy či zamestnania 

za neformálne a spontánne prežívanie a žitie. Voľný čas však neznamená automaticky lepšiu 

kvalitu života. Pre množstvo detí predstavuje voľný čas ohrozenie ich ďalšieho mravného 

a psychického vývinu, v lepšom prípade len nudu. No práve nuda je podhubím vzniku 

patologických spoločenských javov. Jednou z možností ako čeliť nude a predchádzať patológii 

predstavuje práve ponuka nízkoprahových a záujmových centier. Venujú sa aj tým deťom, ktoré 

sú v prostredí „štandardných“ zariadení pre voľný čas vnímané ako problémové, nestabilné, alebo 

jednoducho neprispôsobivé. Práve nízkoprahové a záujmové centrá, lepšie povedané nadšenci 

a veční idealisti v nich menia ohrozenia na príležitosti. Ním bola venovaná naša konferencia.  

Veríme, že v zborníku z nej nájdete množstvo zaujímavých a prospešných informácií. Je 

zostavený z vedeckých poznatkov výskumných pracovníkov ako aj praktických skúseností 

profesionálov z praxe.  

Prajeme Vám príjemné čítanie ! 

 

Editori 
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AKADEMICKO - PRAKTICKÉ DISKURZY VO ĽNÉHO ČASU 
 

Ivan Lukšík 

 

 

The paper provides insight into the concept of leisure with the help of several academic and 

practical discourses. The study is focused on particular discourses of pathology – cultivation and 

free self-expression – culture. We believe that low-threshold centers bring to this debate another 

valuable discourse: between openness and safety. 

 

 

Keď si kladieme otázku čo je voľný čas môžeme si odpovedať aj tak, že voľný čas je to, resp. 

taký, ako ňom hovoríme, ktoré jeho aspekty zámerne, alebo nezámerne podporujeme, aký diskurz 

o ňom vedieme. Pod diskurzom myslíme,  spôsob štýl rozprávania, osnova, podľa akej sa 

rozpráva na danú tému. Rozprávač v ňom ukazuje svoje záujmy, skryté či otvorené mocenské 

ambície. Tento diskurzívny prístup má opodstatnenie ak si uvedomíme to, akú moc môžu 

diskurzy nadobúdať. M. Foucault (2000) porovnaním diskurzu v troch historických obdobiach - v 

renesancii, klasicizme a modernizme  dospel k téze, že spôsob myslenia a poznania 

charakteristický pre skúmané obdobia nevyplýva z pokroku osvieteného rozumu, a neriadi sa ani 

pravidlami logiky a gramatiky, ale je podriadený pravidlám jednotiacej štruktúry - diskurzívnej 

formácie, ktorá operuje mimo vedomej úrovne individuálnych subjektov. 

 

 

Voľný čas ako riziko patológie a príležitosť pre kultiváciu   

 

Jedným z najrozšírenejších diskurzov o voľnom čase je diskurz, v ktorom sa zdôrazňuje riziko. 

Tento diskurz ma niekoľko variantov. Prvým z nich je panika z patológie. S týmto diskurzom sa 

stretávame najmä v odborných debatách a odbornej literatúre.  

 

Voľný čas  je priestor pre kultiváciu osobnosti ….. ale aj priestor pre vznik sociálno-

patologických javov… rodičia sa boja o svoje deti, ktoré môžu v súčasnosti, alebo v blízkej 
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budúcnosti podľahnúť drogám, táto pravdepodobnosť sa neustále znásobuje…na jednej strane je 

to strach a na druhej strane je to nepripravenosť rodičov cieľavedome riešiť poruchy správania 

dieťaťa…tu by mali nastúpiť dobre pripravení pedagógovia voľného času”  (Vybrané 

z pedagogickej literatúry).  

 

Tento diskurz poukazuje na vážne nebezpečenstvá patológie, ktoré skrýva voľný čas. Tiež 

poukazuje na potrebu   kontroly voľného času a na potrebu odborníkov.  

 

Inou variantou diskurzu voľného času ako rizika  je poukázanie na riziko neplánovaného vývinu 

detí a na potrebu „normálneho“ vývinu. Podľa tohto diskurzu sa dieťa vyvíja  a prechádza vopred 

naplánovanými (biologickými) štádiami.   Tieto štádiá sú rozpoznateľné u každého dieťaťa a sú 

možné korektívne zásahy, tak aby nastal návrat k „normálnemu“ vývinu. 

Ukazuje sa však, že v dnešnej dobe sú životné svety mladých ľudí tak heterogénne, že je ťažké 

ich vtesnať do štádií nejakej univerzálnej vývinovej teórie (Keupp, 1988, Ziehe, 1992).  

 

Všeobecnejším diskurzom rozšíreným aj mimo odbornú verejnosť  je diskurz zameraný na riziko, 

pred ktorým treba chrániť zo strany dospelých. V rámci tohto diskurzu sa na deti pozeráme 

predovšetkým ako na bytosti, ktoré treba chrániť,  ako na budúcu generáciu dospelých, ako na 

tých, ktorí zatiaľ nevedia, nemôžu, nie sú ešte „hotoví“ ako „not-yet human beings“ (Mišíková, 

Kövérová, 1992, Uhrová, Kövér, 1996). 

 

Ďalším variantom je zameranie sa na riziko,  pred ktorým treba chrániť inštitucionálne.  

Škola, napriek viacerým reformným krokom a ekonomickým tlakom, zostáva vo vzťahu 

k svojmu bezprostrednému okolitému sociálnemu prostredie pomerne uzatvorená. Môže to 

súvisieť s prístupom, ktorý je označovaný ako „ zakuklenie“  (Lee, 2001).  Škola je inštitúcia, 

ktorá zakukľuje, obaľuje deti do ochranného obalu v procese stávania sa dospelými /oproti bytím 

dieťaťom/, chráni ich pred zlými vplyvmi zvonka (aj keď vo vnútri existuje napr. šikanovanie).  

 

Funkciu kultivácie vo voľnom čase rozvíja odborný diskurz, ktorý chápe voľný čas ako kľúčový 

prvok civilizačného procesu, vytvárania poriadku v spoločnosti zabezpečujúci stabilnú 

socializáciu. Voľný čas ako druh bezpečnostného ventilu, ktorý slúži na sublimáciu agresivity, 
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stabilizáciu identity a to lokálne, regionálne ako aj na celospoločenskej úrovni (Jary, 1987). 

Podľa iných je voľný čas médiom kultivácie explicitných sociálnych kritikov, napr. únik pre 

romantikov a iných oponentov modernizácie,  alebo kultivácia vedomia robotníckej triedy 

(Edensor, 2000, Jarvis, 1997).    

 

 

Voľný čas ako príležitosť sebarealizácie  

 

Okrem spomínaného disurzu voľného času ako rizika patológie a príležitosť pre kultivovanie 

existuje vedľa neho, alebo skôr proti nemu menej výrazný a menej vplyvný diskurz  voľného 

času ako príležitosť naplnenia slobody (schéma 1).  

 

Schéma 1: Diskurzy voľného času: voľný čas ako riziko patológie a príležitosť pre kultivovanie 

vs. voľný čas ako sebarealizácia v rámci istých socio-kultúrnych zdrojov. 
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niektoré naše empirické zistenia. Pre  mladých ľudí je voľný čas najdôležitejším priestorom 

sebavyjadrenia a sebarealizácie. V ňom sa odohráva podstatná časť vrstovníckej komunikácie. Tu 

si mladí ľudia  vytvárajú svoj vlastný životný štýl, sociálnu a kultúrnu špecifickosť (aj keď 

samozrejme ovplyvnenú mediálne ponúkanými vzormi). Vo voľnom čase dochádza 

k individualizácii, ale  aj k vrstovníckej socializácii, k hľadaniu vlastnej identity (Lukšík, 

Hradíleková, 2003). Voľný čas okrem priestoru slobodnej sebarealizácie je aj priestorom širokej 

ponuky  konzumu produktov zábavného a turistického priemyslu.  

 

Variantom hľadania slobody a úniku od modernej spoločnosti je vyhľadávanie extrémov. Ide o 

hľadanie exotických a erotických zážitkov, ktoré je únikom z depersonalizácie a odsudzenia, 

ktoré sprevádzajú modernú spoločnosť. Voľný čas sa realizuje v diskrétnych životných enklávach 

mimo určenej pozície v industriálnej schéme. Dobrodružstvá a extrémne formy trávenie voľného 

času sú chápané aj ako odpor proti „tyranii“ pravidiel modernity. Ďalším variantom hľadania 

slobody je únik do ničnerobenia. Je to tiež reakcia na depersonalizáciu a odsudzenie modernej 

spoločnosti. Ne-aktivita je únikom od záväzkov a cieleného správania sa(Banks, 2009).  

 

Strata voľného času 

 

Sociálni vedci tiež upozorňujú na stratu voľného času. Podľa marxisticky orientovaných vedcov 

voľný čas je len ilúziou a neautentickým rozptýlením, ktoré len maskuje sociálne rozdiely 

a systémové nerovnosti kapitalistickej spoločnosti (Clarke, Critcher, 1985, Rojek, 1985). 

 

Stierajú sa rozdiely medzi prícu a voľným časom. Práca je voľný čas a voľný čas je práca.  

Podľa Hochschilda  (1997) pre mnohých pracujúcich majú v súčasnosti práca a voľný čas opačné 

významy, než na ktoré sme boli zvyknutí. Pre mnohých pracujúcich je práca zdrojom slobody, 

dobrého pocitu, kreativity, šťastia a  trávenie času doma má zase znaky nátlaku, driny, 

odcudzenia zúfalstva.   

 

Práca kolonizuje voľný čas. Podľa Floridu (2005) pre tzv. kreatívnu triedu platí nie len to, že sa 

stráca rovnováha medzi prácou a voľným časom, alebo že majú opačné významy, ale aj to, že 

práca kolonizuje život do takej miery, že  logika práce preniká do voľného času a absorbuje ho.  
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Príspevok nízkoprahových centier k diskurzu voľného času  

 

Nízkoprahové centrá zmierňujú socializačný náboj kultivácie, keď zdôrazňujú  alternatívu 

výberu:  

Našou snahou nie je meniť mentalitu týchto ľudí, ale poskytnúť im alternatívu k doterajšiemu 

tráveniu voľného času (Vybrané z popisov nízkoprahových centier).  

 

Odborníci tu nie sú hlavným, alebo jedinými aktérmi socializácie. V nízkoprahových centrách 

existuje len dispozičná možnosť odborníkov:  

K dispozícii budú sociálni pracovníci, vychovávatelia, ale aj psychológ ....., ktorí sú pripravení 

pomôcť pri príprave do školy.......... (Vybrané z popisov nízkoprahových centier). 

 

Filozofiou nie je jednosmerné výchovné pôsobenie, ale vedenie k samostatnosti, zodpovednosti 

a aktivite:    

... vedieme našich klientov k väčšej samostatnosti, zodpovednosti a aktivite pri vytváraní 

vlastných kreatívnych konceptov voľného času (Vybrané z popisov nízkoprahových centier). 

Nízkoprahové centrá sa svojou filozofiou približujú k variantu slobody, vytváraniu slobodného 

priestoru, voľného času bez striktných záväzkov:  

Nízkoprahové centrá slúžia práve mladým bez náplne voľného času. Sú prístupné bezplatne a ich 

návštevníci voľne a anonymne využívajú všetky služby (Vybrané z popisov nízkoprahových 

centier).  

 

Jeden z najcennejších príspevkov do diskurzu o voľnom čase, ktorý prinášajú nízkoprahové 

centrá je rovnováha  medzi hlavným diskurzmi patológie a kultivácie a slobody, a to 

v konkrétnom variante:  medzi otvorenosťou a bezpečím:   

Nízkoprahové zariadenia poskytujú otvorený bezpečný priestor na trávenie voľného času pre deti 

a mladých ľudí, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii alebo sa jednoducho líšia od 

väčšiny svojich rovesníkov (Vybrané z popisov nízkoprahových centier). 
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MIESTO NÍZKOPRAHOVÝCH A ZÁUJMOVÝCH CENTIER V 
PREVENCII SOCIÁLNO- PATOLOGICKÝCH JAVOV 
 

Kristína Račková, Katarína Tabačáková 

 

 

The role of low threshold programs and unions in preventions of the social pathological 

phenomena 

 

Anotácia 

Príspevok poukazuje na možnosť využívania nízkoprahových (NZDM) a záujmových centier ako 

spôsobu efektívneho využívania voľného času a tiež prevencie sociálno-patologických javov. 

Definujeme NZDM a cieľové skupiny (deti, mládež, rodinu), ktorým sú  poskytnuté sociálne 

služby. V príspevku sa zameriavame aj na vybrané nízkoprahové a  záujmové centrá, ktoré 

pôsobia v mestách na Slovensku.  

 

Kľúčové slová 

Nízkoprahové centrum, záujmové centrum, voľný čas, sociálno-patologické javy, prevencia 

 

Anotation 

The contribution points out possible use of low threshold programs and unions as a method of 

effective spending of free time and also prevention of social pathological phenomena. We define 

low threshold programs and groups (such as children, teenagers, family), which are provided with 

social services. In the contribution, we survey selected low threshold programs and unions, which 

are active in Slovak cities. 

 

Key words  

Low threshold programs, unions, free time, social-pathological phenomena, prevention 

 

Trávenie voľného času vo výskumoch  

      Efektívne využívanie voľného času je jeden z najpodstatnejších faktorov v prevencii 

sociálno-patologických javov. Pozitívne prežívanie voľného času vplýva na osobnosť dieťaťa a 
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mladého človeka. Ak sa človek dlhodobo venuje určitej záujmovej činnosti, má tým smerom 

orientované aj hodnoty a vyhľadáva prevažne skupinu podobne hodnotovo založených ľudí. 

Avšak na druhej strane sú skupiny mladých ľudí, ktorí majú svoj voľný čas zvyčajne 

neorganizovaný. Nudia sa, zvyčajne nerozvíjajú aktivity dlhodobejšieho charakteru, čo môže byť 

spúšťacím faktorom sociálno-patologického správania (napr. tendencia užívať návykové látky, 

kriminálna činnosť, gaemblerstvo a pod.). Na túto skutočnosť upozorňujú aj výskumy viacerých 

autorov, napr: Majerčíková (2003) vo svojom výskume uvádza, že stretnutia v partii patria medzi 

najpočetnejšie aktivity vo voľnom čase mládeže. Mladí ľudia trávia spoločné chvíle so skupinou 

priateľov na ulici, v kaviarniach, pohostinstvách, v menšej miere v škole a v kluboch. 

Najčastejším obsahom spoločných stretnutí je popíjanie alkoholických a nealkoholických 

nápojov, zábava, rozhovory na rôzne témy. Kutsche a kol. (2006) dáva do súvislosti pasívne 

trávenie voľného času, konkrétne sledovanie televízie so šikanovaním. Podľa výskumu, ktorý 

realizoval Čech na žiakoch mladšieho školského veku v Brne, televízia nie je najobľúbenejšou 

voľnočasovou aktivitou, ale najdostupnejšou a najpohodlnejšou. Čech (2009) hľadá príčiny 

výberu spomínanej aktivity v nedostatočnom výchovnom prostredí rodiny, v nepriaznivej 

finančnej situácii rodiny, ktoré neraz dieťa obmedzujú vo výbere aktivít i v pasivite detí. Obdobie  

adolescencie je podľa Schneidera (2000) obdobím, kedy školáci trávia viac času s rovesníkmi ako 

s rodičmi. Settertobulte (2002) tvrdí, že večere strávené v spoločnosti rovesníkov sa výrazne 

spájajú s rizikovým správaním, najmä s užívaním návykových látok. Podľa výskumu HBSC 

(2005/2006) sa školáci vo veku 11-15 rokov stretávajú so svojimi priateľmi štyri alebo viac 

večerov v priebehu týždňa (In Sociálne determinanty zdravia školákov, 2009).  

 

Poskytovanie sociálnych služieb deťom , mladým a rodine v nízkoprahových centrách  

      Samotný charakter poskytovania starostlivosti a pomoci tým, ktorí z mnohých dôvodov majú 

k dispozícii odborné služby a nevyužívajú ich, bolo priamo vymedzených niekoľko typov 

nízkoprahových prístupov pre potencionálnych klientov. Jedná sa spravidla o kontaktné centrá, 

terénne programy a nízkoprahové zariadenia pre deti a mládež. Nízkoprahové denné centrum 

(ďalej len NYDM) je zariadením sociálnych služieb. V nízkoprahovom dennom centre pre deti a 

rodinu sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe alebo rodine, ktorá je ohrozená 

sociálnym vylúčením alebo má obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne 

riešiť svoje problémy pre svoje životné návyky a spôsob života . 
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V nízkoprahovom dennom centre sa poskytujú služby: 

- sociálne poradenstvo, 

- pomoc pri uplatnovaní práv a právom chránených záujmov, 

- nevyhnutné ošatenie a obuv a utvárajú sa podmienky na prípravu stravy a výdaj stravy 

alebo potravín, 

- vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 

- záujmovú činnosť (Zákon NR SR č. 448/2008, §28,33 Z. z. o sociálnych službách). 

      Nízkoprahovosť obvykle znamená, že poskytovateľ organizuje a usporiada starostlivosť či 

intervenciu tak, aby bola umožnená jej maximálna dostupnosť. Do povedomia laickej i odbornej 

verejnosti sa dostali preventívne orientované nízkoprahové „voľnočasové“ zariadenia pracujúce 

s neorganizovanou mládežou. Najčastejšie pôsobia napr. na veľkomestských sídliskách, 

v lokalitách s vysokou nezamestanosťou či v oblastiach, kde sa koncentruje rómske etnikum 

alebo skupiny neorganizovanej mládeže (Jedlička, 2004). Cieľovú skupinu NZDM tvorí 

neorganizovaná mládež a to predovšetkým skupiny s ťažkosťami v oblasti problémového 

správania, dospievania, zlého školského prospechu, konfliktami v rodine. Problémom 

neorganizovaných skupín detí a mládeže je preferovanie pasívneho prežívania voľného času, 

zväčša bezcieľným potulovaním, stretávaním sa na ihriskách, v pivniciah, kde popíjajú alkohol či 

užívajú iné drogy (Šandor, 2005). Pod vplyvom návykových látok zvyčajne porušujú spoločenské 

normy alebo sa dopúšťajú trestnej činnosti. Šandor (2005) medzi skupinu klientov zaraďuje aj 

deti a mládež s vyhraneným životným štýlom a to: pankáčov, skinhedov, metalistov, anarchistov 

až po etnické a subkultúrne skupiny.  

      Hlavným predpokladom práce s deťmi a mládežou v nízkoprahových programoch je 

zlepšenie ich životnej situácie. Medzi popredné ciele nízkoprahových centier možno zaradiť: 

sprevádzanie a ponúkanie alternatívnych možností pri riešení ich náročných životných situácií, 

primerané úsilie o zmenu nevhodného (deviantného) správania, vytváranie podmienok, motiváciu 

k zmysluplnému prežívaniu voľného času, znižovanie sociálneho vylúčenia. Z uvedených cieľov 

možno konštatovať, že činnosť NZDM spočíva predovšetkým v prevencii sociálno-patologických 

javov páchaných cieľovou skupinou alebo na cieľovej skupine (Šandor,2005).  

      Podľa Herzoga (2007) nízkoprahové kluby majú výrazné predpoklady pre realizáciu 

primárnej prevencie. Sú inštitúcie, ktoré sú v kontakte s „rizikovými skupinami“, ktoré rizikové 

skupiny akceptujú a majú k nim dôveru. Jednotlivci cieľových skupín využívajú NZDM 
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k tráveniu svojho voľného času a tiež pri riešení svojich životných ťažkostí. Dospievajúci 

v týchto zariadeniach zažívajú reálne situácie a ťažkosti vo vrstovníckych vzťahoch a pracovníci 

sa do týchto situácií môžu priamo zapojiť. NZDM sú pevnou súčasťou siete sociálnych služieb, 

sú schopné kompetentne distribuovať klientov k ďalším nadväzujúcim službám (Klíma a kol. 

2007).  

 

Vybrané nízkoprahové denné centrá pre deti a rodinu v regióne Oravy 

     Cesta pre rodinu n.o (www.cestaprerodinu.sk) podporuje a realizuje modelový projekt v 

Dolnom Kubíne. Ide o centrum pre rodinu so zameraním dať ohrozeným deťom šancu prežiť 

dôstojný a plnohodnotný život a vytvoriť im  bezpečné a trvalé prostredie. V súčasnosti v regióne 

má 25 dobrovoľníkov. Cieľom je predovšetkým skvalitnenie života detí v Žilinskom regióne. 

Organizácia pri rozvíjaní svojej činnosti má za cieľ predstavovať rodinu ako základný kameň 

každej spoločnosti a deti ako budúcnosť rozvoja zdravej spoločnosti.  

Predmet činnosti organizácie:  

a) Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť. 

b) Zabezpečovanie bývania, správy, údržby bytového fondu. 

c) Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry. 

d) Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.  

e) Ochrana ľudských práv a základných slobôd. 

Organizácia realizuje nasledovné aktivity a programy so zameraním na pomoc deťom a rodinám: 

- voľnočasové aktivity pre deti a mládež  

- prevenčné programy  

- programy pre deti s poruchami správania  

- programy pre rodiny.   

Aktuálne realizovaný projekt je nízkoprahový klub - priestor pre mladých. Zámerom je zriadenie 

rôznych voľnočasových aktivít v nízko-prahovom klube ako vytvorenie bezpečného prostredia 

pre deti a mládež v Centre pre rodinu na sídlisku Brezovec. Popredným cieľom projektu je 

vytvoriť aktivity nízko-prahového klubu, ktoré by boli otvorené pre všetkých mladých ľudí z 

mesta Dolný Kubín ako miesto pre stretávanie sa mladých ľudí a neformálnych skupín mládeže, 

aby mohli hodnotne, zdravo a duchaplne využiť svoj voľný čas a zároveň nájsť pomoc pri ich 
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každodenných starostiach a problémoch. Projekt je podporený z Nadácie Intenda v rámci 

programu "Ďalej znižujeme prahy".  

     Misia mladých o.z so sídlom v Tvrdošíne sa zameriava na mladých ľudí vo veku 13-30 rokov, 

ktorí sú vo zvýšenej miere ohrození sociálno-patologickými javmi. Primárnym cieľom je 

alternatívne využitie voľného času, prevencia drogových závislostí, priblíženie duchovných a 

kultúrnych hodnôt deťom a mladým ľudom bez diskriminácie jazyka, pohlavia, rasy, politickej a 

náboženskej príslušnosti. Medzi aktivity združenia patrí prevádzkovanie nízkoprahového 

denného centra, ktoré okrem spoločenských hier a posedenia v spoločnosti priateľov ponúka i 

možnosť využiť poskytovanie základných sociálnych služieb. Dobrovoľnícky program ponúka 

priestor mladým dobrovoľníkom pri príprave a realizácií kultúrnych a športových aktivít, ktoré sú 

určené predovšetkým deťom zo sociálne menej podnetného prostredia, deťom z detských 

domovov a s mentálnym a telesným postihnutím. Aktivity zamerané na prevenciu sociálno-

patologických javov sa realizujú v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v 

Dolnom Kubíne a pozostávajú zo série prednášok o drogových a iných závislostiach. Súčasťou 

programu je aj návšteva centra pre drogovo závislých v Banskej Bystrici. V roku 2009 sa 

program realizoval od septembra až do decembra a séria aktivít bola realizovaná pre vybraných 

žiakov základných škôl z okresu Tvrdošín. Práca s rodinou a jednotlivcom je zameraná na pomoc 

rodine, ktorá sa ocitla v sociálnej núdzi a prestala plniť svoje základné funkcie. Pomoc 

poskytovaná rodinám a jednotlivcom má materiálny (zabezpečenie základných potravín a 

ošatenia), sociálny (získanie pracovných návykov), odborný (pomoc pri zvládaní s agresívnym 

správaním a drogovou závislosťou) charakter (Občianske združenie Misia mladých, 2009).  
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Ďalšími poskytovateľmi sociálnych služieb pre deti a rodinu na Slovensku sú napr:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záver 

      Prioritou činnosti nízkoprahových centier je pomoc sociálne vylúčeným skupinám 

obyvateľstva. Svoje poslanie uskutočňuje aj v ponuke alternatívneho trávenia voľného času pre 

deti a mládež. Ako ukazujú výskumy viacerých autorov, tendencia trávenia voľného času 

školákov je spojená predovšetkým s vrstovníckmimi skupinami a ich „špecifickým výberom 

aktivít“, ktoré sú zvyčajne späté so sociálno-patologickým správaním. Tu vidíme nezastupiteľné 

Vybraný poskytovatelia sociálnych služieb pre deti, mládež a rodinu 

Detský fond SR (Bratislava) 

 Mládež ulice (Bratislava) 

YMCA (Nesvady) 

Misia mladých (Tvrdošín) 

Ulita (Bratislava) 

STORM NZDM “Cirkus” (Nitra) 

Člověk v tísni, o.p.s. na SVK KC (Svežov) 

IN Network Slovakia, n.o. (Banská Bystrica) 

Ichtys, o.z. (Bratislava) 

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (BB, Ba, Ke, Lv, Leváre, Malacky, Za) 

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (Spišská Nová Ves) 

Cesta pre rodinu, n.o. (Dolný Kubín) 

Ideálna mládežnícka aktivita IMA (pôsobnosťou v regiónoch SR) 

NZDM pre deti a rodinu “DÚHA” (Turzovka) 

LAURA združenie mladých (Prešov, s celoslovenskou pôsobnosťou) 

Združenie mladých Rómov  

Združenie saleziánskej mládeže DOMKA (celoslovenská pôsobnosť)  

Občianske združenie “VOĽNOČASKO” (Levice) 

Združenie pre podporu rodín a detí "DaR" (Malacky) 

Informačné centrum mladých „ICM“(celoslovenská pôsobnosť) 
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miesto a významné pôsobenie NZDM, ktoré môžu pôsobiť ako „alternatíva“, uplatňovať prvky 

prevencie rizikového správania, rozvíjať v mladých ľuďoch potenciál, hodnoty a rovnako ich 

podnecovať k dobrovoľníckej činnosti, ktorá prináša úžitok pre rovesníkov a v konečnom 

dôsledku pre celú spoločnosť.    

      Ak ohrozenej skupine detí, mladým dospelým alebo rodinám nepomôžeme, je veľký 

predpoklad, že o niekoľko rokov rozšíria rady nezamestnaných mladých ľudí s antisociálnym 

správaním, závislým a zneužívajúcim sociálny systém spoločnosti. Pomoc takejto skupine bude 

samozrejme oveľa ťažšia aj finančne náročnejšia (Cesta pre rodinu, 2009).  

      Ďalšie možnosti podpory zmyslupného prežívanie voľného času detí a mládeže poskytujú aj 

školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, ktoré definuje Zákon č. 245/2008 o výchove 

a vzdelávaní. Sú nimi: Centrá voľného času (CVČ), ktoré zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu, 

záujmovú a rekreačnú činnosť detí a ich rodičov a iných osôb do 30 rokov. Školské kluby detí 

zabezpečujú záujmovú činnosť zameranú na prípravu na vyučovanie a rozvíjanie záujmov v čase 

mimo vyučovania a školských prázdnin pre deti základných škôl. Školské stredisko záujmovej 

činnosti zabezpečuje oddychové a záujmové činnosti detí v ich voľnom čase. Člení sa na 

záujmové útvary alebo športové útvary (Zákon č. 245/2008).  Kominarec (2003) uvádza aj: 

základné umelecké školy, v ktorých sa deti a mládež vzdelávajú v umeleckých činnostiach. Školy 

v prírode, ktoré sú určené deťom a mládeži. Sú zriaďované v rekreačných oblastiach s dostatkom 

príležitostí pre pobyt v prírode a na zdravom vzduchu. Mládežnícke organizácie a záujmové 

združenia predstavujú organizácie s rozmanitým obsahovým zameraním, ktoré su zriaďované ako 

štátne, cirkevné alebo súkromné. Medzi najznámejšie organizácie patria napr. saleziánske kluby 

zameriavajúce sa na aktivity a záujmy detí a mládeže a tiež sú orientované k výchove 

kresťanských hodnôt života.  
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POZNÁVANIE A ROZVÍJANIE SOCIÁLNYCH VZ ŤAHOV SKUPINY 
AKO MOŽNOS Ť PREVENCIE A INTERVENCIE SOCIÁLNEJ 
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Miroslava Adamík Šimegová 

 

 

Abstract 

Contribution presents the possibilities of psycho-pedagogical diagnostics of relations in the social 

groups as the possibilities of prevention and intervention of problems in group, recognition and 

development of social relations in group. Contribution deals with solved problems and experience 

from school-psychologist practise, work with group and intervention in social-pathological 

phenomena including victimization, bullying and social exclusion. 

 

Socializácia predstavuje v živote človeka utváranie sociálnych vzťahov od interakcie matky s 

dieťaťom k vývoju vzťahov a postojov k nadindividuánym sociálnym útvarom - spoločnosti, jej 

kultúre, k produktom ľudskej činnosti (Hrabal, 1989). Od samého počiatku ľudskej populácie sú 

ľudia spojení sociálnymi vzťahmi, ktoré môžu mať formu nadradenosti, vyrovnanosti alebo 

podriadenosti. Vzťah je odrazom preferovania a prijímania iného človeka. Pri skúmaní 

sociálnych vzťahov sa neorientujeme len na jednosmerný postoj človeka. Ide o dvojsmerný vzťah  

orientovaný na to, či je človek uznávaný, preferovaný resp. neuznávaný, nepreferovaný inými 

ľuďmi (Gavora, 1999 s. 136). Sociálna skupina je školou sociálneho života, prostredím, v ktorom 

sa uspokojujú aktuálne sociálne potreby žiaka, členovia rozvíjajú základné dispozície k životu 

v spoločnosti, skupinové i celospoločensky orientované postoje, vzťahy, činnosti, ideály, ako aj 

dispozície na vytváranie pozitívnych interindividuálnych vzťahov (Hrabal, 1989). Malé skupiny 

sú pevné zoskupenia, ktoré sú spojené vzájomnými vzťahmi vytvorenými na základe 

dlhoročného spolužitia a ktoré majú vedomie vzájomnej pospolitosti (Gajdošová, 2000). 

Z výskumu malých sociálnych skupín  podľa vyplýva: 

1. efektívnosť každej malej skupiny ovplyvňuje jej veľkosť, zloženie členstva, štruktúra 

statusov, spôsob komunikácie, štýl vedenia, úlohy, motivácia členov k plneniu úlohy, 

2. súdržnosť skupiny je väčšia v menšej skupine, 

3. s veľkosťou skupiny sa mení štýl vedenia, 
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4. výkon skupiny závisí do kvality členov skupiny, 

5. ustálená hierarchia statusov smeruje k efektívnosti skupiny, 

6. motivácia sa zvyšuje, keď sa členovia skupiny navzájom spolupodieľajú na svojich 

pracovných úlohách. 

Prostredie je všeobecne vymedzované jednotlivými kategóriami, ako sú  spoločenské a prírodné. 

Vzájomná interakcia sa odohráva na úrovni mikro, mezo a makroprostredia. Úzku spojitosť so 

školskou triedou majú najmä mikroprostredie, v ktorom sa jedná o osobné kontakty v rodine, 

medzi priateľmi, medzi rovesníkmi, s učiteľmi a pod. Toto prostredie vytvára podnety s 

najvyššou intenzitou, dĺžkou trvania a frekvenciou. Dôležitým typom prostredia je 

mezoprostredie, ktoré nazývame aj lokálnym prostredím vymedzujúcim inštitúciu školy ako 

celok (Lašek, 2001, s. 4). V súčasnosti sa stále viac do popredia školy dostáva potreba vyššej 

úrovne diagnostických a poradenských služieb priamo na školách. Hrabal (1989) prirovnáva 

školskú triedu k laboratóriu, v ktorom môžu všetci jej členovia harmonicky rozvíjať základné 

dispozície k životu v spoločnosti: skupinové i celospoločensky orientované postoje, vzťahy, 

činnosti, ideály, obzvlášť dispozície na vytváranie pozitívnych interindividuálnych vzťahov, 

schopnosť produktívne riešiť napätie a konflikty medzi sebe rovnými, učiť sa riadiť, podriaďovať 

a kooperovať. Trieda pritom pôsobí nielen ako škola sociálneho života, ale aj ako prostredie, v 

ktorom sa uspokojujú aktuálne sociálne potreby žiaka, v ktorom rád a dobre žije (Hrabal, 1989, s. 

127). Každý žiak je súčasťou tejto sekundárnej formálnej sociálnej skupiny. Žiak navštevuje 

školu i mimoškolské aktivity, priatelí sa aj s inými žiakmi. Trieda sa však stáva celkom, v ktorom 

sa formujú vzťahy na niekoľko rokov. Určitou zmenou pre vzťahy v skupine môže byť príchod 

nových žiakov, ktorí do nej môžu priniesť ich doterajšiu sieť vzťahov. Trieda môže prežiť 

úspech, alebo naopak traumatizujúci zážitok s výrazným vplyvom na vzťahy medzi žiakmi. 

Školská trieda predstavuje jednu z dôležitých zložiek sociálneho prostredia, nakoľko sa podieľa 

na rozširovaní sociálneho života dieťaťa o významnú sociálnu dimenziu (Řezáč, 1998, s. 208). 

Začiatkom školskej dochádzky sociálne prostredie školskej triedy predstavuje pre každé dieťa 

výraznú zmenu nakoľko: 

-má potrebnú mieru intimity k uľahčeniu prechodu z rodiny, 

-ponúka rozmanitosť sociálnych kontaktov, 

-stáva sa dôležitým modelom sociálneho života a prostredím k učeniu, 

-hra prestáva byť dominantou činnosťou a postupne sa stáva predmetom učenia, 
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-za podnetného vplyvu učiteľa sa môže stať prestížnou záležitosťou, 

-dieťa si osvojuje rolu žiaka. 

V školskom systéme je diagnostika uskutočňovaná na úrovni inštitúcie: rodina, škola, školská 

trieda, centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrum špeciálno-

pedagogického poradenstva, zdravotnícke inštitúcie, záujmové organizácie a iné. V škole je práve 

skúmanie sociálneho začlenenia dieťaťa významným diagnostickým procesom. Podľa autorov 

Bendl a Kucharská (2008) nám prináša dvojaký typ informácií. Jednak vypovedá o sociabilite 

dieťaťa, o jeho postavení v skupine vrstovníkov i o tom, ako sa dieťa vo svojej vrstovníckej 

skupine cíti. Vzhľadom k dôležitosti vrstovníckej skupiny pre dieťa (zvlášť v staršom školskom 

veku) sú tieto informácie neoceniteľné pre určenie príčin ťažkostí dieťaťa, ktoré môžu prameniť 

práve z tejto oblasti, rovnako cenné sú aj pre stanovenie ďalších pedagogických opatrení. V tejto 

súvislosti je veľmi dôležité, že zmeny v postavení dieťaťa v sociálne skupine sú nemysliteľné bez 

spolupráce psychológa a pedagóga (Hrabal, 2002, Dittrich, 1993, Lašek, 2001). Druhým typom 

informácií, ktoré získame diagnostikou sociálneho postavenia dieťaťa v triede sú informácie o 

dieťati pochádzajúce od jeho spolužiakov, dozvedáme sa, ako ho spolužiaci vnímajú a aké 

vlastnosti uňho oceňujú, či naopak, čo mu vytýkajú. Tieto informácie dopĺňajú diagnostiku 

zameranú na osobnostné vlastnosti dieťaťa. Tento typ informácií je väčšinou pre učiteľa objavný, 

nakoľko umožňuje učiteľovi nazerať na sociálnu štruktúru triedy z pohľadu detí, ktorý sa často 

veľmi líši od toho, jak triedu vníma učiteľ. Zelinková (2007, s. 23) hovorí, že „diagnostiku 

uskutočňuje, každý kto sa zamýšľa nad dieťaťom, každý na úrovni svojich vedomostí a 

špecializácie. Čím lepšie je odborník pripravený pre svoju profesiu, tým lepšiu diagnostiku je 

schopný vykonať, tým lepšie vytvorí základňu pre ďalšie pôsobenie“. Diagnostika je „celý 

komplex vysoko profesionálnych úkonov vyžadujúcich špeciálne odborné vedomosti, zručnosti 

a schopnosti; tvorí ju spravidla administrácia, registrácia, evalvácia, interpretácia a generalizácia 

určitých štandardných úkonov a ich výsledkov prevádzaných pomocou myšlienkových operácií 

experimentátora spracovávajúceho respondentov nález“ (Musil, 2003, s. 16).  

V školskom prostredí realizujeme diagnostiku sociálnej skupiny z nasledujúcich aspektov: 

1. skúmanie sociálneho začlenenia jednotlivca, miera sociálneho prijatia – akceptácie (sympatie 

– antipatie), 

2. zisťovanie miery sociability jednotlivca (náklonnosť voči skupine, záujem o skupinu), 
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3. zisťovanie sociálnej pozície jednotlivca v skupine (status, rola, vplyv, obľuba, vodcovstvo, 

dominancia, submisivita, hviezda, odmietanie, izolácia...), 

4. zisťovanie osobnostných vlastností jednotlivcov, 

5. zisťovanie sociálnej klímy skupiny (klíma ako komplexný fenomén – pozitívna, negatívna, 

podporujúca učenie, ...), 

6. zisťovanie jednotlivých aspektov klímy vychádzajúc z konkrétnych teórií a aspektov 

(súdržnosť, kooperácia, súťaživosť, konflikty, náročnosť učenia...), 

7. diagnostika aktuálnej sociálnej atmosféry – „učebnej atmosféry“, 

8. screening skupinových problémov  a porúch vo vzťahoch členov v skupine (tyranizovanie, 

šikanovanie, skrytá agresia, ...). 

V prípade tejto sociálnej diagnostiky sa prikláňame k používaniu pojmu pedagogicko-

psychologická diagnostika, za ktorej základ považujeme psychologickú diagnostiku aplikovanú v 

pedagogickej praxi. Podľa tohto prístupu využíva pedagogicko-psychologická diagnostika všetky 

poznatky z pedagogickej psychológie, vývinovej psychológie, sociálnej psychológie, všeobecnej 

psychológie a psychológie osobnosti, všeobecnej i špeciálnej didaktiky, teórie výchovy, 

špeciálnej pedagogiky a ďalších disciplín (Dittrich, 1993, s. 9). Hrabal (1988, s. 5) definuje 

pedagogicko-psychologickú diagnostiku ako poznávanie a hodnotenie individuálnych zvláštností 

a špecifík osobnosti vychovávaného ako i svojrázu výchovných skupín s orientáciou na prognózu 

a na vyústenie do návrhov na optimalizáciu rozvoja. Tento typ diagnostiky môžu realizovať tak 

odborní, ako aj pedagogickí zamestnanci školy, sociálny pedagóg, školský psychológ, východný 

poradca, kariérny poradca i koordinátor prevencie sociálno-patologických javov. Podľa Hrabala 

(1989, s. 92) „interindividuálne vzťahy v škole považujeme za vhodné východisko diagnostiky a 

úrovne morálneho rozvoja žiaka z praktických i teoretických dôvodov. Škola je zložitým 

systémom, mnohorozmernou sieťou sociálnych vzťahov“. Diagnostiku malej sociálnej skupiny 

z komplexného hľadiska môžeme podľa Dittricha (1993, s. 50) charakterizovať ako zložitejší 

proces učiteľovho zbierania informácií o: 

-jednotlivých žiakoch prostredníctvom pedagogickej dokumentácie 

-podmienkach, od ktorých závisí pedagogická a iná diferencia medzi triedami 

-štruktúre, zloženia triedy 

-vonkajších činiteľoch pôsobiacich na triedu 
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Metódami, ktoré sa v sociálnej diagnostike používajú sú:  

- Pozorovanie v konkrétnej sociálnej situácii jednotlivcov a ich činnosti - pozorovanie 

žiakov v situáciách počas vyučovania a mimo vyučovania, pozorovanie žiakov v 

neformálnych situáciách, napr. pred školou, cez prestávku v triede, na chodbe, v školskej 

jedálni, na školskom dvore, počas exkurzie alebo výletu; učiteľ môže sledovať, s kým sa žiak 

stýka, kto iniciuje kontakt, aký častý je kontakt, aký dlhý je kontakt, aký trvalý je kontakt, či 

ide o kontakt s jedným alebo s viacerými žiakmi, či ide o kontakt so žiakom rovnakého alebo 

opačného pohlavia alebo aká je náplň kontaktu a pod.) 

- Diagnostický rozhovor, ide o rozhovor učiteľa so žiakom za účelom zistenia údajov o 

sociálnej pozícii žiaka v triede, môže byť individuálny alebo skupinový, môže sa viesť vo 

formálnych, ale i v neformálnych situáciách; 

- Posudzovacie škály, postojové a hodnotiace stupnice (škála sociálnej atmosféry v skupine 

ŠSAT, CES, ICEQ), posudzujeme vzťahy medzi žiakmi, vzájomné sympatie alebo ochotu 

žiakov spolupracovať s inými žiakmi.        

- Dotazník, test, sociometrický dotazník, sociometrický test. Sociometria ako 

metodologicky prepracovaná metóda na zisťovanie sociálnych vzťahov predstavuje sociálne 

meranie, je chápaná ako základná technika, ktorá slúži k zisťovaniu, popisu a analýze smeru a 

intenzity preferencií v medziľudských vzťahoch v malých sociálnych skupinách (Dittrich, 

1993, s.51). Sociometria zahŕňa v sebe sociometrický test a sociogram (Gavora, 1999, s. 141). 

Sociometrickým testom môžeme zistiť pozitívne, ale ja negatívne voľby, t.j. sympatie a 

antipatie v medziľudských  vzťahoch. Meranie sa uskutočňuje prostredníctvom jednej, či 

viacerých otázok, ktoré sú členom skupiny kladené. Výsledky testu majú byť vždy spájané s 

určitými „výchovnými opatreniami“, čím docielime, že skúmané osoby nadobudnú pocit, že 

nimi uskutočnené výbery majú praktický význam vo fungovaní skupiny.  Prostredníctvom 

otázok získavame informácie o formách náklonnosti medzi jednotlivými členmi skupiny, 

pričom musíme zamerať pozornosť na ich formuláciu, pomocou ktorej jednotlivé údaje 

zisťujeme.  Veľmi často sa stretávame zo strany študentov tieto otázky vylepšovať a 

nekonvenčne formulovať a práve týmito inováciami vzniká nebezpečie, že výber nebude mať 

zhodné kritériá u všetkých žiakov (Hrabal, 1989, s. 97).  

- Sociometricko-ratingový dotazník (SORAD), ktorým získavame údaje o 

interindividuálnych vzťahoch medzi žiakmi v triede alebo v inej výchovnej skupine a 
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poznatky o osobných charakteristikách  súvisiacich s interindividuálnymi vzťahmi. Takto 

získané výsledky  je možno analyzovať z hľadiska triedy, jej štruktúry a charakteristiky, ale ja 

z hľadiska pozícií a rolí jednotlivých žiakov v skupine. Medzi výhody tejto metódy patrí jej 

použitie, dosah pre učiteľov a interpretačná prepracovanosť. Vyznačuje sa jednoduchosťou 

ukladania získaných informácií, na druhej strane je táto metóda pomerne náročná na 

spracovanie. Informácie získané sociometrickými technikami (sociometriou a SORAD) môže 

učiteľ využiť pri vytváraní skupín pre skupinové vyučovanie, pri formovaní kolektívu triedy 

za pomoci sociometrickej hviezdy, ktorú tvoria najvplyvnejší žiaci a skupiny. Získané 

poznatky sú dôležité aj na prácu s novými žiakmi, ale najdôležitejšie je, že mu poskytujú 

prehľad o izolovaných žiakoch,  ktorých sa pomocou iných žiakov snažia o zapojenie do 

skupiny (Dittrich, 1993, s.56). Získané údaje zo sociometricko-ratingového dotazníka  možno 

použiť pri diagnostike skupín, podskupín až dyád. Pomocou tejto metódy je možné u 

jednotlivého žiaka pomocou individuálnych indexov špecifikovať jeho pozíciu v skupine, 

ktorá je odrazom aktualizovanej socialibility  žiaka ako komplexu sociopsychologických 

dispozícií. Analýzou individuálnej štruktúry interindividuálnych vzťahov je možnosť 

preniknúť hlbšie k psychickým, biopsychickým komponentom socialibility a k odhaleniu 

nevyužitých sociálnych potencionalít žiaka a brzdiacich mechanizmov (Hrabal, 1989, s. 103).      

- Projektívne techniky, grafické metódy, kresba, priestorová mapa (relaxačná priestorová 

mapa označujúca emocionálnu vzdialenosť členov skupiny (Gavora, 1999). 

Dôležitým faktorom pri diagnostikovaní vzťahov medzi žiakmi je klíma triedy. Tento sociálno-

psychologický termín je v poslednom období veľmi populárny a často odborne či menej 

odborne používaný. Na základe pomerne jednoduchých zisťovacích nástrojov môžeme 

diagnostikovať klímu triedy, ktorá vyjadruje istú mieru spokojnosti žiaka v triede, vzájomné 

porozumenie medzi žiakmi a vyjadruje aj istý stupeň konkurencie a súťaživosti medzi nimi 

navzájom a zároveň aj kohéziu triedy. Podľa Mareša (1998, s. 3) pri „popise a rozbore sociálno-

psychologických javov v škole používajú odborníci z oblastí pedagogiky, psychológie a 

sociológie rôzne termíny, ktoré sú orientované na prostredie, klímu, étos, charakter, atmosféru a 

tieto termíny spájajú s rôznymi prívlastkami ako napr. edukačný, učebný, výukový a pod. Pre 

uvedenú rozmanitosť termínov autor navrhuje používanie variantov prostredie, atmosféra a 

sociálna klíma. Používanie týchto termínov by malo byť obsahovo neutrálne, aby dokázalo 

zachytiť celú škálu významov od pozitívnych až po negatívne“. Podľa Grecmanovej (2008, s. 49) 
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sa „klíma školskej triedy vytvára na vyučovaní, počas prestávok a na iných aktivitách triedy. V 

klíme triedy sa konfrontuje objektívna realita so subjektívnym vnímaním a prežívaním žiaka. 

Klíma triedy sa prejavuje súdržnosťou v triede, vzájomnou toleranciou a znášanlivosťou žiakov, 

prispôsobivosťou triedy voči novým podmienkam, vo vzťahu k učiteľom a k učeniu“. Podľa  

Mareša (2000, s.143), je klíma triedy „termín strednej úrovne, ktorý vypĺňa miesto medzi 

učebným prostredím a atmosférou v triede. Ide o dlhodobý jav, ktorý je typický pre danú triedu. 

Vytvára sa v priebehu mesiacov a mení sa len pomaly a vytvárajú ju trieda ako celok, skupiny 

žiakov i žiaci ako jednotlivci a samozrejme aj učiteľ“. Atmosféra triedy  je premenlivý pojem, 

ktorý vyjadruje súčasnú, krátkodobú situáciu v triede, ktorá sa mení v priebehu jednej vyučovacej 

hodiny alebo jedného dňa. Zmeny v atmosfére triedy môžu byť vyvolané závažným obratom – 

napr. nespravodlivým ohodnotením zo strany učiteľa a pod.  Lašek (2001, s. 38) charakterizuje 

pojem sociálna atmosféra v triede ako „edukačné prostredie, v ktorom jedinec (žiak, študent) 

úspešne realizuje možnosti svojej výchovy a svojho vzdelávania  ako súčasť úsilia o bohatý, 

sociálne významný a osobne zmysluplný život“.   

Zmeny v postavení dieťaťa v sociálnej skupine nie sú možné bez  spolupráce psychológa a 

pedagóga (Bendl, Kucharská, 2008). Podstatou práce pedagóga a psychológa so sociálnou 

skupinou je pôsobenia na interindividuálne vzťahy. V súvislosti s rozvojom sociálnych vzťahov 

sa stretávame s pojmom sociálna inteligencia - schopnosť pochopiť nielen situáciu, ale aj 

účastníkov situácie, ich potreby, záujmy a s ohľadom na to, ako situáciu riešiť kompetentne 

(Kollárik, 1992). Rozvoj sociálnych vzťahov v skupine znamená: 

1.Riadiť, ovplyvňovať  - usmerňovať skupinovú dynamiku, pracovať so skupinovou dynamikou: 

ovplyvňovať jednotlivé prvky skupinovej dynamiky - ciele, normy, interakcia, komunikácia, 

vedenie, stimulácia, pozície a roly, štruktúra, atmosféra/klíma, kohézia, tenzia, vývoj skupiny. 

2.Stanovovať – tvoriť a udržiavať normy -pravidlá rešpektu vzájomnej tolerancie a spolupráce 

(Švec, Jeřábková, Kolář, 2007). 

Rozvoj „sociálnej kompetencie" osobnosti znamená schopnosť jednotlivca úspešne a efektívne sa 

integrovať so sociálnym prostredím, efektívne riešenie sociálnych situácií, jednak všeobecnú 

schopnosť adaptovať sa na vzniknutú situáciu a zvoliť účinné formy a postupy. 

Podľa Hrabala (1989, s. 126) diagnostika školskej triedy „smeruje k optimalizácii pôsobenia 

konkrétnej, jedinečnej triedy jej poznávaním a objektívnym hodnotením ako jedného z 
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významných činiteľov ovplyvňujúceho výsledky vzdelávania a výchovy. Diagnostika triedy je 

rovnako náročná, ak nie náročnejšia úloha ako diagnostika žiaka“. 

Medzi základné problémy triedy patrí to, že trieda je nielen činiteľom ovplyvňujúcim žiakov, ale 

zároveň aj produktom a výsledkom ich činností a dispozícií. Porovnávaním vzťahov medzi 

žiakmi získavame dôležité informácie o celkovom obraze žiaka aj triedy. Pozícia žiaka sa je aj 

determinantom jeho ďalších charakteristík, medzi ktoré môžeme zaradiť postoj ku škole, k 

učiteľom, ako sa cíti medzi ostatnými žiakom, jeho aktivity na hodinách a rešpektovanie iných a 

spolupráca so spolužiakmi (Gavora, 1999, s.136). Väčšina skupín má sklon deliť sa na menšie 

podskupiny, kde každá taká podskupina si skoro vytvorí svoje vlastné normy a členstvo v nej 

závisí od ich uznávania. Neexistujú jednoduché vysvetlenia, ktoré by vysvetlili prečo a podľa 

čoho sa vytvárajú podskupiny v školskej triede. Najjednoduchším vysvetlením na tento jav je 

fakt, že ich členom poskytuje bezpečie, spolupatričnosť a spoločenské prijatie, ktoré významne 

vplýva na uspokojenie základnej ľudskej potreby niekam patriť. Deti, ktoré nemajú možnosť byť 

súčasťou nejakej skupiny často zostávajú mimo diania osamelé, izolované, s pálčivým vedomím 

svojich nedostatkov brániacich ich členstvu v podskupine. Členstvo v podskupine dodáva pocit 

prestíže, možnosť pomáhať a poskytovať podporu pri voľbe cieľov a plánov, ktorými sa snaží o 

vyrovnanie sa  s ostatnými členmi (Fontana, 2003, s. 299 - 300). Pre rozvoj sociálnych vzťahov 

v skupine je možné siahnuť aj po odbornej pomoci centier pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie, ktoré vzhľadom na svoje rozdielne ponuky zabezpečujú: 

- prevenciu a pomoc pri eliminácii nežiaducich foriem správania 

- pomoc pri zvládaní adaptačných problémov 

- podporu osobnostného rozvoja, sebapoznávanie 

- diagnostiku sociálnych vzťahov v triednych kolektívoch 

- krízové intervencie 

- programy orientované na skvalitnenie interpersonálnych vzťahov 

- rozvíjajúce a stimulačné programy 

- rovesnícke (peer) programy 

- sociálno-psychologické výcviky 

Realitou však zostáva, že škola v obmedzených prípadoch siaha po tejto pomoci, hlavne pokiaľ 

už na škole pôsobí odborný zamestnanec, ktorým je školský psychológ, školský špeciálny 

pedagóg alebo sociálny pedagóg. Školský psychológ je jedným z nevyhnutných článkov systému 
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psychologického  a výchovného poradenstva v Slovenskej republike, ktorého činnosť smeruje k 

humanizácii školy, zmene interpersonálnych vzťahov, pomoci pri zabezpečovaní psychického 

zdravia žiakov a riešení problémov žiakov v učení a správaní (Gajdošová, 1998). Je psychológom 

prvého kontaktu vykonávajúcim krízovú intervenciu pri vzťahových problémoch skupiny. V 

práci s výchovnou skupinou – školskou triedou -  a v rámci rozvoja sociálnych vzťahov skupiny 

vykonáva činnosti diagnostiky, prevencie aj intervencie. V pozícii školského psychológa máme 

skúsenosti s „Programom zameraným na formovanie kolektívu triedy pre žiakov 1. stupňa 

základnej školy“, ktorý sa venuje adaptácii dieťaťa na nové sociálne prostredie, potreba 

začlenenia sa, formovaniu kolektívu triedy. Podobným je „Program zameraný  na rozvoj 

sociálnych vzťahov a kompetencií žiakov 5. a 6. ročníka základnej školy“, ktorý sa zameriava na 

adaptáciu dieťaťa v  novom kolektíve, rozvoj pozitívnych vzťahov, tvorbu noriem a elimináciu 

nežiaduceho správania žiakov v skupine. Školský psychológ však čelí viacerým problémom, 

ktoré zabraňujú cieleným zmenám v skupine. Aktuálnymi problémami práce školského 

psychológa v práci s výchovnou skupinou v prostredí školy však môžu byť: 

- Obmedzenia priestoru. Priestor pôsobenia totiž tvorí školská trieda, učebňa, vyplnená 

lavicami a zostáva menej priestoru na voľný pohyb žiakov a možnosť realizovať konkrétne aj 

pohybové zážitkové aktivity.  

- Obmedzenie času. Na pôsobenie psychológa v prostredí triedy mu zostáva čas 45 minút, 

ktorý je vzápätí prerušený zvonením a zároveň dochádza k narušeniu cielených procesov 

a pôsobenia, nakoľko čas žiakov je organizovaný v rámci vyučovacích hodín a prestávok.  

- Obmedzenia vyplývajúce z pozície psychológa. Tento odborný zamestnanec školy žiakov 

nehodnotí, neznámkuje, čo môže vo výkonovo ladenej atmosfére triedy znižovať jeho 

autoritu a významnosť. 

- Obmedzenia vyplývajúce z učebnej atmosféry – prostredie kde sa učíme nie je prostredím, 

kde „prežívame“, v ktorom dochádza k separácii výchovného a vzdelávacieho a v ktorom 

prebiehajú hlavne organizované vzdelávacie aktivity. 

- Obmedzenia týkajúce sa riešenia konkrétnych konfliktov individuálneho charakteru, 

konfliktov medzi žiakmi, pričom často je nemožné pôsobiť na komplexné fenomény ako 

napr. klíma triedy. 

Iným modelom pôsobenia na vzťahy v sociálnej skupine je tzv. organizačné správanie (podľa 

Fuchsová, Kravčáková, 2004), ktoré môže mať intervenčné zameranie a je možné ho aplikovať 
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nielen v rámci fungovania organizácií. Ide o určitý zásah zameraný na dosiahnutie pozitívnej 

zmeny. Je to praktická činnosť, akcia, riadená nasledovným modelom intervenčnej stratégie: 1. 

diagnostika (analýza) 2. plánovanie akcie 3. akcia (intervencia) 4. hodnotenie. Zásah môže 

obsahovať nasledovné čiastkové intervenčné stratégie: 

- adaptačný plán a program 

- kariérové plány a plány osobného rozvoja 

- motivačný program 

- team building – efektívne tímy 

- efektívny komunikačný systém 

- manažment konfliktov 

- stratégie rozvoja jednotlivca, skupiny, organizácie 
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MODERNÁ VÝCHOVA JE VLASTNE NÁVRAT K PÔVODNÝM 
HODNOTÁM 
 

Alžbeta Šurinová 

 

 

Anotácia  

Diskusný príspevok sa zaoberá problematikou mimoškolskej činností detí                                      

a mládeže  v dnešnej dobe. Východisko z dnešných problémov vo výchove hľadá v návrate 

k pôvodným hodnotám rodiny a v nastavení správnej hierarchie hodnôt  v živote. Príspevok 

uvádza formy zapojenia rôznych skupín detí a mládeže do majoritnej väčšiny. Vychádza 

predovšetkým z praktických skúseností z práce Centra voľného času v Malackách.  

 

Kľúčové slová 

Voľný čas, rodina, životné hodnoty,  

 

 

  Dnešná doba prináša všetkým známe problémy, na ktoré často doplácajú práve deti. Ak 

chcú rodičia zabezpečiť materiálny dostatok  pre rodiny, sú často 10 -12 hodín mimo domova. 

Takže deti sú samé doma. Pre rodiča je najprijateľnejšie, aby mal dieťa stále pod kontrolou, a tak 

po príchode domov deti neodchádzajú viacej z domu .  Rodič je spokojný, že dieťa je v bezpečí , 

a tak prevažnú väčšinu času deti trávia  pred televíznou obrazovkou alebo oveľa častejšie pred 

počítačom. Postupne sa vytvára na oboch médiách závislosť a oddych si deti predstavujú sedením 

a hrami na počítači. V médiách sa postupne vytrácajú etické hodnoty a tento vzor prechádza aj do 

bežného života. Nahrádza ich hrubosť, agresivita, vulgárnosť. Násilie sa stáva v živote mladých 

ľudí čoraz bežnejšia forma myslenia.  

 Napodobňujú zvrátené vzory správania prezentované vo všetkých médiách. Ani 

v médiách to už nie je len okrajová záležitosť, ale často je na tom založená sledovanosť alebo 

čitateľnosť daných médií. Spoločnosť to zobrala ako prirodzený jav – daň dnešnej doby a žiadna 

spoločenská sila to nenúti prehodnocovať. Šikanovanie, či týranie zvierat  narastá a dosahuje 

v mnohých prípadoch až psychopatické znaky. Ak by nemali vzory v médiách , tieto zvrátenosti 

by realizovali iba skutočne psychopatické osobnosti.  
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     Energiu, ktorú deti majú prirodzenú, si vôbec nevybíjajú, hromadí sa a často sa prejavuje 

vo zvýšenej agresivite. Aj rozsah poznania detí je veľmi monotematický. Postupne deti strácajú 

sociálne väzby, čo sa prejavuje problematickým správaním v škole, doma i v kolektíve 

rovesníkov. Agresivitu možno chápať ako momentálne vybitie nahromadenej energie. Rôzne 

prejavy „hyperaktivity „ majú pravdepodobne korene práve v spôsobe trávenia mimoškolského 

času detí. Taktiež tento spôsob trávenia voľného času je príčinou aj zdravotných problémov, ako 

je malá fyzická zdatnosť, problémy so zrakom, alergie. Málo času trávia deti vonku a organizmus 

je málo odolný vonkajším vplyvom. Je dokázané, že deti bývajúce na vidieku, majú oveľa menej 

alergických reakcií ako deti v meste a dokonca výnimočne majú alergiu na zvieratá.  

     Nedostatok času venovaný deťom rodičia často kompenzujú materiálnym dostatkom, 

často prebytkom. Vedie to k nesamostatnosti, sebeckosti, prehnanému  sebavedomiu až 

neskromnosti a vytráca základná funkcia rodiny. Často vidno ako sa vytráca rešpekt voči 

rodičom, starším ľuďom a úcta k iným, či k práci iných. Vandalizmus mládeže je vlastne revolta 

voči spoločnosti. Je to ich forma zviditeľnenia sa. Často však napodobňujú nás dospelých. 

 Jednou z možností ako tento nepriaznivý trend zastaviť, je prehodnotiť trávenie voľného 

času našich detí. A začať treba aj úpravou legislatívy. Mimoškolskej činnosti našich detí sa 

venuje v poslednom čase malá pozornosť, a ak aj, tak len formálne.  

      Organizácie, ako sú centrá voľného času, sú prioritne zriadené na zabezpečovanie týchto 

činností pre deti, mládež a širokú verejnosť. Tieto organizácie by mali mať vo výchove, rozvíjaní 

nadania detí, vytvárania dobrých návykov pre ďalší život dostatočné spoločenské a materiálne 

podmienky. 

      Je práve na dospelých, akým spôsobom prinavrátime výchovu späť k dobou prevereným 

skutočným hodnotám. Jednou zo základných hodnôt je rodina. Snažíme sa vrátiť úlohu rodiny 

možno do konzervatívneho, ale historicky osvedčeného stavu. Akcie, najmä príležitostné , sú 

určené nielen deťom, ale aj ich rodičom, prípadne starým rodičom. Vytvára sa tak návyk 

spoločne trávených voľných chvíľ. Navraciame komunikáciu medzi rodičmi a deťmi. Štatistiky 

uvádzajú, že rodičia s deťmi denne komunikujú priemerne 20 minút. Deti sa uzatvárajú do seba 

a vytvárajú si iluzórny svet, do ktorého nikoho nevpúšťajú. Našou snahou je prepojiť oba svety – 

dospelých a detí a vytvárať spoločný záujem, spoločnú komunikáciu. Ak majú spoločné záujmy 

a dieťa vidí aj zo strany rodiča záujem o to, čo robí, vytvára sa u dieťaťa niekoľko pozitívnych 

návykov.  
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1. Dieťa sa učí komunikovať. Učíme ho vyjadrovať sa vecne, ucelene. Je nútené vyjadrovať 

svoj názor, mať vlastný postoj, učí sa obhajovať svoj názor pred kolektívom. Učí sa 

prirodzenú vec ako je komunikácia, ktorá je, ako som predtým spomínala, v ostatnom čase 

potlačená. Deti sa vyjadrujú skratkovite, heslovo a ich vyjadrovaniu chýba členitosť 

a bohatosť jazyka. V tejto komunikácii pokračujú doma spolu s rodičmi a výsledný efekt  je 

niekoľkonásobný. Dieťa komunikuje, utvárajú sa sociálne a citové väzby, získava väčší 

záujem o vec, lebo je väčší záujem rodičov. Ďalej získava trvalejší návyk aktívne tráviť 

voľný čas. V neposlednom rade mnohé činnosti sú aj manuálne, čo je  pre dnešné deti  už 

často zabudnutá činnosť a strácajú postupne aj manuálnu zručnosť. Pri činnostiach, ktoré 

vychádzajú z tradícií, sa často  zapájajú do činnosti /s tým súvisí aj do komunikácie/ starí 

rodičia a rozširuje sa spektrum poznania detí. 

2. Dieťa si vytvára sociálne návyky. Kolektívy sú veľmi rôznorodé, lebo centrum má 

celookresnú pôsobnosť a do záujmových útvarov chodia /na rozdiel od krúžkov v škole/ 

deti z iných škôl nášho mesta a okolitých dedín. Tak sa učia vnímať a akceptovať 

svojich rovesníkov. Keďže v záujmových útvaroch nie je jednotný vek, často sú 

v záujmových útvaroch členovia 6 roční spoločne s 25 ročnými. Rešpektovať potreby 

toho druhého , tolerovať ho a naučiť sa spoločne pracovať, býva často v krúžkoch 

jazykových, umeleckých, menej v športových. Na prvý pohľad sa zdá, že je veľmi 

nepravdepodobné vytvoriť jednotný cieľ pre menšie deti a ich už dospelých učiacich sa. 

Ale deti prirodzene majú lepšiu schopnosť prijať nové informácie a starší toto nahradzujú 

zodpovednejšou prípravou. Tak sa v konečnom dôsledku často rozdiely úplne vymažú. 

Dokonca sa vytvára spolupatričnosť medzi nimi a spoločne sa motivujú a pomáhajú si. 

Občas sa stáva, že sa prihlásia spoločne rodič a dieťa, a potom sa doma spoločne nielen 

učia, ale vytvárajú si spoločnú záľubu. 

3. Dieťa si vytvára návyk užitočne tráviť voľný čas. Aktivizuje sa. Má možnosť vyskúšať si  

 viaceré svoje zručnosti a potom sa rozhodne, ktorému sa bude venovať. Vôbec nie je na  

 škodu, ak dieťa vyskúša v priebehu niekoľkých rokov viaceré, možno aj úplne odlišné 

činnosti. Samo nevie posúdiť, v čom je zručné. Na čo má nadanie. Často býva ovplyvnené 

spolužiakom a podľa toho si vyberá svoje záľuby. Ak v našom zariadení umožňujeme 

rozmanitosť činností, vzniká väčší predpoklad, že dieťa v sebe objaví potlačené vlohy 

a nadanie. Pri dobrom vedení sa  môžu  nielen realizovať vo svojich záľubách, ale môže to 
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byť aj ich zamestnanie. Prvoradou úlohou centier by malo byť povzbudenie záujmu , 

pociťovania radosti z toho, čo robia . Naučia sa tým  uznávať  prácu iných ľudí. Ak vidí, 

koľko času a námahy je potrebné k vytvoreniu hoci len malého dielka, oveľa viacej si váži 

predmety, zhotovené výrobky a prácu celkovo. Takto získava skúsenosť s  hodnotou peňazí 

a oveľa viacej si ich váži.  Jednou z aktivít sú aj burzy pre deti. Práve na nich si vyskúšajú 

prvé pokusy s obchodom. Určujú si samé cenu predávaných predmetov a vzápätí mnohí si za 

vyrobené peniaze nakupujú od iných detí. Často prichádzajú s vlastnými  výrobkami ako sú 

rôzne šperky, obrazy, dokonca hračky. Rodičia sú  prekvapení, ako si zrazu deti viacej vážia 

predmety a vedia oceniť hodnotu. Je to veľmi jednoduchý, nenáročný spôsob, ako učiť deti 

hodnotám. 

               Do nášho zariadenia sa hlásia aj deti s určitým handicapom, deti  z detského domova  

a z oboch reedukačných centier v našom okrese. Nevytvárame pre nich samostatné 

oddelenia, ale ich začleňujeme do kolektívov. Pre deti z týchto zariadení to má nesmierne 

pozitívny význam v tom, že sa učia zapojiť sa medzi svojich rovesníkov, učia sa prispôsobiť 

sa a získavajú na sebavedomí. Izolácia týchto detí je veľkým problémom, lebo po opustení 

domova alebo reedukačného zariadenia sa často nevedia zaradiť do spoločnosti. Učíme ich 

nielen pestovať svoje záľuby, ale aj podporujeme ich chuť naučiť sa niečo nové. Dôležitou 

súčasťou je aj získavanie nových zručností, ktoré využijú neskôr pri hľadaní si zamestnania, 

či občas aj pri výbere povolania. Napríklad handicapované deti sa učia u nás paličkovanie, 

výrobu a zdobenie medovníkov, drôtikovanie apod. Niektoré z nich si dokážu na tejto 

zručnosti finančne  pomôcť a stávajú sa sebestačné a najmä psychicky im to veľmi pomôže. 

Iné zasa  nacvičili muzikál pre deti a tam sa naučili vystupovať pred verejnosťou. 

Konkrétnym príkladom je chlapec s poruchou reči, ktorý  na verejných vystúpeniach prestal 

koktať.  

 Chlapci po absolvovaní nemeckého jazyka a získaní výučného listu v reedukačnom ústave 

sa mohli zamestnať ako murári v Rakúsku. Návrat k remeslu spojený so znalosťou jazyka im 

umožní žiť plnohodnotný život. Na druhej strane to prináša dôležitý poznatok aj pre zdravé 

deti, lebo sa učia prijímať „inakosť“ týchto detí ako úplnú samozrejmosť. Posúva to obe 

strany dopredu. Nie je nutné túto skutočnosť brať ako nóvum, lebo takýto ľudia boli medzi 

nami odjakživa, a tak to bude bohužiaľ aj v budúcnosti. Je to tiež návrat k pôvodným 
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hodnotám, veď už Maco Mlieč bol prototypom handicapovaného človeka v 19. storočí 

a Maco Mlieč prežil až do súčasnosti.   

 Ďalším problémom je aj tolerancia k rôznym rasám. Chlapci z reedukačných domovov sú 

poväčšine rómskeho pôvodu. Je zaujímavé, že deti černošské, vietnamské alebo iných 

cudzincov deti bez problémov berú medzi seba, ale rómske deti a najmä z reedukačných 

domovov veľmi málo. Treba dosť dlhú prácu a pôsobenie na deti, aby ich postupne prijali. 

Často sú však problémom práve dospelí, ktorí potom svoje deti z krúžku odhlásia, lebo 

citujem: „nesúhlasia, aby ich deti boli s cigánmi v jednom krúžku“.  Ale to už je problém 

celospoločenský, ktorý môžeme  našou činnosťou iba zmierniť.  Praktickou ukážkou je aj 

práca s autistickým dievčatkom. Našim úspechom bolo najskôr to, že prichádzala do iného 

prostredia, neskôr zostala sama bez matky, postupne sa naučila pracovať s nožničkami 

a časom dokázala sama  otvoriť počítač, napísať svoje meno, či inú jednoduchú vetu 

a vytlačiť ju. Po týchto veľkých pokrokoch zvládla chodiť sama do budovy – cudzieho 

prostredia a zúčastňovala sa na spoločných aktivitách ostatných detí. Možno sa to zdá málo, 

ale pre  autistické deti je to úžasný pokrok na ceste k bežnému životu.  

 Veľkou skupinou našich členov sú deti s určitými poruchami ako sú dyslexia, dysgrafia, 

dysortografia. Pre tieto deti sme vytvorili muzikálový krúžok, kde ich integrujeme 

netradičným spôsobom. Pri práci so scenárom, pri nacvičovaní sú nútené veľa komunikovať, 

čítať texty, verejne vystupovať pred veľkým publikom. Poruchu síce neodstránime, ale 

takmer vždy sa nám podarí zvýšiť ich sebavedomie, naučíme ich  tešiť sa z toho, čo dokážu. 

Pre tento rok pripravujeme jazdecký krúžok, ktorý bude pre deti s určitým postihom 

hipoterapiou.  V tomto jedinom krúžku nebudeme zo začiatku spájať handicapované deti so 

zdravými s dôvodu zvýšenej starostlivosti  a bezpečnosti detí.  

 Návratom ku klasickému zdokonaľovaniu  sa detí v matematickom, logickom a strategickom 

myslení je šachová hra. Už tretí rok vyučujeme šach v našom centre a chceli by sme dosiahnúť aj 

vyššiu úroveň systému výučby . Začíname od škôlok, z najšikovnejších sa na ZŠ vytvorila 

šachová trieda a poobede majú ďalší krúžok. Prvými úspechmi sú 3 majstri Slovenska. Nejde to 

celkom podľa našich predstáv, lebo najväčším problémom je veľká časová náročnosť pre deti 

a ich rodičov.                                                                                                                                        

V našom školskom zariadení sme sa začali venovať deťom najmä v predškolskom veku. Pre 

túto skupinu detí pripravujeme najviac aktivít, lebo  je to vhodný vek na vytváranie si trvalých 
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návykom aktívne tráviť voľný čas. Veľké množstvo krúžkov /v tomto období je to 58/, množstvo 

príležitostných akcií /napr. šarkaniáda, Deň tekvíc a strašidiel, zázraky z plastelíny, Vianoce 

v Cvečku, Lesné „hu“, Jeseň pani strapatá, minitalent show, Cvečkokarneval/ doplnený asi 100 

športovými, umeleckými a vedomostnými súťažami je každoročná ponuka pre deti, mládež a ich 

rodičov. Snažíme sa reagovať na aktuálny záujem detí . Tak vznikla súťaž talentov minitalent 

show alebo diabolo day. S deťmi uskutočňujeme  množstvo vystúpení pre mesto, organizácie 

v meste, či firmy po celom okolí. Zúčastňujú sa na nich aj rodičia detí, a tak sa ich snažíme 

vtiahnúť do výchovného procesu , čím otvárame naše zariadenie pre každého. Môj osobný názor 

je dokonca taký, že by členstvo v takýchto zariadeniach nemalo byť obmedzené vekom.  

 Lásku k prírode sa snažíme dosiahnúť v deťoch rôznymi metódami. Okrem turistických 

vychádzok, premietania filmov, výtvarných prác s prírodným materiálom, vytvárania 

biokompostu sme pripravili pre deti dnes menej využívané akcie. Úspešnou je súťaž pre všetky 

školy v okrese, kde výrobky sú zhotovené s odpadového materiálu. Do súťaže nám prichádza 

okolo 300 prác a mnohé majú aj umeleckú hodnotu. Krásu okolo nás si deti všímajú 

prostredníctvom fotoaparátu v krúžku umeleckej fotografie. Tak mnohé deti objavili krásu okolo 

seba nielen tým, že fotografujú, ale ako návštevníci záverečnej  výstavy fotografií. Mineralógia je 

v škole veľmi nezáživná časť učiva, preto sme pre deti pripravili workshop  , kde objavili kameň 

s jeho liečivou silou, či ako umelecký prvok v šperkoch. Na naše veľké prekvapenie deti to veľmi 

zaujalo.   

Všeobecne možno povedať, že našou snahou je vštepiť deťom tradičný rebríček hodnôt, ako 

sú rodina a láska v rodine, úcta k ostatným ľuďom, rešpektovanie práce iných, tolerovanie iných 

rás a handicapovaných ľudí. Snažíme sa, aby si  vytvorili lásku ku všetkému krásnemu ale aj 

obyčajným veciam. Učíme ich venovať sa tradíciám a uchovávať ich. Máme skutočnú snahu 

urobiť deti a mládež šťastnými. 

 

 

 

 

Pracovisko autora: Centrum voľného času, Ul. M. Rázusa 30, Malacky, cvcmalacky@post.sk 
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VÝZNAM DOBROVO ĽNÍKOV PRI ELIMINÁCII SOCIÁLNO- 
PATOLOGICKÝCH JAVOV MLÁDEŽE  
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Anotácia 

Rok 2011 je Európskou komisiou vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva. Obrovský 

potenciál dobrovoľníckej činnosti nie je na Slovensku realizovaný v plnej miere. Príspevok 

analyzuje význam verejne prospešného dobrovoľníctva pri eliminácii sociálno-patologických 

javov mládeže. Je venovaný možnostiam, odporúčaniam i predpokladom činnosti dobrovoľníkov 

pri práci s rizikovou mládežou a poukazuje aj na možnosti peer programov.  
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Year 2011 is declared the European Year of  Volunteering by the European Commission. Huge 

potential of volunteering is not fully realized in Slovakia. The paper analyzes the importance of 

public utility of volunteering in elimination of socio-pathological phenomena of youth. It is 

devoted to options, recommendation and prerequisite work of volunteers working with youth and 

also indicates the possibility of Peer programs. 
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 Európska komisia vyhlásila rok 2011 za Európsky rok dobrovoľníckych činností 

podporujúcich aktívne občianstvo. Zároveň je to desiate výročie Medzinárodného roku 

dobrovoľníkov Organizácie spojených národov. Dobrovoľníctvo vo všeobecnosti je neplatená 

prospešná činnosť. Zvyšuje občiansku angažovanosť, pomáha posilňovať pocit príslušnosti 
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dobrovoľníkov k spoločnosti a ich angažovanosť na všetkých úrovniach – miestnej, regionálnej, 

celoštátnej a európskej. Pokúsime sa objasniť možnosti dobrovoľníctva v boji proti sociálno-

patologickým javom mládeže. Cieľom príspevku je poukázať na možnosti a prínos práce 

dobrovoľníkov v prospech prevencie a eliminácie sociálno-patologických javov mládeže.  

 

Osobitosti dospievajúcej mládeže ako východisko boja proti nesprávnym návykom 

 

 Praktickým, ale aj filozofickým východiskom pri každej práci s dorastajúcou mládežou sú 

ich vekové osobitosti. Obdobie dospievania je prechodným obdobím medzi detstvom a 

dospelosťou. Začína okolo jedenásteho roku a končí dosiahnutím dospelosti približne vo veku 

okolo 20 rokov. V tomto období nastáva významná snaha o osamostatnenie, ktorá spôsobuje 

orientáciu na iné sociálne skupiny, ako je rodina. Od nástupu puberty sa mladí ľudia už  

nezdržiavajú toľko doma, vytvárajú úzke sociálne vzťahy s rovesníkmi, ktoré postupne dominujú. 

(Končeková, 2005) Príčinami je to, že medzi pubescentmi a rodičmi sú často problematické 

vzťahy i to, že rovesníci majú rovnaké problémy, sú si blízky názormi, osudmi, vekom. 

 Neistotu v procese osamostatňovania pomáha prekonať skupinová identita, ktorá 

dospievajúcej mládeži poskytuje zázemie v dobe, kedy sa uvoľňujú rodinné väzby. Významnú 

úlohu tu hraje aj príslušnosť k vlastnej generácii. Pubescenti majú veľmi silnú túžbu niekam 

patriť a v adolescencii ešte narastá počet referenčných skupín a kolektívov, ku ktorým mladý 

človek patrí, alebo na ktoré sa orientuje. (Končeková, 2005) 

 Rovesnícke skupiny sú dôležité pre všetkých mladých ľudí, ale najmä pre rizikovú mládež 

z dysfunkčných rodín – mladých ľudí bez rodičovského záujmu, bez jasných pravidiel hry, 

s nízkou podporou rodiny, ohrozovaných despotickým trestaním rodičov a patológiou rodiny. 

 V súčasnosti je vysoký počet mladých pochádzajúcich z disfunkčných rodín, mnohí žijú v 

patologickom prostredí, kde nemajú vhodné vzory u svojich rodičov ani súrodencov. Tu vzniká 

aktuálna potreba pomoci. Najbližší sú im rovesníci, pretože dospievajúci mladí ľudia skôr 

prijímajú názory rovesníkov ako dospelých. (Vágnerová, 2000) Dokonca často urobia presne to, 

čo im dospelí, hlavne učitelia a rodičia zakázali. Preto mladí ľudia sú úspešní pri formovaní 

názorov a postojov a teda aj v boji proti nesprávnym návykom. Sme presvedčení, že práve - 

mládežnícki dobrovoľníci (vo veku 15 - 30 rokov) sú výborným a dostupným prostriedkom 

prevencie a postupnej eliminácie sociálno-patologických  javov.  
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Dobrovoľník ako prostriedok prevencie a eliminácie sociálno-patologickým javom 

 

 Pojem dobrovoľník (latinsky voluntarius - ochotný, naklonený; anglicky volunteer - 

dobrovoľník) má viacero definícií, ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že je to človek, ktorý v 

prospech druhých vykonáva činnosť bez nároku na odmenu. „Dáva časť svojho voľného času, 

energie, schopností v prospech činnosti, ktorá je časovo aj obsahovo vymedzená.” (Urbaníková - 

Čaučíková, 2002, s. 4) 

 Nie každú prácu bez finančnej odmeny možno považovať za dobrovoľníctvo. Dobrovoľnú 

pomoc rodine, príbuzným či susedom označujeme termínom občianská (susedská) výpomoc.   

 Pre dobrovoľnú činnosť prebiehajúcu obvykle v rámci komunity vytvorenej v obci, okolo 

športového klubu, pri fare a pod. používame termín  dobrovoľníctvo vzájomne prospešné. 

 Dobrovoľná činnosť ľudí, na ktorej stavajú neziskové organizácie, občianske združenia, 

nadácie, cirkevné organizácie, inštitúcie alebo rôzne iné mimovládne organizácie (ďalej ich 

budeme jednotne nazývať organizácie) označujeme ako verejne prospešné dobrovoľníctvo. 

(Tošner - Sozanská, 2006) 

 Pojem dobrovoľníctvo sa často zamieňa s významom pojmu filantropia. Kým 

dobrovoľníctvo je podľa viacerých autorov (Králiková, 2006; Plamínek - Svatoš - Hledíková, 

1996) prácou pre organizáciu, pojem filantropia  znamená ľudomilnosť, podporu a príležitostné 

pomáhanie sociálne slabším so snahou zmierniť ľudskú biedu. (Králiková, 2006)  

 Dobrovoľníctvo podľa Všeobecnej deklarácie o dobrovoľníctve (Všeobecná deklarácia o 

dobrovoľníctve, 1990):  

• je založené na osobnej motivácii a slobodnom rozhodnutí,  

• je spôsob podpory aktívnej občianskej participácie a záujmu o rozvoj komunity,  

• má formu skupinovej aktivity, vykonávanej väčšinou v rámci určitej organizácie,  

• snaží sa prispievať k vytváraniu lepšieho a pokojnejšieho sveta odpovedaním na dôležité 

výzvy súčasnosti,  

• prispieva k životaschopnosti ekonomického života a aj k tvorbe pracovných miest a nových 

profesií.  
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 Eliminácia sociálno-patologických javov je veľmi náročná. Táto činnosť aj u dobrovoľníkov 

vyžaduje veľkú mieru trpezlivosti, otvorenosti, prijímajúceho postoja, dlhodobej 

zainteresovanosti a pod. Dobrovoľník môže pracovať s mládežou priamo v komunite, alebo pod 

hlavičkou už spomínaných organizácií. Tie aj keď priamo vo svojich cieľoch nemajú primárnu 

prevenciu, realizujú ju vytváraním pozitívnych alternatív trávenia voľného času. Dobrovoľníctvo  

je dobrou živnou pôdou pre vytváranie záujmových skupín. Spolupracovať s dobrovoľníkmi je 

veľmi efektívne pre štátne, cirkevné a súkromné zariadenia ako (Janíková, 2008):  

• centrá voľného času,  

• domovy mládeže, 

• nízkoprahové zariadenia pre deti a mládež, 

• detské a mládežnícke organizácie, 

• záujmové útvar na ZŠ a SŠ, 

• občianske združenia, 

• neziskové organizácie, 

• aj iné mimovládne organizácie. 

 

 Možnosti spolupráce týchto zariadení s dobrovoľníkmi  môžu mať tieto tri typy (Tošner -  

Sozanská, 2006): 

• činnosť dobrovoľníkov nie je pre vlastný chod organizácie nenahraditeľná - 

dobrovoľníci dopĺňajú a skvalitňujú poskytované služby, ale organizácia by bez nich 

mohla existovať;  

• činnosť dobrovoľníkov nie je základom fungovania organizácie - dobrovoľníci 

vykonávajú činnosť so zamestnancami, keby ich nebolo, museli by byť zamestnaní 

profesionáli; 

• na dobrovoľníkoch je priamo závislý chod organizácie - popri malej skupine 

profesionálov sa dobrovoľníci podieľajú na napĺňaní hlavných cieľov organizácie, sú 

rozhodujúcou silou organizácie. Tento typ je charakteristický pre zaisťovanie 

humanitárnych akcií, príležitostných akcií a  rôznych kampaní. 

 

 V slovenskej dobrovoľníckej praxi sa stretávame v podstate so štyrmi základnými typmi 

dobrovoľníkov: 
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• ľudia pracujúci v organizáciach bez akejkoľvek finančnej náhrady a kompenzácie,  

• nezamestnaní ľudia na dobrovoľných aktivačných prácach, 

• odborníci (prekladatelia, právnici, terapeuti), ktorí poskytujú vysoko špecializované 

služby a ktorí sú ohodnotení len symbolickou odmenou, 

• členovia správnych rád organizácií.  

 

Prínos dobrovoľníkov pri eliminácii sociálno-patologických javov 

 Dobrovoľníci a ich činnosť pri prevencii a eliminácii sociálno-patologických javov majú 

nespochybniteľný vplyv na všetkých, ktorí sú do prípravy a realizácie zapojení: na 

dobrovoľníkov, organizáciu, cieľovú skupinu - v našom prípade mládež,  lokálnu komunitu, kde 

sa aktivita koná a aj na širšiu spoločnosť. 

 Dobrovoľníci predstavujú pre organizáciu obrovský potenciál: strávia s mládežou mnoho 

hodín bez odmeny, ale nie sú len lacnou pracovnou silou. Prinášajú do organizácie entuziazmus 

pre plnenie poslania, vrámci svojej činnosti poskytujú pomoc, skúsenosti, informácie aj expertízu 

a nové pohľady na riešenie problémov. Dobrovoľníci môžu vykonávať činnosť, ktorú nie je 

možné zvládať v bežnom chode organizácie, nadväzujú neformálne vzťahy, vďaka ktorým 

získajú úprimnú spätnú väzbu, ľahšie môžu identifikovať potreby a problémy cieľovej skupiny. 

 Mládežnícki dobrovoľníci (15 - 30 rokov) majú širšiu škálu kontaktov ako dospelí kolegovia, 

a tak  činnosť a podujatia propagujú vo svojom okolí. Svojimi kamarátmi, spolužiakmi a 

podporou rodičou predstavujú pre organizáciu nové využiteľné kontakty. V porovnaní so staršími 

kolegami sa podľa E. Mydlíkovej  (2002) vyznačujú pozitívnymi vlastnosťami ako: originalita, 

kreativita, tvorivosť, zvedavosť - chuť všetko vedieť, aktívnosť a iniciatívnosť, spoločenský 

kontakt, dostatok voľného času, produktívnosť, fyzická zdatnosť, radosť zo života, 

komunikatívnosť. Ľudia v tomto veku sa vyznačujú aj vlastnosťami ako „ješitnosť” a hravosť, tie 

však podľa nej nemožno jednoznačne zaradiť medzi pozitívne ani negatívne. Organizácia pri 

práci s mládežnickými dobrovoľníkmi sa však stretne aj s nedostatočnou zodpovednosťou, 

ľahostajnosťou, nerozvážnosťou a slabou vytrvalosťou. Tieto vlastnosti zvyčajne s vekom miznú 

(cca. od 18. rokov). Podľa naších skúseností ideálnymi dobrovoľníkmi pre činnosť s mládežou sú 

vysokoškoláci. 

 Prínos dobrovoľníkov z pohľadu prijímateľov pomoci - mládeže, pri eliminácii sociálno 

patologických javov, je v prvom rade v pozitívnych vzoroch správania, prospešnosti pre iných, 
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participácie na živote komunity aj na veciach verejných a príkladoch možností zmysluplného 

využívania voľného času. Svojou činnosťou motivujú mladých k dobrovoľníctvu. Pri práci s 

mládežou by mali mať silné morálne zásady a hodnoty, nesmú užívať alkohol, cigarety a drogy. 

Vytrhávajú mladých z nevhodného prostredia a ukazujú im krásu plnohodnotného života. Vďaka 

neformálnym vzťahom môžu byť ich partnermi, priateľmi i radcami. Najlepší vplyv majú 

dobrovoľníci o 1 až 2 roky starší ako cieľová skupina. 

 Dobrovoľníctvo samotným dobrovoľníkom prináša: nové informácie, skúsenosti a 

zručnosti, možnosti vyskúšať si nové úlohy a rôzne činnosti, nadväzovať nové priateľstvá a 

radostne prežívať voľný čas. Pri dobrovoľníckych činnostiach dochádza k rozvíjaniu sociálnych 

zručností a kompetencií, tolerancie a solidarity. Mládežnícky dobrovoľníci sú konfrontovaní s 

neznámou životnou či pracovnou situáciou. (Miháliková, 2010) To rozvíja ich osobnostné, 

charakterové a vôľové vlastnosti, hlavne zodpovednosť a vytrvalosť. Úspešné zvládnutie úloh 

vedie k zvyšovaniu sebavedomia a motivuje k ďalším dobrovoľníckym činnostiam. Pomoc iným 

vyvoláva dobrý pocit zo seba samého a z práce i pocit užitočnosti, pritom je ale dôležité ocenenie 

či pochvala zo strany hostiteľskej organizácie. 

 Z pohľadu širšej spoločnosti prínos dobrovoľníkov venujúcich sa rizikovej mládeži spočíva 

v nadväzovaní a posilňovaní tolerancie a porozumenia medzi občanmi rôznych vekových skupín 

(dospelých zamestnancov, dobrovoľníkov a účastníkov). Ich činnosť mnohokrát buduje menšie 

spoločenstvá, komunity a neformálne siete rôznych spoločenských skupín a vrstiev. „Na miestnej 

úrovni môžu mať  navyše dobrovoľnícke aktivity a aktivizácia komunity pozitívny dopad aj na 

posilnenie pocitu miestnej príslušnosti a hrdosti u obyvateľov.” (Brozmanová Gregorová - 

Mráčková - Marček, 2009, s. 34) To posilňuje prevenciu a elimináciu vandalizmu. „Dobrovoľníci 

pôsobia aj ako faktor sociálnej integrácie. Pomáhajú integrovať do spoločnosti ľudí, ktorí sú z 

nej vylučovaní alebo marginalizovaní.” (Brozmanová Gregorová - Mráčková - Marček, 2009, s. 

35) 

 Dobrovoľníctvo vo všeobecnosti podporuje sociálny rozvoj a sociálne blaho, motivuje k 

prejavom solidarity a humanity.  

 Podľa kolektívu autorov Analýzy dobrovoľníctva na Slovensku (Brozmanová Gregorová - 

Mráčková - Marček, 2009) dobrovoľníctvo prináša ekonomický, ľudský, sociálny a kultúrny 

kapitál.  
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Odporúčania pre prácu dobrovoľníkov s mládežou 

 

 Ak chceme, aby prevencia a boj proti sociálno-patologickým javov boli efektívne a mali 

spomínaný prínos, je potrebné, aby dobrovoľníci dodržiavali nasledujúce odporúčania (Galáš, 

1995):  

• kontinuálnosť - nie iba jednorázové aktivity, 

• kooperatívnosť a koordinácia viacerých sektorov, 

• komplexnosť - využívanie všetkých vhodných metód centrovaných na elimináciu porúch 

správania a zároveň na ovplyvňovanie celej sociálnej siete ohrozeného mladého, 

• ponuka pozitívnych identifikačných vzorov 

• cielenosť a systémovosť - nezameriavať sa iba na antikriminálnu či protidrogovú 

propagandu, ale na rozvíjanie zdravého spôsobu života, postojov, názorov, sebarozvoja a 

sebahodnotenia,  

• neformálnosť a nekampaňovitosť,  

• aktívne zapojenie zúčastnených - cieľová skupina nemá byť iba objektom vplyvu, ale má 

participovať na programe,  

• rešpektovanie záujmov, očakávaní, motivačných a osobnostných faktorov príslušnej 

cieľovej skupiny,  

• nementorovať, nevnucovať názory,  

• preferovať rovnocennosť, partnerský vzťah,  

• viesť mladých ľudí k schopnosti povedať nie negatívnym podnetom,  

• nezameriavať sa len na mládež, ale aj na širokú verejnosť (ich rodičov a pod.), 

• preventívne aktivity ponúkať už deťom mladšieho školského veku, 

• realizovať peer programy. 

 

Peer programy 

 

 V tejto súvislosti chceme poukázať na význam peer programov ako efektívnych 

rovesníckych programov prevencie a eliminácie. Rovesnícke programy predstavujú modernú 

sociálno-patologickú stratégiu práce v skupinách rovesníkov, teda osôb, ktoré sú  si blízke nielen 

vekovo, ale v širšom ponímaní aj postavením alebo životnými skúsenosťami. Základným znakom 
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týchto programov je to, že do aktívnej dobrovoľníckej činnosti v prospech rovesníkov sa zapájajú 

vopred odborne pripravení aktivisti. Rovesnícke programy v sebe spájajú zámerné pedagogické 

pôsobenia s prvkami prirodzených a spontánnych aktivít prosociálne orientovaných členov v 

skupinách. 

 Peer programy predstavujú špecifickú formu pôsobenia dobrovoľníka medzi vrstovníkmi. 

Pojem peer nemá v slovenčine presný ekvivalent, znamená rovesník v širšom zmysle slova. Teda 

je to človek blízky nielen vekom, ale aj sociálnym postavením, záujmami, životnými orientáciami 

a skúsenosťami. 

 Aktivistami v peer programe sú vopred pripravení, vyškolení zdravo žijúci vrstovníci. 

Najlepšie je, ak majú prirodzenú autoritu v kolektíve. Východiskom peer programov je fakt, že 

mladý človek sa skôr stotožní s rovesníkmi, teda osobami blízkymi rolou, záujmami, prípadne 

sociálnym zázemím. Efektívnosť peer programov dokazuje výskum 143 štúdii týkajúcich sa 

prevencie, v ktorom Toblerová (1986) uvádza: „peer programy ukázali jasne vyššiu účinnosť vo 

všetkých meraných výsledkoch. V najdôležitejších premenných, teda užívaných návykových látok, 

boli výsledky signifikantne lepšie ako kombinované výsledky u všetkých ostatných intervencií. U 

peer programov trval pozitívny efekt pri alkohole, mäkkých drogách, tvrdých drogách i cigariet.” 

(Toblerová, 1986)  

 

 Za základné predpoklady efektívnosti peer programov považujeme: 

• cyklickosť a kontinuitu stretnutí, 

• dospelí sú dôležití v programe, ale nerobia to, čo zvládnu aktivisti, 

• optimálny vekový rozdiel medzi aktivistami a účastníkmi je ak aktivisti sú o  jeden až dva 

roky starší, 

• aktivisti sú zrelí a bez psychopatologiockých symptómov (dlhodobo trvalo neužívajú 

žiadne legálne ani ilegálne drogy), 

• dôkladne pripravení, vyškolení a motivovaní aktivisti, 

• využívanie zážitkových aktivít, interaktívnych hier, modelových situácii, 

• spoločne s účastníkmi vytvoriť spoločné pravidlá skupiny a rešpektovať ich, 

• bezpodmienečné prijímanie účastníkov, atmosféra otvorenosti, akceptácie a prijatia 

(rešpektovať protichodné názory bez výsmechu či donucovania meniť ho, účastníci sa 
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môžu čokoľvek opýtať - žiadna otázka nie je zlá/nemiestna, majú priestor na diskusiu, 

vyjadrenie a pod.). 
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VYUŽITIE KONCEPTU KOMPLEMENTÁRNEHO U ČENIA PRE 
EFEKTÍVNU PREVENCIU SOCIÁLNO- PATOLOGICKÝCH JAVOV 
DETÍ A MLÁDEŽE V MIESTNEJ KOMUNITE 
 

Peter Lenčo 

 

Anotácia 

Cieľom príspevku je predstaviť koncept komplementárneho učenia a poukázať na možnosti jeho 

využitia v efektívnej prevencii sociálno-patologických javov detí a mládeže na komunitnej 

úrovni. Teoretické vymedzenie problematiky je doplnené o faktory podporujúce rozvoj 

partnerstva medzi jednotlivými aktérmi a stratégie získavania a udržania účastníkov programov. 

Príspevok uzatvára analýza bariér implementácie tohto konceptu a poukázanie na možnosti ako 

ich prekonať.  

 

Abstract 

The aim of the paper is to introduce a concept of complementary learning with an emphasis on 

possibilities for its implementation on community level as a means of effective prevention of 

socio-pathological behaviour of children and young people. The outline of theoretical framework 

is supplemented by factors supporting partnership among various actors and by strategies to 

attract and sustain participation in out-of-school programs. In conclusion we present the analysis 

of barriers for implementation of this concept and refer to the possibilities how to overcome 

them.  

 

Úvod 

     Mladí ľudia na Slovensku majú počas bežného pracovného dňa v priemere približne 4 hodiny 

voľného času (O. Gallo, P. Lenčo, 2009). Je to čas, ktorý spravidla prežívajú podľa svojho 

vlastného rozhodnutia. Ako ukazujú výsledky výskumu realizovaného v roku 2007 (tamtiež), pre 

mladých ľudí voľný čas znamená predovšetkým možnosť venovať sa svojim záľubám a záujmom 

(46,1%), pričom rozvoj záujmov a koníčkov je doménou najmä žiakov základnej školy. U 
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študentov stredných škôl narastá význam času prežitého s priateľmi – jedna tretina respondentov 

uviedla, že voľný čas pre nich znamená oddych s priateľmi a rodinou. Tento údaj potvrdzuje 

dôležitosť rovesníckych skupín v procese dospievania a osamostatňovania sa od rodiny. 

     Práve široká dostupnosť rozmanitých a kvalitných možností pre aktívne prežívanie voľného 

času   je účinným faktorom prevencie sociálno-patologických javov v spoločnosti a napomáha 

rozvoju potenciálu detí a mladých ľudí. Na tomto východisku stavia aj koncept 

komplementárneho učenia, ktorý chceme v našom príspevku bližšie predstaviť.   

 

Koncept komplementárneho učenia 

     Koncept komplementárneho učenia pochádza z  inštitútu Harvardskej univerzity pre výskum 

rodiny s názvom Harvard family research project (HFRP). Tento koncept sa zameriava na 

zlepšenie učebných výsledkov detí a mladých ľudí a na ich podporu v  rozvoji bez toho, aby sa 

spoliehal iba na školské reformy. Snaží sa prepojiť jednotlivé komponenty poskytujúce možnosti 

pre učenie sa a rozvoj ako sú predškolská výchova, podpora rodín, angažovanosť rodín doma 

a v škole, programy v čase mimo vyučovania (v škole a mimo školy, teda. vo voľnom čase) 

a ďalšie ako napríklad zdravotnícke zariadenia, ktoré sa starajú o fyzické a mentálne zdravie detí 

a mladých ľudí. Dôležitými prvkami v celom koncepte sú 1. dostupnosť pre všetky deti 

a mladých ľudí a 2. prepojenosť a dopĺňanie sa jednotlivých subjektov, aktivít a služieb v snahe 

maximalizovať prínos pre deti a mladých ľudí, ich rodiny a celú komunitu (H. B. Weiss et al., 

2005).  

     Existuje množstvo výskumov, ktoré dokumentujú prínos angažovania sa detí a mladých ľudí 

v programoch v čase mimo vyučovania. V Tabuľke 1 môžeme vidieť súhrn oblastí, ktoré 

participácia detí a mladých ľudí v týchto programoch rozvíja tak, ako ich zosumarizoval HFRP 

(P. M. D. Little, C. Wimer, H. B. Weiss, 2008) na základe metaanalýzy údajov množstva, 

predovšetkým evaluačných štúdií. Ide o kvalitatívne údaje, ktoré nie sú všeobecne platné, ale 

viažu sa na ciele a aktivity toho – ktorého programu, ako aj na jeho úspešné zvládnutie. 

     Medzi dôvody, ktoré umožňujú dosahovať pozitívne výsledky programov v čase mimo 

vyučovania S. Simpkins (2003, s. 2) zaraďuje nasledovné: „(a) umiestňujú mladých ľudí 

v bezpečnom prostredí, (b) preventívne pôsobia proti účasti mládeže v delikventných aktivitách, 

(c) učia mladých ľudí všeobecným a špecifickým zručnostiam, presvedčeniam a správaniu a (d) 
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poskytujú príležitosti pre mladých ľudí rozvíjať vzťahy s rovesníkmi a mentormi“ (mentor v 

zmysle vychovávateľ, učiteľ, priateľ).  

     HFRP (P. M. D. Little, C. Wimer, H. B. Weiss, 2008) medzi kľúčové faktory úspešnosti 

týchto programov zaraďuje:: prístupnosť a dlhodobosť (stavanie na možnostiach, záujmoch 

a potrebách detí a mladých ľudí); kvalitné programovanie (materiálne vybavenie, celková klíma, 

kvalitní pracovníci, vhodný program)  a silné partnerstvo (s rodinou, školou a komunitou).  

 

Tabuľka 1: Prínos programov v čase mimo vyučovania pre deti a mladých ľudí 

Oblasť Prínosy 

Akademické výsledky • lepší postoj k škole a vyššie edukačné ašpirácie 

• vyššia účasť na vyučovaní a menšie 

vymeškávanie 

• menej disciplinárnych konaní (napr. 

suspendovanie) 

• nižšia miera zanechania štúdia 

• lepšie výsledky v škole merané testami 

a známkami 

• lepšia včasná podpora 

• zlepšenie sa v realizácií domácich úloh 

• zapojenie sa do učenia 

Sociálne a emocionálne výsledky • zníženie problémov so správaním 

• zlepšenie sociálnych a komunikačných zručností 

a/alebo vzťahov s inými (rovesníci, rodičia, 

učitelia) 

• zvýšené sebavedomie, sebahodnota a vlastná 

výkonnosť 

• znížená úroveň depresie a úzkosti 

• rozvoj iniciatívy 

• zlepšenie v oblasti pocitov a postojov k sebe a 
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škole  

Výsledky v oblasti prevencie • vyhýbanie sa užívaniu drog a alkoholu 

• zníženie delikventného a násilného správania sa 

• zvýšené vedomosti o bezpečnom sexe 

• zníženie sexuálnej aktivity 

• redukcia kriminality mladistvých 

Výsledky v oblasti zdravia 

a kvality života („wellness“) 

• lepší výber jedla 

• zvýšená fyzická aktivita 

• zvýšené vedomosti o výžive a zdravom životnom 

štýle 

• redukcia BMI 

• zlepšený tlak krvi 

• zlepšené vnímanie svojho tela (body image) 

 

Sila partnerstva 

     V oblasti výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania (vo voľnom čase) pôsobia rozličné 

subjekty. E. Kratochvílová (2010) sumarizuje tieto subjekty nasledovne: školy (záujmové a iné 

aktivity, základné umelecké školy, školské výchovno–vzdelávacie zariadenia (školský klub detí, 

školské stredisko záujmovej činnosti, centrum voľného času, školský internát), škola v prírode 

(školské účelové zariadenie), kultúrno-osvetové zariadenia (knižnice, múzeá, galérie, pamätné 

izby, hvezdárne, planetáriá, archívy, divadlá, kiná, hudobné ustanovizne a ďalšie), občianske 

združenia a neziskové organizácie, samosprávy.   

     Prepojenosť a spolupráca jednotlivých subjektov je kľúčovou pre vytvorenie siete, ktorá bude 

maximalizovať podporu pozitívneho rozvoja detí a mladých ľudí. Predseda Národnej rady pre 

komunitné a edukačné partnerstvá (the National Council for Community and Education 

Partnerships – NCCEP), Dr. Hector Garza rozoznáva sedem faktorov úspešného partnerstva (In J. 

Coffman, 2005): 

1. Inštitucionálni partneri, ktorí súvisia s cieľom: Vo všeobecnosti môžeme rozoznať 

snahu spolupracovať s čo najširším okruhom partnerov, čo je v zásade dobré rozhodnutie. 
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Dôležitejšie je však identifikovať, čo je našim cieľom a aké sú úlohy partnerstva, a až 

následne vybrať a pozvať partnerov do spolupráce. Netreba zabudnúť ani na partnerov zo 

ziskového sektora, ktorí môžu napomôcť udržateľnosti projektu.  

2. Vyvíjajúca sa štruktúra a partneri : Partnerstvo a jednotliví partneri či ich zástupcovia 

musia byť otvorení zmene. Pokiaľ sa ukáže, že je potrebné nikoho do tímu pribrať alebo 

sa s nám rozlúčiť, nemalo by to narušiť fungovanie partnerstva ako takého. Časom sa 

môže ukázať, že ciele projektu a toho – ktorého partnera sa môžu s projektom rozchádzať 

alebo sa na scéne zjaví iný dôležitý partner. Podobne je to aj s ľuďmi zastupujúcimi 

partnerov a ich dostupnosti (ďalšej pracovnej vyťaženosti). Takéto flexibilné partnerstvo 

však musí byť založené na vzájomnej dôvere.  

3. Vedenie v kľúčových pozíciách: Často sa objavuje snaha mať v užšom pracovnom tíme 

najvyššie postaveného zástupcu partnerskej organizácie alebo inštitúcie. Títo ľudia však 

bývajú veľmi zaneprázdnení a s postupom času začnú na stretnutiach chýbať. Je preto 

dobré do partnerstva získať zástupcu z vyššieho alebo stredného manažmentu. Títo ľudia 

majú dostatok dôvery zo strany svoje organizácie/inštitúcie a zároveň dostatok vedomostí, 

skúseností, kapacity a energie pracovať v partnerstve, ako aj ľahký prístup k vyššie 

postaveným, ak sa to ukáže ako potrebné.  

4. Inkluzívne rozhodovanie: Je dôležité sa uistiť a nastaviť fungovanie tak, aby 

komunikácia a prijímanie rozhodnutí v rámci partnerstva prebiehalo na báze rovnosti. Iba 

tak môže partnerstvo fungovať ako tím. Z praxe poznáme istú nedôveru medzi školou 

a školskými zariadeniami a mimovládnym (komunitne založeným) sektorom či 

predstaviteľmi verejnej správy. Tieto treba odstrániť už na začiatku jasne stanovenými 

pravidlami, povinnosťami a zodpovednosťami.   

5. Štruktúra riadenia : Manažovanie partnerstva by malo zodpovedať cieľu, ktorý chceme 

dosiahnuť a v súvislosti s cieľom nastaviť efektívny systém prijímania rozhodnutí. 

Ukázalo sa, že prílišná demokracia vedie k istému chaosu a pomalšiemu napredovaniu. 

Riadenie partnerstva by preto malo mať jasne definovaný avšak inkluzívny systém 

prijímania rozhodnutí, pričom miera hierarchizácie je pre rôzne ciele a projekty rozličná – 

v zásade však môžeme rozoznávať riadiacich a podporných partnerov.  
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6. Vzájomne prospešná interakcia: Vzťahy v rámci partnerstva by mali prinášať vzájomný 

prospech jednotlivým zaangažovaným stranám (organizáciám/inštitúciám i jednotlivcom), 

pričom však každá strana má mať vždy na zreteli spoločný cieľ.  

7. Rozhodovanie založené na dátach: Dáta nám prinášajú informácie o tom, aká je realita, 

preto by sme na ne nemali zabúdať pri prijímaní strategických rozhodnutí. Vhodným 

nástrojom na získanie relevantných údajov je výskum a evaluačné štúdie. Takto získané 

údaje nemusia slúžiť len na zlepšenie projektu, ktorý realizujeme, ale tiež môžu 

informovať širšiu verejnosť a rozhodovateľov (politikov), ktorí môžu podporiť dlhodobú 

alebo systémovú zmenu. 

     Partnerstvá na komunitnej úrovni sú tie, ktoré môžu podporiť realizáciu projektov 

s dlhodobým pozitívnym výsledkom v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mladých ľudí v čase 

mimo vyučovania. Práve na zlej či skôr žiadnej spolupráci častokrát stroskotávajú aj dobré 

(politické) vízie zmeny a rozvoja miestnej komunity. Uvedené faktory dobrej spolupráce by mali 

prispieť k dobrému nastaveniu vzťahov medzi jednotlivými zainteresovanými aktérmi. 

 

Získavanie a udržanie detí a mladých ľudí v programoch 

     Aj sebemenší dokonalý systém by bol bez účastníkov nepodstatný. O. Gallo a P. Lenčo (2009) 

vo výsledkoch výskumu Rady mládeže Slovenska uvádzajú, že získavanie a udržanie mladých 

ľudí v programoch v čase mimo vyučovania nie  je ľahké, ale má potenciál pre ďalší rozvoj. Len 

istý počet mladých ľudí deklaruje členstvo v rozličných typoch organizácií (športová 26%, 

kultúrna 26%, náboženská 11%, detská a mládežnícka organizácia 13%, iné MVO 12%). Naproti 

tomu oveľa vyšší počet mladých ľudí sa zúčastňuje ich aktivít. Informácie, s ktorými je potrebné 

ďalej pracovať je vyjadrená rezistencia mladých ľudí „byť organizovaným“ a vysoká miera 

neinformovanosti o činnosti rozličných subjektov a toho, kde sa môžu zapojiť. 

     S. Lauver, P. M. D. Little a H. B. Weiss (2004) uvádzajú nasledovné odporúčania pre 

získavanie a udržanie detí a mladých ľudí v programoch v čase mimo vyučovania:  

• Pomôžte mládeži porozumieť hodnote participácie: poukážte na zvýšenie možností pre 

úspech v škole a v budúcom zamestnaní; nájdite prepojenie s reálnym životom; zapojte 

mladých ľudí do plánovania a realizácie vašich aktivít.   
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• Ukážte rodinám príležitosti spojené s participáciou: zvlášť u detí školského veku 

zohrávajú rodičia dôležitú úlohu pri rozhodovaní sa pre aktivity v čase mimo vyučovania. 

Pre rodičov je dôležitá užitočnosť programu pre dieťa, radosť dieťaťa z participácie 

v programe a cena programu. Takéto programy sú často jednými z mála miest, kde sa 

u detí pestujú a rozvíjajú záujmy.   

• Skontaktujte sa priamo s mladými ľuďmi a ich rodinami v ich domovoch 

a komunitách: najúčinnejšou stratégiou získavania nových účastníkov aktivít v čase 

mimo vyučovania je osobné odporúčanie medzi mladými ľuďmi či rodičmi a osobný 

kontakt s pracovníkmi programu; dobrou príležitosťou sú aj dni otvorených dverí alebo 

ochutnávka činnosti projektu. Zároveň je treba pracovať s mnohými mýtmi ako napríklad, 

že programy sú určené len úzkej skupine ľudí (tým ktorí sú na tom dobre a chcú sa zlepšiť 

alebo naopak, tým, ktorí majú samé problémy).  

• Prispôsobte ciele programu potrebám účastníkov: ponúkaný program by mal sledovať 

potreby, záujmy a vek účastníkov. Kým celotýždňový program môže dobre fungovať pre 

deti prvého stupňa základnej školy, čím sú deti staršie, tým viac flexibility potrebujú. Pre 

staršiu mládež a deti a mladých ľudí z menej podnetného prostredia sa osvedčili otvorené 

tzv. „drop-in“ a nízkoprahové programy.  

• Zvážte pri nábore rizikovú mládež: za rizikovú mládež považujeme mladých ľudí, ktorí 

majú problémy so školskou úspešnosťou, správaním alebo pochádzajú zo sociálne 

znevýhodňujúceho prostredia. Hoci je ťažké túto mládež motivovať k účasti na 

programoch v čase mimo vyučovania a sú veľmi náchylní ich opustiť, práve u tejto 

skupiny mladých ľudí sa ukázali ako najprínosnejšie. Osvedčenou stratégiou sa ukázala 

pomoc zo strany učiteľa pri identifikácii a motivácii tejto mládeže, zámerné vytvorenie 

priestoru v programe pre túto mládež a zamestnanie takých pracovníkov s mládežou, ktorí 

vedia nadviazať dobrý kontakt s touto mládežou.  

• Získavajte priateľov zapojených mladých ľudí: mladí ľudia najčastejšie uvádzajú, že 

sa do programu zapájajú, pretože tak robia aj ich priatelia. Pozývanie menších skupín 

priateľov alebo využitie odporúčania programu medzi priateľmi môže zvýšiť participáciu 

mladých ľudí. Na druhej strane sa neodporúča prijímanie väčších 

priateľských/kamarátskych skupín, pretože tieto majú tendenciu opustiť program, ak tak 
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urobí jeden člen skupiny. Ďalšou stratégiou je posilnenie vzťahov v skupine účastníkov 

programov. Vhodným sa taktiež ukazuje identifikovanie prirodzených lídrov a ich 

získanie pre program s motiváciou, aby priviedol ostatných svojich priateľov 

a kamarátov.  

• Najmite programových zamestnancov, ktorí vedia rozvinúť skutočné vzťahy 

s účastníkmi: dobrý vzťah so zamestnancami už od začiatku participácie je dobrým 

predpokladom pre dlhotrvajúce zaangažovanie sa. Zamestnanci by mali prejavovať 

schopnosť ľahko nadviazať kontakt s mladými ľuďmi a vedieť im porozumieť, zapájať sa 

do programu (nielen robiť dozor), podľa možností by mali kopírovať prostredie a etnicitu 

mladých ľudí.  

• Zaujmite mladých ľudí zábavou aj relaxačnými aktivitami : záujmy mladých ľudí sú 

široké – niektorí vyhľadávajú jasne štruktúrované aktivity ako napríklad nácvik 

divadelnej hry či program rozvoja líderských zručností, iní preferujú skôr neštruktúrované 

aktivity ako napríklad poobedný futbal s kamarátmi. Ponuka aktivít, do ktorých sa mladí 

ľudia môžu zapojiť by mala byť široká a pestrá a zároveň by mala poskytovať možnosť 

oddýchnuť si od klasického školského vyučovania. Obľúbené sú aj programy zamerané 

na šport a umenie, ktoré sú v školskom kurikule skôr okrajové v porovnaní 

s akademickými predmetmi. 

• Prepojte akademické vedomosti s pútavým projektom: programy zamerané na 

zvyšovanie gramotnosti patria popri programoch, ktoré sa venujú športom a umeniu, 

k menej zaujímavým, predovšetkým u starších detí a mládeže. Úspešnou stratégiou sa 

ukázalo zapojenie učenia sa prostredníctvom zážitku, projektov, exkurzií a rozličných 

aktivít.    

• Poskytnite stredoškolskej mládeži dodatočné príležitosti: čím sú mladí ľudia starší, 

tým menej sa zapájajú do programov v čase mimo vyučovania. Viditeľný prepad je po 

prechode na strednú školu. Vhodnou stratégiou udržania mladých ľudí v programe je 

poskytnúť im ďalšie príležitosti ako pomoc pri hľadaní práce a prípravu na ňu, 

zaangažovanie v komunitných dobrovoľníckych programoch, zabezpečenie stáží, účasti 

na mládežníckej konferencii a pod. Motivačné je aj to, keď mladí ľudia získavajú spätnú 
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väzbu o ich prínose pre program (napr. dobrovoľnícka práca, progres v osvojených 

zručnostiach a pod.).  

     Aby mohli mať deti a mladí ľudia úžitok z participácie v programe, ktorý sa usiluje o podporu 

ich pozitívneho vývinu prostredníctvom pedagogického ovplyvňovania ich voľného času, je 

potrebné zabezpečiť jeho pravidelnosť a dlhodobosť. Tomu majú napomôcť aj uvedené stratégie 

– deti, mladí ľudia a ich rodiny musia poznať potenciálne prínosy programu, program musí byť 

zaujímavý a zohľadňovať záujmy a potreby jeho účastníkov, ako aj zapájať ich do tvorby 

a realizácie programu. Účastníci by mali vedieť, že môžu so sebou priviesť aj svojich kamarátov 

a priateľov. Zároveň by sa deťom a mládeži mali venovať kvalitní pracovníci. 

 

Záver 

     Koncept komplementárneho učenia má ambíciu stať sa referenčným rámcom pre nastavenie 

programov a služieb ako aj mechanizmov spolupráce a ďalšieho rozvoja v oblasti výchovy 

a vzdelávania detí a mladých ľudí v čase mimo vyučovania Aby sa mohol uplatňovať a rozvíjať, 

je potrebné prekonať nasledovné bariéry (H. B. Weiss a N. Stephen 2101): (1) Legislatívna 

a vládna fragmentácia; (2) Obmedzené investície a obmedzené využívanie monitorovania 

a budovania kapacít; (3) Chýbajúca prioritizácia investícií do profesionálneho rozvoja pred 

a počas výkonu povolania; (4) Definície učenia a očakávania škôl nezohľadňujú spôsoby, akými 

chudoba limituje učenie sa; (5) Zdržanlivosť voči spolupráci z dôvodu zdieľania moci.  

     Aby bolo možné prekonať tieto bariéry a zabezpečiť rozvoj konceptu komplementárneho 

učenia a jeho realizáciu v praxi H. B. Weiss et al., (2005) navrhujú: (a) ďalšie uznanie 

a investovanie do učebných kontextov v čase mimo vyučovania (v škole a mimo školy); (b) 

zvýšenie doplňujúcich sa prepojení medzi učebnými kontextami; (c) výšenie finančných 

prostriedkov pre spoluprácu a doplňujúce sa iniciatívy; (d) rozvoj a podpora vedomostnej 

základne pre podporu týchto princípov.  
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UPLATŇOVANIE HARM REDUCTION AKO SPÔSOB OBMEDZOVANIA 
DROGOVEJ ZÁVISLOSTI U DETÍ A MLÁDEŽE V NÍZKOPRAHOVÝ CH 
CENTRÁCH 
 

Silvia Neslušanová 

 

 

Anotácia 

 Harm reduction je vnímaná ako možnosť a podporná súčasť nízkoprahových centier, ktorá 

plní jednu zo základných cieľov týchto centier – obmedzovanie sociálno-patologických javov, 

konkrétne obmedzovanie drogovej závislosti. Príspevok sa zaoberá koncepciou harm reduction 

ako formy nízkoprahového programu pre deti a mládež. Poskytuje stručný pohľad na koncepciu 

ako súčasť verejnej politiky, jej komparáciu s tradičnými postojmi a prístupmi, objasňuje jej 

podstatu a princípy. Harm reduction poskytuje možnosť pre zmenu postoja drogovo závislých 

detí a mládeže a možnosť pre zmenu postoja k nim. 

 

Abstract 

 Harm reduction is understood as a supportive component of low-threshold centres 

accomplishing one of the basic goals of these centres – reduction of socio-pathological 

phenomena, particularly reduction of drug addiction. The paper deals with the concept of harm 

reduction as a form of low-threshold programmes for children and the youth. It offers a brief 

view on the concept as the component of public opinion, its comparison to traditional attitudes 

and approaches and it clarifies its tenet and procedures. Harm reduction offers the possibilities 

for the attitude changes of drug addicted children and youth and also for the change in attitude 

towards them.  

 

 Harm reduction vznikol ako reakcia na epidémiu HIV – Human Immunodefficiency Virus 

(vírus prenášajúci AIDS – Acquired Immuni Defficiency Syndrome - syndróm získaného zlyhania 

imunity) a hepatitídu typu B v 80. rokoch 20. storočia. V 90. rokoch sa rozširuje hlavne v oblasti 

boja proti drogám a stáva sa spolu s represiou, prevenciou a liečbou jedným z hlavných pilierov 

Akčného plánu boja proti drogám Európskej únie. Hlavné piliere drogovej politiky Slovenskej 

republiky do roku 2008 boli represia, liečba, prevencia a resocializácia (Kiššová, 2006, s. 5). 
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Národný program boja proti drogám koncom roka 2008 mení svoju filozofiu.  Pojem „boj“  

z názvu vypadáva a NR SR schvaľuje Národnú protidrogovú stratégiu na obdobie 2009 – 2012.   

 Harm reduction predstavuje typ verejnej politiky, novú filozofiu, ktorá je protipólom 

k tradičným teóriám drogových závislostí zo 70-tych rokov 20. storočia. Vavrinčíková a kol. 

(2005, s. 55 - 56) rozlišujú v medzinárodnom priestore štyri tradičné teórie: 

•••• Psychiatrická teória - drogová závislosť je prejav skrytého vnútorného psychického 

problému jedinca, je individuálnym problémom. Užívateľa drog považuje za citovo 

narušenú osobnosť s vážnymi emocionálnymi problémami, ktoré si vyžadujú intervenciu 

= liečbu pod vedením psychiatra, ktorý mu pomôže nadobudnúť duševnú rovnováhu. 

•••• Sociokultúrna teória – drogová závislosť je výsledkom prevládajúcich sociálnych 

podmienok, je spoločenským problémom. Užívateľa drog považuje za obeť, za 

znevýhodnenú osobu, ktorej treba pomôcť začleniť sa do dominantnej spoločenskej 

štruktúry a inštitúcií prostredníctvom odborníka z oblasti sociálnej práce.   

•••• Morálna teória - drogová závislosť je nemorálne správanie a výlučný  problém 

samotného jedinca, nie spoločnosti. Užívateľa drog považuje za morálne slabého alebo 

nedokonalého, ktorého treba liečiť alebo, ak nespolupracuje, potrestať väzením. 

Spoločnosť odmieta zodpovednosť. Pomoci sa ujímajú vyliečení užívatelia drog alebo 

cirkevné inštitúcie.   

•••• Medicínska teória / teória choroby - drogová závislosť sa musí liečiť jedine úplnou 

doživotnou abstinenciou. Užívateľa drog považuje za osobu trpiacu biomedicínskou 

chronickou chorobou, preto ho lieči lekár v nemocnici alebo v resocializačnom zariadení. 

 Východisková téza harm reduction:  Zástancovia harm reduction vychádzajú z názoru, že 

užívanie drog je trvalou črtou ľudskej spoločnosti vo všetkých fázach jej vývoja a predstava sveta 

bez drog je nereálna. Aké sú teda základné východiská tejto teórie? 

 Definovanie a základné princípy harm reduction: Pojem harm reduction je podľa Hunta 

a kol. (2003, s. 8 - 9) „ čiastočne zadefinovaný škálou princípov, z ktorých vychádzajú príslušné 

politiky a programy.“ Občianske združenie Odyseus (2005) definuje harm reduction ako prístup, 

ktorý v sebe zahŕňa súbor stratégií zameraných na predchádzanie a znižovanie zdravotných, 

sociálnych a ekonomických poškodení, súvisiacich s rizikovým správaním sa a/alebo ohrozujúcim 

prostredím na úrovni jednotlivca, komunity a spoločnosti. Cieľom je akákoľvek pozitívna 
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zmena.“ Zásady harm reduction sa neustále vyvíjajú a rozširujú, ale základné princípy zostávajú 

viac-menej rovnaké:  

• pragmatizmus – eliminácia drog sa javí nefunkčná, droga je skúsenosť, riziko, ale je tu 

a musíme to pochopiť,  

• humanistické hodnoty – užívateľ drog je človek a má svoju dôstojnosť, rešpektujeme 

jeho rozhodnutie brať drogy, lebo sám za seba nesie zodpovednosť, 

• zameranie na škody – vyplývajúce z užívania, škody ekonomické, sociálne a zdravotné, 

škody individuálne, komunitné a spoločenské, 

• vyváženie nákladov a prínosov – vynakladanie prostriedkov tam, kde to má ešte 

význam, kde sú priority, 

• priorita okamžitých cieľov – má svoju hierarchiu, dôležité je aktívne zainteresovať do 

riešenia akútnych problémov jedincov, komunity i spoločnosť. 

 Cieľom harm reduction je znižovanie poškodenia spojeného s užívaním drog, nie znižovanie 

samotného užívania drog.  IHRA - Internacional Harm Reduction Association  v súvislosti 

s užívaním drog dokonca navrhuje, aby sa drogy nedelili nezmyselne na legálne a nelegálne. 

Naopak, presadzuje koncept harm reduction, ktorý zahŕňa znižovanie škôd spojených s užívaním 

drog, alkoholu, prchavých látok a fajčením. Ako sa dá harm reduction z pohľadu takéhoto cieľa 

uplatňovať v nízkoprahovom centre? 

 Nízkoprahové centrum je svojím zameraním zariadenie, kde je „nízko postavený prah“ pre 

vstup detí a mládeže, ale na druhej strane „vysoko postavená latka nárokov“ pre prácu 

zamestnancov, pracovníkov, dobrovoľníkov... a samozrejme aj pre samosprávy, ktoré sa odvážia 

zriadiť nízkoprahové zariadenie na svojom území. Všetci dobre vieme, aké nepopulárne je 

susedstvo zariadenia v obytných zónach niektorých obcí. Taktiež drogovo závislé deti a mládež 

často takéto zariadenie nepovažujú za populárne, sami ho aktívne nevyhľadávajú a mnohokrát sa 

nesnažia zistiť a ani vedieť, čo im ponúka. Pre takúto špecifickú skupinu (drogovo závislé detí 

a mládež)  je efektívnejšie, keď zariadenie ponúka terénnu prácu a pracovníci idú za nimi priamo 

„von na ulicu“. Z pohľadu mnohých odborníkov stacionárne centrá spolu s terénne 

poskytovanou činnosťou tvoria komplex ľahko dostupných sociálnych služieb pre drogovo 

závislé deti a mládež v ich prirodzenom prostredí. Takýto komplex služieb sa súhrnne označuje 

ako nízkoprahový program. 
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 Cieľom nízkoprahového programu je podľa  Šandora, Bartoňovej a kol. (2005, s. 13) 

minimalizovanie možných rizík súvisiacich so spôsobom života, zlepšenie orientácie v sociálnom 

prostredí a vytváranie podmienok pre efektívnejšie riešenie nepriaznivej situácie, pričom za 

kľúčové ciele pre deti a mládež považujú:  

• pomoc pri prekonávaní náročných životných situácií detí a mládeže, ktoré nedokážu 

spracovať, riešiť, alebo sa s nimi vyrovnať, 

• pomoc pri presadzovaní práv a záujmov detí a mládeže, či už individuálnou 

intervenciou na ich ochranu, alebo presadzovaním legálnych záujmov celej skupiny.  

• snahu obmedziť diskrimináciu, sociálnu exklúziu detí a mládeže, ktorí žijú odlišný 

spôsob života (príslušníci iného etnika, národnosti, sociálne vylúčenej komunity), alebo 

ktorí majú konfliktné, patologické správanie. 

• vytváranie podmienok a aktivizáciu detí a mládeže pre zmysluplné trávenie ich 

voľného času, pre podporu vzájomnej participácie.  

• predchádzanie, zabraňovanie a obmedzovanie sociálno–patologických javov, ktoré 

z pohľadu sociálneho pedagóga chápeme nasledovne:  

predchádzanie ako primárnu prevenciu pred realizáciou patologického správania, 

zabraňovanie ako intervenciu proti pripravovanému patologickému správaniu, 

obmedzovanie ako sekundárnu  prevenciu už existujúceho patologického správania.  

 Spoločným bodom pre harm reduction a nízkoprahový program sa ukazuje cieľ oboch, 

obmedzovanie už existujúcej drogovej závislosti detí a mládeže ako jednej z foriem prevencie 

sociálno-patologických javov. 

 

Obrázok 2 Prienik cieľov harm reduction a nízkoprahového program 

 

 Prístup harm reduction na Slovensku treba naďalej presadzovať. Občianske združenie 

Centrum dobrovoľníctva (2011, ods. 2) na svojej webovej stránke uvádza niektoré dôvody 
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takéhoto presadzovania. Za prvé, pomocné služby riadiace sa princípmi harm reduction majú 

dosah na 70 - 80 % drogovo závislých. Za druhé, harm reduction ponúka pracovníkom s drogovo 

závislými širokú škálu možných stratégií. Za tretie, princípy harm reduction sú prijímané 

pozitívne samotnými drogovo závislými atď.  Služby harm reduction na Slovensku poskytovali 

občianske združenia: OZ ODYSEUS a OZ PRIMA Bratislava, OZ Heuréka a OZ Centrum 

dobrovoľníctva Banská Bystrica, OZ Pomocná ruka Košice, OZ RISEN Prešov a STORM pri 

UKF Nitra. V súčasnom období pôsobia na Slovensku tri občianske združenia: OZ ODYSEUS 

, OZ PRIMA a OZ STORM  v mestách Bratislava, Nitra, Trnava a Sereď. 

 Harm reduction ako forma nízkoprahového programu pre deti a mládež:  Harm reduction 

môže, ale tiež nemusí existovať ako samostatný nízkoprahový program, ktorý žije svojím 

samostatným životom s vlastným zázemím a vlastnou špecifickou cieľovou skupinou. Pre 

nízkoprahový program predstavuje harm reduction možnosť, odlišný prístup a novú filozofiu. 

Uplatnenie vidíme hlavne v terénnej práci, ktorá môže byť súčasťou nízkoprahového centra. Z 

pohľadu sociálneho pedagóga vidíme uplatnenie prístupu harm reduction pri obmedzovaní už 

existujúcich sociálno-patologických javov. Ide o sekundárnu prevenciu pri znižovaní a 

predchádzaní negatívnych následkov spojených s užívaním drog akou je:  

ochrana pred sociálnym poškodením; podpora správania, ktoré vedie k zmene životného štýlu; 

podpora správania, ktoré vedie k abstinencii; celkové znižovanie zdravotných rizík atď.  

a to hlavne u detí a mládeže, ktoré neplánujú s drogou prestať. Filozofiu harm reduction je treba 

v rámci nízkoprahových zariadení zavádzať ešte pred vznikom kritickej situácie, akou môže byť 

napr. prepuknutie epidémie žltačky. Aj preto je súčasťou harm reduction napr. výmena 

zdravotníckeho materiálu, ihiel, striekačiek a pod. 

 Pri prieskume v roku 2008 sme sa stretli s odmietavým postojom k harm reduction v obci 

Sereď, ktorá je svojou drogovou kriminalitou známa na celom Slovensku. Rozdávať striekačky 

drogáčom na ulici? Nemožné! Veď sa nám sem nasťahujú z celého širokého okolia! Plynú takéto 

obavy zo strachu alebo z nevedomosti?  Dnes v Seredi program harm reduction prebieha 

prostredníctvom občianskeho združenia STORM a to je správne, veď aj podľa najnovšej 

Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku za rok 2008 (Šteliar, 2009, s.12) 

v uvedenom roku najvýraznejšie stúpla drogová kriminalita (spáchané trestné činy a stíhaní 

páchatelia) práve v Trnavskom kraji.  
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 Najznámejšie postupy harm reduction v rámci nízkoprahového programu, ktoré môže 

terénny pracovník nízkoprahového zariadenia pri práci s drogovo závislými deťmi a mládežou 

použiť sú: 

• výmena použitého injekčného náčinia za sterilné,  

• poskytovanie informácií o možnostiach liečby či inej odbornej pomoci,  

• kontaktné (situačné) poradenstvo,  

• edukácia o rizikách, 

• zameranie na bezpečný sex vrátane distribúcie kondómov (Šindelářová, 2011, ods. 8). 

Podľa Výročnej správy o stave drogovej problematiky (2010, s. 33) môžu nízkoprahové 

zariadenia využívať aj ďalšie postupy, ako: 

• intervencie s individuálnym hodnotením rizika, 

• cielené informácie a poradenstvo o bezpečnejšom užívaní, 

• distribúcia iného injekčného vybavenia ako ihly a striekačky, 

• testovanie na infekčné choroby,  

• antiretrovirálna liečba a očkovanie proti vírusovej hepatitíde, 

• včasné varovanie na látky s vyššími rizikami (fentanyl). 

 Zamestnanec nízkoprahového centra, terénny pracovník nízkoprahového programu či 

dobrovoľník, ktorý využíva postupy harm reduction, pracuje s deťmi a mládežou v konkrétnom 

čase, v konkrétnej životnej situácii, v konkrétnom prostredí a v konkrétnom štádiu užívania 

drogy. Snahou je spolupráca bez odsudzovania a predsudkov voči drogovo závislým jedincom. 

Dokonca je prospešné ponúknuť drogovo závislému zapojiť sa do organizovania a vytvárania 

konkrétnych služieb. Prostredníctvom činností terénnych pracovníkov, ako sú výmena injekčných 

striekačiek, výmena ihiel, distribúcia kondómov a lubrikantov, distribúcia zdravotníckych letákov 

a info-edukačných materiálov atď., sa často láme bariéra a terénni pracovníci sa dostávajú ľahšie 

ku kontaktnej práci s drogovo závislým.  

 Štatutárna zástupkyňa OZ STORM a zároveň koordinátorka hlavného projektu pre terénnu 

sociálnu prácu  "KROK VPRED"  Mgr. Andrea Hugáňová (2011), vidí ako “...najväčší a najlepší 

prínos HR v jeho reálnosti a pragmatickosti. Nekladieme si vysoké vznešené ciele, ktoré sa 

v závislostiach len veľmi ťažko napĺňajú, avšak pracujeme s menšími cieľmi, ktoré sú motivujúce 

pre klienta. Druhá veľmi silná stránka HR je jeho flexibilita a citlivosť k zmenám, čo nám 

opätovne umožňuje veľmi dobrý a rýchly kontakt s klientom, s jeho životnou situáciou a riešením 
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problému. Nízkoprahovosť je vynikajúcim mostom od ulice k inštitúciám a ponúka nám priestor 

pre prácu bez zbytočných "predpisov". Problémy sú v nepochopení filozofie ako účinného 

nástroja prevencie zo strany ľudí, ktorí rozhodujú o financiách. Ale to sa skutočne týka celého 

Slovenska.“  

 Oslovení terénni pracovníci harm reduction sa podľa ich vyjadrení stretávajú najčastejšie 

s uplatňovaním týchto postupov: krízovou intervenciou, sociálnou asistenciou, sprevádzaním 

klientov (na úrady, k lekárom...), neinvazívnym ošetrovaním a poradenstvom. Poradenstvom 

hlavne o drogách ako látkach, o spôsoboch a bezpečnejšom užívaní drog, o možnostiach liečby, o 

sexuálne prenosných chorobách (príznaky, prenos , liečba), o navliekaní kondómov, o 

bezpečnejšom sexe,  HIV (príznaky, prenos, liečba), o bezpečnosti pri práci v sex-biznise, o 

ľudských právach, o hepatitídach, o zdravotných problémoch, ktoré súvisia s užívaním drog, o 

sociálnych, psychologických, vzťahových otázkach atď.  

 Podľa terénnej sociálnej pracovníčky Mgr. Kataríny Sokolovej (2010), ktorá používala 

prístup harm reduction s mladými ľuďmi v rekreačnom prostredí, s injekčnými užívateľmi drog a 

osobami pracujúcimi v sex-biznise päť rokov, je dôležité dodržiavať všetky princípy harm 

reduction a nízkoprahovosti. V opačnom prípade ide o iné typy podpory alebo poskytovania 

služieb, ktoré majú taktiež miesto v pomoci deťom a mládeži, ale nemožno im dávať prívlastok 

harm reduction alebo nízkoprahový. Taktiež odporúča uprednostniť krátkodobejší pragmatický 

cieľ pred dlhodobým idealistickým cieľom, pri stanovovaní cieľa hierarchicky uprednostniť 

menej rizikové správania  (napr. spôsoby užívania drog) pred rizikovejšími, aj keď z pohľadu 

komplexnosti sú stále rizikové. Na otázku, v čom vidí Mgr. Katarína Sokolová hlavný prínos, 

odpovedala: "... HR v nízkoprahovom programe vidím prínosný hlavne v možnosti práce 

s komunitami, skupinami či jednotlivcami, pre ktorých sú iné prístupy menej efektívne alebo 

dokonca až neefektívne. Taktiež to vidím prínosné v ochrane zdravia jednotlivca, komunít 

i spoločnosti. HR prístup nie je odsudzujúci, akceptuje človeka aký je, jeho rozhodnutia a životný 

štýl. Nie je moralizujúci. Tým otvára priestor na otvorenejší dialóg, a tým efektívnejšie 

poradenstvo, či intervencie.“  

 Filozofia harm reduction je svojím zameraním využiteľná a dôležitá pre všetky pomocné 

služby, kde sa uplatňuje sociálna pomoc, sociálna inklúzia a prevencia. Harm reduction je 

nevyhnutnou zložkou komplexnej prevencie drogových závislostí na akomkoľvek stupni užívania 

drog a hlavne sociálnou podporou znižuje následky sociálneho vylúčenia.  Efektívne je tiež 
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prepojenie spolupráce medzi nízkoprahovými zariadeniami a zdravotníckymi inštitúciami. 

Odporúčame všetkým nízkoprahovým zariadeniam v slovenskom prostredí využívať možnosti 

prístupu harm reduction pri tvorbe svojich preventívnych nízkoprahových programov. 
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PRÍSTUPY NA BÁZE DOBRODRUŽSTVA A ZÁŽITKU 
V KOMPLEXNOM PREVENTÍVNOM SYSTÉME VÝCHOVY 
 

Martin Brestovanský 

 

 

Abstrakt 

V príspevku autor zhrňuje závery viacerých projektov v oblasti pedagogiky zážitku, 

realizovaných ním a jeho spolupracovníkmi, a diskutuje ich miesto v celostnom preventívnom 

systéme výchovy. Zážitkové výchovné programy majú nielen štandardne pripisovaný vplyv na 

vytváranie súdržnosti a tímového ducha v skupine, príp. sociálne-adaptačnú funkciu vo 

vznikajúcich školských kolektívoch. Pôsobia tiež ako motivátori a akcelerátori pozitívnych zmien 

v návykoch správania pubescentov a adolescentov a v tomto zmysle sú ako také bezcenné, ak po 

nich nenasleduje systém dlhodobej výchovnej starostlivosti, ktorý môže (a mal by) popri 

fungujúcich mládežníckych organizáciách byť ponúknutý tiež nízkoprahovým zariadením. 

 

Kľúčové slová 

Pedagogika zážitku, pedagogika voľného času, dobrodružná fikcia, adaptačné programy. 

 

Tento článok má viacero cieľov. Zoznámiť čitateľa s konkrétnymi praktickými aplikáciami 

metódy pedagogiky zážitku (najmä prístupov na báze dobrodružstva) vo výchovnej práci s deťmi 

a mládežou. Tiež podať krátku správu o skúsenostiach a výstupoch z týchto realizácií a napokon 

diskutovať možné využitie metódy v celostnom výchovnom systéme ako aj isté nutné 

podmienky, ktoré treba zachovať, aby išlo stále ešte o výchovu.  

V kultúre, ktorá devalvuje hodnotu emócie, komercionalizuje zážitok a spôsobuje jeho infláciu, 

čím vytvára nové formy ochudobnenia, sa pedagogika zážitku javí ako ďalšie jej posilňovanie. 

Bohužiaľ, mnohé praktické realizácie "zážitkových programov" takéto presvedčenie potvrdzujú. 

Neskúsený organizátor (alebo organizátor pod komerčným tlakom trhu) nadmerne dotuje deti 

zážitkami bez toho, aby im dal príležitosť cez odbornú reflexiu ich uchopiť a vstrebať. Doslova 

zážitky trivializuje. Rovnako je trestuhodné ponúkať intenzívne zážitkové akcie neúčelne, 

nesystémovo a bez dôkladnej prípravy. Efekt je celkom opačný: deti sa stanú rezistentné voči 

výchovným ponukám a vychovávateľ „je nútený“ generovať stále atraktívnejšie, namáhavejšie, 
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krajnejšie aktivity, aby motivoval a udržal ich záujem. Prirodzene, s takýmto postojom nemá v 

súťaži s komerčnou sférou nádej na úspech. Edukačný význam zážitkovej metódy sa tiež stráca, 

ak  pripravený program opomína kľúčové výchovné zásady, napr. často je dramaturgia vystavaná 

neprimerane veku, s príliš vysokými (až ohrozujúcimi) nárokmi, resp. naopak, vágne, 

nemotivujúco, predvídateľne. Plasticky tieto hranice medzi efektívnou a neefektívnou výchovou 

popisujú Hanuš a Chytilová (2009, s. 85). Prikláňajú k definovaniu výchovy zážitkom smerom k 

dobrodružstvu a výzve, v zmysle prekonávania myslenej zóny komfortu (osobnej psychickej či 

fyzickej bezpečnosti). "Všetko, čo je v tejto zóne obsiahnuté, je človekom 'vstrebané, 

zvnútornené', to znamená, že človek sa s vedomosťou, udalosťou, situáciou, už niekedy stretol, 

poznal a premyslel, objavil spôsob, akým v tejto situácii konať (...) a ona už mu nepripadá nová, 

záhadná, cudzia, nebezpečná" . Ak túto zónu moderovaným, rozumne organizovaným, spôsobom 

opúšťame, vstupujeme do oblasti rastu a rozvoja. 

Kým zóna komfortu je okrem pociťovanej istoty charakteristická nudou a postupnou atrofiou, 

zóna negatívneho stresu je typická neprimeraným rizikom, ohrozovaním zdravia až života.  

 

Tradičné výchovné ponuky sa pohybujú v oblasti učenia, ponuky zážitkovej výchovy sa snažia 

vstupovať do oblasti výzvy a pozitívneho stresu. 

Čo teda robí zážitkovú metódu výchovnou? 

 

Obr. 1: Zóny komfortu, rastu a ohrozenia  
(podľa Hanuš – Chytilová, 2009, s. 86) 
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Reflexia umožňuje pedagógovi zážitku aj z opakovanej akcie vyabstrahovať pre účastníka nové 

skúsenosti. Schematicky zhŕňa tento prístup tzv. Kolbov (1984), resp. Lewinov1 učebný cyklus 

(1942). 

 

Cieľom reflexie je prísť k tomu podstatnému: premostenie zážitku a z neho vyplývajúcich nových 

hodnôt do denného stereotypu skupiny a jednotlivca. Pedagóg by mal dokonca aktívne hľadať 

konkrétne nástroje, aby sa nestal zážitok hodnotou len samým pre seba, svojou emocionálnou 

nabitosťou. Program, ktorý má výrazne pozitívnu odozvu u mladých ľudí, môže zároveň 

vzbudzovať a zvyšovať neprimerané očakávania jednotlivých členov skupiny od seba navzájom a 

od učiteľa. Preto je potrebné chápať zážitkové programy najmä ako akcelerátory zmeny v 

skupine (vzájomných vzťahov, rôl, sociálnych statusov), ktoré ale vyžadujú nasledujúcu 

dlhodobú systematickú výchovnú prácu tradičnejšími metódami. Aby zážitkový program 

vyčerpal svoj veľký výchovný potenciál, musí byť súčinný a komplementárny s komplexným 

výchovným programom. Ide o podmienku, ktorú spĺňa len veľmi málo zážitkových kurzov – 

možno skautské a saleziánske tábory, ktoré sú súčasťou celoročného výchovného pôsobenia, i 

tam však nachádzame nie celkom prepracované výchovné programy, skôr všeobecné pravidlá. Na 

tieto nedostatky sa snažia niektorí odborníci odpovedať tvorbou dlhodobých kontinuálnych 

programov, akým sú napr. Cesty zrenia autorského kolektívu pedagógov združenia DOMKA pod 

vedením L. Baranyaia (2010). 

 

 

                                                 
1 Kolb sám bol inšpirovaný predovšetkým tromi kognitívnymi teóriami učenia: najmä Lewinovym modelom 
(1942), inšpiroval ho tiež J. Dewey (1938) a napokon J. Piaget. Učebné cykly vypracovali tiež G.A.Kelly (1955), W. 
Pfeiffer a J.E. Jones (1975), A. Juch (1983) a mnohí ďalší psychológovia personálneho rozvoja.  

     Obr. 
2: Kolbov (Lewinov) učebný cyklus 



 74

Konkrétne realizácie 

Od roku 1993 sme vo viacerých organizáciách, ale najmä v rámci saleziánskeho výchovného 

strediska DOMKA v Trnave, ktoré možno považovať za pasívne nízkoprahové, realizovali 

množstvo  zážitkových programov. Ich typickou črtou bol len postupný rast skúseností v 

dobrovoľníckej práci a výchovnej činnosti, učenie sa takpovediac za pochodu, a až spätné 

reflektovanie a nadobúdanie odbornosti (napr. cestou absolvovania akreditovaného kurzu Školy 

animácie). Je preto možné poukázať na zaujímavé úspechy a tiež pomerne jednoduché nachádzať 

v spätnom zrkadle mnohé chyby. Od roku 2007 realizujeme niektoré projekty aj pod hlavičkou 

Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, resp. odboru vzdelávania, športu a kultúry trnavského 

mestského úradu. Našimi dobrovoľnými spolupracovníkmi sú najmä študenti odboru sociálna 

pedagogika a vychovávateľstvo Pedagogickej fakulty TvU. 

Z pohľadu časovej formy možno naše realizácie zážitkovej metódy rozdeliť na krátkodobé – 

niekoľkohodinové alebo denné (návšteva lanového centra, nočná mestská pokladová hra, 

jednonočný pobyt na chate), strednodobé (letné tábory, prechodové túry, adaptačné programy), 

dlhodobé (niekoľkomesačná pokladová hra, dobrodružná historická fikcia a pod.) a stále 

(pravidelné týždenné stretnutia s prvkami pedagogiky zážitku).  

Vzhľadom na špecifickú požiadavku zážitkovej metódy, ktorá spočíva v (zväčša) pobytovom 

charaktere (mimo domova) a v zasadení dramaturgie do neznámeho (prírodného) prostredia, 

ideálnou formou sa javí letný prázdninový tábor. Je tu vytvorený dostatočný priestor na 

rozvinutie komplexného motivačného príbehu, v rámci ktorého vznikajú v scenári jednotlivé 

výzvy.  

Ako sme uviedli vyššie, je dôležité, aby výzvy zodpovedali čiastkovým cieľom vyplývajúcim zo 

základných vývinových úloh dozrievajúcej osobnosti. Napr. pre chlapca pubescenta (v 

symbolickom ponímaní L. Baranyaia "Bojovníka" (porov. vyššie uvedený zdroj, 2009, s. 82)) je 

základnou úlohou objaviť a rozvinúť vlastnú silu a nájsť jej zmysel, vnímať posvätno, zvládať 

zverené úlohy a stávať sa priateľom. Signifikantnou rolou dospelého voči nemu je potom byť 

uisťujúcim priateľom, učiteľom života, mužským vzor prekonávania ťažkostí, kompetentným 

rozhodcom a "majstrom". Zodpovedajúci zážitkový program bude teda viesť k čiastočnému 

napĺňaniu týchto úloh: bude postavený na výzvach dokázať svoju šikovnosť a kompetenciu: 
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postav si spolu s členmi skupiny vlastnú plť2 (zvládni náročnú úlohu), putuj v horách odkázaný 

na minimum logistickej podpory a maximum zdieľania so spoluputujúcimi (stávaj sa priateľom), 

zostaň v prírode istý čas sám v tichu (vnímaj posvätno) a odváž sa na svojej plti splaviť rýchlu 

rieku (prekonaj strach), vnímaj krásu prírody. To všetko za animujúcej podpory vychovávateľa, 

skúseného radcu. Takto odôvodnená dramaturgia dáva výchovnému programu úplne iný 

charakter, než len zábavný či adrenalínový. 

 

V inom našom projekte išlo z edukačného hľadiska o toto: vytvoriť pre mladých ľudí 

v prechodovej fáze medzi pubertou a adolescenciou (9. roč. ZŠ) príbeh, do ktorého by sa mohli 

s plným nasadením vložiť, ktorý by bol dobrodružným, tajomným a ktorého dramaturgia by 

viedla k sebatranscendencii a vytváraniu vzťahov vzájomnej závislosti (vzájomnosti), a to všetko 

s využitím prostredia, s ktorým sa denne stretávajú.  

Využili sme preto metódu dobrodružnej fikcie: na rozdiel od hry, dramatizácie, či inej podobnej 

zážitkovej metódy účastník nevie, že príbeh a celková situácia, do ktorých sa vkladá, sú 

vymyslené. A na rozdiel od výchovy dobrodružstvom, v dobrodružnej fikcii nejde o zjavne 

moderovanú aktivitu, nie sú tu (opäť z pohľadu účastníka) vopred jasne zadelené roly – všetci, 

inšpirujúci aj vychovávaní, sú v príbehu v rovnakej východiskovej situácii, fikcia príbehu a jeho 

postupné odhaľovanie stiera hranice medzi týmito tradičnými dvoma pólmi výchovy. 

V skutočnosti sa v dobrodružnej fikcii snažíme práve o odstránenie dištancie typickej pre zjavne 

moderovanú aktivitu. Dobrodružná fikcia teda vyžaduje činorodú prítomnosť (animovanie) 

navzájom kooperujúcich vychovávateľov. Táto činorodá prítomnosť je na jednej strane kľúčová 

pre dynamiku skupiny a príbehu, v ktorom sa nachádza, na druhej strane ona sama je zárodkom 

výchovného cieľa ako o ňom hovorím vyššie – sprevádzajúceho vzťahu. Čím zložitejší príbeh, 

tým je potrebnejšia detailnejšia prepracovanosť scenára fikcie3. Presnejšie povedané, ide o dva 

príbehy: jeden prežívajú priamo účastníci a iný, pôvodný, je námetom, ktorý musí byť dostatočne 

verný (postavený na skutočných historických osobách v ich reáliách) a atraktívny, aby vzbudil 

pozornosť, udržal záujem a motiváciu. 

                                                 
2 Realizované v prostredí severnej časti Malej Fatry, letný tábor Trusalová. Chlapci s ťažkým nákladom prešli 
hrebeňom Malej Fatry  a následne splavovali rieku Oravu späť až do vodnej nádrže Trusalová.  
3 Síce nie reálnou ale pozoruhodne výnimočne prepracovanou ukážkou výchovnej metódy dobrodružnej 
fikcie je napr. film Hra (The Game, 1997) s Michaelom Douglasom v hlavnej roli, v réžii Davida Finchera.  
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V našom prípade išlo o fikciu archeologicko-historického bádania po dedičstve skutočnej 

historickej postavy trnavského mešťanského prostredia Imricha Marlóka (bližšie o dramaturgii 

programu viď Brestovanský, 2010, s. 32-52).  

Hlavnými výhodami a prínosmi celostného zážitkového programu metódou dobrodružnej fikcie 

sú: 

•je vysoko motivujúca. Častokrát vychovávatelia v praxi myslia čo sa týka otázok motivácie 

detí k činnosti len v líniách súťaže a odmeny. Fikcia nemá parametre hry a teda ani 

pravidlá a náboj súťaže. Alebo povedané naopak, príbeh, ak má byť „pravdivý“, vylučuje 

súťaž, ktorá evokuje hru či hernú situáciu. V skutočnosti je jedným z najsilnejších 

motivujúcich činiteľov spoločný úspech a vedomie, že som sa podieľal aj na úspechu 

druhých a sú mi za to vďační. 

•v spoločnom príbehu sú obaja, vychovávateľ aj dieťa, na rovnakej strane – nie je tu niekto, 

kto otvorene motivuje, edukuje a voči nemu ten druhý, ktorý sa necháva osloviť či nie. 

Nie je tu niekto, kto disciplinuje a ten druhý, ktorý si vyberá, či sa podriadi alebo bude 

pre neho zábavnejšie provokovať. Obaja, teda aj vychovávaný, v spoločnom príbehu 

chápu, že bez zjednocujúcej iniciatívy sa nikam nedostanú. Ide o kardinálnu 

charakteristiku animácie: živá, iniciatívna, neformálna, nedirektívna prítomnosť.  

•s vyššie spomenutým súvisí chápanie spolupráce ako logickej nevyhnutnosti, Dramaturgia 

programu bola vystavaná tak, že každá skupina potrebovala pre svoj ďalší úspech 

informácie a pomoc ostatných. 

•ide o prienik informálnosti do neformálnej výchovy: je treba zdôrazniť, že v skutočnosti to, 

čo formuje charakter, je jedine vzťah s človekom, ktorý formáciu inšpiruje. Identifikácia 

s charakterným človekom, ako prijatie hodnotového systému vzoru, je cieľom výchovy, 

•metóda minimalizuje proklamatívnosť názorov vytvorením špecifického prostredia 

s bohatým programom a námetom, ktorý vtiahne do deja, 

•akcelerácia dynamiky intra- a interpersonálnych procesov v rámci členov skupiny, 

•súlad s charakteristickými potrebami vývinového obdobia – zážitkový program odráža 

potreby pubescentov a adolescentov, akými sú pohyb a nasadenie, túžba po 

dobrodružstve, tajomstvo, cit exkluzivity vlastnej skupiny („my vieme niečo, čo iní ani 

netušia...“), 

•(pre iniciátora ide o psychicky, fyzicky a sociálne namáhavú metódu, ale vyhovuje našim 
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tvorivým ambíciám, dlhoročným praktickým skúsenostiam a baví nás, organizátor fikcie 

sa nemusí báť úvodnej prudkej reakcie vo fáze „vytriezvenia“ účastníka zo spoznania, že 

ide o fikciu, dôležité je mať pripravené tvorivé a prekvapujúce vyhodnotenie 

a vypointovanie celého programu). Vytvorená fikcia motivuje nielen konzumentov, ale k 

stálej zameranosti na deti aj vychovávateľa, ktorý musí (chce) neustále vyhodnocovať a 

sledovať dianie v skupine. 

Iste, je tu množstvo rôznorodých prekážok a obmedzení. Dobrodružnú fikciu nie je možné 

realizovať pre akúkoľvek cieľovú skupinu, vyžaduje od účastníkov istú emocionálnu stabilitu a 

schopnosť vyrovnať sa so záťažovými situáciami. Dramaturgia musí byť do detailov 

prepracovaná; námet vyžaduje dostatočné znalosti reálií obdobia a postáv príbehu; je extrémne 

namáhavá po mnohých stránkach – fyzicky, psychologicky, logisticky na úrovni manažmentu 

ľudských ale aj materiálnych zdrojov; vyžaduje skúsenosť a schopnosť reagovať na 

nepredvídateľné udalosti; nutné alebo veľmi vhodné je originálne prostredie, jeho 

neopakovateľnosť a pod. a napokon je finančne náročná. 

Výraznou, hoci nie celkom podstatnou (pripomína mi to sociálno-percepčný princíp figúra-

pozadie) otázkou je zdanlivá etická závažnosť fikcie ako "klamstva". V skutočnosti moment 

rozpoznania fikcie zo strany účastníkov, hoci je emocionálne sýtený a vyžaduje určitú dobu pre 

spracovanie, nie je prekážkou, či dokonca uhoľným kameňom, na ktorom stojí a padá výchovný 

efekt. 

Ako dokumentujú vyjadrenia spolupracovníkov na projekte, čím ďalej "pátranie" pokračovalo, 

tým viac bol samotný námet ako motív stretania sa nahrádzaný významnejším motívom rastu 

skupinovej identity stotožňovania sa a vzájomnosti, pričom súčasťou tejto identity bol aj 

animujúci dobrovoľník, vychovávateľ. Toto je to podstatné. Vychovávateľ sa stal prirodzenou 

súčasťou skupiny adolescentov. Teda po krátkej kritickej fáze tzv. "vytriezvenia" z fiktívneho 

príbehu zostalo reálne jadro – funkčná spolupracujúca skupina, ktorá mala veľa energie a silnú 

dispozíciu na ďalšie pokračovanie v pravidelných stretnutiach.  

Dôležitým záverom akéhokoľvek výrazného zážitku akcelerujúceho dynamiku skupinu a 

kreujúceho nové vzťahy a konštelácie je napokon potreba pokračujúceho dlhodobého 

výchovného formovania. U predtým celkom neznámych detí po absolvovaní takéhoto výrazného 

a pohlcujúceho zážitkového programu vznikla veľká objednávka pokračovať v spoločnej 
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činnosti. Práve nízkoprahové zariadenie by mohlo poskytnúť svojim charakterom potrebné 

zázemie. 

 

Adaptačné kurzy 

Špecifickou skupinou zážitkových programov sú adaptačné kurzy, ktoré vytvárajú most medzi 

výchovou vo voľnom čase a školou, pretože cieľovou skupinou sú tu spravidla žiaci vstupujúcich 

ročníkov škôl (5. roč. ZŠ, resp. 1. roč. SŠ, prípadne začínajúci vysokoškoláci).  

Školská úspešnosť, spokojnosť a prípadná prosociálna angažovanosť žiaka je závislou 

premennou mnohých faktorov. Okrem individuálnych predispozícií v kognitívnej, emocionálnej a 

konatívnej oblasti ide tiež o sociálne faktory, akými sú kultúra životného prostredia, klíma 

skupiny, porozumenie a stotožnenie sa s pozitívnymi konštruktívnymi víziami inštitúcie, ktorej je  

žiak súčasťou, a pod. Prechod do nového sociálneho a formálneho prostredia, akým je napr. 

nástup na strednú školu, je aj z tohto pohľadu spojený s niekoľkými výzvami, resp. rizikami: v 

sociálnej oblasti ide napr. o otázky narušenia psychosociálnej kontinuity (zmena rôl a statusu v 

novom triednom kolektíve, odlučovanie od rodiny), v mravnej oblasti ide o narušenie hodnotovej 

kontinuity. Tento proces v niektorých prípadoch môžeme vnímať aj ako pozitívnu príležitosť, 

pretože členstvo v pôvodných kolektívoch a skupinách (napr. trieda ZŠ), do ktorých adolescent 

patril, mohli mať na neho aj prevažne negatívne dopady. Zároveň však je mnohokrát 

zdokladovaný priamy pozitívny vplyv pozitívnej sociálnej klímy ako preventívneho faktora 

sociálno-patologických javov. 

Z uvedeného vyplýva celkom prirodzená (a napriek tomu na Slovensku skôr ignorovaná, v 

Českej republike významne podporovaná) potreba podpory optimálnej adaptácie v novej 

inštitúcii a sociálnej skupine. 

Vhodným nástrojom sa tu javí adaptačný kurz realizovaný metódami pedagogiky zážitku. Ide o 

to, vystaviť vytvárajúci sa triedny kolektív takým situáciám, ktoré budú prirodzene viesť k 

potrebe efektívnej komunikácie, prijímaniu zodpovednosti, rastu odvahy, ku kooperácii, 

tvorivému riešeniu problémových situácií a napokon prekonávaniu istých vlastných obmedzení 

(pozitívne prekvapenie zo seba samého) a predsudkov (pozitívne prekvapenie z druhých). 

Hmatateľným výsledkom potom môže byť formulácia spoločnej „Triednej Ústavy“, ktorá bude v 

priebehu roka ďalej diskutovaná, príp. revitalizovaná a na ktorú sa bude môcť učiteľ odvolávať v 

prípade disciplinárnych konfliktov ale v rámci proaktívnych riešení triednych situácií. 



 79

Záver 

Mnohé skúsenosti ukazujú významne pozitívny dopad zážitkových programov pre výchovné 

zámery so zúčastnenými skupinami. O to viac zaráža, že toto optimistické presvedčenie 

viacerých realizátorov (najmä PŠL a Hnutie GO! v Čechách) bolo doteraz len málo podporené 

exaktnými výskumami.  

Trendom, ktorý ide proti výchovným zámerom, je tiež komercionalizácia (napr. skracovanie 

trvania adaptačných kurzov) zážitkových programov.  

Napokon, efektivita zážitkových programov by mala byť posilňovaná následnými štandardnými 

dlhodobými programami a metódami.  

Ide len o niekoľko námetov, pravda je taká, že zážitková pedagogika vo svojej dobrodružnej 

výzvovej podobe na Slovensku skoro neexistuje. Dialóg podporený konkrétnymi skúsenosťami a 

projektmi sa ale snáď rozvinie. 
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MOŽNOSTI VZD ĚLÁVÁNÍ V RÁMCI VOLNO ČASOVÝCH AKTIVIT 
 

Kamil Janiš ml. 

 

 

Anotation 

 The paper deals with opportunities of education in leisure activities. The paper shows 

using the principles of experiential education in educational activities. The paper gives gives 

some suggestions, which may inspire organisers of leisure. The aim of paper is to show education 

as entertainment´s activity.  

 

Úvod - Teoretická východiska 

 

 Volný čas plní v životě jedince řadu funkcí, které lze kategorizovat na základě určitých 

aspektů. Jednou z nich je i funkce vzdělávací, která je však zpravidla v součinnosti s ostatními 

funkcemi, např. sociální, výchovnou apod. (Janiš ml., 2009). Nejužší propojení mezi vzdělávací 

funkcí a volným časem, spatřuje Opaschowski (1996) v oblasti zájmového vzdělávání, a to pro 

všechny věkové skupiny. Nepopiratelným faktem je, že oblast volného času komplexně, resp. 

jeho kvalitní využívání, vede ke zvýšené kvalitě života jedince, skupiny až celé společnosti. 

Zároveň má volný čas široký preventivní potenciál, který přináší vysokou přidanou hodnotu. 

Uvedený preventivní potenciál není výmyslem 21. století, ale různé odkazy nalézáme v historii, a 

to i s odkazem na vzdělávání se ve volném časem. 

 Weigner (1916 in Janiš ml., 2010a) odkazuje především na pohybové aktivity, které mají 

být doplněny informacemi o jejich prospěšnosti, takové pojetí je i součástí cíle tělesné výchovy 

v současnosti. Z tohoto pohledu jsou informace předávány přímo jedinci a vzdělávací funkce 

volného času je splněna. Neznáme však její efektivitu. Na druhé straně Makarenko (1952 in Janiš 

ml., 2010b) používá termín výchova kulturních návyků. Dnes bychom tento termín označili jako 

pedagogizace prostředí. I když je použito termínu výchova, tak vzdělání v tomto případě 

rozhodně opomenuto není. Jedná se o „nenásilné“ formování osobnosti dítěte v oblasti kultury, 

které má být primárně v rodině. Jedná se o přizpůsobení prostředí a jednání rodičů tak, aby byly 

v soulady s požadavky a pozitivním ovlivňováním. Právě Makarenkovo „nenásilné“ vzdělávání 
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je určujícím přístupem autora příspěvku k možnosti vzdělání ve volném čase, a to s odkazem na 

téma konference a potencionální skupiny klientů nízkoprahových zařízení. 

 

Možnosti vzdělávání v rámci volnočasových aktivit v nízkoprahových zařízeních pro děti a 

mládež 

 

 V případě nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) lze s jistotou 

předpokládat, že klienti těchto zařízení do nich nepřicházejí za účelem vzdělávání, ale za účelem 

např. zábavy. Je tedy nutné hledat takové aktivity, které by byly nejen zábavné, ale i vzdělávací. 

 Spojením anglických slov education (vzdělávání, výchova) a entertainment (zábava) 

vzniklo nové slovo edutainment, tedy jakési zábavné vzdělávání, kde vzdělávání je možno chápat 

jako vedlejší produkt cíleně zvolené aktivity (Žumárová, 2009). Právě takový přístup by měl být 

východiskem pro výběr volnočasových aktivit, které mají i vzdělávací funkci. Jako ideální řešení 

se v takovém případě jeví využití zážitkové pedagogiky (konkrétní příklad viz níže). Pokud 

pomineme Komenského a Tolstého, kteří se zabývali využitím hry v rámci vzdělávání, resp. 

Tolstoj hovoří přímo o zážitku, tak koncem 80. let 20. století stanovil David Kolb schéma učení, 

které je postaveno na základě vlastních zkušeností a je jedním z principů zážitkové pedagogiky. 

Tzv. Kolbův cyklus učení je možné dohledat v několika podobách. Autor příspěvku vybral jedno 

z možných (obr. č. 1) (Činčera, 2007). 

 

 Obr. č. 1 – Kolbův cyklus učení 
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http://digital-business-world.blogspot.com/2010/12/organizational-learning-of-chris.html 

 

 Důležité je jednotlivé aktivity reflektovat s účastníky, zobecňovat zkušenosti a najít jejich 

využití v reálném životě. Tato činnost organizátora předpokládá jistou zkušenost s organizováním 

„zážitkových aktivit“ (Činčera, 2007). Dalšími principy zážitkové pedagogiky je tzv. flow. 

Zjednodušeně lze říci, že je to fáze ponoření do aktivity. Aktivita je pro jedince natolik zajímavá, 

že nesleduje čas. Komfortní zóny, kde rozlišujeme tzv. zónu komfortní (aktivity, které jedinec bez 

problémů zvládne; nejsou pro něj žádnou výzvou), zónu učení (aktivity, které jedinec zvládne, ale 

musí vyvinout určité úsilí; účastník se z této aktivity poučí) a zóna nezvládnutelných aktivit 

(může mít na jedince negativní dopad; aktivity jsou příliš stresující; jedince je nezvládne). 

Posledním principem je princip dobrovolnosti (Činčera, 2007, s. 16-20). 

 Je nutné poznamenat, že pojem učení není totožný s pojmem vzdělávání. V pojetí autora 

příspěvku je pojem vzdělávání myšlen jako získávání znalostí. Pochopitelně je téměř nemožné u 

zážitkové pedagogiky (aktivit) striktně oddělit získávání znalostí od rozvoje kompetencí a 

osobnostního rozvoje. 

 Nejtěžším úkolem pro pracovníky v NZDM je však takovou aktivitu (aktivity) vymyslet, 

resp. vymyslet tématickou oblast vzdělávání „zamaskovanou“ volným časem a zábavou. Je tedy 

vhodné volit takové oblasti, jejichž realizace, název apod., primárně neodkazují na nějaký 

vyučovací předmět. Obtížně by se vymýšlely aktivity v NZDM v oblasti fyziky, chemie, 

matematiky aj. Vhodnými tématy (tématickými celky) jsou témata z oblasti historie, zeměpisu, 

literatury, lidských práv, globální výchovy aj. K volbě tématickým celků mohou napomoci i 

empirická šetření, která jsou realizována v NZDM, jejichž cílem je více charakterizovat cílovou 

skupiny, její hodnoty apod. Empirická šetření by však neměli realizovat pouze NZDM, ale i další 

subjekty, které se takovým aktivitám věnují. Z níže uvedeného schématu jasně vyplývá, proč je i 

tato činnost významná ve vztahu ke vzdělávacím volnočasovým aktivitám (obr. č. 2). 
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 Obr. č. 2 – Determinanty ovlivňující jednání a chování ve volném čase 

 

 (Iso-Ahola, Mannell, 2004, s.188) 

 

 I když tento model může působit složitě, tak jasně ukazuje, že nejdůležitější je motivace, 

kterou ovlivňuje určitý počet faktorů. Některé z nich ovlivnit nemůžeme (biological 

predispositions – genetiku). NZDM však vhodnými vzdělávacími volnočasovými aktivitami 

mohou svým klientům nabídnout chybějící zdroje (sources), tím eliminují určité vnímané 

překážky (perceived constraints). Mohou ovlivňovat hodnotový žebříček a postoje 

(values/attitudes) a zvyšovat znalosti, vědomosti (knowledge). Volené aktivity by však neměly 

mít cíl pouze aktuální, ale o cíl anticipační.  

 Zajímavý způsob využití zážitkové pedagogiky přináší Sedlář (2010), který v rámci své 

bakalářské práce připravil a realizoval zážitkový kurz s odkazem na vzdělávání v oblasti lidských 

práv. Jeho pojetí je nejen výborným metodickým materiálem, ale je zároveň vzděláváním, které 

je přesně v duchu edutainment a výše uvedených informací. Jelikož se jedná o rozsáhlý materiál 

(více než 40 stran), bude zde nastíněn pouze rámec celého kurzu. Celý kurz nese název 

RightCraft: Sedmý trůn Atharasu.  
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„Attaras. Legendární království už desetiletí sužované pohromami a válkami, země pevných 

tvrzí a velkých králů, země Paladinů i elfů, orků i trolů. Kouzelný svět na konci Západní desky. 

Severní části země nikdy nebyly příliš v zájmu krále. Ano, o dřevo i kámen z hor se staral rád, 

ale život tam si vždycky šel svou vlastní cestou, král zde nestavěl tvrze, ani sem neposadil 

správce. Fregar, tak se ta zem jmenuje, byl vždy zemí vlků. Ale teď je všecko jinak. Jako by se vše 

točilo vzhůru nohama. Fregar zahořel nenávistí mezi elfy, orky a lidmi, ačkoli se staletí jeden o 

druhého nestarali. Nyní se šíří zemí zprávy o krveprolévání, a velkých nepokojích. Proto se král 

rozhodl poslat tam své rytíře, aby sjednali nápravu v těch věcech, aby zde zavládly zákony. 

Sedmým královstvím Attarasu se stane Frégar – brána severu. Sedmý trůn zde bude vystavěn a 

na něm usedne místodržící, aby byl pánem té země a dohlédl na právo i pořádek. 

O tom všem jsou účastníci kurzu – rytíři Attarasu zpraveni ještě před jeho začátkem, dopisem 

s pečetí. Ve Fregasu je čekají místní autority. Bytosti, které jsou ve vážnosti. Za lidi Garia – 

hraničářka Attarasu a čarodějka, která jim bude průvodkyní, neboť zná situaci a rozumí i 

zájmům krále, dále Asina, ledová elfka, představená elfské Lavice fregarské a ork Amhuk, lovec a 

náčelník početné tlupy, vážený ve své rase. Ti všechny uvítají a pokračují příběhem dál. 

Fregas žil poklidně dlouhá léta, sem tam někdo reptal na daně králi, i robotu pro něj, ale 

nikdy tolik, jako v posledních dnech. Z ničehož nic se zvedají jedni proti druhým a v zemi, která 

nemá soudce a pána řeší problémy po svém – napadají se a zabíjejí v bitkách a šarvátkách. Stále 

víc se množí případy vzpoury proti královské zástavě, a mnozí z nich obviňují orky. Ti přece 

zaútočili na Attaras v dávných dobách – to oni jsou ti krvelační. Orkové jsou však dříči, pracují 

do úmoru a jsou hrdí na svou pracovitost i svéráz svého života. Každý kdo se dotkne jejich cti se 

pak se zlou potáže. Sekery orků jsou ostré a jejich srdce bijí bez rozmyslu. Elfi se o orky 

nestarají, považují je za hloupé a málo nebezpečné. Naopak lidi nemají v lásce, neboť se usidlují 

v jejich kraji s tím, jak těžba roste. Nemají je v lásce a projevují jim to, lidé jsou zde považováni 

za plevel, mají jen málo šancí žít v klidu 

a dostat se ke všemu co potřebují, protože elfové je na některá místa nepouštějí, a dobré věci 

patří jen elfům. A lidé proto zotročují orky, využívají je k práci a tak dále. 

Nebylo tomu vždy a hraničářka Garia říká, že se to zvedlo jako přeseknutím hlávky zelí. Ze 

dne na den, jako by všichni zapomněli řešit problémy jako rozumné bytosti, jako by se zbláznili a 

jednali jen k zlosti. Jako by jejich dobré chování něco sžíralo a jejich zlé skutky cosi zesilovalo. 
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V každém případě jsou rádi za sedmý trůn, a velmi pokorně přijímají záměr krále prohlásit 

místodržícím jednoho z nich. Snad se vrátí na Fregas mír a pokoj, až zavládne zákon a právo.“ 

(Sedlář, 2010, Příloha č. 1, s. 3) 

 Výše citovaná úvodní legenda celého kurzu dává tušit, jakým způsobem se bude celý kurz 

ubírat, resp. tématické zaměření aktivit. V rámci aktivit jsou řešeny problémy diskriminace, 

nerovnosti na pracovním trhu, problematika nutnosti omezení určitých práv, povinnost státu 

chránit práva, svoboda, právo na spravedlivý soudní proces aj. Vše se však odehrává v duchu 

výše uvedené citace (Sedlář, 2010). Jedinec je vtažen do světa orků, elfů a lidí, tedy nikoliv do 

světa vztahů rómů a většinové společnosti, bělochů a černochů apod. Přesto získá zábavnou 

formou informace o stejné problematice – o lidských právech. Skopalová (2010) zmiňuje (mimo 

jiné), že právě poučení o právech, jejich chápání a nutnost jejich dodržování, vede k návratu 

k tradičním hodnotám.  

Příprava takového kurzu vyžaduje určité zkušenosti, organizační schopnosti apod., nejedná se 

však o nepřekonatelné překážky a v žádném případě o podcenění pracovníků NZDM. 

 Můžeme však volit i aktivity, které jsou relativně realizovatelné snadněji, popř. jejich 

realizace zabere menší časový úsek. K takovým aktivitám je možno využít prostředí, ve kterém 

se klienti NZDM běžně pohybují – město, nákupní centrum, nádraží, park aj. (přirozeně i 

prostředí NZDM). V rámci městského prostředí je možno využít historie města v kontextu 

principů zážitkové pedagogiky. Ačkoliv se může zdát realizace aktivit v nákupním centru nebo 

na nádraží jako nerealizovatelná, tak je tato představ zcela mylná. Opět je nutné zapojit fantazii a 

vymyslet tématickou oblast (hra v nákupním centru je popsána v jiném příspěvku autora, který je 

momentálně v recenzním řízení – pozn. autora). Do prostředí parku je možno zařadit např. hru 

Cesta kolem světa (tato hra zcela jistě není nikterak originální), která je určena zpravidla pro děti 

mladšího školního věku. V parku je rozmístěný určitý počet stanovišť, která reprezentují určitý 

stát nebo národ. Tato hra je náročná zejména z pohledu „vymódění“ organizátorů (nemůžeme 

dítěti poskytnout asociaci, že tradiční Eskymák nosí džíny a mikinu s kapucí). Specifickou 

možností volnočasové aktivity se vzdělávací funkcí je realizace divadelního představení. Klienti 

NZDM jsou „přinuceni“ naučit se scénář, v rámci kterého se seznámí se samotným dílem (v ČR 

realizováno dětmi z výchovného ústavu). 

 Aktivity, které tématicky zapadají do kontextu příspěvku, jsou téměř neomezené. Záleží 

především na samotných pracovnících NZDM zda mají „chuť“ se do takových aktivit pustit. 
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Výše zmíněné informace tvoří pouze inspirativní rámec náplně volného času dětí a mládeže. 

Autor příspěvku si uvědomuje, že NZDM plní činnosti nejen volnočasové, ale i poradenské, 

sociální či se podílejí i na krizové intervenci. 

 

 Závěr 

 

 Na závěr příspěvku je nutné poznamenat několik limitujících faktorů, které znesnadňují 

realizaci volnočasové aktivity ve výše uvedených souvislostech. Limitujícími faktory jsou např.: 

heterogenní věkové složení klientů (záleží na konkrétním NZDM a jejich cílové skupině), 

fluktuace klientů během otevírací doby, rozdílná motivace k návštěvě NZDM, individuálnost 

zájmových činností, materiální vybavenost, finanční limity, lidský potenciál aj. Na základě těchto 

faktorů bude realističtější realizovat činnosti příležitostné, které jsou zařazovány zpravidla 1x za 

měsíc, čtvrtletí či rok. 
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AMBULATNÉ A POBYTOVÁ FORMY PRÁCE S OHROZENOU 
MLÁDEŽOU  
 

Alena Molčanová , Peter Fudaly 

 

 

Anotácia 

Príspevok reflektuje skúsenosti s realizáciou ambulantných foriem práce v kombinácii 

s pobytovými aktivitami  komunitného charakteru so skupinou mladých ľudí z rodín v ohrození.  

Pobyty boli realizované Centrom  Návrat v Bardejove – Nízkoprahovým denným centrom pre 

deti a rodiny ako súčasť výchovných opatrení, ktoré centrum vykonáva v práci s týmito rodinami. 

 

 

„Ak dokážem poskytnúť určitý druh vzťahu, druhý 

človek objaví v sebe kapacitu využiť tento vzťah a 

dôjde k zmene osobného postoja.“ (C. R. Rogers) 

 

 

Centrum Návrat v Bardejove vzniklo v roku 2006. Už päť rokov ponúkame vzťah deťom 

a ich rodičom, ktorí sa ocitli na tenkom ľade a potrebujú podporu. Stretávame sa s nimi  u nás (v 

našom klube), u nich (v ich domovoch), ale aj na rôznych chatách a chalupách, kde sa vzájomne 

spoznávame a jedni od druhých učíme. A práve o skúsenosti z tohto vzájomného učenia sa, 

sa chceme s Vami podeliť.   

 

Od roku 2006 realizujeme výchovno-rekreačné programy pre deti s poruchami správania.  

V roku  2010 sme to skúsili inak. V mesiacoch jún až december sme zrealizovali komplexný 

intervenčný program pre rodiny v ohrození z okresov Bardejov a Svidník. 

Program bol súčasťou výchovných opatrení na základe objednávky ÚPSVaR v Bardejove a 

pozostával z kombinácie terénnych, ambulantných a pobytových  foriem práce. 
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Cieľovú skupinu tvorili:  

• rodiny, ktorých deti sú ohrozené zanedbávaním starostlivosti zo strany rodičov 

a príslušným orgánom sú tieto rodiny hodnotené ako problémové príp. nezabezpečujúce 

funkcie kvalitnej starostlivosti o dieťa,  

• deti, ktorých správanie vykazuje patologické prejavy (záškoláctvo, túlanie sa, krádeže, 

hrubé správanie sa voči rodičom...) vyplývajúce z nevhodného pôsobenia rodiny príp. 

vyplývajúce zo samotných detí, 

• rodičia, ktorí majú záujem zlepšiť resp. rozvinúť svoje rodičovské kompetencie. 

 

Komplexný  intervenčný program tvorili nasledovné metódy práce: 

 

Terénna sociálna práca s rodinami 

Pod terénnou sociálnou prácou s rodinami rozumieme asistenciu rodičom a deťom pri zvládaní 

rôznych životných udalostí, ktorá je zameraná na ich osobnú podporu v súčasnosti a na 

zlepšenie ich samostatného fungovania v budúcnosti.  

V širšom ponímaní, v tomto procese  stojí sociálny pracovník „po boku“ klienta a sprevádza 

ho pri realizácii stanoveného dlhodobého cieľa a taktiež poskytuje podporu pri iných 

významných životných udalostiach a situáciách, ktoré majú vplyv na život členov danej 

rodiny.  

V užšom ponímaní ide o podporu klienta pri riešení konkrétnych situácií a úloh, ktoré majú 

svoje miesto v procese sanácie (napr. sprevádzanie u lekára, na súde, na úradoch, v škole, 

v detskom domove, atď.) 

 

Ambulantná forma práce  

Pozostáva z individuálneho poradenstva poskytovaného deťom aj rodičom, zahŕňajúceho 

prvokontaktné aktivity zamerané na spoznanie sa a identifikáciu potrieb, podporné aktivity - 

príprava na vyučovanie, záujmová činnosť, vytváranie podpornej sociálnej siete, 

psychosociálna podpora. 

Špecifickou formou podporných aktivít je „Klub Ochotka“, ktorý má podobu podpornej 

skupiny pre deti. Jeho aktivity prebiehajú  v pravidelných  intervaloch, spravidla v pondelok 
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a stredu podpornými stretnutiami a v piatok štruktúrovaným programom zahŕňajúcim 

„kolečko zdieľania“, blok špecifikovania nových úloh a aktivity umožňujúce uvoľnenie 

a „ventiláciu“ emócií. V rámci klubových činností deťom ponúkame priestor pre efektívnejšie 

využitie voľného času, rozvoj manuálnych a umeleckých zručností a tvorbu doplnkových 

zdrojov málo rozvinutých návykov (ako je zdieľanie sa, vzájomná dôvera a podpora a pod.). 

Súčasťou práce v klube je používanie prvkov komunity s využitím skupinovej dynamiky pod 

vedením spravidla dvoch lektorov.    

Cieľom ambulantnej práce je monitorovanie, udržiavanie vzťahov s deťmi a ich rodičmi 

a posilňovanie a upevňovanie nadobudnutých zručností a návykov. 

 

 

Pobytové formy práce  

Špecifickou službou v oblasti podpory rodín, ktorú sme v rámci programu realizovali boli 

pobytové aktivity pre deti a ich rodiny. Keďže problémy, s ktorými deti prichádzajú, majú 

hlbšiu etiológiu, vnímame ako nevyhnutné, kombinovať výchovné programy pre deti s 

podpornými programami pre rodičov. Navyše dlhodobé skúsenosti nás presviedčajú, že dieťa 

sa po drobných posunoch a zmenách, ktoré nastanú po výchovnom pôsobení, vracia do 

prostredia (k rodičom), ktorí nie sú pripravení posilniť pozitívne zmeny.  

Minuloročný pobytový program pozostával celkovo zo štyroch krátkodobých – víkendových 

pobytov, ktoré sa konali každý mesiac. Pravidelné striedanie pobytov pre deti a pobytov pre 

celé rodiny umožnilo zabezpečiť komplexnosť  služieb rodine a prostredníctvom priateľských 

väzieb s deťmi  priblížiť sa k ich rodičom. 

 

Víkendové pobyty pre deti 

Jedná sa o dvoj až štvordňové pobyty zamerané na sociálnoterapeutickú prácu s deťmi, ktorá 

zahŕňa diagnostiku zdrojov problémového správania u detí spojenú s následnou prípravou 

a realizáciou  plánu rozvoja dieťaťa. Dôraz sa kladie na rozvoj zvládacích a korekčných 

stratégií v oblasti správania a konania, a na tvorbu doplnkových zdrojov a podporných 

mechanizmov napomáhajúcich získavanie resp. podporu málo rozvinutých  návykov u detí.  
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Jednotlivé dni sú naplnené technikami, ktoré sledujú tému a zároveň sú čo najrôznorodejšie 

formou. Maximum aktivít  sú zážitkové aktivity, s nácvikovým a terapeutickým nábojom, ako 

aj  relaxačné či športové aktivity. Väčšina aktivít sa realizuje skupinovou formou, čo vedie 

k odbúravaniu sociálnej izolácie. Využívanie skupinovej dynamiky napomáha sledovať aj 

výchovný kontext.  

V programe sa snažíme vytvárať bezpečné prostredie podporujúce korekciu problémovo 

definovaného správania a emočné a psychické spracovanie zážitkov a preberania 

zodpovednosti za seba.   

Pre posilnenie efektivity programu využívame sebaobslužné prvky (samostatná príprava jedla, 

údržba priestoru a pod.).  

Súčasťou každého dňa je ranná a večerná komunita, v ktorej odreagovávame zážitky dňa a 

zároveň využívame potenciál dňa na pozitívne posuny jednotlivcov a skupiny. 

Cieľom takto realizovanej skupinovej práce s deťmi je: 

•••• získanie pozitívnych zážitkov zo spolupráce detí a dospelých, 

•••• posilnenie pozitívneho sebaobrazu detí, 

•••• iniciácia spolupatričnosti v skupine a posilnenie vzájomnej podpory, 

•••• získanie pozitívnych skúseností z nenásilného riešenia úloh, problémov, konfliktov. 

 

Víkendové  pobyty pre rodiny (rodičia a deti) 

Ide o obdobu víkendových pobytov pre deti, kedy sú však do aktívnej účasti pozvaní 

a zapojení aj rodičia detí. Prácou vťahujúcou do procesu aj  rodinu dieťaťa  sledujeme podporu 

procesov postupných kvalitatívnych zmien hlavne v sociálnej oblasti rodiny, v oblasti 

rodičovského správania a zodpovednosti za dieťa. 

V rámci programu  sa zameriavame na spoluprácu s rodičmi, na objasnenie diagnostikovanej 

symptomatológie a individuálnych potrieb smerom k rodičom. To perspektívne umožňuje 

zastabilizovanie rodičov v ich výchovnej pozícii a prospieva aj vzájomnému súžitiu s deťmi, 

porozumeniu  a priblíženiu. Práca s rodičmi taktiež zahŕňa edukačnú časť a je zameraná 

hlavne na spoločné hľadanie spôsobov ako pomáhať deťom pri učení sa zvládacích techník, 

a vôbec pri vysporadúvaní sa s dôsledkami používaných foriem správania sa. 
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Cieľom skupinovej práce s rodičmi je: 

•••• porozumieť psychickým potrebám svojho dieťaťa, 

•••• nácvik posilňovania pozitívneho sebaobrazu dieťaťa, 

•••• porozumieť svojmu výchovnému štýlu a praktikám používaným pri riešení 

nežiaduceho správania dieťaťa, 

•••• posilniť efektívne spôsoby komunikácie s dieťaťom, 

•••• ujasniť si a zreálniť svoje očakávania od dieťaťa, 

•••• redefinovať stratégiu určovania hraníc pre aktivity dieťaťa, 

•••• pomenovať a hľadať efektívnejšiu organizáciu hospodárenia a prác v domácnosti, 

plánovania denného života rodiny. 

 

Okrem samotnej skupinovej práce s rodičmi, významnú časť programu pobytu pre rodiny 

tvoria spoločné aktivity rodičov a detí. Tento model práce je efektívny vzhľadom na priamu 

možnosť korekcie správania v modelových situáciách spoločných zážitkovo-nácvikovo-

terapeutických simuláciách. 

Cieľom spoločnej skupinovej práce s deťmi a rodičmi je: 

•••• získať pozitívne zážitky zo spolupráce rodičov a detí, 

•••• posilniť pozitívny sebaobraz rodičov a detí, 

•••• podporiť spolupatričnosť v rodine, 

•••• posilniť vzájomnú podporu v rodine, 

•••• získať pozitívne skúsenosti z nenásilného riešenia úloh, problémov, konfliktov. 

 

Po obsahovej a metodickej stránke používame na rodinných pobytoch nasledovné metódy 

práce: 

•••• zážitkové metódy s výchovným, tréningový a terapeutickým kontextom – vedúce 

k rozšíreniu schopností potrebných ku kvalitnému riešeniu situácií, vytvoreniu 

žiaducich návykov zdravého životného štýlu, zvyšovaniu sociálnych kompetencií 

nevyhnutných pre riešenie bežných životných situácií vlastnými silami, k skvalitneniu 
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spolupráce medzi rodičmi navzájom a medzi rodičmi a deťmi, k podpore 

spolupatričnosti v rodine, k posilňovaniu pozitívneho sebaobrazu detí a rodičov,  

•••• tréning interakcií – zameraný na skvalitnenie komunikácie a vzťahu matky/otca 

k dieťaťu, posilňovaním drobných pozitívnych momentov kladného jednania 

s dieťaťom, 

•••• pedagogické a psychologické metódy – zamerané na deti a rodičov a vedú ku 

zdravému rozvoju osobnosti dieťaťa a odstráneniu úzkosti a strachu plynúcich 

z predchádzajúcich stresových zážitkov vyvolaných situáciou v rodine, 

•••• individuálne psychologické poradenstvo - podľa individuálnych potrieb majú klienti 

(rodičia) možnosť absolvovať počas pobytu individuálne rozhovory s odborními 

pracovníkmi, ktorí sú im k dispozícii.  

 

Intenzívna súčinnosť s pracovníkmi UPSVaRu 

Vzájomnú kooperáciu a podporu zo strany pracovníkov UPSVaRu vnímame pre úspešnosť 

realizovaných aktivít ako veľmi dôležitú. Účastníci  boli do programu zaradení na základe 

kvalitného výberu odbornými  pracovníkmi oddelenia SPOaSK s  následným uložením 

výchovného opatrenia. V pravidelných konzultáciách boli formulované a revidované 

individuálne plány a ciele výchovných opatrení a monitorovaná efektivita intervencií.  

 

Na základe našich doterajších skúseností a zo spätných väzieb rodičov i detí môžeme 

konštatovať, že realizované metódy práce vedú k zlepšeniu komunikačných vzorcov v rámci 

rodinného systému a prehĺbeniu rodičovských zručností a kompetencií. Taktiež sme presvedčení, 

že realizovanie aktivít v „umelo vytvorenom prostredí“ - výchovno-rekreačného pobytu, ponúka 

priestor na konfrontáciu otázok, hodnotového systému a dopadu zvolených spôsobov správania 

tak na jedinca, ako aj na jeho sociálne okolie. Zároveň napomáha k prevzatiu zodpovednosti za 

situáciu, v ktorej sa jedinec nachádza a aktivácii vlastných síl a síl rodiny k zmene a k podpore 

vzťahového systému  členov rodiny. 

 

Genéza programu: 

Výchovno-rekreačné programy pre deti, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnej kurately 

realizujeme od roku 2006, kedy sa prvý krát na základe zákazky z UPSVaRu uskutočnili dva 
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desaťdňové pobyty s deťmi. Tieto pobyty mali v princípe rekreačno-diagnostický charakter 

a vzhľadom na to, že boli realizované ako jednorazové aktivity, nemali validný dopad na cieľovú 

skupinu.  

Na základe konzultácie s UPSVaRom sme preto v roku 2007 a 2008 štruktúru programu 

zmenili, upozorniac na absenciu práce s rodinou a pilotne sme uskutočnili letný výchovno-

rekreačný pobyt pre deti v kombinácii s víkendovým pobytom, ktorého sa zúčastnili aj rodičia 

detí.  

Vyhodnotiac vyššiu efektivitu takýchto intervencií, sme v  roku 2009 pridali ďalšie víkendové 

pobyty a k nim dlhodobejšiu prácu v rodičovských skupinách, ktoré sa konali ambulantnou 

formou v našom Centre.  

V roku 2010 sme program špecifikovali a začali sme v ňom uplatňovať aj prvky 

svojpomocnosti, pridajúc nový rozmer služieb nízkoprahu so sprevádzacími a monitorovacími 

službami.  

 

Nízkoprahové denné centrá pre deti a rodiny v Bardejove a Prešove 

Poskytovanie služieb rodinám v ohrození sa stalo jednou z kľúčových aktivít Návrat, o.z.. 

Primárnym cieľom týchto služieb je zmobilizovať „rodiny k vlastnej svojpomoci prostredníctvom 

posilnenia a stabilizácie pokiaľ možno všetkých členov rodiny a aktivizácie prirodzených zdrojov 

rodiny“ (www.navrat.sk). 

Nízkoprahové centrá v Prešove a v Bardejove vznikli v roku 2010 ako výsledok 

niekoľkoročných skúseností a intenzívnej sociálnej práce s desiatkami ohrozených rodín žijúcich 

na území dotknutých regiónov (okresy Prešov a Bardejov). Činnosť centier koordinuje regionálne 

Centrum Návrat v Prešove a odborne ich zastrešujú 4 sociálni pracovníci, 3 špeciálni 

pedagógovia a psychológ. 

Odborné služby týchto nízkoprahových centier sa realizujú predovšetkým v záujme dieťaťa, 

ktoré je ohrozené zanedbávaním starostlivosti zo strany rodičov, alebo u ktorého sa objavujú 

výchovné ťažkosti, či dieťaťa, ktoré žije mimo svojej pôvodnej  rodiny. Prevažnú časť detskej 

klienteli predstavuje dospievajúca mládež s výchovným opatrením. 
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Nakoľko si uvedomujeme, že každé takéto dieťa je súčasťou sociálneho systému rodiny, 

v ktorom akákoľvek zmena ovplyvňuje fungovanie každého člena tohto systému, sústreďuje sa 

naša práca na celú rodinu dieťaťa. 

Základné metódy pomoci rodinám realizované pracovníkmi centier predstavujú sprevádzanie, 

odborné poradenstvo, krízová intervencia, programy podpory a rozvoja rodičovských zručností 

a kompetencií, pomoc pri riešení konfliktov, sieťovanie služieb pre rodinu, sprostredkovanie 

ďalších odborných služieb, prevencia. 

Cieľom našej práce je, zlepšiť kvalitu života rodiny a starostlivosti o deti, aktivizovať vlastné 

sily rodiny a posilniť rodičovskú rolu, podporovať vzájomné rodinné vzťahy a rozvíjať podpornú 

sieť a prirodzené zdroje rodiny.  

 

Záver 

V roku 2010  prešiel Návrat strategickým plánovaním a revíziou vízie a misie. V stavajúcom 

období má Návrat ašpiráciu presadzovať a poskytovať odborné služby na podporu vzťahov 

rodičov a detí. To je možné iba ich priamou účasťou v spoločných programoch. V roku 2011 

chceme v započatých aktivitách pokračovať – rodičia, s ktorými spolupracujeme, si uvedomujú 

a preberajú svoju zodpovednosť za vzťahy s deťmi a rovnako aj deti majú snahu o porozumenie 

s rodičmi a o to nám predsa ide... . 

 

Mgr. Alena Molčanová 

Návrat, o.z. – Centrum Návrat v Prešove 

Bayerová 8  

08001 Prešov 

e-mail: molcanova@navrat.sk 

Mgr.Peter Fudaly, PhD. 
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ELIMINÁCIA SOCIÁLNO- PATOLOGICKÝCH JAVOV U RÓMSKYCH  
DETÍ A MLÁDEŽE V PASTORA ČNÝCH CENTRÁCH NA VÝCHODNOM 
SLOVENSKU 
 
 Lucia Zajacová 

 

 

Anotácia  

Príspevok sa zaoberá pastoračnými centrami na východe Slovenska, ktoré sú  zamerané na 

činnosť s rómskymi deťmi a mládežou, popisuje ich aktivity, zameriava sa na spôsoby eliminácie 

sociálno-patologických javov u rómskych detí a mládeže pochádzajúcich prevažne zo sociálne 

znevýhodneného a výchovne menej podnetného prostredia.  

 

Kľúčové slová 

Sociálno-patologické javy, delikvencia, pastoračné centrum, pastorační pracovníci, rómske deti 

a mládež  

  

Annotation 

The paper deals with pastoral centers in eastern Slovakia, which are focused on work with Roma 

children and youth, describing their activities, focuses on ways to eliminate the socio-

pathological phenomena among Roma children and youth coming mostly from socially and 

educationally less stimulating environment. 

 

Keywords 

Socio-pathological phenomena, delinquency, pastoral center, pastoral workers, Roma children 

and youth 

 

Výskyt sociálno-patologických javov nie je u rómskych detí a mládeže ojedinelý či výnimočný. 

Skutočnosť, že rómske deti majú bohatšie skúsenosti s krádežami, užívaním alkoholických 

nápojov, drog, cigariet, či iných omamných a návykových látok je výrazne ovplyvnený 

prostredím, v ktorom žijú.  



 98

Často sme svedkami delikvencie mladistvých Rómov. Fetujúce rómske deti pred supermárketmi, 

drobné krádeže, agresívne výstupy, prepady, zámerne poškodzovanie cudzieho majetku a mnoho 

iných sociálno-patologických prejavov, ktoré sú nielen neprehliadnuteľné, ale ich výskyt má 

žiaľbohu vzrastajúcu tendenciu.   

Preto je mojim hlavným zámerom poukázať ako cirkev participuje na eliminovaní sociálno-

patologických javov rómskych detí a mládeže a to skrz pastoračné centrá, náboženské 

spoločenstvá, organizácie a pod. Veľkou prednosťou náboženských spoločenstiev,  ktoré sa 

snažia o výchovu jednotlivca je dlhodobá zmena v ich správaní, čo je podmienené záujmom o ich 

vnútorný život na rozdiel od tých organizácií, ktoré sa zameriavajú na uspokojovanie vonkajších 

potrieb, napr. otázka bývania, odievania, stravovania a pod., čo nijakým spôsobom neprispieva k  

žiaducej zmene v správaní (porov. Kováč – Jurík, 2002).  

Uvedomujem si, že primárnym cieľom pastoračných centier je vychovávať rómske deti vo viere 

a láske, tak aby sa toto presvedčenie stalo súčasťou ich života a aktívne sa prejavilo v ich 

správaní a konaní. Tomuto sú však podriadené sekundárne ciele, a jedným z takýchto cieľov je aj 

eliminovanie už spomínaných sociálno-patologických javov u rómskych detí. Podchytiť ich 

záujem o efektívne využívanie voľnočasových aktivít formou rozličných činností, krúžkov, 

stretnutí, výletov a pod. 

Vo svojom príspevku,  preto prinášam prehľad dvoch vybraných pastoračných centier na 

východe Slovenska, ktoré sa venujú rómskym deťom, mládeži, ale i dospelým. Vychovávajú, či 

prevychovávajú ich v súlade s kresťanskou vierou a tak prispievajú k znižovaniu nežiaducich 

vplyvov na ich životy, ktoré sú odhliadnuc od tejto skutočnosti aj tak dosť zložité.  

Zároveň chcem podotknúť, že nie je mojou ambíciou venovať sa problematike 

sociálnopatologických javov. Naopak, uvedomujúc si tú skutočnosť ako fakt, ktorý je hrozbou 

tak pre samotných Rómov ako aj pre ostatné obyvateľstvo chcem svoju pozornosť upriamiť na 

náboženské spoločenstvá a ich činnosť, ktorou si získavajú priazeň a dôveru Rómov, efektívne 

využívajú ich voľný čas a všetkými svojimi dostupnými prostriedkami vyvíjajú snahu 

predchádzať a odstraňovať nežiaduce vplyvy na život. 

Oratórium sv. Dominika Sávia na Poštárke v Bardejove 

Poštárka je rómska štvrť na okraji Bardejova. Žije tu približne 1000 rómskych obyvateľov. Toto 

miesto je ich domovom od polovice 70-tych rokov minulého storočia. Prevažná časť z nich 

bývala predtým pri centre mesta na „vatrisku Harčaruvka“. Keď sa však začala stavať nová cesta, 
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osada bola zlikvidovaná a Rómovia boli presťahovaní do novopostavených bytov. Poštárku 

tvoria dve paralelné ulice. Jednu ulicu lemujú jednoposchodové, na seba napájané rodinné domy, 

pozdĺž druhej ulice je niekoľko nízkych bytoviek, ktorých počet sa stále zvyšuje (Bešenyei, 

2009). 

Saleziáni pôsobia v Bardejove od roku 1987 a od roku 1990 sa aktívne zapojili do práce 

s rómskou mládežou. Počas prvých troch rokov realizovali svoje aktivity vo voľnom 

priestranstve až neskôr získali prenajaté priestory kultúrneho strediska. V roku 1995 zakúpila 

saleziánska komunita zdevastovanú budovu, ktorú za pomoci miestnych Rómov a sponzorov 

zrekonštruovali. Táto budova slúži ako denne oratórium, (čo je typická saleziánska štruktúra 

určená na využívanie voľného času a formáciu mladých ľudí) s kostolom. V oratóriu sa nachádza 

klubovňa, herňa, spoločenská miestnosť, posilňovňa, biliard a dielňa. Za podpory mesta sa pri 

budove po čase vybudovalo aj ihrisko. 

Dopoludnia sú priestory oratória využívané na vyučovanie detí z prvého stupňa základnej školy. 

V popoludňajších hodinách sú otvorené pre deti a mladých z osady.  

V roku 2000 začala saleziánska komunita s budovaním ďalšieho objektu, ktorý bol dokončený 

v roku 2006. Tento objekt pozostáva z troch tried, dielne, viacúčelovej spoločenskej miestnosti a 

telocvične s príslušenstvom. Realizáciou tohto projektu bola snaha zabezpečovať kontinuitu 

vzdelávania, voľnočasových aktivít a vytvoriť niekoľko pracovných miest. Tento projekt nebol 

experimentom, ale rozšírením už existujúceho diela, ktoré činnosť realizujú saleziáni už pätnásť 

rokov spolu so svojimi spolupracovníkmi.  

Touto činnosťou sa snažia o postupné prebúdzanie detí, mládeže, ale i dospelých smerom 

k hodnotám, akými sú vzdelanie, spoluzodpovednosť, rešpektovanie a ochrana majetku, služba 

iným a v neposlednom rade výchova ku viere. 

Miestni Rómovia sa osvedčili ako zdatní remeselníci. Ide o zámočníctvo, stolárstvo. 

Zámočníctvo sa doteraz prevádzkovalo v garáži a stolárstvo v malej dielni Pastoračného centra. 

V týchto dielňach pracujú 2-3 pracovníci, ktorí poskytujú služby celej osade (rámovanie obrazov, 

zasklievanie skla, zváračské práce, oprava nábytku a pod.).  

V súčasnosti funguje na tomto sídlisku Základná a Materská škola a oratórium sv. Dominika 

Sávia  (http://www.postarka.sk/index.html).  

Oratórium sa na Poštárke venuje voľnočasovým a mimoškolským aktivitám. Prevažnú časť 

činnosti tvoria pravidelné mládežnícke stretnutia, ktoré poskytujú možnosť trávenia voľného času 
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medzi rovesníkmi. Realizujú zväčša raz týždenne a sú pod vedením animátora. Správne a aktívne 

využívanie voľného času je veľmi vhodnou prevenciou voči delikvencii, preto aj oratórium na 

Poštárke prináša široké spektrum aktivít od športových podujatí až po aktivity pobytového 

charakteru a výchovných aktivít. Zmysel svojej práce vyjadrili miestni saleziáni slovami: 

„Naše poslanie sa nesie v saleziánskom duchu, ktorý sa orientuje preventívnym systémom a všíma 

si najmä potreby tých zložiek spoločnosti, ktoré to najviac potrebujú. Snažíme sa vytvárať pre 

mladých nové príležitosti na rozvoj ich osobnosti a charakterových vlastností cez rôzne podujatia 

a aktivity. Venujeme sa deťom a mladým bez ohľadu na ich vzdelanie, vierovyznanie, spoločenské 

postavenie, či kultúrne alebo národné pozadie. Spolupráca je otvorená pre všetkých, ktorí majú 

chuť a záujem zažiť a spoznať niečo nové… Novou aktivitou je stretanie sa rodičov detí , ktoré 

navštevujú naše Oratórium v modlitbových skupinách – modlitby Matiek a Otcov“ 

(http://www.postarka.sk/co_robime.html). 

V Oratóriu sa na týždenných stretnutiach stretávajú mladí a cez krátku katechézu, aktivity a hru 

rozvíjajú svoju osobnosť, tak aby sa stali dobrými kresťanmi a statočnými občanmi podľa vôle 

don Bosca.  

Funguje tu tanečný, futbalový, hokejový krúžok, krúžok varenia, Miništrantská, čitateľská 

i hudobná skupina,  skupinka detí, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie 

(http://www.postarka.sk/co_robime.html). 

Pastoračné centum Luník IX  

Luník IX  je košické sídlisko, ktoré vzniklo v 80-tych rokoch, kde sa do 204 bytov, čo 

predstavovalo 2/3 bežného štandardu nasťahovali Rómovia, ostatné byty, ktoré tvorili 1/3 boli 

určené sociálne slabším rodinám pochádzajúcich z mesta Košíc. Toto sídlisko vzniklo na území 

Rómskej osady, ktorá bola súčasťou Myslavy. Do roku 2008 žilo na Luníku IX (podľa 

oficiálnych štatistík) 7000 ľudí aj keď odhady hovoria o 9000-tisícoch Rómov. Sídlisko Luník  

IX má vlastnú samosprávu (miestny starosta a deväť poslancov), Základnú školu a zdravotné 

stredisko (Balogová, 2008).  

Od roku 2003 sa na tomto rómskom sídlisku, ktorý je zároveň najväčším rómskym sídliskom 

v strednej Európe začala poskytovať duchovná služba a to prostredníctvom dvoch kňazov 

Emanuela Čuríka a Jozefa Červeňa, ktorí sa na toto sídlisko presťahovali a tak mohli poskytovať 

širokú paletu duchovných, ale aj spoločenských služieb. V roku 2005 sa na Luníku IX začalo 
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s výstavbou pastoračného centra (http://www.lunik9.sk/stavba-pastoracneho-centra/prevzatie-

rozostavanej-stavby/).  

Od 1. júla 2008 na základe dohody medzi Slovenskou provinciou Saleziánov dona Bosca 

a Arcibiskupstvom v Košiciach začali pôsobiť na Luníku IX Saleziáni (Bešenyei, 2009, s. 88).  

Medzi prvých priekopníkov saleziánskej misie na Luníku IX boli don Peter Bešenyei SDB a don 

Peter Žatkuľák SDB, ktorí žijú v nie veľmi pohostinnom prostredí sídliska.  

Saleziáni opäť po dvojročnej prestávke rozbehli zložitú výstavbu pastoračného centra.  

Jeho súčasťou má byť: 

• Kaplnka zasvätená Zmŕtvychvstalému Kristovi. Osobné stretnutie so živým Kristom je 

hybnou silou, ktorá má viesť Rómov k zmene života, pretože pokiaľ sa neodstráni 

duchovna bieda, neodstráni sa ani bieda materiálna.   

• Telocvičňa, ktorá má slúžiť ako priestor na „vybitie“ energie, miesto, kde sa budujú 

priateľstvá. Táto polyfunkčná sála sa má stať kultúrno-spoločenským priestorom určeným 

pre vzájomné obohacovanie kultúr. 

• Študovňa s knižnicou bude určená pre osobné štúdium, no i prípravu na školské vyučovanie 

a možnosť doučovania jednotlivých predmetov. Nemala by tu chýbať literatúra určená pre 

vzdelávanie a zábavu. 

• Klubovňa bude miestom stretávania sa rovesníkov, kde sa môžu v pokojnom, výchovne 

podnetom prostredí nadväzovať nové priateľstvá, vytvárať pozitívne hodnoty a tie ďalej 

šíriť do prostredia sídliska.  

• Hudobná miestnosť bude zameraná na hru na hudobných nástrojoch, už  dnes na sídlisku 

funguje hudobná škola, kde sa záujemcovia môžu naučiť či zdokonaliť v hre na gitare, 

husliach, či cimbale (http://www.lunik9.sk/stavba-pastoracneho-centra/vizualizacia-2/). 

Saleziáni svoju činnosť na sídlisku Luník IX vyjadrili slovami: „Ľudia by radi  videli 

vonkajšie aktivity a činnosť. Ale mi tu nerobíme nič závratné, iba učíme náboženstvo a vedieme 

popoludňajšie „oratko“, „stretká“, krúžky, spevácky zbor, doučovanie, usporadúvame občasné 

výlety a prázdninové tábory... My  jednoducho medzi týmito ľuďmi žijeme“ (Bešenyei, 2009, s. 

88). 

V spolupráci medzi Katolíckou teologickou fakultou Karlovej univerzity v Prahe a Filozofickou 

a Pravoslávnou bohosloveckou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove sa začal realizovať 

projekt „Integrácia Rómov vplyvom náboženských spoločenstiev“. Jeho hlavným cieľom bolo 
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zistiť ako môžu cirkvi a nimi riadené aktivity prispievať k integrácii, ku komunikácií medzi 

príslušníkmi majority a minority. Táto myšlienka československej spolupráce vznikla u prof. 

Alberta-Petra Rethmanna, ktorý projekt predstavil na Biskupskej konferencii v Nemecku 

s cieľom zmapovať situáciu po zmene politických systémov vo východnej a strednej Európe 

a zároveň zistiť akou mierou vplývajú cirkevné spoločenstvá na život v rómskych komunitách. 

Jednou z vybraných lokalít bolo aj sídlisko Luník IX (Balogová, 2008). 

Výskumná vzorka pozostávala z mladých Rómov a Rómok, ktorí už tri roky spolupracovali 

s kaplánmi a taktiež animátormi v miestnom spoločenstve. Boli to však aj matky týchto mladých 

ľudí a pracovníci mestského úradu, predovšetkým išlo o príslušníkov polície a rómskych 

asistentov. Väčšina respondentov (mladých Rómov a Rómok) navštevuje farské spoločenstvo, 

ich rodičia zase spolupracujú s farnosťou v rámci aktivačných prác a zamestnania, ktoré 

miestnym Rómom zabezpečuje OZ Romintegra. Toto Organizačné združenie je zriadené pri 

farskom úrade a vedie ho jeden z kňazov a bohoslovec, ktorý pracuje na fare. Farský úrad má 

svoje sídlo v jednom pavilóne základnej školy, kde majú k dispozícii jednu pomerne väčšiu 

miestnosť, ktorá slúži ako kaplnka i klubovňa, ďalej je tu kuchyňa, počítačová miestnosť a ďalšie 

miestnosti pre samostatnú prácu. Činnosť farského spoločenstva je hodnotená samotnými 

Rómami ako veľmi prospešnú. Veľmi radi sa zapájajú do aktivít, napr.: 

„Radi tu chodíme. Každý deň tu máme svätú omšu. Potom každý rok chodíme na púte 

v Gaboltove, potom v Levoči, v Námestove. Každý rok máme tábory, chodíme na Dubník, opálové 

bane, tam chodíme. Boli sme aj v Michalovciach, tam sme mali tábor, aj v Nitre sme mali tábor 

s pánom kaplánom. S Julkou (katechétka) sme boli v Žipove. A každý deň tu chodíme, tu chodíme 

hrať hry, miništrujeme, sme animátori, vydávame časopis a všetko sa tu boduje. Ak máš dosť 

bodov, potom môžeš ísť na tábor. A rodičia sú radi, lebo vedia, kde sme a aj oni pána farára 

poznajú“ (Balogová, 2008, s. 68). 

V súvislosti s prevenciou sociálno-patologických javov je vplyv náboženského spoločenstva 

hodnotený veľmi pozitívne a to nielen zo strany mládeže, ale predovšetkým zo strany rodičov. 

Takto reagovala matka, ktorej deti navštevujú toto spoločenstvo: 

„No viete ja mám chlapcov a chlapci viete jak, tie marišky a takto, ale ja ani neviem čo to je... 

Lebo moje deti, pokiaľ boli tu, ja nemám problémy. Neviem u nich čo to cigareta, čo to je piť 

alkohol, vôbec“ (Balogová, 2008). Iná rómska matka dodáva: „Tak len toľko by som k tomu ešte 

dodať, že som veľmi rada, že toto funguje a že máme tu farára a pána kaplána a že tu 
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zorganizujú tie omše a také veci pre ženy, deti i dospelých tiež. Že deti nie sú vonku, lebo sú tu 

taký, čo fetujú, pijú a ja som na svoje deti pyšná, že mi tu chodia, že nie sú vonku medzi nimi“ 

(Balogová, 2008, s. 70). 

Veľké nebezpečenstvo úpadku Rómov vidia kňazi, bohoslovci, katechéti hlavne v sociálno-

patologických javoch. Ich odveď na otázku prečo rodičia posielajú svoje deti do centra je 

nasledovná: „Rodičia si niekedy nevedia poradiť s výchovou detí, a tak ich pošlú sem. Vedia, že 

tu dostanú dobrú výchovu, tak po stránke náboženskej ako aj sociálnej. Takže na tom len získajú“ 

(Balogová, 2008, s. 71). 

Prácu centra ocenili aj Nerómovia Myslavy, ktorí pociťujú pozitívny zmeny v správaní rómskych 

spoluobyvateľov: „Odkedy sú tam kňazi na Luníku a pracujú s nimi je vidieť značnú nápravu, išli 

na prvé sväté prijímanie a pri oprave farského plota pomáhali Rómovia“ (Balogová, 2008, s. 70-

71). 

Podľa vyjadrení P. Bešenyeiho (2008) je toto sídlisko presýtene agresivitou. Na Luníku IX sú títo 

saleziáni rušivým elementom. Výnimkou nie sú bezdôvodné vulgárne či fyzické útoky, 

opľúvanie, preklínanie, osočovanie, devastácia majetku, iní ich úplne ignorujú a len zhovievavo 

trpia ich prítomnosť. Na tomto sídlisku sa hovorí najviac o peniazoch a potom o saleziánoch. Tí 

sú pod ustavičným drobnohľadom, Rómovia vždy vedia kedy presne prichádzajú, kedy 

odchádzajú, čo robia i kto ich navštevuje.  

Táto práca je náročná, mnohí nechápu, že to títo ľudia nerobia kvôli sebe, ale pre nich 

samotných. „Ak však pomôžeme aspoň niektorým na ceste k Bohu, tak sa určite oplatí prísť sem 

bývať a znášať príkorie, poníženie, nepochopenie, osamotenosť, prežívať „zabudnutie“ 

(Bešenyei, 2008, s. 90-91). 
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INŠTITUCIONÁLNE MOŽNOSTI VZDELÁVANIA RÓMSKYCH DETÍ 
PREDŠKOLSKÉHO VEKU NA PRÍKLADE ČINNOSTI NÍZKOPRAHOVÉHO CENTRA 
MAK V TRVAVE 

                           

Juraj Štofej  

 

 

New forms of social inequality have appeared in our society since 1990s, leading to the social 

exclusion of certain groups of population. Not only in Slovakia, for past centuries Gypsy minority 

has been ranked among the most endangered groups concerning social exclusion. Much attention 

is currently paid to the problem of education – high percentage of Gypsy children attending special 

primary schools and low educational attainment result in the insufficient success of Gypsy school-

leavers in the labour market and other circumstances. For many experts this situation is a 

challenge to think about the reasons of the placement of Gypsy children into special primary 

schools and at the same time to seek solution to this problem.  One of the suggestions is to ensure 

that Gypsy children have better access to ethnically integrated standard preschool institutions. 

Nowadays, since the majority of Gypsy families don´t take advantage of formal preschool 

education, in many localities this activity is supplied by low treshold centers and other leisure 

organisations. 

                                                          

V príspevku sledujem inštitucionálne možnosti vzdelávania rómskych detí predškolského veku 

v sociálne vylúčených lokalitách a činnosť nízkoprahového centra v Trnave, ktorého snahou je 

hľadať nové prístupy k riešeniu krízovej situácie svojich klientov.  

Rodinnej výchove sa často prisudzuje veľký podiel na tom, ako sa deti správajú aj mimo rodiny, 

v školách či na verejnosti. Ale nielen rodinná výchova sa podieľa na formovaní osobnosti dieťaťa.  

Sociológovia rozlišujú spontánnu socializáciu, kde na dieťa pôsobí napríklad rodina a rovesníci 

a inštitucionálnu, čo znamená zámerný vplyv výchovných inštitúcií, kde prebieha proces 

sociálneho učenia, sugescie a pod. (Balogová 2009, 46) V nasledujúcom texte sa zameriam na 

inštitucionálnu socializáciu, resp. na to, čo ponúkajú  vzdelávacie inštitúcie rómskym deťom 

predškolského veku. Treba ale zdôrazniť, že spontánna socializácia a faktory, ktoré ju spôsobujú, 

hrajú v živote rómskych detí, ktoré nie sú školopovinné, zásadnú úlohu.  Je to aj z toho dôvodu, že 

v súčasnosti deti veľmi málo navštevujú materské školy, predovšetkým v sociálne vylúčených 
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lokalitách a rómskych osadách. Okrem formálneho inštitucionálneho vzdelávania sa u rómskych 

ale aj nerómskych detí v poslednom období stále častejšie stretávame s neformálnym 

inštitucionálnym vzdelávaním, ktoré sa podieľa na výchove detí.(cirkev a cirkevné organizácie, 

športové, zdravotnícke, ekologické, štátne, špeciálne, súkromné inštitúcie a iné, ktoré sa v rámci 

svojej programovej činnosti orientujú tiež na výchovu detí). 

     

Budem hľadať odpoveď na otázku: Prečo rómski rodičia častejšie využívajú neformálne možnosti 

vzdelávania pre svoje deti predškolského veku  ako iné formy vzdelávania? Zameriam sa 

predovšetkým na činnosť nízkoprahových centier a na to, aké je ich miesto v pomoci 

predškolákom pri ich vzdelávaní.     

 

Možnosti formálneho  vzdelávania rómskych detí predškolského veku. 

S využívaním predškolských zariadení sa môžeme na Slovensku stretnúť od začiatku 19 storočia. 

Dnešná forma predškolskej výchovy v podobe materskej školy sa podstatne líši od fungovania 

prvých detských opatrovní, ale jej pedagogická a sociálna funkcia sa nezmenila. (Levická 2002) 

Od roku 1948 až do 1989 roku boli materské školy považované za súčasť školského systému. 

Materské školy boli v tomto období vnímané ako významné výchovné inštitúcie, ktorých cieľom 

bolo všestranne rozvíjať deti predškolského veku. Politický podtext predškolskej výchovy bol 

výrazný (výchova detí ako budúcich uvedomelých občanov socialistického štátu). Vzdelávací 

systém oficiálne podporoval unifikáciu detí, pričom dochádzalo k potlačovaniu individuality. 

(Klimková 2010) To sa týkalo aj veľkého množstva rómskych detí, ktoré navštevovali materskú 

školu.  Podľa Ľ. Fliegela dochádzalo k asimilácii rómskych detí jednotnou školskou sústavou, čo 

zapadalo do ideológie minulej spoločnosti, ktorá Rómov deklarovala ako problém sociálno-

patologickej skupiny ľudí.(Fliegel 1991) Tento prístup výrazne ovplyvnil sebahodnotenie 

mnohých Rómov, aj ich postoj k inštitucionálnemu vzdelávaniu. Na druhej strane prínos 

materských škôl bol v lepšej príprave detí na školu a v pomoci rodičom pri ich výchove. 

Spoločensko-ekonomické zmeny po roku 1989 sa odrazili aj v pohľade na materské školy. Začal 

sa klásť dôraz na osobnostný prístup k dieťaťu, ktorý rešpektuje jeho prirodzené potreby. 

Zdôrazňoval sa partnerský vzťah s dieťaťom ale aj s jeho rodičmi. (Klimková 2010)  Napriek 

týmto rozdielom v prístupe k deťom a rodičom, hlavný cieľ materskej školy sa nezmenil: rozvíjať 

všetky stránky osobnosti dieťaťa, aby bolo dostatočne fyzicky, psychicky, sociálne, ale aj 
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emocionálno-vôlovo pripravené na vstup do školy.  ( Potočárová 2008) V praxi bola situácia 

v oblasti predškolského vzdelávania rómskych detí komplikovanejšia a súvisela so sociálnym 

vylúčením rómskej menšiny. Aj keď od 90. rokov 20. storočia sa zlepšila situácia v prístupe štátu 

v podpore a rozvoji rómskej kultúry, problémovou oblasťou sa stali životné podmienky väčšiny 

rómskeho obyvateľstva, ktoré sa stále viac zhoršovali. Okrem toho zmena nastala aj v tom, že 

predstavitelia štátu prestali dostatočne podporovať predškolské vzdelávanie. Takmer tretina 

materských škôl bola v tom čase zrušená. Od roku 1989 sa rapídne znížil počet rómskych detí 

navštevujúcich materské školy. Najmä rodičia zo sociálne znevýhodneného prostredia a rodičia 

žijúci v chudobe odhlásili svoje deti z materských škôl. (jednou z príčin podľa niektorých rodičov 

bolo zavedenie školných poplatkov, ale dôvodom mohla byť aj zlá skúsenosť s inštitucionálnym 

vzdelávaním z minulého režimu)  Správa organizácie Save the Children z roku 2001 uvádza, že „v 

rokoch 1988 až 1995… celkový počet Rómov… v materských školách klesol zo 166 852 na 1 181 

[a] v roku 1999 navštevovalo materské školy len 1 120 rómskych detí.“ ( Amnesty International 

2007) Na základe prieskumov za posledných 10 rokov sa odhaduje, že len približne 25% 

rómskych detí navštevuje predškolské zariadenie. Napr. podľa údajov z Metodicko-pedagogického 

centra v Prešove správa MŠ SR uvádzala v roku 2003 zaškolenosť 25% rómskych detí vo veku 3-5 

rokov. ( Open society institute 2007) 

Podľa odborníkov dôvodom nedostatočného využívania inštitucionálneho predškolského 

vzdelávania je na jednej strane výchova  a postoje rómskej rodiny. Na druhej strane prostredie, 

v ktorom deti vyrastajú, ale aj samotné vzdelávacie inštitúcie. V súčasnosti je situácia v oblasti 

predškolského vzdelávania rómskych detí veľmi komplikovaná a myslím si, že súvisí 

predovšetkým so sociálnym vylúčením rómskej menšiny a s nedostatočným prístupom Rómov 

k inštitúciám využívaných majoritnou populáciou. Medzi vonkajšie faktory kultúrnej a sociálnej 

exklúzie rómskych detí v oblasti predškolského vzdelávania môžem zaradiť nedostatočnú podporu 

štátu. Aj keď bolo vytvorených viacero koncepcií a návrhov, ktoré mohli mať pozitívny dopad na 

situáciu rómskych detí, nie dôsledne sa uplatňovali v praxi. Problematiky rómskych detí 

predškolského veku sa týkal napr. „návrh koncepcie rozvoja predškolskej výchovy s dôrazom na 

rok pred povinnou školskou dochádzkou“ (1997) alebo „Národný program výchovy a vzdelávania 

v Slovenskej republike“ (1998). Na druhej strane treba povedať, že sa realizovali vládne programy 

zamerané na predškolské vzdelávanie, ktoré mali pozitívny dopad na veľké množstvo rodín. Napr. 

vládou podporovaná iniciatíva s názvom „Matka a dieťa“, ktorá sa zameriavala nielen na deti, ale 
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aj ich matky, sa realizovala na prelome nového tisícročia v 50 predškolských zariadeniach na 

strednom a východnom Slovensku. Nedostatočná podpora predškolského vzdelávania bola aj na 

úrovni samospráv. Aj keď nie v každej obci je rovnaká situácia, v posledných rokoch je 

nedostatok predškolských zariadení na celom Slovensku. Tento problém je najvýraznejší v 

segregovaných osadách, pretože vo väčšine prípadov tam nie je k dispozícii žiadna materská škola. 

(Radičová, Vašečka 2002) Problematické sú aj sociálne vylúčené lokality v mestách, kde nie je 

vytvorená dostatočná infraštruktúra. Riešenie tohto problému je hlavne v kompetencii samosprávy 

obce, ktorá je zriaďovateľom materských škôl. V praxi som sa stretol s tým, že v dôsledku 

nedostatku voľných miest sú uprednostňované deti zamestnaných rodičov. Problémom je, že 

väčšina Rómov žijúcich v sociálne vylúčených lokalitách je nezamestnaná. Podľa rodičov jednou 

z príčin absencie rómskych detí v materských školách je v mnohých prípadoch neochota vedenia 

prijímať rómske deti. Podľa výskumu Interface realizovaného v roku 2003 viacero rómskych 

matiek tvrdilo, že materské školy neprijatie oficiálne argumentovali nedostatkom kapacitných 

možností, čo však podľa nich nemusí byť skutočný dôvod odmietnutia. ( Alexander, Hodál  2010) 

Tento ich postoj môže byť odrazom súčasnej situácie a vzťahov medzi Rómami a nerómami, 

nedostatočnej spolupráce majority, resp. predstaviteľov vzdelávacích inštitúcií s rómskymi 

rodičmi, predsudkov Rómov aj nerómov, osobných skúseností a iných faktorov. Situácia 

v jednotlivých lokalitách sa výrazne odlišuje, niekde sú lepšie podmienky, inde horšie a aj 

jednotliví rodičia majú odlišné skúsenosti s inštitucionálnym vzdelávaním. Pozitívnou zmenou 

v posledných rokoch bolo zavedenie nultých ročníkov a podpora projektov zameraných na 

predškolské vzdelávanie predovšetkým Európskou Úniou, čo prispelo k zlepšeniu pripravenosti 

mnohých detí na školský systém a pomohlo k zvýšeniu ich vzdelávacích šancí.  

 

Možnosti neformálneho inštitucionálneho vzdelávania rómskych detí 

Prehlbujúce sa sociálne vylúčenie Rómov aj v oblasti vzdelávania vyvoláva potrebu hľadania 

nových riešení. Problémy vo vzdelávaní Rómov sa od 90 rokov 20. storočia začali riešiť nielen na 

štátnej úrovni, aj na mimovládnej úrovni. Jedným z kľúčových aktérov boli  mimovládne 

organizácie. V priebehu uplynulého desaťročia prešla občianska spoločnosť na Slovensku 

dynamickým vývojom. Vzniklo množstvo mimovládnych organizácii. Vytvorená bola celá sieť 

organizácii venujúcich sa rómskej populácii, so zameraním na kultúrne, sociálne ale aj vzdelávacie 

aktivity. Nadácia InfoRoma v roku 2001 zmapovala činnosť všetkých organizácií tzv. tretieho 
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sektora, ktoré sa venovali rómskej problematike. Podľa tohto výskumu 99 organizácii sa venovalo 

aj vzdelávacím projektom.(Košková 2004) V obciach, kde žijú rómske deti, pôsobia rôzne 

inštitúcie so špecifickým zameraním. Mnohé z nich majú vo svojej náplni práce venovať sa 

rozvoju a výchove detí ale aj rodičov. V príspevku sa zameriam len na niektoré inštitúcie, 

s ktorých činnosťou som sa v sociálne vylúčených lokalitách osobne stretol. 

V mnohých rómskych lokalitách na začiatku 21.storočia zriadili obce s podporou Európskeho 

sociálneho fondu komunitné centrá. Ich súčasťou bol program zameraný na poskytovanie terénnej 

sociálnej práce (TSP), ktorý sa začala realizovať ako pilotný program v roku 2002. Napriek tomu, 

že hlavnou náplňou činnosti centier je poskytovanie sociálneho poradenstva a terénna sociálna 

práca, mnohí pracovníci sa zamerali na  vzdelávanie detí a dospelých. Vo viacerých lokalitách 

organizovali voľnočasové záujmové aktivity, ktoré boli mnohokrát jedinou príležitosťou 

zmysluplného trávenia voľného času detí, mládeže ale aj dospelých. Výhodou a zároveň 

nedostatkom činnosti komunitných centier je ich široké pole aktivít určené všetkým vekovým 

kategóriám. V komunitných centrách pracuje obmedzený počet pracovníkov, čo v mnohých 

prípadoch nestačí na pokrytie všetkých problémových oblastí. Preto je to skôr otázka voľby 

a osobnej angažovanosti konkrétnych terénnych pracovníkov a klientov venovať sa aj deťom 

predškolského veku. Čiastkové výsledky z výskumu bariér vo výkone terénnej sociálnej práce 

rómskej menšiny (koordinátor projektu Hrustič 2009), ktorý som realizoval v mestskom prostredí 

na východnom Slovensku ukázali, že spomedzi  problémových oblasti, ktoré sa snažili terénni 

sociálni pracovníci riešiť, patrili problémy záškoláctva a nesprávneho využívania voľného času 

detí medzi prioritné oblasti. Ich snahou bolo hľadať efektívne spôsoby ako zlepšiť školskú 

dochádzku a vytvárať komunitné vzdelávacie a kultúrne programy pre deti aj predškolského veku 

a školopovinnú mládež. Spolupracovali s miestnymi školami pri výchove a vzdelávaní rómskych 

detí.( Štofej 2009)  

V mnohých lokalitách, predovšetkým v rómskych osadách pôsobia viaceré registrované aj 

neregistrované cirkvi. So špecifickým prístupom cirkvi k problematike vzdelávania  som sa stretol 

aj pri výskume v  Krížovej Vsi v rómskej komunite, kde som skúmal činnosť a pôsobenie  cirkvi 

Kresťanské spoločenstvá. Môj výskum bol súčasťou projektu „Sociálna inklúzia Rómov 

náboženskou cestou- Sirona“ (koordinátorka projektu Podolínska 2010) Aktivity predstaviteľov 

skúmanej cirkvi v oblasti vzdelávania detí  ale aj rodičov mali iný charakter ako u necirkevných 

organizácií. Cieľom ich činnosti je predovšetkým pastorácia Rómov, ale okrem duchovných tém, 
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čítania z biblie, modlitieb a duchovných cvičení sa preberali sociálne témy zamerané na zlepšenie 

životnej situácie jednotlivých rodín v lokalite. Jednou z frekventovaných tém na týchto 

stretnutiach s rodičmi boli otázky ohľadom vzdelávania detí. Detí sa týkali aj témy súvisiace so 

závislosťou na návykových látkach, s nelegálnou činnosťou, agresiou mládeže a iné. V skúmanej 

obci predstavitelia cirkvi  menej priestoru venovali rozvoju zručností detí  a realizovali len 

zriedkavo voľnočasové aktivity pre deti a mládež. Napriek tomu zo stanovených indikátorov 

sociálnej zmeny v lokalite viacerí obyvatelia uvádzali, že sa zlepšila dochádzka do školy a záujem 

detí o vzdelávanie. Dokonca aj dospelí Rómovia chceli ísť ďalej študovať.(Štofej 2010) 

Predstavitelia cirkví v mnohých lokalitách, kde každodenne vykonávajú svoju činnosť, môžu mať 

výrazný socializačný vplyv na rozvoj detí a výchovu rodičov.  

V posledných rokoch pôsobí na Slovensku predovšetkým v sociálne vylúčených lokalitách 

niekoľko desiatok nízkoprahových centier pre deti a mládež. (napr. rómskym deťom sa venuje 

občianske združenie Romintegra na sídlisku Luník 9 v Košiciach) Vznik prvých nízkoprahových 

programov na Slovensku sa datuje do obdobia 90. rokov minulého storočia. Rozmach 

nízkoprahových cenier nastal v roku 2003. Bolo to aj vďaka podpore Nadácie mládeže Slovenska, 

ktorá prostredníctvom grantového programového projektu „Znižujeme prahy“ začala finančne 

podporovať mnohé nízkoprahové programy pre deti a mládež. Postupne organizovala školenia a 

informovala verejnosť o potrebe takýchto programov.(Kulifaj 2008) V literatúre sa ako primárna 

cieľová skupina nízkoprahových centier uvádzajú deti a mládež, “ktoré prežívaju nepriaznivé 

sociálne situácie.” (Šandor, 2005) V niektorých centrách sú cieľovou skupinou rómske deti aj 

predškolského veku, pre ktorých sú určené rôzne voľnočasové aktivity ale aj iné sociálne služby. 

(Centrum Mak v Trnave, o.z. Človek v tiesni) V porovnaní s inými inštitúciami zameranými na 

realizáciu voľnočasových aktivít pre deti a mládež (napr. centrá voľného času), nízkoprahové 

centrá sa zameriavajú na deti a mládež, ktoré nevyhľadávajú alebo nemajú dostatočný prístup 

k iným inštitucionálnym voľnočasovým a vzdelávacím aktivitám a pri koncipovaní svojej náplne 

vychádzajú predovšetkým z potrieb a záujmov cieľovej skupiny. Preto nízkoprahové centrá sú 

ideálne miesta pre pôsobenie v sociálne vylúčených lokalitách. Súčasťou ponuky činnosti centier 

sú aktivity a činnosti zamerané na prevenciu a vzdelávanie. Cieľom mnohých nízkoprahových 

centier je, aby deti, ktoré využívajú ich služby, vedeli uspieť v náročných životných situáciách. Ich 

snahou je rozvíjať životné zručnosti detí a mládeže. (napr.v Centre Kaspian sa ako najpotrebnejšie 

ukázalo rozvíjať u detí sebaovládanie, trpezlivosť, aktívne počúvanie a emocionálnu inteligenciu). 
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(Marková 2007) Dôležitou úlohou nízkoprahových centier je vytvárať most medzi deťmi 

a ďalšími inštitúciami, ku ktorým majú sťažený prístup. Podľa mojich skúseností nízkoprahové 

centrá by mali fungovať ako záchranné stanice pre detí, ktoré potrebujú poskytnúť prvú pomoc pri 

nefungovaní ich  sociálnej siete. Nemali by zastupovať a úplne nahradiť činnosť formálnych 

vzdelávacích inštitúcií. Práve naopak, mali by hľadať spôsob ako k nim klienti môžu nájsť cestu.  

Preto by mala fungovať aj spolupráca nízkoprahových centier s formálnymi vzdelávacími 

inštitúciami a ďalšími odborníkmi z oblasti výchovy a vzdelávania. Kým ale nie sú vytvorené 

vhodné podmienky na formálne inštitucionálne vzdelávanie rómskych detí, zostávajú tieto aktivity 

nevyhnutným prostriedkom pre rozvoj osobnosti detí a pomáhajú rodičom s výchovou ich detí. 

Možnosti rozvoja rómskych detí v nízkoprahovom centre v Trnave   

Keďže tento príspevok je prezentovaný na konferencii „Nízkoprahové a záujmové centrá ako 

možnosť eliminácie sociálnej patológie detí a mládeže“ v rámci sekcie „od teoretických východísk 

k príkladom dobrej praxe“, zameriam sa na popis činnosti nízkoprahového centra Mak, v ktorom 

pôsobím ako koordinátor a sociálny poradca. Naše pracovisko sídli od roku 2006 v sociálne 

vylúčenej lokalite, konkrétne na Coburgovej ulici v Trnave a patrí pod organizáciu Úsmev ako 

dar. Oslovili sme klientov, ktorí z nášho pohľadu žijú v najkrízovejšej časti ulice. Pripravujeme 

pre nich aktivity a činnosti, ktoré prispôsobujeme ich potrebám a životným podmienkam. 

Prečo pôsobíme práve v tejto lokalite? V minulom storočí patrila Coburgova ulica medzi 

významné lokality s bohatou sociálnou infraštruktúrou. V druhej polovici 70. rokov minulého 

storočia sem začali prichádzať v rámci politiky rozptylu a získavania pracovných síl pre Trnavské 

automobilové závody (TAZ) rómske rodiny z východného Slovenska. Približne od 80. rokov 

nastala postupná premena tejto lokality. V 90. rokoch v súvislosti s transformačnými zmenami 

v spoločnosti Rómovia stratili prácu v TAZ, do lokality sa sťahovali ďalší Rómovia, ktorí sa 

vysťahovali z centra mesta. Postupne sa sem sťahovali neplatiči nájomného, pre ktorých tu mesto 

Trnava zriadilo byty „nižšej kategórie“, okrem toho tu vybudovalo útulok pre bezdomovcov. 

V súčasnosti Coburgova ulica v Trnave tvorí perifériu mesta, kde môžeme identifikovať procesy 

getoizácie a sociálnej exklúzie. V Trnave na jednej ulici žije v nepriaznivých životných 

podmienkach približne 600 až 800 obyvateľov, z toho cca 240 detí vo veku do 15 rokov. ( 

Medňanská  2009) Situácia medzi obyvateľmi lokality sa v posledných rokoch zhoršuje. Veľká 

časť obyvateľstva, ktorá tu žije, je nezamestnaná, s nízkou vzdelanostnou úrovňou. V súčasnosti 

takmer žiadne dieťa v lokalite nenavštevuje materskú školu. Väčšina detí chodí do nultého ročníka 
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a špeciálnej základnej školy. Aj vzhľadom k tomu, že väčšina detí predškolského veku nemala 

podmienky na zmysluplné trávenie voľného času, resp. rodičia nevyužívali takmer žiadne 

inštitucionálne možnosti pri výchove ich detí, pracovníci centra sa zamerali práve na túto cieľovú 

skupinu.  

V súčasnosti v centre poskytujú 2 odborní pracovníci sociálne poradenstvo pre rodičov, 8 

dobrovoľníci a 4 aktivační pracovníci realizujú nízkoprahové aktivity a krúžky pre deti do 6 

rokov. V priestoroch centra sa pravidelne stretávajú deti s rodičmi a  terénni sociálni pracovníci 

uskutočňujúci sanáciu rodín na Coburgovej ulici v Trnave. Do všetkých aktivít zapájame  rodičov 

a príbuzných, aby sami prevzali zodpovednosť za rozvoj svojich detí. Aj preto zamestnávame 

troch aktivačných pracovníkov pochádzajúcich priamo z Coburgovej ulice. Niektorí rodičia 

aktívnejšie, iní menej aktívne participujú na realizácií krúžkov pre ich deti. 

Cieľom činnosti centra MAK je zmysluplne vyplniť deťom voľný čas, objaviť, podporiť, rozvinúť 

ich talenty a zručnosti , predísť vyňatiu detí   z biologických rodín z dôvodu nepriaznivých 

životných podmienok, zlepšiť medziľudské vzťahy nielen v rámci rodiny a komunity, ale aj 

v oblasti multikultúrnych vzťahov, pomôcť pri riešení krízových situácií v rodine, robiť činnosti 

na rozvoj osobnosti, sanovať rodiny a pomôcť pri riešení výchovných problémov detí. 

Vzhľadom k tomu, že deti v lokalite nenavštevujú materskú školu, prioritou centra je príprava detí 

predškolského veku na vstup do školy. Takmer všetci rodičia majú o účasť ich detí na krúžkoch 

veľký záujem. V súčasnosti navštevuje centrum približne 40 detí. Počas týždňa realizujeme  4 

záujmové krúžky s pripraveným programom. Snažíme sa rozvíjať u detí fyzické, psychické a 

sociálne zručností napr. vytvárame aktivity zamerané na sebapoznanie detí, na rozvoj jemnej a 

hrubej motoriky, na rozvoj tvorivosti. Animátori s deťmi hrajú spoločenské hry, kreslia, 

uskutočňujú pohybové aktivity na dvore, čítajú  detské knižky, učia deti spievať jednoduché 

pesničky a realizujú mnohé ďalšie aktivity.  

Pri našej práci sa riadime princípmi nízkoprahových programov, pričom cieľom je čo najviac 

znížiť prahy, resp. bariéry, pre ktoré by k nám deti nemohli prichádzať.  Ako inšpiračný zdroj pre 

prípravu detí do školy nám slúži metodická príručka určená pre prácu s rómskymi deťmi 

predškolského veku vytvorená kolektívom autorov pod názvom: Metodické námety pre učiteľov 

a asistentov učiteľov v materských školách. (Učebný text pre ďalšie vzdelávanie. Metodicko-

pedagogické centrum. Prešov 2006) Pri tvorbe aktivít pre deti sa snažím vychádzať z potrieb 

a možností konkrétnych detí, ale aj ich rodičov.  
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Zamestnanci Úsmevu ako dar každoročne pripravujú  viacero veľkých  kultúrnospoločenských 

podujatí určených pre všetkých obyvateľov lokality. (Fašiangový karneval, na deň detí veľké 

športové podujatie- Cesta rozprávkovým Coburgovom, pravidelné netradičné výstavy fotografií 

priamo na ich ulici a Mikulášsky sprievod a podujatie). Na každom podujatí sa zúčastňuje cca 150 

detí a rodičov z Coburgovej ulice, hostí a dobrovoľníkov. Zúčastňujú sa ich aj Rómovia 

pochádzajúci z východného Slovenska, olašskí Rómovia a Rómovia, ktorí dlhodobo žijú v Trnave. 

Aj vďaka týmto podujatiam si ľahšie nachádzajú k sebe cestu a prekonávajú ich nepriateľské 

vzťahy. Pracovníci centra cez letné prázdniny realizujú letné pobyty pre celé rodiny. Pre deti 

predškolského veku je to často jediná príležitosť dostať sa von zo sociálne vylúčeného prostredia. 

Našou snahou je vyhľadávať  a podporovať aj mladé talenty, ktoré sú potom vzorom pre 

obyvateľov lokality. 

Snažíme sa vytvárať lepšie podmienky pre rodiny, ktoré majú deti predškolského veku. Nie je to 

ľahká úloha, pretože ich životná situácia je veľmi kritická. Takmer každá rodina v lokalite má 

existenčné problémy, s ktorými si nie vždy vie poradiť. (bytová otázka, nezamestnanosť, 

zadĺženosť, nedostatok financií, drogová závislosť, zlé bytové podmienky a mnohé ďalšie 

problémy). Centrum MAK podľa možností pomáha obyvateľom v  ich  situácii aj materiálne. Na 

základe informácií o konkrétnych rodinách a podľa možností im pomáhame pri zabezpečovaní 

základných potrieb (oblečenie, potraviny, pomôcky pre deti a hračky a iné špecifické veci). 

Sociálne poradenstvo poskytujeme formou terénnej sociálnej práce, sprevádzame klientov na 

úrady, a na základe aktuálnej situácie ponúkame krízové intervencie.  

Prebieha intenzívna spolupráca s mestskou políciou, ktorá má sídlo v rovnakej budove ako 

centrum, so základnými školami v Trnave, s Pedagogickou fakultou a Fakultou zdravotníctva a 

sociálnej práce na Trnavskej univerzite. V centre realizuje  každoročne svoju prax viacero 

študentov z Trnavskej univerzity. Dobrá spolupráca je s Radou mládeže TTSK, bratislavsko-

trnavskou arcidiecéznou charitou, s miestnou farou, ktorá má neďaleko Coburgovej ulice sídlo 

a pracovníkmi Trnavského samosprávneho kraja a ďalšími organizáciami. Centrum Mak je od 

roku 2009 členom  Asociácie nízkoprahových programov.  

Myslím si, že je potrebné informovať verejnosť o tom, čo sa deje v sociálne vylúčenom prostredí, 

aby nemali skreslený obraz o živote jej obyvateľoch. Činnosť Centra a situáciu detí na Coburgovej 

ulici medializujeme na mestskej televízii v Trnave, ale aj v iných médiách. Prácu s deťmi 

a rodičmi pravidelne prezentujeme aj na Veľtrhu sociálnych aktivít a vianočných trhoch. 
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V najbližšom období by sme chceli zrealizovať kvalitatívny výskum zameraný na problémové 

oblasti vo výchove detí na Coburgovej ulici, aby sme mohli nájsť spôsob,  ako čo najefektívnejšie 

rozvíjať osobnosť rómskych detí a ako čo najúčinnejšie pomôcť pri riešení krízových situácií 

v rodine s dôrazom na spoluprácu s ostatnými inštitúciami. 

V mnohých lokalitách, kde žijú Rómovia, činnosť cirkví, komunitných centier a rôznych  

občianskych združení nahradili chýbajúce formálne vzdelávacie inštitúcie , napríklad predškolské  

zariadenia.  

Myslím si, že táto ich činnosť je vtedy efektívna, ak sa dokáže napojiť na možnosti školského 

 systému a trhu práce. Je to najdôležitejšia, ale aj najťažšia úloha a preto by im mali pritom 

 pomáhať všetky inštitúcie, ktorých sa táto problematika dotýka. Okrem toho je treba snažiť sa  

zapájať rodičov do prípravy a realizácie jednotlivých aktivít, resp. ich podnecovať k väčšej  

angažovanosti. Vyžaduje si to rovnocenný prístup pracovníkov organizácií k rodičom ako  

k partnerom. Je treba snažiť sa spoznávať situáciu a správanie detí a  rodičov z ich pohľadu. Na 

 základe tohto poznania sa dá ľahšie pochopiť napríklad dôvera resp. nedôvera Rómov 

 k inštitúciám predškolského vzdelávania, ale aj iné oblasti, súvisiace so s výchovou a  

socializáciou obyvateľov v sociálne vylúčených lokalitách. 

  

 

Štúdia vznikla vďaka finančnej podpore v rámci projektu VEGA 2/0014/11 "Rómovia v 

majoritnej spoločnosti: výskum modelov vzájomného spolužitia" 
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PARTNERSTVÍ DROM, ROMSKÉHO ST ŘEDISKA A ŠKOL V 
PROJEKTU ŠANCI DĚTEM! 
 

Jana Presová 

 

 

Since March 2010 Drom, the Romany Center in partnership with selected elementary schools and 

Civic Associations Ratolest has carried out the Project CHANCE FOR CHILDREN!, which is 

focused on children and youth from areas of social exclusion. The main idea of the Project is to 

help these individuals succeed in the education process to guide them from pre-school education 

through compulsory school attendance until the completion of subsequent studies. Underpinning 

these efforts is the promotion of meaningful leisure time of these individuals in a safe area of 

low-threshold facilities for children and youth. Both the school failure and poor use of leisure 

time in combination with the environment of social exclusion imply the risk of socially 

pathological phenomena. The comprehensive approach of the Project CHANCE FOR 

CHILDREN!, which firstly focuses on education, secondly on the leisure time of individuals in 

disaster areas of social exclusion, therefore, offers great potential for the prevention of them. 

 

Úvod 

 Vzdělanost je stále dominantnějším klíčem, který odemyká cestu ke kvalifikované práci, 

zároveň snižuje význam rozdílného sociálního i etnického původu a odemyká prostor 

individuálním schopnostem, pracovitosti a výkonnosti. Jinak je tomu v případě Romů. U nich je 

vzdělanost právě tím klíčem, který jejich šance na integraci do české společnosti uzamyká 

[Holomek in Gabal, 1999]. Projekt ŠANCI DĚTEM! reaguje na tuto situaci svým komplexním 

přístupem. Jeho prioritní osou působnosti je počáteční vzdělávání dětí z lokalit ohrožených 

sociálním vyloučením a jejich provázení na další cestě vzdělávacím systémem. Do svého úsilí se 

pak snaží zapojit jak školy, tak nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (dále NZDM), která 

podporují smysluplné trávení volného času dětí v  lokalitách ohrožených vyloučením. 

 

Sociokulturní znevýhodnění a lokality ohrožené sociálním vyloučením 

Sociálně a kulturně znevýhodnění jedinci, pocházející z lokalit ohrožených sociálním 

vyloučením, bývají tradičně spojováni s takovými problémy jako je národnostní nebo rasová 
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odlišnost, jazyková bariéra, zdravotní znevýhodnění, nízký sociální a ekonomický status, sociálně 

patologické prostředí rodiny nebo komunity či ústavní výchova [Slowík, 2007]. Konkrétněji 

bychom za kritéria znevýhodnění mohli považovat nízké nebo žádné příjmy, špatnou kvalitu 

bydlení, špatný zdravotní stav a vysokou nemocnost, nízké vzdělání, nízký stupeň profesních 

znalostí a dovedností, vysokou nezaměstnanost, vysokou kriminalitu, závislosti různého typu, 

rozpad rodin atd. [Knotová, Hloušková, Novotný, 2008]. Sociokulturní znevýhodnění je tedy 

široký pojem zastřešující celou řadu problémů. Odborná literatura skýtá množství definic 

sociokulturního znevýhodnění [srov. MŠMT, 2005, Vágnerová, 2008, Zákon č. 561/2004 Sb.].  

Němec a Vojtová [2009] míní, že definovat exaktně specifickou skupinu dětí se sociálním 

znevýhodněním není jednoduché a z hlediska politické korektnosti ani žádoucí. Hrozí totiž 

necitlivá stigmatizace žáka. Ve většině zemí Evropské unie přesná kritéria pro vymezení 

sociokulturního znevýhodnění neexistují. Každé dítě se posuzuje zvlášť. Prioritou takového 

posuzování totiž nemá být kategorizace dětí, ale poskytování vysoce individuální podpory ze 

strany učitelů, odborníků a školy [Tichá, 2008]. 

V souvislosti se sociálním znevýhodněním si většina z nás představí příslušníky romského 

etnika. Samozřejmě ne všichni Romové pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí a ne 

každý jedinec ze sociálně znevýhodněného prostředí je nutně Rom. V tomto článku budeme ale 

vycházet z předpokladu, že děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí často splývají s dětmi 

romskými. Zároveň je nutno k následujícím řádkům přistupovat s vědomím, že existují různé 

skupiny Romů, které se od sebe navzájem liší a i v těchto skupinách je každý jedinec 

neopakovatelným originálem, individualitou.  

 

Vzdělání, rizikové chování a sociokulturní znevýhodnění 

Nízká úroveň vzdělání a rizikové chování jedinců ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 

je velmi aktuálním a ožehavým tématem. Odborníci zabývající se problematikou Romů i romští 

aktivisté se shodují, že vzdělání je nezbytné pro zlepšení kvality života a pro zvýšení 

spokojenosti Romů [Holomek in Gabal, 1999, Kopal, 2007, Němec, 2005, Říčan, 2000, Šotolová, 

1997]. Právo na vzdělání a rovnost pro všechny občany České republiky je garantováno Listinou 

základních práv a svobod, jež je součástí ústavního pořádku České republiky, Evropskou 

úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, Mezinárodní úmluvou o odstranění všech 

forem rasové diskriminace a také Zákonem o předškolním, základním, středním, vyšším 
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odborném a jiném vzdělávání. Přesto nebo právě proto je Česká republika hojně kritizována 

českými i mezinárodními institucemi [Liga lidských práv, 2007, Rada vlády pro záležitosti 

romské komunity, 2010, Evropské centrum pro práva Romů, 2008 atd. ] za své segregační 

tendence ve vzdělávání Romů. Závěrečná zpráva projektu MŠMT ČR Vzdělanostní dráhy a 

vzdělanostní šance romských žákyň a žáků říká, že na specializované základní školy odchází v 

průměru 2 z desíti romských děvčat a 2,4 z deseti romských chlapců. U neromských dívek je to 

pouze 1 ze sta, v případě neromských chlapců 3 žáci ze sta. U romských žáků je tedy 

pravděpodobnost odchodu ze základní školy 20x resp. 24x vyšší oproti jejich neromským 

spolužákům [GAC, 2009]. Monitoring RVP [Ústav pro informace ve vzdělávání, 2009] uvádí, že 

z celkového počtu žáků, kteří byli vykázáni jako romští, se jich více než čtvrtina (27 %) 

vzdělávala dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující 

vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a programu Zvláštní škola. U ostatních žáků 

tento podíl tvoří asi jen 2 %. Tato situace s sebou nese závažné celospolečenské právní, sociální 

i ekonomické důsledky. 

Sociální znevýhodnění a kulturní odlišnost má dopad nejen na vzdělávání jedince, nese 

s sebou i nebezpečí vzniku a rozvoje rizikového chování. Milovský a Zapletalová [2006, s. 17] 

rozumí rizikovým chováním „…takové vzorce chování, v jejichž důsledku dochází 

k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných (včetně vzdělávacích) a dalších 

rizik pro jedince nebo společnost.“ Toto chování se projevuje jako agresivní chování, závislostní 

chování, prekriminální chování, sexuálně – rizikové chování, poruchy příjmu potravy, rasismus, 

xenofobie atd. Průzkum ke zmapování situace dětí z kulturně odlišného a sociálně 

znevýhodněného prostředí autorů Knotové, Hlouškové a Novotného [2008] poukazuje na fakt, že 

zdroje rizikového chování, vyskytující se taktéž ve většinové populaci, jsou u dětí ze 

sociokulturně znevýhodňujícího prostředí alarmující ze dvou důvodů. Prvním je kumulace 

těchto zdrojů v tomto prostředí, která znemožňuje kompenzaci slabých a silných stránek 

prostředí. Druhým důvodem je intenzivní vazba dítěte na znevýhodňující prostředí, daná 

limitovanými možnostmi překročit jeho hranice ve smyslu sociálním, kulturním a často i 

fyzickém. 

Na Semináři ke vzdělávání romských žáků zazněla mimo jiné následující doporučení 

k řešení této nepříznivé situace [Tichá, 2008]: 

• Zajistit provázanost jednotlivých institucí, které pečují o děti ze sociokulturně 
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znevýhodněného prostředí (sociálně-právní ochrana dítěte, školství, pedagogicko-

psychologické poradenství, terénní sociální pracovníci, romští poradci, apod.).  

• Zabezpečit prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností prostřednictvím konferencí, 

seminářů, on-line poraden atd.  

• Rozpracovat podpůrná opatření (pro rozvoj jazykové kompetence, kognitivních 

funkcí, motorických funkcí, sociálních kompetencí…) zvláště v období rané péče, 

včasné péče a při vstupu do školy. 

Od poloviny března 2010 realizuje brněnské romské středisko Drom v partnerství 

s občanským sdružením Ratolest a základními školami ZŠ a MŠ Brno, Merhautova; ZŠ a MŠ 

Brno, Křenová a ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října projekt ŠANCI DĚTEM!, jež následuje mimo jiné 

i výše zmíněná doporučení. Projekt je zaměřen právě na děti a mládež z lokalit ohrožených 

sociálním vyloučením v Brně. 

 

Projekt ŠANCI DĚTEM! 

Realizátor projektu Drom je příspěvková organizace, jež má za cíl zmírnění sociálního 

vylučování v romských komunitách a podporu osob ohrožených sociálním vyloučením. Aktivity 

v sociálně vyloučených lokalitách uskutečňuje již od roku 1989. Mezi hlavní činnosti Dromu 

patří volnočasové aktivity, výchova a vzdělávání, sociálně-právní služby a kulturní aktivity, jež 

realizuje prostřednictvím sociálně – právní poradny, nabídky zájmových činností a 

nízkoprahového zařízení NZDM Drom. 

Občanské sdružení Ratolest je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat 

sociálně znevýhodněným dětem a mladým lidem řešit jejich nepříznivou životní situaci anebo jí 

předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. Toto sdružení 

v rámci svých aktivit provozuje NZDM Pavlač. 

Partnerské školy projektu jsou školami spádovými lokalitám ohroženým sociálním 

vyloučením. Tyto školy jsou navštěvovány převážně dětmi romskými. 

Projekt ŠANCI DĚTEM! je financován z prostředků Evropského sociálního fondu 

prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu 

České republiky. Nosnou myšlenkou celého projektu je snaha pomoci jedincům ze sociálně 

vyloučených lokalit obstát v procesu vzdělávání, provázet je vzděláváním od předškolního 

věku přes povinnou školní docházku až po absolvování následného studia. Oporou těchto snah je 
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i podpora smysluplného, cíleného a účelného trávení volného času těchto jedinců 

v bezpečném prostoru nízkoprahových zařízení pro děti a mládež – NZDM Drom a NZDM 

Pavlač. Projekt se dále soustředí na dovednosti pracovníků organizací a pedagogů škol, kteří děti 

vzdělávacím systémem provázejí [Drom, 2010].  

Podpora vzdělávání dětí z lokalit ohrožených sociálním vyloučením 

Jedním z hlavních cílů projektu je zmírnit sociokulturní znevýhodnění dětí, vyrovnat jejich 

šance na startovní čáře vzdělávání a tím předcházet případné školní neúspěšnosti. Předškolní 

příprava, která probíhá dvakrát týdně v prostorách NZDM Drom  je určena pro děti od 3 let. 

Právě v tomto období dochází dle poznatků vývojové psychologie k formování zásadních postojů 

dítěte ke světu, jsou položeny základy sociálních vztahů a vytváří se přístup dítěte ke společnosti, 

k poznání a také ke vzdělání [Říčan, 2006, Vágnerová, 1996]. Příprava je orientována na rozvoj 

komunikačních schopností, percepce (auditivní, vizuální), orientace v čase a prostoru a má děti 

systematicky připravovat na nástup povinné školní docházky.  

Děti na základní škole mají možnost využít služeb doučování a poradenství týkajícího se 

vzdělávání a profesní orientace. Dále se mohou zúčastnit seberozvojových programů nebo aktivit 

zaměřených na rozvoj počítačové gramotnosti. Seberozvojové programy probíhají jak v NZDM, 

tak přímo v partnerských školách. Specializují se na rozvoj komunikačních, sociálních a 

personálních kompetencí a kompetencí k řešení problémů. Působení přímo na půdě škol navíc 

skýtá prostor k výměně zkušeností, k poznávání, spolupráci, zvyšování vzájemné důvěry a 

sladění činnosti škol, neziskových a příspěvkových organizací působících ve stejné lokalitě. 

Aktivity zaměřené na partnerské školy  

Ve spolupráci s partnerskými školami je realizován cyklus seberozvojových programů pro 

jejich žáky, jak bylo zmíněno výše.  

Pedagogům a asistentům na školách jsou určeny jednodenní kurzy v mimoškolním prostředí, 

v nichž se pojí složka vzdělávací, supervizní a relaxační. Kurzy kladou důraz na prohloubení 

znalostí zaměstnanců v oblasti problematiky sociálního vyloučení a na podporu porozumění 

obtížné životní situaci jejich žáků. Slouží také k představení NZDM a vymezení možností 

kooperace. Zaměstnanci NZDM a pedagogové spádových škol zde mají možnost podělit se o své 

zkušenosti, metody práce. Pro obnovení psychických i fyzických sil pedagogů slouží relaxační 

část jednodenního intenzivního semináře. 
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Dále jsou pro pedagogy a pracovníky NZDM pořádány supervize pro odlehčení zátěže 

vyplývající z jejich náročné profese, pro získání zpětné vazby a náhledu na vlastní práci a též pro 

sdílení zkušeností. Supervize jsou zaměřeny na profesní rozvoj, posilování sebedůvěry a prevenci 

vyhoření pedagogů i zaměstnanců NZDM [Drom, 2010]. Supervize jsou pro většinu účastníků 

něčím zatím nezvyklým a novým. I jimi je mimo jiné zajišťována větší provázanost jednotlivých 

institucí, které pečují o děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. 

 

Závěr  

Jak školní neúspěch, tak chudé využívání volného času v kombinaci s prostředím sociálního 

vyloučení s sebou nesou značné riziko vzniku sociálně patologických jevů. Komplexní přístup 

projektu ŠANCI DĚTEM!, který se zaměřuje dílem na vzdělávání, dílem na volný čas jedinců 

v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením proto skýtá velký potenciál jejich prevence. 

Obohacením jsou rozhodně i aktivity zaměřené na pracovníky škol a NZDM, které působí v 

sociálně vyloučených lokalitách. Provázanost jejich činnosti je cíleně podporována jednak 

jednodenními kurzy v mimoškolním prostředí, jednak supervizemi. Společná setkávání a 

poznávání zaměstnanců jednotlivých institucí zvyšují jejich cílenou, efektivní spolupráci a 

provázanost aktivit tak nezbytnou k řešení situace sociálního vyloučení. 
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DETSKÉ TÁBORY AKO JEDNA Z MOŽNOSTÍ PREVENCIE SOCIÁL NO- 
PATOLOGICKÝCH JAVOV U DETÍ A MLÁDEŽE 
 
Mária Mikolajová 

 

 

The paper deals with children's camps, offered as another form of proper use of leisure 

time, and also as an educational institution. Currently, there are many different types 

of camps with a different focus, but the principle of pursuing the basic functions of leisure 

time. The author tries to show that children's camps are as important as other methods 

of education for the development of children. The article stresses in addition to 

functions and camps for the proper management of the camp, and their role in primary 

prevention. 

 

V súčasnosti sa čoraz viac hovorí o sociálno-patologických javoch detí a mládeže, a rizikových 

faktoroch, ktoré negatívne vplývajú na ich psychický, fyzický a sociálny vývin. Odborná, ale aj 

laická verejnosť sa snaží nachádzať a ponúkať dostatočne funkčné a zaujímavé formy pre túto 

vekovú kategóriu, keďže práve v nej je naša budúcnosť. Nutnosť rozvíjať pedagogiku voľného 

času ako odborný smer je nepopierateľná, takisto ako jej súčasťou by mali byť práve formy 

a metódy výchovy vo voľnom čase a pre voľný čas.  

 

Emília Kratochvílová (2010) uvádza viacero delení týchto foriem. Tento príspevok za jednu 

z foriem výchovy považuje detské tábory (Darák, 2005), ktoré spadajú do kategórie hromadných 

organizačných foriem výchovy prepletených so skupinovými a individuálnymi formami, zároveň 

z hľadiska dĺžky trvania môžeme hovoriť o táboroch ako o forme príležitostnej činnosti, ktorá je 

aktivizujúcou pre všetkých jej členov. 

Využitie táborovej činnosti vidíme ako veľmi prínosné aj dnes. Mnohí si pod týmto termínom 

predstavia či už bývalé pionierske tábory alebo stanovačky pod holým nebom. Mohlo by sa zdať, 

že tábory ako také už majú svoju činnosť za sebou, no opak je pravdou. Dnes sa stávajú čoraz 

populárnejšími, aj keď sú poväčšine organizované cestovnými kanceláriami a jazykovými 

agentúrami (týka sa to detí nepatriacich do konkrétnych detských organizácií). Môžu však 

predstavovať oveľa ľahší prístup a zorganizovanie. Všetci autori, ktorí sa venujú tejto téme, 
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považujú za ich hlavnú funkciu výchovnú, ktorá súbežne napĺňa záujmové činnosti v ich plnom 

rozsahu (športovú, technickú, brannú, turistickú, umeleckú, atď). Deti sú v táboroch vychovávané 

prirodzenými nenásilnými metódami, ktoré sú robené zábavnou a súťaživou formou s dôrazom 

na ich morálny hodnotový svet a tiež rozvíjanie talentov, záľub, poznatkov. Okrem týchto pozitív 

a výchovného cieľa je asi najdôležitejšie zameranie na to, že deti práve počas prázdninových dní, 

ktoré sú najrizikovejšie čo do hľadania rôznych možností ako vyplniť voľný čas, nájdu 

alternatívu v takejto forme, ktorá môže byť až dobrodružná. Z tohto hľadiska plní aj funkciu 

preventívnu. Ak by sme šli ďalej po funkciách, ktoré vyplývajú z táborov, zistili by sme, že 

spĺňajú všetky funkcie voľného času, ktoré napr. uvádza E. Kratochvílová (2010). Okrem už 

dvoch spomínaných ide aj o funkciu zdravotno-hygienickú (možnosť psychického odpočinku, 

rekreácie, vyrovnanie fyzických a duševných síl), sebarealizačnú (hlavne v táboroch špeciálne 

zameraných napr. na výtvarné umenie, tanec, hudbu, ale aj pri súťažných disciplínach či hrách, 

ktoré sú súčasťou každého tábora) a socializačnú. 

Terminológia táborov sa rôzni. Aj keď najviac publikácií a príručiek o tomto predmete bolo 

vydaných počas minulého režimu, niektoré sú aplikovateľné aj v súčasných podmienkach. Týka 

sa to aj definície samotného pojmu tábor, ktorý sa čo u autora odlišuje. Najbližšie nám je 

chápanie Alojza Osúcha (1985, s. 23), ktorý uvádza, že tábory sú „osobitným druh rekreácie 

detí, kde majú možnosť načerpať nové sily pre ďalšiu prácu v škole, upevniť si svoje zdravie, 

vhodne voleným programom a organizovanou zábavou dobre a účelne prežiť svoj voľný čas, 

rozvíjať svoje záujmy a záľuby, ale aj zábavnou formou získavať nové vedomosti, zručnosti 

a návyky.“ Iní autori, napr. Dužík a Nejedlý majú jeho nedostatočné vymedzenie, nakoľko 

predstavuje hlavne pobyt v prírode predovšetkým pod stanmi. Za posledné roky je čoraz viac 

narastajúci trend zostavovania nových, alternatívnych druhov, ktoré by oslovovali dnešnú 

náročnú mládež. Okrem doteraz známych pobytových či putovných, viac lákajú zahraničné, 

jazykové, oddychové pri mori, dobrodružné (využívaním aj vojenskej disciplíny, alternatívnych 

športov, paintballu), či prímestské. Práve tie posledné považujeme za najprístupnejšie pre čo 

najväčšiu množinu detí, ako aj najľahšie z organizačného, hospodárskeho, personálneho, 

časového a finančného hľadiska. Myslíme si, že pri správnom zorganizovaní môžu tvoriť veľmi 

prospešný prostriedok výchovnej a záujmovej činnosti aj pre centrá voľného času či ďalšie 

neziskové zariadenia a inštitúcie. Začiatok 21. storočia však pre Slovenskú republiku nepriniesol 

veľký posun v získavaní a osvetovosti teoretických poznatkov táborovej činnosti. Možné 
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negatívum navyše vidíme v nedostatočnom zakomponovaní záujmových aktivít do právnej 

otázky. Príkladom nám môže byť Česká republika, kde tieto formy rieši vyhláška o záujmovom 

vzdelávaní. Medzi druhmi jednotlivých činností definuje aj táborovú činnosť, pod ktorou 

rozumie: „organizovanú činnosť s deťmi, mládežou, príp. s rodičmi, spravidla vykonávané v dobe 

dlhodobého voľna, počas prázdnin, a to mimo sídla Strediska voľného času. Tábor môže mať 

rekreačné zameranie alebo formu odborného sústredenia, ktoré završuje celoročnú prácu 

záujmového útvaru.“ (Hájek a kol., 2008, s. 142) 

Ako sme už vyššie uviedli, pre rôzne detské centrá, napr. nízkoprahové či CVČ považujeme za 

najvhodnejšie práve prímestské tábory. Hlavne vďaka možnej nízkoprahovosti. V tomto rámci 

môžeme vychádzať z princípov nízkoprahových zariadení (Šandor, 2005 in Kratochvílová, 2010, 

s. 202 – 203): 

- nízkoprahové naladenie pracovníkov (odborne pripravení, prístupní, empatickí), 

- voľný vstup a pobyt v zariadení, 

- bezpečie (centrum ako útočisko, ochrana pred negatívnymi dopadmi ulice), 

- pasivita je prípustná (účastník má právo nezapájať sa aktívne, byť len pasívnym členom), 

- pravidelná dochádzka nie je podmienkou (nevyžaduje sa členstvo, sloboda v príchodoch, 

odchodoch), 

- pravidlá (nevyhnutnosť, ako forma zamedzenia problémových situácií), 

- poplatky a služby (bez finančnej účasti, ale s možnosťou spoluúčasti na chode centra), 

- zaručená anonymita (nevyžadujú sa osobné údaje účastníkov), 

-     participácia klientov (klienti by mali byť súčasťou chodu centra, programov, čistoty okolia).  

Dovolíme si tvrdiť, že takmer všetky tieto body (sčasti okrem nepravidelnej dochádzky a len 

čiastočnej pasivity detí) by sme mohli preniesť na princípy prímestských táborov. 

 

Prímestské denné a pobytové tábory v praxi 

V nasledujúcej časti sa pokúsime zodpovedať základné otázky, nevyhnutné k príprave tábora. 

Zameriame sa predovšetkým na prímestské tábory, keďže tieto sú z finančného hľadiska 

najmenej náročné. Prímestský tábor spočíva v tom, že tábor je konaný v mieste bydliska detí, trvá 

približne týždeň počas prázdnin (letných, jarných, jesenných) a deti sa každý večer vracajú 

domov. V tomto príspevku však budeme rozlišovať dva typy: 

- denný tábor (prímestský), 
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 - pobytový tábor. 

Aj keď pobytový nespadá priamo pod kategóriu prímestských táborov, zaradzujeme ho sem 

z dôvodu, že sa koná v mieste obce a plní účel zaradenia konkrétneho typu táborov do tohto 

príspevku. Navyše má takmer rovnaké charakteristiky. Hlavný rozdiel medzi nimi spočíva v tom, 

že kým denný tábor je klasický prímestský tábor, v pobytovom tábore deti prespávajú na mieste 

konania. Na konci príspevku uvádzame tabuľku obsahujúcu hlavné kritéria a možné rozdiely 

týchto prímestských a pobytových táborov, ktorá je akýmsi rešeršom tejto state. 

Ak chceme zorganizovať detský tábor, je nutné postupovať podľa určitých etáp. Vychádzame 

z členenia Veroniky Haškovej a Milana Daráka (2010): 

1. príprava tábora (pozostáva z personálneho, materiálneho a programového zabezpečenia), 

2. prvý deň v tábore (zahŕňa príchod, uvítanie detí, zoznamovanie, príp. ubytovanie), 

3. rozvinutie táborovej činnosti (realizácia samotného táborového programu), 

4. záver tábora (posledný deň, resp. už posledný večer, spojený s rozlúčkou, balením, 

upratovaním a pod. Radíme sem aj vyhodnotenie tábora po odchode detí či spätnú väzbu). 

Okrem určenia si cieľa je v prípravnej fáze jednou z najdôležitejších úloh zostaviť tím. 

Nevynímajúc vedúceho tábora, ktorý zostavuje charakteristiku tábora, nesmú chýbať tzv. 

animátori (z lat. anima - duša), ktorí predstavujú vedúcich malých skupiniek. Súčasťou tímu je aj 

kuchár (so zdravotným preukazom a znalosťou potravín) a zdravotník (od veľkosti tábora sa ich 

počet zvyšuje). Upratovaciu službu môžu robiť samotné deti alebo ľudia z tímu. Je potrebné 

si uvedomiť, že kým pre deti je to druh zábavy a oddychu, pre personálne zabezpečenie ide 

o náročnú pracovnú činnosť. Vedúci a animátori by mali spĺňať určité kritéria. Okrem morálnej 

zrelosti, zodpovednosti, kreatívnosti, mali by byť príkladom, viesť deti k dobrým hodnotám, 

snažiť sa zaujímať o každé dieťa a snažiť sa ho zapojiť do kolektívu a hier. Samotný vedúci by 

mal mať okrem týchto vlastností aj primeraný vek, čím viac skúseností z praxe a teoretických 

poznatkov. Dôležité je uvedomiť si, že je to osoba zodpovedná za celý chod tábora. Môžeme sa 

preňho rozhodnúť buď z vlastnej organizácie, na odporúčanie, alebo iným spôsobom. (Nejedlý, 

1992) 

Táto etapa je dôležitá aj z časového hľadiska, kedy si tím určí, za akú dobu je schopný tábor 

pripraviť. Odporúča sa rozsah 1 – 6 mesiacov, stretávať sa pravidelne aspoň raz do týždňa. Nie je 

to len z dôvodu dostatočnej samotnej prípravy a školenia, ale aj posilnenia celej personálnej 

zložky. Veľmi je vítaný „team building“ formou dvoj či trojdňového víkendu niekde na chate. 



 127

Deti vedia vycítiť, ak sú zlé vzťahy medzi členmi čo by sa mohlo negatívne odraziť napr. aj 

v nezdravej súperovosti skupiniek. Čím lepšie vzťahy, tím viac funguje tím ako jeden celok čo 

má nesporne mnoho výhod, napr. v rýchlom riešení nečakaných problémov.  

Počas prípravy by mal vedúci so svojimi spolupracovníkmi zhodnotiť, aký počet detí môžu 

maximálne prijať (podmienkou je, že počet detí závisí od veľkosti tímu, preto je dôležité ten 

vytvoriť ako prvý). Na jedného animátora by nemalo prislúchať viac ako 10 detí, no optimálne 

šesť.  Skupinku bude môcť tvoriť jeden animátor alebo dvaja s dvojnásobným počtom detí. 

V zásade platí, že čím menej skúsenosti majú vedúci, tím menej detí by mali mať. Potrebné je 

brať do úvahy ich vekové a individuálne charakteristiky a špecifické zameranie tábora. 

Rozhodujúcim kritériom je teda vek účastníkov, ktorý by mal predstavovať žiakov základných 

škôl. Starší žiaci už uprednostňujú iný druh voľnočasových aktivít, napr. stanovačky. Na základe 

väčšiny so zreteľom na vek rozhodujeme o tematike tábora, druhu hier, či rozhodovanie sa 

o vytvorení skupiniek zmiešaných alebo jednoliatych podľa veku a pohlavia. Ideálne sú zmiešané 

v oboch smeroch, no z hľadiska veku je dôležité zrelosť detí odhadnúť (na jednej strane môžu 

byť jednotlivé družstvá rovné v sile, môžu si v skupinke pomáhať a byť oporou, na strane druhej 

pri zlom odhade môže dôjsť k utláčaniu a výsmechu mladších). 

V súvislosti s počtom detí a teda rozhodnutí sa, o aký veľký tábor pôjde, je dôležitá hospodárska 

stránka, ktorú predčí vyhľadanie miesta, času a spôsobu financovania: 

- miesto: kvôli zníženiu vstupných finančných vkladov je optimálne pri dennom tábore využiť 

pozemok zriaďovateľa tábora; pri pobytovom je najvhodnejšie nájsť vhodnú budovu v susedných 

obciach, ideálna je škola (spanie v telocvični je istím druhom dobrodružstva) k dispozícii 

s kuchyňou a školským dvorom; niektoré zariadenia dokonca nepožadujú poplatok za využívanie 

priestorov; 

- čas: počas prázdnin, u denného typu môže ísť aj o jarné či jesenné prázdniny; 

- financie: najlepšou formou na pokrytie finančných nákladov sú rôzne nadácie, ktoré podporujú 

telovýchovnú, športovú, prevenčnú činnosť u detí a mládeže (nadácia SPP, Orange, Socia, a iné). 

Ak sa projekt nestíha podať, môže sa ísť cestou hľadania sponzorov – či už finančných, alebo 

materiálnych (napr. mäsiarstvo, pekáreň, papiernictvo). V základe ide o to, aby deti zaplatili pri 

vstupnom poplatku čím menšiu sumu, ktorá má na pokryť náklady. Môže sa aj použiť požiadavka 

v pozvánkach, aby každé dieťa so sebou niečo prinieslo, napr. 1 džem, 5 kusov zemiakov a pod. 
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Nasleduje nábor do tábora, ktorý sa dá robiť formou letákov, plagátov, internetovej stránky, 

ústnym podaním. Spolu s vyplnenou prihláškou netreba zabudnúť na súhlas rodičov, ktorá okrem 

podpisu musí obsahovať informácie o prípadných alergénoch detí, povinných liekoch, chorobách 

či špeciálnej strave. 

Druhú etapu prvý deň tábora, ktorý by mal byť jednak uvítací, no hlavne zoznamovací. 

U pobytového tábora môže ísť o jednu z najnebezpečnejších etáp čo súvisí s cestovaním na 

miesto konania, ak ju zabezpečuje organizátor. Ten musí dbať na prísnu organizáciu a dohľad. 

Cestu je dobré deťom spestriť vhodným programom, ako napr. slovnými hrami, úlohami na 

zamyslenie, spievaním a pod. (Hašková, 2010) Počas tohto prvého dňa sa dajú využiť rôzne 

zoznamovacie hry, ale napr. v klasickom dennom tábore je dobré jeho začiatok využiť na zžitie 

sa so svojou skupinkou. Najsilnejším motívom je spraviť zo svojej skupinky jeden celok, 

s rovnakými symbolmi, farbou, pozdravom či pokrikom. Práve počas tohto dňa sa môže súťažiť 

o farbu skupiny, nakresliť vlastná vlajka, vypíšu sa menovky. Pre každý turnus by bolo vhodné 

vymyslieť aj spoločnú hymnu a nezabudnúť na dohodu o pravidlách tábora, ktorá by mala 

smerovať k deťom a viesť k poriadnemu chodu. Netreba zabudnúť ani na dôležitosť 

alternatívnych plánov hlavne v prípade zlého počasia, tj. mať pripravený program nielen na hry 

uskutočňované vonku, ale aj vo vnútri. 

Je dobré, ak sa celý tábor nesie v duchu určitej témy, ktorej sa potom prispôsobia jednotlivé 

úlohy, stanovištia, súťaže či výhry. Veľmi časté sú námety hľadania pokladov, rozprávkovej 

krajiny, pirátov, mytologických bytostí, olympijských hier či s národnostnou alebo náboženskou 

tematikou, vhodné a účinné je používať metódu zážitku (Kratochvílová, 2010). Odporúča sa 

vyrovnávať 3 zložky: fyzické vyťaženie / psychické vyťaženie / odpočinok, nielen počas dňa, ale 

aj počas celého tábora cez jednotlivé organizačné formy. U pobytových táborov sú veľmi vítané 

nočné hry. Výhodné je, ak nie sú všetky dni identické programom a vypätím. Pre deti je 

povzbudivé, ak sa striedajú všetky zložky koncepcie čo do jednotlivých dní, napr. deň športových 

turnajov, s dňom túry spojeným s hrou na zbieranie odpadkov, exkurzie, karnevalu.  

Posledný deň by mal byť najmenej náročný, u pobytového tábora ide hlavne o rozlúčku, ktorá 

môže začať už v posledný večer napr. spoločnou diskotékou, a tiež o zbalenia sa a upravenie 

priestorov do pôvodného stavu spojeného s upratovaním. V dennom prímestskom tábore by bolo 

vhodné, aby bol koniec slávnostnejším rozlúčkovým dňom spojeným s pohostením, kde by sa 
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mohli pozvať už aj rodičia, rozdali by sa ceny (v prípade súťaží), prípadne by sa mohla spraviť 

tancovačka.  

 

Nielen prímestské, ale celkovo tábory majú veľký zmysel po stránke voľnočasovej, kedy plnia 

jednotlivé výchovné funkcie pedagogiky voľného času, a predstavujú vítanú formu zábavy, 

oddychu, nové zážitky a v čase prázdnin nahradením školských inštitúcií pomáhajú odbremeniť 

aj rodičov detí.  

 

Tabuľka č. 1 

 

 

 

Spoločné 

charakteristiky 

Denný Pobytový 

Doba trvania  5 – 7 dní; 

cca 9.00 – 16.00 

1 týždeň, max. dva; 

Prespáva sa na mieste 

Financie  

(pre obe strany) 

 Lacnejší; 

1 jedlo a pomôcky 

O cca 2/3 drahší; 

celodenná strava, pomôcky, 

resp. ubytovanie 

Miesto konania  Súkromný pozemok, napr. 

centra, kt. tábor pripravuje 

Odporúča sa ZŠ, chata, iná 

lacnejšia alternatíva 

v niektorej zo susedných obcí 

Špeciálne 

povolenia 

 Od mesta, pokiaľ sa koná 

na území mesta a nie na 

súkromnom pozemku 

Povolenie z hygienického 

strediska (ak je vlastná 

kuchyňa) 

Čas na prípravu Individuálne, 

v závislosti od tímu 

a dĺžky pobytu 

1 - 3 mesiace 1- 6 mesiacov 

Počet animátorov  1-2 animátori na 10 

detí (odp. 

stredoškoláci) 

  

Počet detí Podľa veľkosti tímu max. 100 max. 100 
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Veková hranica  6 – 14. Roční 7 – 15. roční 

Vybavenie detí  Nepotrebujú si priniesť nič 

navyše 

Od typu zariadenia sa 

predpokladá karimatka, 

spacák, oblečenie, ... 

Jedlo  1x 3x (celodenná strava) 

Spolupráca 

s inými det. 

organizáciami 

áno, vec dohody, 

napr. ako výpomoc 

do tímu (nedostatok 

animátorov, 

zdravotník, ...) 

  

Ďalšie Písomný súhlas od 

rodičov 

 Pre animátorov potvrdenie od 

lekára 

 Odporúčané 

vyhľadávať 

sponzorov 

  

 Tábor by mal byť 

zameraný tématicky 

  

 Každá skupinka 

spoločné  symboly 

   

 Poistenie detí   

 Určiť si zásady 

a organizačný 

poriadok 

  

 V 1. fáze si zostaviť 

denný režim 

  

 Zabezpečiť pitný 

režim 

  

Hlavná výhoda  Lacnejší, menej nároční po 

hospodárskej, finančnej 

stránke 

Dobrodružnejší,  u detí viac 

obľúbený 
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VYUŽITIE FENOMÉNU PEER V PREVENCII SOCIÁLNO- 
PATOLOGICKÝCH JAVOV V ČINNOSTI  NÍZKOPRAHOVÝCH 
ZARIADENÍ ZÁUJMOVÉHO CHARAKTERU 
 
 

Kristína Liber čanová 

 

 

Nízkoprahové zariadenia záujmového charakteru poskytujú široké spektrum možností pre 

uplatnenie peer fenoménu v prevencii sociálno-patologických javov. Príspevok pojednáva 

o možnostiach využitia viacerých peer foriem, metód i programov v práci s deťmi a mládežou 

v prevencii nežiaducich javov prevažne neformálneho charakteru, ktoré mala autorka možnosť 

využiť „vo vysokoprahových“ (poradenských a voľnočasových) zariadeniach a môžu byť 

inšpiráciou pre prácu v nízkoprahových zariadeniach. 

 

Low-threshold facilities of interest character offer a large spectrum of possibilities to apply a peer 

phenomenon in prevention of social-pathologic effects. Conference paper treats possibilities of 

the use of various forms, methods and programs in the work with children and youth in 

prevention of undesirable effects mostly of non-formal character that the author had the 

possibility to use in high-threshold facilities (consulting, free-time) and they can serve as an 

inspiration for the work in low-threshold facilities. 

 

Ponuka záujmových aktivít sa v čase ich voľna pre deti a mládež v čase neustále kreuje 

najmä vplyvom meniaceho sa dopytu zo strany užívateľov. Mení sa charakter záujmových 

krúžkov, ich obsahové zameranie, ale aj ich forma a prostriedky. Z viacerých výskumov sa 

potvrdzuje fakt, že súčasná populácia tínedžerov oceňuje najmä aktivity, ktoré majú charakter 

nízkoprahovosti. Sú im dostupné, nie sú finančne náročné a dominuje v nich prvoky slobody 

(nebyť permanentným členom), ale paradoxne oceňujú pocit vzájomnosti – patriť niekam, byť 

členom. Domnievame sa, že práve existujúce tzv. „peer kluby“ zodpovedajú ich náročnosti.  

 

 

 



 133

Etymológia slovného spojenia peer 

 

Slovo peer bolo odvodené zo starofrancúzskeho pojmu „per“ neskôr „pair“, čo znamenalo 

rovnakej úrovne alebo statusu. Prvýkrát bolo použité slovo peer v spojitosti s adolescentmi 

v jednej americkej štúdii realizovanej v rokoch 1934 – 1939. 

Pojem peer sa dnes používa v inom význame ako na počiatku, je to pojem, ktorý vyjadruje 

status, ktorý umožňuje vplyv na psychickú, sociálnu... a inú stránku (záleží na situácií) druhého.  

Pojem peer - nemá presný ekvivalent v slovenčine, znamená niečo podobné ako vrstovník, 

ale v širokom slova zmysle. Je to človek, ktorý je blízky nie len svojím vekom, ale i sociálnym 

postavením, zamestnaním, záujmami, životnými orientáciami a ktorý práve preto, má schopnosť 

ovplyvňovať rovesníka v názoroch a postojoch. 

- Peer–Involvement (Einbeziehung Gleichatriger): peer - angažovanie, zapojenie 

- Peer-Mediation (Vermittlung durch Gleichartrige): peer – mediácia, sprostredkovanie 

- Peer-Counceling (Beratung durch Gleichartrige): peer – poradenstvo, konzultácie 

- Peer-Education (Gliechartrigenerziehung und –bildung): peer výchova a vzdelávanie 

- Peer-Projekte (Kurzeinsätze Gleichartriger): projekty, programy 

Peer aktivista: angažovaný vrstovník zväčša vyberaný podľa určitých kritérií odborníkom 

najčastejšie z poradenského zariadenia. Jeho úlohou je hlavne formálne ovplyvňovanie 

rovesníkov a participácia v peer programoch, na ktorú sa pripravoval prostredníctvom 

systematického výcviku (modelovými situáciami, školeniami a pod...). 

Peer dobrovoľník: rovesník navštevujúci dobrovoľnícku organizáciu alebo zariadenie zamerané 

sčasti i na dobrovoľnícke aktivity, formou voľnočasových aktivít (komunita, tvorivé dielne, 

pobytové sústredenia), aby tak pôsobil na svojich rovesníkov neformálne najmä v prirodzenom 

prostredí, prípadne i participáciou v preventívnych programoch. 

V súčasnosti preniká pojem peer i do rôznych oblastí praxe napr. 

- Tzv. „elternpeer“ – rodičovské peer napr. (peer lídri v miestnych komunitách, ako napr. 

„Nočné havrany“ – podľa švédskeho a nórskeho projektu – rodičovská hliadka v obci),  

- Peer užívateľ drog – užívateľ, spolupracujúci s odborníkmi v oblasti streetworku (distribuuje 

striekačky užívateľom, ktorí by inak túto formu pomoci nevyužili, respektíve pôsobia ako 

sprostredkovatelia medzi nimi alebo konzultanti – šíritelia osvety. 
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Najčastejšie vznikajú rozpory medzi pojmami: 

- rovesnícke skupiny: jednogeneračné skupiny, ktoré majú významný socializačný vplyv ako 

na jednotlivca tak i na dynamiku celej skupiny. 

- mládežnícke organizácie: tento pojem predstavuje problém medzi odborníkmi 

zaoberajúcimi sa peer skupinami, kým niektorí ich ponímajú ako historických predchodcov 

dnešných peer skupín, ostatní ich považujú za významovo iný typ skupín. 

- peer skupiny: skupina jednotlivcov nachádzajúcich sa na približne rovnakom statuse či 

vekovom, sociálnom a pod., ktorí sa zapájajú do aktívneho formovania ostatných rovesníkov 

v prirodzenom (neformálnom) alebo organizovanom (formálnom) procese prostredníctvom 

vopred osvojených poznatkov, zručností, stratégií... .  

 

Štandardy pri koncipovaní a vedení peer skupín  

Pri koncipovaní a vedení peer skupín sa vo vysokoprahových zariadeniach (Centrá 

pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie, resp. rovesnícke skupiny sformované na 

ZŠ alebo SŠ, či školských internátoch) musia dodržiavať zásady a pracovať podľa štandardov, 

ktoré by mali zabezpečiť efektívny priebeh a výsledky. V tomto zmysle býva smerodajným 

dokument autoriek PREVOZŇÁKOVEJ A GIBALOVEJ: „Návrh minimálnych zásad 

uplatňovania rovesníckych programov v systéme psychologickej a výchovnej prevencie 

preventívnych a poradenských zariadení“ (2000) ako príloha metodického materiálu „Rovesnícky 

program zameraný na prevenciu drogových závislostí“, ktoré v roku 2003 vydal Š. MATULA 

i v odbornej publikácií „Prevencia“ ich definitívne znenie. 

V práci s dobrovoľníkmi v peer klube sformovanom v zariadení nízkoprahového zariadenia 

nie je možné dodržať všetky usmernenia z neho vyplývajúce,a to najmä z dôvodu nepravidelnosti 

návštev účastníkov peer klubu ale hlavne z hľadiska motivácie a ambícii klubu, ktorý si za cieľ, 

predpokladáme nebude dávať ambíciu pôdobiť v preventívnych peer programoch vo formálnom 

(inštitucionálnom) zariadení akým sú napr. školská trieda, ktorú navštevujú spolužiaci 

dobrovoľníkov. V prípade stanovenia takéhoto cieľa, by bolo vhodné, aby sa letor peer 

dobrovoľníkov riadil rovnakými alebo v rámci požadovaných kritérií podobnými kritériami (aby 

bolo ich pôsobenie účinné).  
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Využite poznatkov pedagogiky voľného času v problematike preventívnych programov a 

peer dobrovoľníctve 

Pedagogika voľného času tak môže poskytovať dôležité poznatky najmä v oblasti práce 

s peer dobrovoľníkmi. Práca s peer skupinami sa uskutočňuje v poradenských zariadeniach, kde 

sa formujú skupiny tzv. peer aktivistov. 

Iné postavenie však mám výchovná práca s peer dobrovoľníkmi, ktorá by mala prebiehať 

najmä v zariadeniach určených na trávenie voľného času, ktoré usmerňuje odborník – najčastejšie 

vychovávateľ. A to predovšetkým v zriadeniach akými sú: CVČ a DM, respektíve neštátne 

mládežnícke združenia, nízkoprahové zariadenia formou tzv. mládežníckych klubov, ktoré si 

dávajú špecifické názvy. Pri vedení tzv. klubov alebo peer skupín by sa mal vychovávateľ - 

odborník pre oblasť výchovy vo voľnom čase detí a mládeže opierať o najnovšie poznatky 

z pedagogiky voľného času. A to najmä: 

- pri koncipovaní obsahu stretnutí (príťažlivosť a adresnosť), 

- pri agitácií záujemcov (zameranie skupiny – tematické, vekové, finančné a pod.), 

- počas vedenia stretnutí (frekvencia stretávania, pravidlá skupiny a pod.), 

- v kontexte širšieho spoločenstva (školy, regiónu a pod. – aktívna participácia, neformálne, 

pôsobenie vo vrstovníckych skupinách, dobrovoľnícka verejnoprospešná činnosť a pod.), 

- v kontexte peer programov (formálne pôsobenie - spolupráca s odborníkmi, metodikmi 

lektormi a pod. pri vedení a obsahovom koncipovaní programov). 

Bez adekvátnej prípravy (vzdelanie, výcviky, priebežné vzdelávanie) vychovávateľa, 

sledovania najnovších trendov z pedagogiky voľného času (najnovšie pedagogické metódy 

a formy práce, štúdie o deťoch a mládeži a pod.), by nedokázal adekvátne reagovať na 

požiadavky detí a mládeže a samotnú realitu sociálno-patologických javov v regióne i celej 

spoločnosti.  

Aj vychovávatelia môžu vo svojej preventívnej činnosti využiť peer fenomén. Vo všetkých 

typoch zariadení, kde pôsobia je možné tvoriť a podporovať už spomínanú peer formu, 

prostredníctvom ktorej sa skupina peer dobrovoľníkov stretáva v rámci záujmového útvaru - peer 

klub. V peer klube sa na základe dobrovoľného členstva môžu prostredníctvom rôznych 

podnetných prevažne skupinových aktivít dozvedieť a získať preventívne zručnosti, osvojiť si 

pozitívne postoje. Kluby často vznikajú i z potreby tínedžerov, ktorí tu mať priestor pre ich 

obľúbené diskusie o rozličných osobitostiach sociálno-patologických javoch. Poznatky 
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a zručnosti osvojené v peer klube tak následne pôsobia ako prostriedok neformálneho pôsobenia 

medzi rovesníkmi v škole, internáte, záujmovom útvare (medzi rovnakými žiakmi bez vedomia, 

a to i bez vedomia, že sú členovia klubu). Peer kluby môžu byť organizované i s ambíciou 

pripravovať peer dobrovoľníkov pre participáciu v peer programoch, teda v ich formálnom 

pôsobení (s jasne deklarovanou pozíciou peer dobrovoľníka) medzi rovesníkmi.  

Pre takýto typ sa v predchádzajúcom vysvetlení využívania Minimálnych metodických zásadách 

uplatňovania rovesníckych programov pri práci s deťmi a mládežou pre pracovníkov príslušných 

rezortov a mimovládnych organizácii (ďalej MMZ) odporúča skupinovo-výchovný typ.  

V praxi sa stretávame ale s viacerými problémami pri zakladaní takýchto skupín: 

- pracovníci nemajú požadované vzdelanie (v MMZ sa vyžaduje absolvovanie sociálno-

psychologického výcviku), 

- vedúci peer skupín nemajú potrebné zručnosti z oblasti vedenia peer aktivít (fenomén 

peer, zakladanie, vedenie skupín). 

- lektorom skupín chýbajú požadované vedomosti a aktuálne preventívne postupy 

v problematike, ktorou sa skupina zaoberá (napr. absentuje ďalšie vzdelávanie 

v problematike šikanovania). 

Taktiež tento typ peer aktivity môže byť koncipovaný monotematicky (úzko profilovo napr. 

peer klub pre oblasť prevencie šikanovania alebo zameraný širšie v rámci väčšieho 

preventívneho projektu napr. peer klub k prevencii násilia alebo sa jednou témou peer skupina 

zaoberá len určitý úsek stretnutí napr. podľa významných svetových dní – deň boja proti násiliu 

alebo sa témou skupina zaoberá podľa záujmov členov skupiny a pod..).  

 

Peer klub by mal prebiehať v rámci záujmovej činnosti žiakov a mal by prebiehať podľa 

základných princípov práce záujmového útvaru a podľa aktuálnych výskumov z oblasti 

pedagogiky voľného času a metodík rovesníckych programov. 

 

Ukážka peer klubu realizovaná pod vedením vychovávateľa (s prizvaným odborným lektorom): 

Typ peer klubu: skupinovo-výchovný (forma – záujmový útvar, vychovávateľ spolupracuje so 

sociálnym pedagógom z CPPPaP) 

Členovia klubu: žiaci 1. a 2. ročníka Strednej priemyselnej školy  

Počet žiakov v skupine: 15 – 20 
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Frekvencia stretnutí: 1 x za 2 týždne 

Organizačná forma stretnutí: diskusný peer klub stretávajúci sa v spoločenskej miestnosti 

školského internátu 

Obsahová štruktúra (tematické bloky): 

1. Stanovenie základných pravidiel skupiny a dohoda o type peer klubu (zoradenie tém, 

ktoré preferujú) 

2. Efektívna komunikácia (komunikačný kanál, prostredie, šum). 

3. Konštruktívne riešenie konfliktov (útek, útok, kompromis, konsenzus) 

4. Násilie, zdroje, prejavy, následky, mýty o násilí. 

5. Prevencia násilie doma (CAN syndróm,  násilie na partneroch, súrodenecká rivalita). 

6. Prevencia násilia v škole (šikanovanie medzi spolužiakmi, učiteľ žiaka, žiak učiteľa). 

7. Prevencia násilie okolo nás (vandalizmus, extrémizmus, rasizmus). 

8. Prevencia vzniku predsudkov. 

9. Sieť pomoci, cesta k svojpomoci. 

10. Záverečné stretnutie (výzva k neformálnemu pôsobeniu vo svojom okolí). 

U absolventov takto koncipované peer klubu formou záujmového útvaru v školskom internáte sa 

predpokladá následné neformálne pôsobenie v prostredí, kde môžu využiť získané poznatky  

a zručnosti (spolužiaci, spolubývajúci, partia, príbuzní, iný záujmový útvar a pod.). 

 

Metodika riadenia záujmového charakteru 

 

Záujmový útvar je jedna z hlavných foriem, kde sa uskutočňuje záujmová činnosť. Popri 

profesijnej príprave (štúdium) sa považuje za jednu z najvýznamnejších faktorov rozvoja 

individualít človeka a jeho sebarozvoj.  

 

Organizácia a priebeh záujmových útvarov je podmienený z hľadiska obsahového zamerania, 

formy a metodiky riadenia činností, ktoré sa v ňom uskutočňujú.  

Záujmové útvary vychádzajúce z tradícií a slovenských podmienok vo výchove vo voľnom čase 

bývajú najčastejšie organizované ako skupinové formy práce špecificky jednostranne zamerané 

na jednu oblasť ľudskej činnosti prebiehajúce vo forme pravidelne opakujúcich sa stretnutí. 
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Metodika týchto útvarov vyžaduje určitú štruktúru, ktorá by však nemala znemožňovať jej 

efektívne modifikovanie. 

 

V ďalšej časti popíšeme a analyzujeme metodické riadenie záujmového útvaru „Peerko“, ktoré 

má podobnú štruktúru ako tradičná metodika riadenia stretnutia záujmového krúžku, kde uvádza 

základných 5 fáz stretnutia (úvodnú, organizačno-administratívnu, hlavnú výchovno-vzdelávaciu, 

relaxačnú a záverečnú) podľa posledných výskumov stretnutí záujmových útvarov v praxi. 

 

Bližšie sa budeme zaoberať záujmovým útvarom „Veľké peerko“ v OVPP pri PPP v Myjave.  

Podrobnejšie sa budeme venovať len metodike riadenia stretnutia záujmového útvaru. 

 

Základná charakteristika záujmového útvaru: 

- skupinový charakter činností (otvorená skupina – princíp nízkoprahovosti), 

- pravidelná organizovaná záujmová činnosť nadväzujúca na spontánnu neorganizovanú 

činnosť a potreby účastníkov, 

- obsahové zameranie: priamy preventívny charakter činností, helperský aspekt s dôrazom na 

dobrovoľnosť, striedajúci sa charakter aktivít a metód v jednotlivých  stretnutiach. 

 

Priebeh stretnutí, ich organizovanie, je determinovaný obsahom stretnutí, ktoré vyplývajú z 

výberu peer programu, v ktorom majú záujem peer dobrovoľníci participovať:  

 

Priebeh stretnutia 

1. Úvodná časť (zahrievacia, diagnostická): „Čo týždeň dal?“ – zaradenie zahrievacej činnosti, 

(emočné nastavenie) členov, zahrňuje i administráciu prítomných. 

2. Prezentácia samostatnej činnosti vykonávanej dobrovoľníkom mimo stretnutia (prekoncepty) 

– prezentácia splnenia zadanej úlohy na predchádzajúcom stretnutí a jej miera zvládnutia 

(štúdium webovej stránky, získanie informácie, zadováženie si pomôcky a pod.). Táto fáza 

slúži na zistenie prekonceptov členov, ktorými disponujú pre potreby hlavnej témy stretnutia. 

3. Hlavná časť stretnutia (tréningová): osvojovanie si nových poznatkov, zručností a návykov 

z oblasti prevencie sociálnopatologických javov na základe rozširovania, porovnávania, či 

korekcie doterajších prekonceptov o problematike (prostredníctvom vhodných metód  napr. 
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diskusiou, modelovou situáciou, tvorbou študijných materiálov – plagátov,  hrou, 

absolvovaním preventívnej aktivity zaradenej do PeP a pod..). Dôraz sa kladie na skupinovú 

činnosť a na formovanie postojov členov. 

4. Relaxačná činnosť (fixačná): zaradenie relaxačných techník korešpondujúcich s témou 

stretnutia (pohybové hry, skupinové hry, riadená imaginácia, tvorba výrobkov 

prostredníctvom netradičných výtvarných techník) kladie sa dôraz na emočné prežitie 

a individuálny prístup k členom skupiny. 

5. Záverečná časť (celostná): obsahuje zhrnutie problematiky (výzva na diskusiu, položenie 

otázky na vysvetlenie, lektor kladenie sporné otázky na zamyslenie), zadanie úlohy pre 

samostatnú činnosť dobrovoľníka, ktorá bude východiskom pre nasledujúce stretnutie (téma 

sa neuvádza – stavia sa len na aktuálne prekoncepty členov). Rozlúčenie sa s členmi 

a následná spoločná úprava priestorov, kde záujmová činnosť prebiehala. 

 

Pravidlá skupiny 

 

V záujmovej činnosti, resp. v práci so skupinou, teda i v práci so skupinou peer dobrovoľníkov 

predstavujú pravidlá rámcové mantinely, ktoré nemajú úlohu okliešťovať, ale naopak poskytovať 

bezpečné prostredie jej členom. Je potrebné, aby sa na ich stanovovaní a odsúhlasovaní 

akceptovať ich, zúčastnili všetci členovia skupiny (lektori i dobrovoľníci), čím sa zabezpečí ich 

dodržiavanie, demokratický prístup a právo na vlastný názor. Zároveň je potrebné stanoviť si 

následné sankcie v prípade ich porušenia. 

Pravidlá skupiny je treba zopakovať pri príchode každého nového člena do skupiny. Vhodnou 

stratégiou je postup, kedy samotní dobrovoľníci nováčikovi pravidlá vysvetlia. Platia len 

pravidlá, ktoré odsúhlasí väčšina skupiny. Je dobré, ak stanovené pravidlá všetci členovia 

odsúhlasia aj fyzicky (podpisom, odtlačkom prsta a pod.). Musia byť umiestnené tak, aby ich 

mali členovia neustále možnosť sledovať (na prístupnom mieste). 

 

Medzi tradičné pravidlá peer skupín zaraďujeme: 

1. VZÁJOMNÉ REŠPEKTOVANIE SA (vzťahuje sa na akceptovanie pravidiel – „neskákať“ si 

do reči, mať stlmené zvonenie na mobilnom telefóne, neurážať sa, nezaoberať sa inými 

činnosťami počas aktivít na stretnutí – písanie sms a pod.). 
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2. STOP pravidlo (právo nevyjadriť sa alebo nezapojiť sa do činnosti a zároveň toto rozhodnutie 

nemusieť ďalej vysvetľovať nikomu v skupine – nevzťahuje sa na povinnosti a sankcie 

členov skupiny). 

3. Pravidlo SMETI („krycí“ názov pre rešpektovanie pravidla nevynášať súkromné informácie 

prezentované iným členom skupiny – napr., že niekto užil zakázanú omamnú látku). 

4. Pravidlo PRESTÁVOK (predstavuje možnosť požiadať o zaradenie prestávky z pozície 

každého člena v skupine a zároveň dodržiavať dohodnutý časový limit prestávky - 

nemeškať). 

5. Pravidlo OSOBNÝCH POTRIEB (zahrňuje požívanie tekutín a stravy v čase, kedy to člen 

považuje za potrebné počas stretnutia, a zároveň pred realizovaním potrieb mimo skupiny: 

WC, prijatie súrneho telefonátu, je potrebné naznačiť vopred dohodnutými posunkami 

zamýšľanú činnosť lektorovi pre monitorovanie počtu členov a ich činnosti). 

6. Pravidlo VLASTNÉHO NÁZORU (akceptovať protichodný názor iného člena bez urážok, 

zosmiešňovania, donucovania meniť ho, dostať priestor na jeho vyjadrenie). 

 

SANKCIE (ako náhrada, kompenzácia, nie trest!) – ako logický dôsledok pri nedodržaní alebo 

porušení pravidla a to spôsobeného úmyselne i neúmyselne. Taktiež ich navrhuje skupina 

spoločne. Sankcie by mali by korešpondovať s pravidlom, ktoré bolo porušené (príklady sankcií: 

ospravedlnenie, telesný úkon – kliky, drepy, tanečná kreácia; vtipy, upratanie miestnosti, príprava 

nápojov a pod.). Pre určovanie sankcií je možné vytvoriť si sankčný prostriedok – pomôcku ako 

napr. „Terč sankcií“ – kde jednotlivé políčka obsahujú formu sankcie,  „kocku sankcií“ – 

jednotlivé čísla predstavujú formu sankcie a pod.. Členovia skupiny tak nevnímajú sankciu ako 

prostriedok na pre ich poníženie, či trestanie, ale ako následok ich správania. Všetky sankcie 

platia pre všetkých členov skupiny, teda i lektorov. 

 

Z metodického hľadiska je potrebné, aby lektor zaradil aktivity, v ktorých je možné použiť 

metódy diskusie, rozhovorov, úlohy problémového charakteru s divergentným zameraním, ktoré 

sú medzi tínedžermi i v súvislosti s vekovými osobitosťami (mať možnosť prezentovať vlastný 

názor v skupine, záujem o otázky globálneho spoločenského dosahu) veľmi obľúbené. V nich si 

nielen prezentujú vlastné stanoviská, ale osvojujú si spôsoby ako vhodnou formou prezentovať 

vlastný názor prostredníctvom zásad efektívnej komunikácie. 
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V prípade snahy zapojiť člnov peer klubu aj do participácie v preventívnych aktivitách na školách 

alebo iných (formálnych – s jasne zadefinovaným statusom) zariadeniach, treba postupovať vo 

vedení záujmového útvaru iným spôsobom. Práca peer členov nadobúda okrem rozvoja 

záujmového zamerania i zacielenie na výkon (pripraviť sa na pôsobenie medzi rovesníkmi. 

 

 Význam a úlohy peer programov 

Princípom peer programov je aktívne zapojenie vopred pripravených vrstovníkov pre 

formovanie postojov mladých ľudí, s možnosťou účinne ovplyvniť ich rizikové správanie. Určitú 

rolu tu zohráva nielen ich vek, ale predovšetkým rovnaká sociálny situácia peer dobrovoľníkov. 

Ak sa cieľová populácia stotožní s nositeľmi preventívneho programu, pomerne ľahko 

nadobudnuté zručností uplatní v praxi. V živote sa totiž dostáva do podobných situácií (Nešpor, 

1995, s. 107). 

Výskumy TOBLEROVEJ (1986) potvrdili, že najúčinnejšie programy v rámci všeobecnej 

prevencie boli peer programy. Zhrnula výsledky 143 štúdií týkajúcich sa prevencie. Peer 

programy ukázali jasne vyššiu účinnosť vo všetkých merateľných výsledkoch. U najdôležitejších 

premenných boli výsledky signifikantne lepšie než kombinované výsledky vo všetkých ostatných 

formách intervencií. Skutočnosť, že peer programy sú efektívne potvrdili neskôr i štúdie 

BERGERET-DROWNSA.  

Prvú metodiku peer programov pre ZŠ vypracoval v roku 1995 primár MUDr. KAREL 

NEŠPOR inšpirovaný americkou literatúrou. Na Slovensku sa dostávali poznatky 

o preventívnych programoch prostredníctvom nadšencov vychádzajúc najmä z jeho prekladov 

americkej literatúry. Prvými inštitúciami zavadzajúcimi prevenciu prostredníctvom peer 

programov boli psychiatrické oddelenia a pedagogicko-psychologické poradne a CVPP 

(Bratislava – ZIMOVÁ, SLÁDEKOVÁ,  BINDASOVÁ, Banská Bystrica - TICHÝ, Košice – 

GIBALOVÁ, PREVOZŇÁKOVÁ, Zvolen – GÁBRIŠ, GÁNRIŠOVÁ, Šaľa – ŠPERKA, Iuventa 

– RIHÁKOVÁ a iní). 

 

Východiská 

V zmysle peer skupín, kde peer aktivisti predstavujú angažovaných vrstovníkov zväčša 

vyberaných podľa určitých kritérií odborníkom najčastejšie z poradensko-preventívneho 
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zariadenia. Ich úlohou je hlavne formálne ovplyvňovanie rovesníkov a participácia v peer 

programoch, na ktorú sa pripravujú prostredníctvom systematickej edukácie (školeniami, 

pobytovými výcvikmi a pod.). 

Peer programy sú najčastejšie INFORMAČNÉHO typu: programy zamerané na osvojovanie 

hlavne poznatkových kompetencií (informácie a poznatky aplikovať v praxi) a formovanie 

budúcich prejavov správania. 

 

Vekové vymedzenie 

- peer aktivisti (dôraz na formálne pôsobenie v PP – v PPP, OVPP, ZŠ – „Malé peerko“, SŠ – 

„Veľké peerko“), 

- žiaci základných škôl (ako homogénne relatívne otvorené skupiny), 

- študenti SŠ (ako vekovo heterogénne otvorené skupiny). 

 

Všeobecné ciele 

- pripraviť peer aktivistov na participáciu v peer programoch a zároveň i na pôsobenie 

(mediácia, tútorstvo, peer learning) v prirodzenom prostredí vrstovníkov (poradenská 

činnosť, konzultačná). 

 

Organizačné formy 

Peer aktivisti: klub „Peerko“ v OVPP, semináre, školenia, pobytovo-výcvikové sústredenia, 

„supervízny“ charakter stretnutia. 

Časová dotácia: 

- krátkodobé (účelové) peer programy (dĺžka trvania závisí od trvania preventívneho programu 

po jeho ukončenie: 1 - 2 semestre, niektorí členova pokračujú v ďalšom nasledujúcom 

tematickom výcviku. 

 

Metódy práce 

- interaktívne a zážitkové metódy (modelové, inscenačné), 

- výcvik formou zážitkovej pedagogiky (napr. na  „Väzenie“), 

- semináre, prednášky, e-learning, 

- skupinovo - kooperatívne činnosti, 
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- VIT (videotréning), 

- supervízne sedenia. 

 

Prostriedky 

- Hmotné: video technika, kamera, fotodokumentácia, webstránka, knihy, interaktívne 

učebnice, testy, metodické príručky, sprievodcovia pre peeráka, kancelársky materiál, 

portfóliá (práce, úvahy, testy peer dobrovoľníkov), flipchart tabuľa, tabuľa pokrokov, vlastná 

klubová miestnosť. 

- Ostatné: obsah a štruktúra preventívnych programov, vyššie spomenuté princípy, metódy 

a formy skupinovej práce, hry a zábava (oslavy, výročia, významné dni...). 

 

Priebeh prípravy: 

PEER AKTIVISTI 

1. Propagácia - počas realizácie preventívnych programov lektormi. 

2. Výber  - dobrovoľnosť, rovnosť šancí. 

3. Systematická priebežná edukácia v ZÚ „Peerku“, 

4. Systematické vzdelávanie (mimo klubu: e-learning - prostredníctvom internetu, emailov, 

chatu). 

5. Absolvovanie pobytového sústredenia (eduakčno-zážitkovou formou, metodické zameranie – 

ako viesť peer program, zahrňuje skúšky alebo formy „iniciácií“ ako podmienku pre získanie 

certifikátu -  povolenia participovať na peer programe). 

6. Participácia na peer programe (peer lerning, mediácia)  a pôsobenie v rovesníckom prostredí 

(peer tútoring, poradenstvo). 

7. „Supervízne“ stretnutia (počas trvania peer programov). 
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1. Peer program 
(vrstovníci,  

žiaci, študenti) 

Peer proces  

                                                             2. Peer aktivisti 

 

 

 

 

                                                                    

 

3. Lektor 

 

Obsah stretnutí 

- určuje lektor, oboznámi s obsahom ostatných peer aktivistov a oni modifikujú priebeh stretnutí. 

Je determinovaný obsahovým zameraním preventívneho programu, v ktorom majú ambície 

dobrovoľníci následne participovať (najčastejšie v štyroch špecifických oblastiach – násilie 

a predsudky, partnerstvo a sexualita, závislosti, profesijná orientácia a enviromentalistika). 

 

Takto koncipovaný peer klub viedla autorka v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie v Myjave. Predpokladáme, že tento typ práce s peer členmi je nastavený dosť 

vysokoprahovo a neosvedčí sa v zariadeniach nízkoprahového zariadenia.  

I keď zo skúseností autorky z práce v občianskom združení, v ktorom pracovala s dobrovoľníkmi 

vysokoškolákmi, sa potvrdilo, že sa dá pripravovať členov peer klubu i na participáciu v peer 

programoch v zariadení nízkoprahového charakteru, ktorý predstavoval Klub nezákov – peer 

dobrovoľníkov stretávajúcich sa v čase ich voľna na ZŠ Limbova v TT. Projekt tvorili a prebiehal 

nasledovne: 

Lektori: 1 interný lektor – sociálny pedagóg (odborná činnosť nepredstavuje hlavné 

zamestnanie), 5 externí lektori – 2 streetworkeri OZ STORM v Trnave, 1 člen zásahovej 

protidrogovej jednotky ministerstva vnútra, 1 obchodný predajca prírodných drog, 1 liečební 

pedagóg OZ Otvorené srdce v Trnave. 

Dobrovoľníci: študenti študijného programu Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo v Trnave 

(3. roč. bakalárskeho stupňa a 1. roč. magisterského stupňa). Ich ďalší výcvik a neformálne 

vzdelávanie vychádzal z predpokladu, že študenti ovládajú základné poznatky a špecifiká v práci 
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s deťmi  a mládežou v ich voľnom čase a v oblasti prevencie. Hlbšie vedomosti a zručnosti 

získavali vo výcviku preto najmä z oblasti prevencie nelátkových závislostí a metodickej 

prípravy preventívne programu, ktoré má korešpondovať s poslaním občianskeho združenia. 

 

Odborný výcvik: 25 hodín systematického neformálneho vzdelávania formou prednášok 

a workshopov, 25 výcvikových hodín zážitkového pobytového sústredenia. Bálintove pracovné 

skupiny počas realizácie primárnej prevencie v teréne v školských a výchovno-vzdelávacích 

zariadeniach.   

 

Ponuka služieb: na základe pripravenosti dobrovoľníkov v rámci tohto projektu poskytovalo OZ 

NEZA nasledujúce služby. Tie zverejnilo na stránke občianskeho združenia, free webovej stránke 

peer klubu dobrovoľníkov NEZA a prostredníctvom emailov do siete všetkých školských 

a výchovno-vzdelávacích zariadení v meste Trnava. 

 

Pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ: 

a) jednorazové (1-2 hodinové stretnutia) najčastejšie na hodinách Občianskej výchovy, 

etickej výchovy, a pod., 

b) jednodňové stretnutie (4–6 hodín) počas voľných dní – medzinárodné/svetové významné 

dni: dni zdravia  apod., 

c) pravidelné stretnutia (1–2 hodinové/týždeň) pravidelné stretnutia na vyučovaní, ktoré sú 

z hľadiska výskumov efektivity najviac úspešné), 

d) pravidelné stretnutia v školskom klube detí (1,5 hodinové stretnutia/1–2 týždne) vždy 

s tými istými dobrovoľníkmi. 

 

Pre stredoškolskú mládež: 

a) jednorazové (1-2 hodinové stretnutia) najčastejšie na hodinách Náuky o spoločnosti, 

Etickej výchovy a pod., 

b) jednodňové stretnutie (4–6 hodín) počas voľných dní – medzinárodné/svetové významné 

dni: dni zdravia  apod., 

c) pravidelné stretnutia na vyučovaní (1–2 hodinové/týždeň), ktoré sú z hľadiska efektivity 

najviac úspešné), 
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d) pravidelné stretnutia v školskom internáte (1,5 hodinové stretnutia/1–2 týždne) vždy 

s tým istým dobrovoľníkom. 

 

Podmienky poskytovania služieb: 

a) Preventívne aktivity prebiehajú podľa dohodnutého termínového kalendára. Zmeny 

možno nahlásiť max. týždeň vopred (odporúča sa poveriť touto činnosťou koordinátora 

prevencie sociálnopatologických javov na škole/internáte). 

b) Na vyučovaní uprednostňujeme neprítomnosť/neúčasť pedagóga. 

c) V prípade nespolupráce/zámerného narúšania priebehu aktivity jednotlivcom je možné 

žiaka z triedy počas vyučovania preradiť do inej triedy paralelného ročníka. 

d) Preventívnu aktivitu realizuje dobrovoľník s osvedčením o absolvovaní výcvikovej 

prípravy. 

e) Dobrovoľník sa svoju dobrovoľnícku činnosť nepoberá žiaden finančný dar. 

 

Dopady projektu z hľadiska študentov sociálnej pedagogiky: 

Neformálne vzdelávanie absolvovalo 18 vysokoškolských dobrovoľníkov prostredníctvom 

založenia peer NEZA klubu. 

14 dobrovoľníkov realizovalo preventívnu činnosť v terénne. Spolu zrealizovali za obdobie ¼ 

školského roka  apríl – jún): 

- 8 vyučovacích hodín preventívnych aktivít typu B na hodinách etickej výchovy v ZŠ. 

- 20 hodín preventívnej činnosti typu D v školskom klube detí. 

- 15 jednorazových preventívnych aktivít typu A na stredných školách. 

- 16 vyučovacích hodín preventívnych aktivít typu C na hodinách etickej výchovy v SŠ. 

Dobrovoľníci zároveň realizovali tútorskú prax v úlohe vedúci praxovej skupiny pre študentov 1. 

roč. magisterského stupňa študijného programu Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, ktorej 

cieľom bolo spoznať a participovať na chode občianskeho združenia preventívneho charakteru. 

Praxujúci študenti boli spolužiakmi piatych dobrovoľníkov. 

 

Text príspevku na predchádzajúcich stranách slúži pre inšpiráciu ako využiť peer metódy, formy 

a princípy v záujmových centier a nízkoprahových zariadení voľnočasového charakteru.  
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KOMUNÁLNA OCHRANA DETÍ- PERSPEKTÍVY A NÁSTROJE  

 
 

Miroslava Kolajová 

 

 

Contribution represents municipal protection of children. Based on the need for knowledge 

of the essential facts relating to children, as is the realm of the law, legislation, policy, social 

work, scientific methods and theories, professionalism, etc. Points to the importance of civil 

society the sense of cooperation, communication, the balance of costs and benefits of actors 

municipal social protection of children. We introduce the protection of children as the area of 

activity children, parents, families, citizens, businessmen, representatives of municipalities, etc. 

The effectiveness of any services is dependent on many of the facts. The aim of municipality 

should be to create villages and cities friendly to children, families of the civil society and 

businesses. 

 

Príspevok predstavuje komunálnu ochranu detí. Vychádza z nutnosti poznania základných 

skutočností týkajúcich sa detí ako je oblasť práva, legislatívy, politiky, sociálnej práce, 

vedeckých metód a teórií, profesionality apod. Poukazuje na dôležitosť občianskej spoločnosti, 

význam kooperácie, komunikácie, vyváženosť nákladov a výnosov aktérov komunálnej 

sociálnoprávnej ochrany detí. Predstavujeme ochranu detí ako oblasť činnosti tak detí, rodičov, 

rodín, občanov, podnikateľov, predstaviteľov obcí apod. Efektívnosť akejkoľvek služby, konania 

je závislá od mnohých skutočností, cieľom obcí a miest by malo byť vytvárať obce a mestá 

priateľské k deťom, k rodinám k občianskej spoločnosti a podnikateľom.    

 

Historicky najstaršou úlohou kohokoľvek (štátu, obce, občana, rodiča apod.) bola ochrana 

alebo prevencia nežiadúcich javov. Mnohí poukazujú (Donelot, Esteben, 1994) na to, že čoraz 

viac problémov je možné riešiť len „lokálne“ medzi zúčastnenými stranami, ktoré sa snažia 

o vzájomne prijateľné pohľady na problémy a možnosti ich riešenia.  

Častým problém spoločnosti a jej jednotlivých systémov (tj. napr. obcí, miest, škôl, centier 

voľného času, mimovládnych organizácií apod.) je, že služby, ktoré poskytujú nekorešpondujú 
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s potrebami klientov (občanov), sú fragmentované a navzájom na seba nenadväzujú, v niektorých 

oblastiach nie sú zapájaní dobrovoľníci a dokonca ani blízke osoby klientov a častým je 

i problém zodpovednosti. Veľkým mínusom pre nás je aj to, že preceňujeme tradičné služby 

a podceňujeme zdroje komunity, spoločenstva v ktorom (v našom prípade deti) žijú. Obec, 

komunita, susedstvá by mali byť zdrojom a nie prekážkou.  

Faktom je aj to, že deti a mládež sa vo svojom voľnom čase (ale nielen v tomto čase) 

pohybujú mimo výchovného vplyvu školy, rodiny, samosprávnych orgánov, organizácií, ktoré im 

poskytujú služby (alebo majú takýto cieľ a úmysel) a uprednostňujú neorganizované aktivity pred 

tými organizovanými. Môžeme predpokladať, že je to ich reakcia na skutočnosť, kde primárnym 

subjektom dnešného trhu je osamelý jedinec, ktorému nebránia v činnosti partnerské, manželské 

alebo rodičovské vzťahy. Čiže naplno realizovaná spoločnosť je spoločnosť bez detí, pretože 

dieťa je chápané a pociťované ako element brzdiaci individualizáciu. (Možný, 2006) Dumont 

(1995) zdôrazňuje, že dieťa sa často stáva otravou, parazitom, niekým kto bráni dospelému 

(rodičovi) žiť život, narúša ho a núti začleniť doň zmysel trvania, tj. denne myslieť na jeho 

výchovu, vzdelanie, aby bolo schopné sa osamostatniť keď bude veľké. No takéto videnie 

a vnímanie dieťaťa nie je charakteristické len pre dnešné obdobie. V oveľa horšej situácii boli 

deti v minulosti, veď napr. Sv. Augustín (Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave, 2007) 

považoval deti za symbol zla, za nedokonalé a nevypočítateľné stvorenia, nesúce bremeno 

prvotného hriechu. Vychádzajúc tak z tohto presvedčenia, schvaľoval všetky podoby telesných 

trestov detí, ktoré mali za cieľ napraviť to, čo bolo v deťoch zlé a hriešne. Skutočnosťou je však 

to, že dieťa je dnes chápané ako problém – problém pre školu, rodinu a rodičov, poradne, 

verejnosť, zdravotníctvo, obce a mestá, výskumné ústavy a inštitúcie, zákonodarstvo, súdy a aj 

pre samé seba. (Helus, 2009) A ako každý iný problém objavujúci sa v spoločnosti aj tento je 

nutné riešiť. Deti napr. podľa Macháčka (2002) vnímame súčastne ako najviac ohrozenú skupinu, 

ale aj ako pre spoločnosť nebezpečnú skupinu, ktorá najrýchlejšie podlieha vplyvom otvorenej 

spoločnosti (napr. intolerancii, rasovým predsudkom, drogovým závislostiam, delikvencii apod.). 

Často sa stretávame s tvrdeniami a výrokmi: deti a mladých nič nezaujíma, neprejavujú 

záujem o veci verejné, ich angažovanosť je nízka, nepostačujúca apod. Mnohé potvrdzujú aj 

výskumy. Otázkou je však aký priestor je vytvorený k tomu, aby sa „zaujímali“. Vytvára im 

rodina, škola, obec, mimovládne organizácie, podnikateľské subjekty, štát a ostatné organizácie 

a inštitúcie spoločnosti „partnerský priestor“: 
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� na aktívne sa vyjadrovanie, prejavenie iniciatívy, kladenie otázok, prichádzanie 

s vlastnými nápadmi, na čerpanie vnútorných zdrojov a spoluvytváraní životného priestoru, 

� ktorý aktivizuje ich vývoj, potenciál, tvorivosť, 

� kde sa stretávajú s osobnosťami, ktoré ich chápu, ktoré by si mohli vážiť, sú pre ne 

prirodzené autority a vzory, 

� kde by mohli na jednej strane žiť svoje detstvo a na druhej súčasne prekonávali 

svoje nízke vývojové štádia novými štádiami a postupne si ujasňovali budúcnosť ako 

horizont možností, pre ktorú je nutné niečo urobiť, niekým sa stať, o niekoho sa opierať 

a súčasne byť aj sám oporou. (Helus, 2009) 

Ak chceme hovoriť o efektívnej ochrane detí na komunálnej úrovni, aj z ekonomického 

hľadiska, musia všetci aktéri obcí a miest, fyzické ako aj právnické osoby mať isté priority: 

� ústredný a skutočný záujem o životy detí, 

� podpora odolnosti a silných stránok tak detí, rodín a komunít, 

� vedomé integrovanie Dohovoru o právach dieťaťa do života občanov, 

� aktívna účasť detí na ich vlastnej ochrane, 

� vyvíjať a používať politiku ochrany detí všetkými zainteresovanými partnermi, 

� viacodvetvový a interdisciplinárny prístup orientovaný na dieťa ako celok, 

� rovnováha medzi starostlivosťou, prevenciou a advokáciou. (OAK Foundation, 

2010) 

Ochrana neznamená zbavenie sa zodpovednosti, ale podporu nezávislosti a práva na 

sebaurčenie prostredníctvom foriem intervencie. Sociálna ochrana predstavuje komplex 

preventívnych aktivít, ktoré chránia pred vznikom sociálnych udalostí. Podľa UNICEF Child 

Protection Strategy (2008) úspešná ochrana detí začína práve prevenciou. Aby bolo možné 

zabezpečiť deťom úplnú ochranu, musí sa im garantovať právna istota. (Milfait, 2008)  

Cieľom komunálnej politiky by malo byť vytvorenie bezpečného prostredia, kde žijú deti bez 

násilia, vykorisťovania, zbytočného odlúčenia od rodiny, kde sú dodržiavané zákony, kde jej 

služby, správanie a postupy minimalizujú zraniteľnosť detí a súčasne posilňujú ich vlastnú 

odolnosť. Bezpečné prostredie podporuje rozvoj, pokrok, zlepšuje zdravie, vzdelanie detí, ako aj 

ich kapacity byť rodičmi, občanmi a produktívnymi členmi spoločnosti. (UNICEF Child 

Protection Strategy, 2008) Na jednej strane hovoríme o formálnych prejavoch sociálnoprávnej 

ochrane detí a na druhej strane musíme zdôrazňovať tak samotným deťom, ako aj ich rodičom, 
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susedom, občanom, podnikateľským subjektom apod. práve neformálne prejavy sociálnoprávnej 

ochrany detí. Ide o prirodzene zakotvené aktivity ako susedská výpomoc, vzájomná kontrola 

plnenia rodičovských povinností v rámci širších príbuzenských vzťahov, bežné, aktívne prejavy 

medziľudskej solidarity v podobe ochrany slabšieho a iné. (Tomeš, 2010) 

Jedným z účinných nástrojov, ktoré možno v rámci komunálnej sociálnoprávnej ochrany detí 

aplikovať sú napr. nízkoprahové programy, ktorých cieľom je:  

� znížiť možné riziká súvisiace so spôsobom života detí a mladých ľudí,  

� umožniť im lepšie sa orientovať v sociálnom prostredí,  

� vytvárať podmienky pre úspešné zvládnutie životných etáp, zmien a situácií,  

� poskytovať im kvalitné služby, 

� odstraňovať sociálne, psychologické, technické bariéry.   

Samotný takýto program je však neúčinný. Musí v sebe spájať metódy (tj. používané 

techniky) a metodológiu (tj. riadenia sa úsudkom, ktorý odôvodňuje voľbu konkrétnych metód). 

V rámci riešení problematiky detí pracujeme s deťmi (tj. používame metódy mikropraxe), 

súčasne zapájame rodiny a skupiny, ktoré sú súčasťou života a existencie detí (tj. uplatňujeme 

metódy mezoroviny) a následne spolupracujeme na komunitnej, komunálnej, regionálnej úrovni 

alebo spoločnosti, tj. využívame nástroje makroroviny. Vo všetkých týchto oblastiach je trvale 

prítomné dieťa, takže nemožno vyčleniť žiaden okruh metód. Toto je jedna z požiadaviek, ktorú 

by mali spĺňať nízkoprahové centrá – tj. metodické konanie.  

Druhou je definovať prístup pracovníkov centier, ktorý budú uplatňovať. Som presvedčená, 

že u nich možno identifikovať altruistický, vedeckoracionalizačný alebo podľa mňa (a mnohých 

autorov) najvodnejší prístup orientovaný na každodenný život. Alebo možno zaradiť pracovníkov 

týchto centier medzi praktikov, technických expertov alebo reflektujúcich odborníkov (táto 

skupina je považovaná za najlepší typ vykonávateľov profesionálnej sociálnej práce -  nakoľko 

všetky ciele, ktoré si nízkoprahové centrá kladú sú požiadavkami kladenými na sociálnu prácu). 

Podstatou je profesionalita, ak má skupina, obec, mesto, dieťa, rodina apod. požiadavku, tak 

našim cieľom je poskytnúť im profesionálne služby. Pričom odmietame akékoľvek zneužitie 

moci, zdôrazňovanie nadradenosti a podriadenosti účastníkov apod. Celý proces pomáhania 

vychádza zo základných princípov ľudskosti, humánnosti, dôstojnosti a spoločenských hodnôt 

(utváranie demokracie a zlepšovanie spoločnosti).  
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Ako sme už vyššie spomenuli za najdôležitejšiu metódu, ktorou možno dosiahnuť ochranu 

detí na komunálnej úrovni je prevencia. Práve ona je originálnou kompetenciou samospráv. 

Mohli by sme predpokladať, že ak by obce a mestá realizovali sociálnu prácu bolo by 

priamoúmerne menej detí ohrozených sociálnopatologickými javmi. A možno by nedochádzalo 

k situáciám, na ktoré poukázal The British Association of Social Workers. Z jej prieskumu na 

ktorom sa zúčastnilo 1 390 sociálnych pracovníkov, 70% opýtaných pripustilo, že neboli schopní 

ochrániť deti z dôvodu nadmerného pracovného zaťaženia. Až 95 % uviedlo, že kľúčové 

rozhodnutia prijali na základe nedostatku informácií. Association of Directors of Children´s 

Services uviedla, že podľa sociálnych pracovníkov sa zvýšil počet detí, u ktorých je podozrenie 

na zanedbávanie alebo zneužívanie o 52 % v priebehu troch rokov. (Hill, 2010) Chýba nám tak 

dostatočný počet profesionálov na rôznych úrovniach a v rôznych oblastiach práce s deťmi a ich 

prirodzeným svetom a súčasne nám chýbajú finančné prostriedky na to, aby sme si ich mohli 

dovoliť. Vymenovať by sme mohli ešte mnoho premenných, ktoré určujú pre a proti pre projekt, 

obsadenie pracovnej pozície, vyčlenenie finančných prostriedkov apod., ktoré sa týkajú ochrany 

detí.  

Častým problémom alebo otázkou (týkajúci sa komunikácie) je: ako dostať daný problém, 

ktorý trápi obyvateľov do povedomia kompetentných predstaviteľov obcí a miest? Odpoveď 

možno nájsť v analýze politickej agendy. Výsledkom komunálnej politiky by mala byť voľba 

najvodnejších variantov s pozitívnymi dopadmi na riešenú situáciu. Skutočnosťou je však to, že 

verejná politika je vykonávaná v obmedzenom čase, s obmedzenými vstupmi (tj. ľudské, 

finančné, informačné) a s obmedzenými vedomosťami či informáciami. (Staroňová, Sičáková-

Beblavá, 2006). Prirodzenou a logickou otázkou je: ako odstrániť tieto obmedzenia?  

Sink (2008) poukazuje na skutočnosť, že obce a mestá nepovažujú za svoj hlavný záujem 

starostlivosť a ešte viac ochranu detí. V oblasti ochrany detí, v jej kvalite a úrovni sú pomerne 

veľké rozdiely, čiže čo obec, mesto, región predstavuje rozdielnu a nerovnomernú úroveň 

ochrany. Pričom cieľom komunálnej ochrany detí nie je v žiadnom prípade výsostné angažovanie 

sa len obcí a miest, ale kooperujúce konanie a správanie sa všetkých subjektov, tj. detí, rodičov, 

občanov, podnikateľov, mimovládnych organizácií apod. 

Predpokladajme, že mestá, obce a všetci členovia spoločnosti chcú dosahovať benefity, ktoré 

budú prevyšovať náklady. Práve toto možno dosiahnuť jednoduchým spôsobom a to 

kooperáciou, ktorá je súčasne odpoveďou na vyššie položenú otázku. Jej prostredníctvom je 
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väčšia pravdepodobnosť, že bude dosiahnutý spoločný cieľ, tj. prinesie všetkým zúčastneným čo 

najväčší spoločný zisk. Cieľom tak musí byť zapájanie všetkých, či už fyzické alebo právnické 

osoby, do aktivít, do života občianskej spoločnosti. Tu je však potrebné mať na vedomí, že musí 

ísť o vyrovnanú spoluprácu, vzťah. Len vtedy bude úspešná kooperácia ak bude pozitívna 

bilancia tak v rovine vnútornej rovnováhy (subjektívne bilancovanie „výdavkov“ a „ziskov“) ako 

aj vonkajšej rovnováhy (bilancovanie poskytovania a prijímania). Musí ísť o spravodlivý vzťah 

medzi občanom – občanom, občanom – obcou/mestom, obcou/mestom – podnikateľským 

subjektom a pod. Ideálnym stavom nielen v ochrane detí je win – win (výhoda – výhoda) na 

všetkých stranách. 

Dôležitým determinantom či už ochrany, kooperácie, úspešnosti sú informácie, obojstranný 

tok informácií. Našim cieľom (tj. nízkoprahových centier, organizácií, obcí, miest apod.) je alebo 

by malo byť: informovať, presvedčiť, apelovať, vysvetliť, vzdelať, zvýšiť povedomie, získať 

apod. niečo čo sa týka ochrany detí. Všetky tieto slová sa týkajú jedného nástroja a to – 

komunikácie. Môžeme hovoriť o komunikačných nástrojoch, ktoré môže obec/mesto využiť 

v oblasti ochrany detí ako napr. mediálna, tlačová, audiovizuálna, online, priestorová (pútače, 

navádzače, orientačné systémy, banery apod.) komunikácia, organizovanie podujatí alebo 

prezentačné predmety. 

Možno sa pýtať ako hodnotia obyvatelia, podnikatelia, mimovládne organizácie úroveň 

poskytovaných informácií obcami/mestami v oblasti ochrany detí. Tu možno hovoriť 

o informáciách týkajúcich sa práv a povinností obcí a miest v oblasti ochrany detí vyplývajúce 

z verejného alebo súkromného práva. V oblasti verejného práva je to štátne právo, s ktorým 

musia byť v súlade všetky ostatné normy. Reprezentuje ho Ústava Slovenskej republiky, ktorá 

zabraňuje chaosu a anarchii, všetci sú ňou viazaní a platí pre všetky konfliktné situácie. (Posluch, 

Cibulka, 2006) Ďalším dôležitým právnym odvetvím, ktoré determinuje komunálnu ochranu detí 

je právo správne. Sem konkrétne zaraďujeme zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje pôsobnosť obce 

v školstve. Okrem zriaďovania, vytvárania podmienok a iných činností, vykonáva obec/mesto 

štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozenia výchovy a vzdelávania maloletých alebo 

zanedbávanie starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka. Súčasne sa riadi zákonom č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Dôležitou právnou normou, ktorou sa 

riadi obec pri ochrane detí je zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých 
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oblastiach a ochrana pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(antidiskriminačný zákon). Obrovským problémom a súčasne stratovou záležitosťou (pretože 

ekonomické hľadisko nie je nepodstatné) je zaraďovanie detí Rómov do špeciálneho vzdelávania, 

nakoľko ďalšie vzdelávanie a následne zamestnanie takýchto detí je nesmierne ťažké. (Friedman 

et. al., 2009) Deti sú v školách vystavené týmto formám diskriminácie, tj. je porušované ich 

právo nebyť diskriminované: 

� zaraďovanie do špeciálnej školy alebo triedy s nedostatočným alebo nepodloženým 

vysvetlením o zaradení dieťaťa odbornou komisiou, či zaradenie bez súhlasu rodiča, 

� nedostatočná úroveň vzdelávania v špeciálnych triedach – pričom deti majú mať 

zabezpečené bezpečné, zdravé prostredie, učebné pomôcky zodpovedajúce ich postihnutiu 

a učiteľov, ktorí majú potrebné vzdelanie, 

� zaraďovanie detí do tried podľa kritéria (pôvodu, národnosti, farby pleti, bydliska apod.) – 

výučba v technicky, bezpečnostne a hygienicky nevyhovujúcich podmienkach, rozdielne 

stravovacie podmienky (napr. rómske deti nedostávajú teplé jedlo apod.), 

� nepožičiavanie školských učebníc domov,  

� odmietnutie prijatia dieťaťa do materskej školy, odmietnutie zápisu dieťaťa do základnej 

školy, slovné a fyzické útoky učiteľov.  (Alexander, Hodál, 2004) 

Vo všetkých týchto prípadoch by mala podľa zákona zakročiť aj obec či mesto.  

Rovnako do sústavy správneho práva patrí a k problematike ochrany detí sa vzťahuje zákon 

č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z.z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Súčasne môžeme hovoriť o úlohe a postavení trestného práva, či práva sociálneho zabezpečenia, 

ktoré má za úlohu (okrem iného) odstraňovať a zmierňovať následky sociálnych udalostí, 

v ktorých sa môže dieťa alebo dospelý člen spoločnosti ocitnúť. Mnohým je určite známi zákon, 

ktorý spadá tak do práva sociálneho zabezpečenia ako aj do rodinného práva tj. č. 305/2005 Z.z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje 

pôsobnosť obce/mesta v ochrane detí. Do odvetvia práva sociálneho zabezpečenia spadá aj zákon 

č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.  

Toto bol aspoň stručný výňatok právnych noriem týkajúcich sa práva verejného. Do oblasti 

súkromného práva je zaradené občianske právo, ktoré reguluje veľmi širokú škálu 
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spoločenských vzťahov, poskytuje všeobecné princípy aj pre iné právne odvetvia, ktoré 

ovplyvňujú život detí a ich rodičov. Úlohou orgánov miestnej samosprávy je dbať o to, aby 

nedochádzalo k ohrozovaniu a porušovaniu práv v občianskoprávnych vzťahov a aby sa prípadné 

rozpory medzi účastníkmi odstránili predovšetkým ich dohodou. Súčasne ak došlo k zrejmému 

zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec tak môže predbežne zásah 

zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav (čím nie je dotknuté právo domáhať sa 

ochrany na súde) apod. (§ 5, Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)  

Pre dieťa a jeho ochranu je dôležité aj pracovné právo, ktoré podľa zákonníka práce zakazuje 

prácu detí do pätnástich rokov alebo detí starších ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej 

dochádzky (môžu vykonávať len ľahšie práce). Do oblasti pracovného práva a súčasne ochrany 

detí na úrovní obcí a miest je možné zaradiť aj možnosť samospráv vypracovať etický kódex 

pracovníkov samospráv a volených predstaviteľov, kde jeho porušenie by bolo hodnotené ako 

závažné porušenie pracovnej disciplíny. Ďalším dôležitým právnym odvetvím je rodinné právo, 

reprezentované zákonom č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Obec tak vstupuje do vzťahov týkajúcich sa vzniku manželstva, ale aj do pozície majetkového 

opatrovníka a poručníka dieťaťa. Obec môže na podnet súdu sledovať dodržiavanie výchovného 

opatrenia, vykonávať dohľad nad výchovou dieťaťa apod.  

Od výkonu sociálnoprávnej ochrany detí, nech ju realizuje ktokoľvek, nemožno oddeliť 

právo. Rovnako to potvrdzuje UNICEF v „Child Protection Strategy“ (2008), ktorá zdôrazňuje, 

že systém ochrany detí zahŕňa súbor zákonov, politík, predpisov a služieb potrebných vo 

všetkých sociálnych oblastiach. I napriek množstvu medzinárodných dokumentov, legislatívnych 

noriem nebude ochrana detí účinná a dostatočná. A súčasne problémy obcí a miest nevyriešime 

len tým, že vykonáme vhodnú normotívnoprávnu úpravu. Potvrdzuje to aj Sink (2008), podľa 

ktorého legislatíva sama o sebe nie je zvyčajne dostatočná v ochrane detí. Musíme byť preto 

ochotný zmeniť naše postoje a hodnoty..  

Možno hovoriť o spoločenských a profesionálnych požiadavkách kladených na obce a mestá. 

Cieľom nás všetkých by malo byť vytvárať obce/mestá priateľské k deťom, k rodinám, 

k občianskej spoločnosti, ale aj k podnikateľom. Každý z týchto aktérov má veľký potenciál 

a zdroje, ktoré môže komúna využiť pre zlepšenie svojej kvality života. Rozhodujúce je však 

profesionálne konanie, správanie, manažment – tj. požiadavka profesionálne zastrešiť 

spoločenský (sociálny) život v obci/meste.  
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Ak hľadáme správnu cestu, pravdu mali by sme sa držať Masarykovho realizmu, tj. súladu 

intuície a rozumu.  
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SOCIÁLNI PRACOVNÍCI NÍZKOPRAHOVÝCH ZARIADENÍ 
PRACUJÚCI S DEŤMI NA ULICI  
 
 

Vladimíra Antolová, Jozef Rusnák 

 

 

Anotation  

The issue of children on the street concerns every country in the world, including Slovakia. 

These children, who spend most of the day on the street doing unorganized activities, are 

vulnerable to different pathological situations (alcohol, drugs, prostitution, crime). Low- 

threshold facilities and field social workers may act as an effective tool for eliminating sociol-

pathological phenomena related to the life of these children . 

This arcticle presents partial findings from a survey. The first part of the article is focused 

on the definition of the target group, followed by searching  of the children on the street of field 

workers and the last part presents the forms preventing of socio- pathological phenomena. 

 

Úvod 

Problematika  ohrozených detí je jednou z najpálčivejších tém, ktoré rezonujú pri riešení 

sociálnych problémov takmer všetkých štátov sveta. Problémom je jednak vyhľadávanie, 

identifikácia a monitoring týchto detí a následne ponuka starostlivosti s služieb, ktoré tieto deti 

príjmu a súčasne sa zlepší ich životná úroveň.  

V súčasnosti sa zväčšuje  najmä počet detí, ktoré trávia kratší alebo dlhší čas svojho života na 

ulici, pričom nemusia byť siroty. Neorganizovaný čas, ktorý trávia na ulici bez dozoru, môže byť 

zázemím pre sociálnopatologické správanie sa týchto detí.   Práve tu sa ukazuje opodstatnenosť 

úlohy terénnej sociálnej práce s deťmi  na ulici. Nemáme tým na mysli všetky deti, ktoré trávia 

určitú časť dňa bez dozoru. To je pravdepodobne bežné pre väčšinu detí a mládeže. Rizikové toto 

správanie začína byť v situáciách, keď čas bez dozoru významne prevyšuje nad časom stráveným 

v škole, s rodičmi, v organizovaných voľnočasových aktivitách.  

Jednou z možností ako presunúť čas, ktorí trávia deti na ulici do zastrešeného priestoru, ktorého 

pracovníci by v prípade potreby poskytovali pomoc klientom je zriadenie nízkoprahového 

zariadenia. Základná definícia nízkoprahových programov podľa Šandora vychádza z pôvodného 
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znenia, tak ako ho definoval Herzog a Klíma: „Nízkoprahové programy pre deti a mládež 

predstavujú komplex stacionárne alebo terénne poskytovaných služieb, ktoré sú pre klienta ľahko 

dostupné (v čo najviac prirodzenom prostredí) a nekladú na neho vysoké požiadavky (finančné, 

psychologické, časové, fyzické, technické...) ako predpoklad ich poskytnutia. Ich cieľom je 

vytvárať podmienky pre nadviazanie kontaktu a konkrétnu prácu s jednotlivcami (a sociálnymi 

skupinami), ktorí sa vyhýbajú štandardnej inštitucionálnej pomoci alebo ju aktívne 

nevyhľadávajú, a u ktorých je dôvodný predpoklad potrebnosti a účelnosti takejto pomoci“ 

(Šandor, 2005, s. 13). 

 

Metodológia 

Čiastkovými cieľmi nášho prieskumu bolo zistiť ako organizácie a občianske združenia na 

Slovensku pracujúce s deťmi na ulici označujú svoju cieľovú skupinu, akou formou a do akej 

miery sa vykonáva depistáž a následne aké programy a aktivity sú realizované v rámci prevencie. 

Prieskum bol realizovaný v roku 2010.  

V prieskume bolo oslovených 10 nízkoprahových zariadení a organizácií, ktoré pracujú 

s ohrozenými deťmi.  Boli to organizácie Mix klub, Nízkoprahový klub – Spoločenské centrum 

3Pé, Patkaň klub, YMCA MZ Nitra, Ichtyz, Integra, Kaspian, Unicef, Ulita, Mládež ulice. 

Z týchto organizácií boli následne vyselektované 4 organizácie Bratislavského kraja, pričom 

hlavným kritériom výberu bolo vykonávanie terénnej sociálnej práce s deťmi na ulici, resp. 

deťmi  ulice. Boli to: občianske združenia Kaspian, Mládež ulice, Ulita a organizácia UNICEF.  

Pre naplnenie cieľa prieskumu sme sa rozhodli pre kvalitatívny výskum formou štrukturovaného 

rozhovoru, ktorý obsahoval 22 otázok. Rozhovor bol realizovaný osobne, príp. prostredníctvom 

telekomunikačných prostriedkov.   

 

Diskusia 

1. Na začiatku našej analýzy považujeme za dôležité terminologické ukotvenie, pretože 

označenie  cieľovej skupiny nie je jednotné.  

Práve z tohto dôvodu sme sa otázku, ktorou sme chceli zistiť akým  termínom organizácie  

označujú svoju cieľovú skupinu, resp. ako vymedzujú cieľovú skupinu spýtali všetkých 10 

organizácií. 

Najčastejším označeniami cieľovej skupiny boli: 
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Deti na ulici – k tomuto označeniu sa priklonili 4 organizácie 

Neorganizované deti a mládež – s týmto označením sa stotožnilo 5 organizácií.  

Sídlisková mládež – tento termín bol typický pre 2 organizácie 

Medzi ďalšie označenia patrili: deti, ktoré trávia svoj voľný čas na ulici, deti a mládež 

v náročných situáciách, deti a mládež v hraničných situáciách, ohrozené deti a mládež, deti bez 

dozoru. Väčšina organizácií používa viacero označení. Jeden pracovník sa vyjadril, že nemajú 

jednoznačné definovanie cieľovej skupiny a deti označujú skôr podľa aktivity, ktorej sa venujú. 

Je to napríklad práca so „skejtermi“, s „graffiťákmi“ a pod., čiže môžme povedať, že sa jedná 

o mládež z alternatívnych skupín. 

Rehounková (2005), ktorá realizovala kvalitatívny výskum s pracovníkmi nízkoprahových 

zariadení, uvádza označenie cieľovej skupiny pracovníkmi: 

„ skupina mladých, ktorí nevedia, čo so svojim voľným časom  a trávia ho bezcieľnym 

potulovaním po ulici, posedávaním na námestí alebo v parku, či v bare.“ 

„ ľudia, ktorí sa nezúčastňujú vo svojom voľnom čase nejakej sústavnej činnosti, väčšinou majú 

nejaký záujem, napríklad ich baví nejaký šport, alebo break dance, ale nie sú moc schopní 

pravidelne v určitú hodinu niekam dochádzať, kde sa na nich kričí a niečo po nich chce.“ 

Myslíme si, že práve táto charakteristika asi najlepšie vystihuje deti a mládež, s ktorými sa 

stretávajú pracovníci nízkoprahových zariadení.  

 

Levická (2008, s.72) uvádza, že termín neorganizovaná mládež sa začal používať v 80. rokoch 

20. storočia, pričom od začiatku dochádza k zamieňaniu pojmu  neorganizovaná mládež a deti 

ulice. Neorganizovanou mládežou sa v tom čase chápala mládež vo veku od 15 – 17 rokov, ktorá 

trávila prevažnú časť svojho času na uliciach. Neskôr sa tento termín začal používať aj pre 

mladšie deti. Pre túto vekovú kategóriu je typické zdržiavanie sa na ulici, ale spôsob trávenia 

času nie je úplne zhodný so staršou skupinou. Oddeliť túto skupinu môžeme aj tým, že často 

nemá ukončené základné vzdelanie. Na odlíšenie sa začal používať termín zabudnutá mládež 

(vek 12 – 16 rokov). Okrem tohto pomenovania sa v Nemecku používalo spojenie deti 

v medzere (Lűckenkinder), ktoré označovalo deti vo veku 9 - 14 rokov (Hofbauer,  2004). Ako 

ďalej uvádza Levická (2008, s.74) spoločným znakom týchto skupín detí  a mládeže je nízka 

miera účasti vo výchovných a vzdelávacích inštitúciách (vrátane školy a centier voľného času).  
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Ďalšim označením, s ktorým sme sa stretli v literatúre sú deti a mladí ľudia, ktorí prežívajú 

nepriaznivé sociálne situácie.  

V týchto situáciách sa  ocitnú „v dôsledku konfliktných spoločenských pomerov, záťažových 

životných udalostí, obmedzujúcich podmienok, životného štýlu, krízovej situácie alebo z iných 

závažných dôvodov. Nie sú schopní sami zabezpečovať a uspokojovať svoje životné potreby, a 

nie sú zaistené ani inak“ (Kol.autorov, 2005, s. 39). 

Medzi ďalšie charakteristiky týchto detí patria: 

• Nemôžu alebo sa nechú zapojiť do štandardných voľnočasových aktivít 

• Vyhýbajú sa štandardným formám inštitucionalizovanej pomoci 

• Dávajú prednosť neproduktívnemu tráveniu voľného času 

• Voľný čas trávia prevažne mimo rodiny či inej sociálnej skupiny 

• Praktizujú životný štl, vďaka ktorému sa dostávajú do konfliktov, ktoré ich ohrozujú, 

alebo ohrozujú ich okolie  

• Neprichádzajú s jasnou požiadavkou, alebo ju nevedia, či nechcú definovať (ČAS, 2008, 

s.4). 

 Môžeme povedať, že neorganizované deti a mládež (teda aj deti ulice) charakterizujú tieto 

spoločné znaky:             

 - nezáujem o školu, negatívny vzťah k trvalej práci,                      - 

vytváranie pouličných gangov, životný štýl spojený s netoleranciou či rasizmom,                 - 

odmietanie akceptácie rodičov a učiteľov,                      - 

kontakty s osobami, ktoré páchajú trestnú činnosť,                      - 

experimentovanie v rôznych oblastiach, ako napr. sex (už v 12 rokoch prvé sexuálne   

skúsenosti), látkové (fajčenie, drogy...) a nelátkové (gamblerstvo) závislosti, 

adrenalín (túžba, zážitok) (Levická, 2008, s.75).                          

Autorka ešte dodáva, že neorganizované deti a mládež (pre ktoré je typické, že žijú v domácnosti 

so svojimi rodičmi) majú svoj životný štýl takmer zhodný s deťmi ulice. 

Deti ulice sa všeobecne  vnímajú ako deti, ktoré síce môžu mať rodičov, ale rozhodli sa žiť na 

ulici, či už z dôvodu, že sa rodina nemôže o nich postarať, alebo sú týrané, sú na úteku z rôznych 

dôvodov, nechcú sa vrátiť k svojej rodine, alebo sú to siroty, o ktoré sa nemá kto starať a žijú ako 

bezdomovci na ulici, čo je najčastejšie problémom rozvojových štátov. Podľa definície OSN (In: 
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Mareš a kol., 2003) sú deti ulice bezdomovci nechránení dospelými osobami, žijúci bez 

základných materiálnych a sociálnych potrieb.  

Deti na ulici zvyčajne majú rodinu, prevažnú časť dňa trávia na ulici, unikajú školským 

povinnostiam, rodičovskému dozoru, často neorganizovane trávia svoj voľný čas, avšak večer sa 

vracajú do svojich domovov, späť k svojim rodičom. 

Často môže byť náročné označiť dieťa ako dieťa ulice alebo dieťa na ulici. Ako podotýka Hecht 

(1998, s. 103) dôležité je ako samo dieťa vníma seba vo vzťahu k svojej rodine a k spoločnosti 

ako celku.  Túto skutočnosť je dôležité si uvedomiť pri ponuke pomoci a programov zo strany 

pracovníkov s deťmi. 

 

UNICEF uvádza (In: Horáková a Bareš, 2007), že vo svete žije okolo 100 miliónov detí ulice.   

Na Slovensku chýba oficiálna štatistika, ktorá by poukazovala na počet detí ulice. Domnievame 

sa, aj na základe informácií pracovníkov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

vybraných úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj ÚPSVaR), tiež sociálnych 

pracovníkov nízkoprahových zariadení pracujúcich s deťmi a mládežou, že tento problém nie je 

tak viditeľný v našom štáte. Tento stav je riešený  práve legislatívou. V zákone č. 27/2009 Z.z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (ďalej aj SPO a SK) je uvedené v § 27: „ Ak 

sa ocitne dieťa bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je jeho život, zdravie aleb priaznivý 

psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin vážne ohrozený alebo narušený, orgán SPO a SK 

je povinný bezodkladne podať súdu návrh na vydanie predbežného opatrenia, zabezpečiť 

uspokojenie základných životných potreieb dieťaťa a jeho prijatie do detského domova...“ Tým 

vzniká povinnosť pracovníkom SPO a SK zabezpečiť starostlivosť o týchto maloletých. 

Sporadicky sa môžu vyskytovať prípady detí, ktoré skutočne „žijú na ulici“, avšak väčšinou sa 

jedná o kratšiu epizódu života, zväčša niekoľko týždňov, kým nie sú identifikované príslušným 

orgánom.  

 

2.  Ďalšou oblasťou, ktorá nás zaujímala bolo zistiť, do akej miery sa realizuje depistáž,    

t.j. vyhľadávanie potenciálne ohrozených detí na ulici, v skúmaných organizáciách a občianskych 

združeniach. 
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Najčastejšou metódou terénnej sociálnej práce je streetwork, ktorý Oláh a Schavel (2008, s. 122) 

definujú ako: „metódu sociálnej práce, ktorá sa zaoberá rizikovými skupinami klientov, ktorých 

životný štýl je priamo spojený s pouličným životom“.  

Streetwork charakterizujeme termínmi: vyhľadávacia, sprievodná, mobilná terénna sociálna 

práca, ktorá zahŕňa aktuálnu nízkoprahovú ponuku sociálnej pomoci. Práve vyhľadávanie 

ohrozených jedincov je primárnou fázou, od ktorej sa odvíja následná ponuka služieb. Aktívne sa 

metóda depistáže realizuje len u 2, teda polovice opýtaných respondentov. Zvyšné organizácie 

nevykonávajú, príp. len minimum času venujú vyhľadávaniu ohrozených detí. Tento stav 

vysvetľujú tým, že súčasní klienti zariadenia dokážu osloviť potencionálnych nových klientov a 

tak sa aj ostatné deti dozvedia o ich pomoci. Organizácie sú v oblastiach už známe, majú svoju 

históriu a klienti ich poznajú, práve preto sa pracovníci domnievajú, že ďalšie vyhľadávanie nie 

je nutné. Z rozhovorov sme tiež zistili, že  respondenti najčastejšie hľadajú deti na  sídliskách, v 

podchodoch, na obrubníkoch ulíc, pred obchodmi, garážami,  na ihriskách, pričom problematika 

deti ulice by si vyžadovala o niečo širší záber. Domnievame sa, že depistáž by mala byť stála 

činnosť streetworkerov pôsobiacich v nízkoprahových zariadeniach.   

 

3. Respondentov sme sa pýtali akými formami práce terénni sociálni pracovníci predchádzajú 

sociálno – patologickým javom u detí na ulici, resp. na akej úrovni funguje prevencia 

a poradenstvo v skúmaných organizáciách. 

Práve prevencia by mala patriť medzi základný cieľ  nízkoprahových programov, týka sa 

predchádzania vzniku sociálno-patologických javov ale tiež aj obmedzenie už existujúceho 

negatívneho javu.  

Ako je naznačené v Medzinárodnom manuáli zameranom na metodológiu terénnej sociálnej 

práce na celom svete (2008, s.12), hlavný dôraz by mal byť kladený práve na prevenciu, 

neformálnu osvetu a vyvolanie záujmu klientov o zlepšenie ich sociálneho postavenia.  

 

V oblasti prevencie sa oslovené organizácie najviac zameriavajú na osvetové programy formou 

prednášok na školách, rozhovory s klientmi nízkoprahových zariadení ku konkrétnym 

problémom, komunikáciu s rodičmi, diskusie, kluby a besedy. Pre oblasť prevencie je typické 

uplatňovanie sociálneho a psychologického poradenstva. Medzi ďalšie formy práce, ktoré môžu 

mať preventívny charakter organizácie uviedli rôzne voľnočasové, participatívne a športové 
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aktivity, kurzy, pobyty (víkendové), programy zamerané na prevenciu užívania drog, tabaku 

a alkoholu (napr. Žuvačka za zlomenú cigaretu, Žuvačka pre nefajčiara), tvorba letákov – 

príručiek, diskusie na rôzne témy. 

Neorganizovaná mládež dáva často prednosť neformálnym voľnočasovým aktivitám, ale 

i skupinám spadajúcim pod mládežnícke subkultúry (napr. hooligans, sprejeri...). Práve preto ako 

uvádza Klenovský (2006) by cieľom streetworku malo byť efektívnejšie trávenie voľného času 

mladých (napr. skateparky, verejné športoviská) ako nástroj predchádzania 

sociálnopatologických javov.      

Pri voľnočasových aktivitách vyvstáva otázka, či skutočne organizované trávenie voľného času 

môže prispieť k eliminácii sociálnopatologických javov. Spomenieme výskum, ktorý bol 

realizovaný v lokalite Južného mesta – Praha 1, ktorého cieľom bolo zistiť, či spôsob trávenia 

voľného času ovplyvňuje nežiaduce správanie sa detí a mládeže.  Tento výskum podľa jeho 

autorov „nepotvrdil obecne prijímanú predstavu, že najlepšou prevenciou je aktívne trávenie 

voľného času, najmä v záujmových a športových krúžkoch.“ ( Kol.autorov, 2007). 

Autori výskumu vo svojich záveroch poukázali na to, že „spoločensky nežiaduce správanie detí a  

mládeže je pravdepodobnejšie u respondentov, ktorí trávia viac času behom dňa bez dozoru 

dospelej osoby. Ďalej sa preukázala vyššia pravdepodobnosť spoločensky nežiaduceho správania 

u respondentov, ktorí navštevujú záujmové krúžky.“ Týmto zistením autori konštatujú, že 

výstavba detských športových ihrísk dokáže poskytnúť priestor na trávenie voľného času len na 

určitú dobu, nedokáže zabezpečiť, že táto skutočnosť prispeje k prevencii nežiaducich javov. Čo 

je ale nutné povedať na margo uskutočneného výskumu, autori len veľmi povrchne dotazovali 

respondentov k vyjadreniu sa k otázke či napríklad konzumovali v tomto roku alkohol, fajčili, 

kradli a pod. Nepýtali sa koľkokrát. Je možné, že by respondenti, ktorí trávia svoj voľný čas 

a väčšinu dňa prevažne neorganizovane, nevenujú sa pravidelne niektorému legálnemu záujmu 

(krúžku), nie sú pod dohľadom dospelého, vykazovali častejšie prvky rizikového správania ako 

ostatní.  

Ak deti a mládež trávia prevažnú časť svojho voľného času v neorganizovanej činnosti na ulici, 

je prirodzené, že ich ohrozujú rôzne negatívne javy (drogy, alkohol, kriminalita). Práve preto by 

sa mal terénny sociálny pracovník pri práci s touto skupinou zamerať na tieto problémy: 

neschopnosť zmysluplného trávenia voľného času, alkohol, experimentovanie s drogami, 
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konflikty v rodine, problémy v škole, záškoláctvo, šikanovanie, zlá komunikácia, problematika 

hľadania vhodného zamestnania u mladých, atď.(Levická, 2008a).     

 

 

Záver 

V závere zhrnieme, že označenie cieľových skupín, s ktorými pracujú pracovníci nízkoprahových 

zariadení nie je jednotné. Táto nejednotnosť vyplýva jednak z rôznorodosti klientov, s ktorými sa 

sociálni pracovníci stretávajú a nie je možné ich označiť jedným zastrešujúcim pojmom, na 

druhej strane pracovníci nepociťujú potrebu presne definovať, označovať svoju cieľovú skupinu, 

pretože ich činnosť sa často odvíja od momentálneho problému v komunite a preto aj cieľová 

skupina sa môže vyznačovať rôznymi problémami. Rôzne označenia klientov však takmer vo 

všetkých prípadoch označovali jednu cieľovú skupinu. Ohrozené detí pre jednu organizáciu 

znamenajú deti, ktoré sú ohrozené v domácom prostredí svojou vlastnou rodinou a ich 

charakteristiky sa nestotožňujú s deťmi na ulici. Pri jednoznačnom termíne a charakteristike 

cieľovej skupiny sa zjednoduší práca aj iných aktérov a subjektov, ktorí vykonávajú činnosti pre 

týchto klientov, pretože bude jednoznačne definované o akú cieľovú skupinu sa jedná. 

Terminologické vymedzenie  je dôležité aj v prípade voľby metód práce a postupov práce. Iný 

prístup vyžadujú klienti, ktorí majú zabezpečené základné životné potreby a ich najviditeľnejším 

problémom je efektívne vyplniť voľný čas, čím budú aktivity zamerané prevažne na voľnočasové 

aktivity a iný prístup budú vyžadovať klienti, ktorí sa ocitli v pre nich neriešiteľnej situácii 

a potrebujú pomoc terénneho pracovníka pri zvládaní záťažových situácií spojených napr. so 

záškoláctvom, zneužívaním, šikanovaním, trestnou činnosťou, závislosťou a pod., alebo sú to 

deti, ktoré skutočne žijú na ulici a nemajú zabezpečené základné životné podmienky. 

Rozhodujúcim zámerom nízkoprahových programov pre deti a mládež  je zlepšiť životnú 

situáciu detí a mladých ľudí (Kol.autorov, 2005, s. 35). Program nízkoprahových zariadení 

pracovníci prispôsobujú práve potrebám cieľovej skupiny, či už je to rozvoj sociálnych zručností, 

prednášky na predchádzanie sociálnopatologickým javom, poradenstvo pri zvládaní náročných 

situácií, riešení problémov, voľnočasové programy, sprevádzanie a pod. Všetky spomínané 

činnosti môžeme označiť sa smerujúce k zlepšeniu životnej situácie cieľovej skupiny. To, či 

uvedené činnosti skutočne napĺňajú cieľ bude potrebné skúmať v nasledujúcom období napríklad 

na základe školskej úspešnosti, trestnej činnosti mladistvých, pokračovanie v ďalšom vzdelávaní. 
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Otázkou výskumu môže byť tiež, či účasť klientov na aktivitách nízkoprahových zariadení 

zlepšuje sociálne fungovanie a postavenie dieťaťa v spoločnosti.  

V rámci prevencie odporúčame pravidelné prednášky na základných školách  a poskytovanie 

informácií vo forme neformálneho vzdelávania. 

Odporúčame zefektívniť používanie metódy depistáže. Cielené vyhľadávanie pomôže odhaliť 

skrytých klientov. Nemôžeme čakať, že deti prídu za nami, to nie je zmyslom terénnej sociálne 

práce. Je možné, že organizácie sú v danej komunite už známe, majú svoju históriu, ale noví 

potencionálni klienti nemusia mať informácie o ich účele a pôsobení, o možnostiach, ktoré 

poskytujú. V rámci depistáže sa uskutočňuje aj osveta a monitoring terénu.   
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ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ PRACOVNÍK Ů PŮSOBÍCÍCH V OBLASTI 
PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEV Ů 
 
 

Marta Kola říková, Edita Ondřejová 

 

 

Anotace 

Příspěvek se zabývá důležitostí rozvoje kompetencí pracovníků působících v oblasti prevence 

sociálně patologických jevů. Zdůrazňuje nutnost propojení odborných kompetencí získávaných 

v rámci teoretické přípravy studentů oboru Sociální patologie a prevence s praxí. Zvyšování 

zaměstnatelnosti absolventů oboru ve smyslu rozvoje profesních kompetencí podporuje 

realizovaný projekt OP VK Sociálně patologické jevy v pregraduálním vzdělávání.  

 

Klí čová slova 

Kompetence, zvyšování kvality kompetencí, dobrovolnictví, dobrovolnická praxe, telefonická 

krizová intervence, internetové poradenství, zážitková pedagogika a preventivní programy 

 

 

Definování pojmu kompetence je poměrně složité a nejednotné, zvláště pokud se na něj díváme 

z pohledu různých vědních disciplín a oborů. Vymezení, které snad může být přijatelné pro 

všechny disciplíny, je chápat kompetenci jako určitou způsobilost, kvalifikovanost (Hartl, 

Hartlová, 2010).  

Klieme a kol. (2010, s. 108) upozorňují, že by se definování kompetence nemělo zužovat pouze 

na jednoduché věcné znalosti nebo izolované dovednosti, ale měla by se zdůrazňovat vazba na 

„ řadu dostatečně podobných reálných situací, v nichž musí být zvládnuty podobné požadavky“. 

Belz a Siegerist (podle Rozsypalová, 2009) považují za klíčové kompetence komunikaci a 

spolupráci, řešení problémů a tvořivost, samostatnost, odpovědnost, spolehlivost, myšlení a 

učení, zdůvodňování. Jejich model zahrnuje tři základní kategorie kompetencí: sociální 

kompetence (schopnost týmové práce, komunikativnost, způsob řešení konfliktových situací), 

dále kompetence ve vztahu k vlastní osobě (být sám sobě manažerem, rozumět sám sobě, chápat 

vlastní hodnotu a umět ji rozvíjet, stejně tak jako schopnost sebereflexe a dalšího seberozvoje) a 



 170

kompetence v oblasti metod (nejen ve smyslu plánovitě se stále odborně vzdělávat v oblasti 

odborného růstu, ale také rozvoj schopnosti hledat tvořivá řešení, kriticky se stavět k dosavadním 

zkušenostem, umět pracovat s možnostmi a riziky).  

 

Na zvyšování kvality kompetencí pracovníků působících v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů reaguje projekt podpořený v rámci evropského Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost (prioritní osa Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj) r. č. 

CZ.1.07/2.2.00/07.0034 „Sociálně patologické jevy v pregraduálním vzdělávání“, který je 

realizován od května 2009 do dubna 2012 pracovištěm Ústavu pedagogických a psychologických 

věd Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Cílovou skupinou projektu jsou 

studenti prezenční formy studijního oboru Sociální patologie a prevence, kteří po absolvování 

budou pracovat v  institucích a organizacích působících v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů. Cílem autorek projektu tedy je posílit pracovní kompetence studentů 

(absolventů), rozšířit jejich praktické dovednosti při přímé práci s jedinci ohroženými sociálně 

patologickými jevy, zefektivnit jejich práci při řešení situací s touto problematikou souvisejících, 

zlepšení dovedností studentů při realizaci preventivních programů. Využitím nabídky projektu se 

studentům (absolventům) zvýší také jejich konkurenceschopnost na trhu práce, neboť projekt 

vychází z analýzy poptávky po kompetencích studentů studijního oboru Sociální patologie a 

prevence a reaguje na požadavky praxe od potencionálních zaměstnavatelů. S těmito 

organizacemi a institucemi se úzce spolupracuje v rámci povinných praxí studentů a jsou zcela 

zřejmé rezervy, které by měly být projektem částečně řešeny.  

 

Výstupem klíčových aktivit bylo zavedení šesti nových povinně volitelných předmětů 

Dobrovolnictví, Dobrovolnická praxe, Telefonická krizová intervence, Internetové poradenství, 

Zážitková pedagogika a Preventivní programy. Zájem ze strany studentů je veliký, čímž potvrzují 

vnímání atraktivnosti předmětů z hlediska uvažování o své další profesní seberealizaci.  

Cílem předmětu Dobrovolnictví je připravit studenty na dobrovolnickou práci jak z pohledu 

dobrovolníka, tak z pohledu managementu dobrovolnictví. Předmět je realizován v úzké 

spolupráci s  Dobrovolnickým centrem ELIM Opava, organizací, která získala akreditaci u 

Ministerstva vnitra ČR k 4. 11. 2004 jako dobrovolnické centrum. Studenti si při absolvování 

předmětu zvyšují své kompetence v oblasti teorie i praxe naplňování zákona č. 198/2002 Sb. o 
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dobrovolnické službě a o změně některých zákonů. Spoluprací s Dobrovolnickým centrem Elim 

budou moci převzít a v budoucí praxi využít zkušenosti pracovníků organizace, která má 

s profesionální dobrovolnickou službou zkušenosti již 7 let.  

S předmětem Dobrovolnictví úzce souvisí Dobrovolnická praxe, v jejímž úvodu studenti 

procházejí psychologickým vyšetřením a individuální konzultace nad výsledky je pomůže 

nasměrovat do organizací a institucí, jejichž poslání a cílová skupina je studentovi blízká. Naše 

zkušenosti v této oblasti potvrzují správnost tohoto postupu, protože někteří studenti pokračují v 

dobrovolnické práci v organizaci i po ukončení trvání jednosemestrového předmětu.  

Předměty Telefonická krizová intervence a Internetové poradenství posilují kompetence studentů 

v práci moderními formami poradenských služeb, které se velmi rychle v posledních dvaceti 

letech rozvíjejí a profesionalizují. Pochopení základních principů práce, ale také praktický výcvik 

zvyšuje odbornou kompetenci studentů (absolventů) poskytovat poradenství lidem v krizi, kteří 

se obrátí na jednu z těchto služeb. Předpokládáme současně, že získání akreditovaného osvědčení 

umožní studentům pracovat v organizacích, které dosud toto poradenství nemohly z důvodu 

neproškolených pracovníků poskytovat, i když analýzou potřeb o zájmu svých cílových skupin 

věděly. 

Kompetence v oblasti pedagogické, která souvisí zvláště s prací s dětmi a dospívajícími, 

podporují zejména předměty Zážitková pedagogika a Preventivní programy. Zážitková 

pedagogika je realizována jako metodický kurz, jehož cílem je nejen získat osobní zkušenost s 

programem zážitkové pedagogiky (a posílit tím kompetence vztahující se k vlastní osobě), ale 

také připravit si vlastní kurz či program tak, aby byl zábavný, interakční, ale zároveň naplňoval 

stanovené pedagogické cíle. Student tím posílí sociální kompetence a kompetence v oblasti 

znalosti metod. Realizátoři předmětu z Prázdninové školy Lipnice učí studenty chápat klíčové 

aspekty metodické práce, jakými jsou dramaturgie akce, návrh scénáře, výběr, cílování a tvorba 

her, způsoby vytěžení zážitku apod.  

 

V souvislosti s tématem konference se podrobněji zaměříme na předmět Preventivní programy, 

který se v rámci studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Sociální patologie a 

prevence jeví jako jeden ze stěžejních ve smyslu získávání praktických dovedností a kompetencí 

preventisty.  
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Před vlastní realizací předmětu byl v červnu 2010 proveden průzkum zájmu opavských 

základních škol o témata preventivních programů. V dotazníku byla nabídka témat konkrétních 

programů, o které by škola měla zájem a současně měla škola možnost dopsat vlastní téma, 

přičemž nebyl omezen počet voleb. Z výsledků tohoto průzkumu zájmu vyplynulo, že školy 

chtějí uskutečnit našimi studenty celkem 51 preventivních programů. V tabulce předkládáme 

četnost zájmu o jednotlivé programy.  

 

Název a zaměření preventivního programu  četnost  

Nestačí jen vidět (multikulturní výchova) 5 

Komunikace a řešení konfliktu 5 

Třídní kolektiv, klima třídy 5 

Závislost – láska na celý život (drogová, alkoholová a jiná 

závislost v životě člověka) 
4 

Kamarádství si představuji jinak (šikana) 4 

Už anebo ještě ne (sexuální výchova) 4 

Tady velím já (agresivita) 4 

Jak umět říci ne (prevence tabakismu, alkoholismu, drogové 

závislosti) 
3 

Nenechám si ubližovat (týrání a zneužívání) 3 

Přeskočme ten plot (multikulturní výchova) 3 

Všichni všechno o tobě vědí (facebook, chat, mobily) 3 

Povolené a nepovolené dotyky – CAN syndrome 2 

Co je láska a co ne (sexuální obtěžování dětí dospělými) 2 

Když jinde je o tolik lépe (prevence záškoláctví) 2 

Když jídlo bolí (poruchy příjmu potravy) 1 

Fandím, fandíš, fandíme aneb Jak to hraješ!!! (prevence 

fotbalového násilí) 
1 

 

Co výše uvedené výsledky ukazují? Největší zájem je o preventivní programy zaměřené na 

multikulturní výchovu, komunikaci a klima ve třídě. Menší zájem je o témata zaměřená na různé 

druhy závislostí, agresivitu a šikanu, určitá pozornost je věnována sexuální výchově, ovšem 
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v souvislosti s počátky pohlavně aktivního života, nikoli v souvislosti se sexuálním zneužíváním 

a obtěžováním dospělými nebo syndromem CAN. O toto téma mělo zájem poměrně málo škol. 

Téměř nepovšimnuty zůstala témata preventivních programů souvisejících s poruchami příjmu 

potravy a fotbalovým násilím. Jistě by stálo za další šetření zjistit, co se za volbami výchovných 

poradců nebo školních preventistů skrývalo. Volili programy, které se jim dosud osvědčily a byli 

si jisti, že děti budou dávat pozor? nebo programy, které se většinou moc nepovedly a problémy 

stále trvají? nebo programy, které sami nechtějí ve třídách realizovat (jistě je to pochopitelné, 

když má učitel řešit ve třídě velmi citlivé téma jako preventista a za dvě hodiny je učit jako 

pedagog předmětu)? nebo důvodem volby je nedostatečné odborné proškolení školního 

preventisty, který si na téma sám netroufá? nebo byli při své volbě ovlivněni tím, co se v médiích 

jeví jako „hrozící“ problém, o němž se mluví a ostatní problémy jsou pouze „skryté“? 

Vlastní výuka předmětu Preventivní programy probíhala poprvé v zimním semestru 2010/2011. 

Studenti zapsaní do předmětu byli postaveni před cíl připravit si preventivní program na určité 

téma, uskutečnit jej přímo v praxi u dětí vybrané základní školy. Součástí realizace předmětu 

byly cvičné videonahrávky výstupů, které poskytly studentům zpětnou vazbu, s níž společně s 

pedagogem v následných seminářích pracovali. Studenti byli rozděleni do tří skupin pod vedením 

tří pedagogů. S připravenými programy zaměřenými na interkulturní vzdělávání, prevenci 

užívání návykových látek, extremismus (rasismus, neonacismus, xenofobie), komunikaci a řešení 

konfliktů, třídní kolektiv, klima třídy, šikana, týrání a zneužívání dětí, CAN syndrom, rizika 

spojená se sociálními sítěmi na internetu a kyberšikanou. Studenti si vyzkoušeli vždy preventivní 

program před svými kolegy ze semináře, zapracovali připomínky a následně jej realizovali ve 

třídě. Tam, kde se podařil získat souhlas rodičů, byl jejich výstup natáčen na videokameru a bude 

využit k dalšímu zpracování.  

Vališová (in Vališová, Kasíková, 2007, s. 231) poukazuje na možné nedostatky v sociálních 

kompetencích studentů připravujících se na práci s dětmi, které se mohou projevit při interakci 

s žáky nebo studenty. Může mezi ně patřit „dovednost vyjadřování, sociální senzitivita, 

odhalování a přijímání emocí, oblast asertivity, dovednost poskytovat a přijímat zpětnou vazbu 

apod.“ Na základě zkušenosti z realizace předmětu Preventivní programy můžeme jistě říci, že 

díky této zkušenosti došlo u studentů ke zjevnému posílení jejich sociální kompetence. Při práci 

se třídou museli zvládnout udržet zájem dětí (posílení kompetence ve smyslu zlepšení dovednosti 

vyjadřování a poskytování přijímání zpětné vazby), u témat, která byla velmi osobní a citlivá, 
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rozvíjeli sociální senzitivitu, museli zvládnout odhalování a přijímání emocí, což samozřejmě 

úzce souvisí s oblastí asertivity. Tím, že program uskutečňovali se svými kolegy ve skupině, se 

naučili spolu efektivně spolupracovat, ale také reagovat na případné nesoulady nebo konflikty 

mezi žáky. Zisk a posílení kompetencí potvrzují také postřehy studentů z evaluačních dotazníků 

předmětu. 

 

ZÁVĚR 

Působení v oblasti prevence sociálně patologických jevů klade jistě velké požadavky na 

osobnostní, odborné a sociální kompetence zapojených pracovníků. Jsme přesvědčeny o tom, že 

realizovaný projekt Sociálně patologické jevy v pregraduálním vzdělávání svým obsahem 

zvyšuje kompetence pracovníků působících v oblasti prevence sociálně patologických jevů, 

v našem případě studentů oboru Sociální patologie a prevence a současně se stal impulsem 

k uvědomění si nutnosti a nezbytnosti celoživotního vzdělávání jedinců pracujících 

v pomáhajících profesích. Praxe totiž ukazuje, že je třeba neustále zvyšovat kompetence zvláště 

v oblasti využívání moderních metod práce, prostředků a forem poradenských služeb a 

pedagogického působení.  
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INOVÁCIA NE/FORMÁLNEJ EDUKÁCIE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 
TECHNICKÉHO SMERU  
 

Daniela Hrehová, Pavel Žiaran 

 

 

Abstract  

The paper deals with the possibilities of art therapy as adjunctive treatment of mental and 

physical problems of university technical disciplines, who are constantly exposed to increased 

demands and pressures of everyday life. Art therapy (psychotherapy as a discipline) is used to 

form the therapeutic and adequate means of artistic forms. Cultural and artistic activities carried 

out by “technocrats” in the educational process in the framework of free-time activities of college 

students are non-violent and the most readily accessible form of humanized and challenges of the 

modern human civilization contradictory. 

 

 

Úvod 

     Problematika civilizačných ochorení je v 21. storočí veľmi aktuálna, percento postihnutých 

ľudí sa neustále zvyšuje. Zdravotný štýl obyvateľstva sa v poslednom 10-ročí zhoršil, vzhľadom 

na možnosti, ktoré nám ponúka čoraz vyspelejšia civilizácia. Faktom je, že ponuka aj dopyt po 

terapii sú na vzostupe vo všetkých vyspelých krajinách. Prečo je treba toľko konzultácií – 

psychoporadenských preventívnych alebo liečebných? Navrhnutý bol celý rad hypotéz: v každom 

prípade sa zdá, že príčiny sú nielen individuálne (teda „medicínske“), ale ešte viac sociologické a 

kultúrne. Pretože popri tradičných potrebách psychologickej pomoci mladým chorým, 

rozrušeným alebo osamelým osobám bolo nedávno zistené, že početné problémy sú spojené s 

ťažkou krízou „postindustriálnej“ spoločnosti:  

1. hospodárska kríza a technologické zmeny, v kontexte globálnej ekonomiky, migrácia 

obyvateľstva, nezamestnanosť a vyčlenenie, chudoba a samota..., ale aj stres pod tlakom 

konkurencie a zrýchleného vývoja technológií, honba za úspechom a kariérou a pod.;   

2. sociologická kríza a rýchly vývoj životného štýlu, s jeho kontextom cestovania, trans-

kultúrnych šokov, rasizmu, krízy identity, s nárastom nedostatku financií, bývania, so 

vzrastajúcimi generačnými, rodinnými, partnerskými konfliktmi;  
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3. informačná kríza, s trvalým vpádom médií do súkromného života so šokujúcim denným menu: 

ako ekologické katastrofy, politické a finančné škandály, široký diapazón ne/morálnych obrazov 

(samo/vraždy, výbuchy, znásilnenia a súčasne splnenie snov, súťaže víťazstva krásy a pod.);  

4. politická kríza, s pomalým a delikátnym budovaním Európy: ideologické konflikty, 

presídľovanie, utečenectvo, neistota, násilie, teroristické útoky;   

5. z toho vyplývajúca zdravotná (psychická a fyzická kríza) jedinca, rýchla zmena správania – 

extrémneho a nekoordinovaného. Takto sa spoločnosť stáva čím ďalej tým zložitejšou a 

„odosobnenejšou“.  

     V globálnej ekonomike už nik nevie, kto rozhoduje o čom, nik neidentifikuje ani vodcu  ani 

nepriateľa, často sa cíti stratený a bezmocný. Tento socio-kultúrny kontext môže vysvetľovať 

rastúcu úlohu terapie v našej súčasnej spoločnosti i v edukácii na vysokých školách.  

 

Ne/formálna umelecká edukácia 

     Svet sa závratnou rýchlosťou globalizuje, čo znamená, že naša planéta je stále rýchlejšie 

pokrývaná zrejme vôbec po prvýkrát vo svojej histórii povlakom jednej civilizácie, stáva sa 

jednotným a elektronicky prepojeným informačným, komunikačným, kultúrno-umeleckým, 

finančným a obchodným priestorom. Globalizácia sveta prináša obrovské zmeny, možnosti pre 

človeka, zintenzívňuje sa trhový tlak na osobnosť, tlak na jej etické kvality a hodnotový systém. 

Svet aj človek je rozorvaný, v zmätku. Amorálnosť, biotechnológie, reklama, masmédiá, 

samovraždy, depresie, násilie, brutalita, bieda, informatizácia, sloboda kultúry priniesli svoje 

ovocie – deformovaný vkus, nové vzory krásy, davového človeka, ktorý potrebuje podľa  

yGasseta podriaďovať svoj život vyššej inštancii, tvorenej vybranými menšinami, ktorý stavia na 

prvé miesto vo svojom hodnotovom systéme hmotný blahobyt, preferuje komfort  (Ortega y 

Gasset, 1993, s. 23),   pohodlie, peniaze, tuctové veci, počítače. Huizing konštatuje, že mravné 

opory človeka neboli dosť silné, aby tento blahobyt uniesli  (Huizing, 2002, s. 60). Človek 

modernej „rozprávky“ –  je smutný  a osamotený,  „odcudzený malý princ“. Narastanie 

civilizačných pohybov otupuje jeho schopnosť ovplyvňovať beh dejín: človek aktívny sa mení na 

kontemplatívneho. Prevrátili sa vzťahy: myšlienka nejde po stope akcie, naopak, ochromuje 

akciu“ (Mihálik, 1967, s. 69). Samotná realita dnešného sveta dáva za pravdu, že samotné 

osvojenie si kozmu, atómovej energie, biochemických a iných technológií, celková 

komputerizácia života, formovanie technogénneho človeka s jeho masovou kultúrou, vytyčovanie 
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si nových ideológií, zameraných iba na uspokojovanie materiálnych potrieb ľudstva, sotva 

prispeje k  zdokonaľovaniu ľudského ducha a sotva je schopné ustanoviť v ňom vnútorný 

poriadok a zabrániť narastajúcim fyzickým či psychickým problémom. Stav dobrej kondície sa 

vyznačuje emocionálnou stabilitou a schopností organizmu vykonávať prácu v podobe fyzickej, 

psychickej  i duchovnej záťaže (Průchová, Macháček, 2010, s. 3). 

     V dobe hektiky, informatizácie, globalizácie poniektorí mladí ľudia nielenže majú problém 

dorozumieť sa s okolím, ale nerozumejú ani sami sebe. Sú vystavení mnohým ťažkostiam pri 

začleňovaní sa do života spoločnosti, pri hľadaní zamestnania, zabezpečovaní bývania, pri trávení 

voľného času. Spoločnosť, škola, medicína, rodina od nepamäti hľadá efektívne spôsoby ako 

riešiť životné, zdravotné problémy mladej generácie a viesť mladých ľudí úcte k životu, zdraviu, 

človeku, svetu a k sebe samému.  

     Dnešná vysokoškolská mládež je permanentne vystavovaná zvýšeným nárokom 

každodenného života, čo so sebou prináša celý rad adaptačných i adjustačných ťažkostí. 

S poľutovaním je možné skonštatovať, že vo väčšine prípadov naše vysoké školy technického 

smeru, poskytujú svojim študentom len akademické vzdelanie  (teda majú široký všeobecno-

vedomostný rozhľad), ale zabúdajú vidieť, počuť ich prosbu či volanie o pomoc (depresia 

z nezvládnutia štúdia, z narušených priateľských či rodinných vzťahov, nedostatku financií na 

štúdium, zo zdravotných problémov a pod.). Poradenské centrá dostatočne nepodchycujú potreby 

a problémy súčasného vysokoškoláka. Vzdelávacie metódy súčasnosti sú silne poznačené 

scientizmom a technokratizmom. Sú orientované na teoretickú pripravenosť, tvorivú invenciu  

a praktické schopnosti študentov technického zamerania. Akademické prostredie technického 

zamerania sa bude musieť pripraviť na nutnosť redukovať priestor odborného vzdelávania 

v prospech ostatných zložiek – humanitných vied: estetiky, etiky, filozofie  a iných, ktorých 

spoločným menovateľom je záujem o „svet“ a problémy mladého človeka, ako i v prospech 

inovačných foriem edukácie (Ferencová, Bašistová, 2008, 4-12), ktorou je i samotná 

„arteterapia“. Zároveň doceniť a podporiť neformálnej edukáciu – neformálnu výchovu a 

vzdelávanie  ako nevyhnutnú súčasť celoživotného vzdelávania vysokoškolákov. 

     O potrebe estetiky už málokto pochybuje, ale napriek tomu sa poznanie jej užitočnosti doteraz 

výraznejšie nepresadilo. Za dôležitý možno označiť fakt, že síce estetické vzdelávanie sa dostalo 

do učebných plánov technického štúdia, ale len na niektorých fakultách. Estetika nie je akousi 

uzavretou enklávou, jej výsledky pôsobenia sa nedajú dokázať štatisticky. A to je zrejme v očiach 
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prakticky uvažujúcich organizátorov výchovy a vzdelávania ešte stále handicap. Rozvíjanie 

estetiky ako aplikovanej vedy na konkrétne podmienky inžinierskeho štúdia napomáha 

prekonávať určité obmedzenia z jej čisto filozofického statusu, stáva sa neodlučiteľnou stránkou 

všetkých činností (aj ich predmetov, prostriedkov, výsledkov), postojov, záujmov a potrieb 

budúcich inžinierov. Estetika ako spoločenská veda na Technickej univerzite v Košiciach má 

ambície v prvom rade  

• poskytnúť mladému človeku odborné a estetické skúsenosti – kultúrnu výbavu podľa 

požiadaviek 3. tisícročia,  

• dotvárať ho ako konzumenta rôznych umeleckých žánrov, 

• atraktívny spôsob trávenia voľného času,  

• rozvoj umeleckej tvorivosti,  

• zároveň svojimi metódami a formami aktivizovať účastníka edukácie k „hraniu“ svojej 

úlohy a utvárať tak súlad medzi myslením, konaním a cítením. Vystupuje „v role 

arteterapie“ – pomáha študentovi vyrovnať sa s problematickými zážitkami a aspektmi 

života, „prekonať zábrany, uvoľniť množstvo dojmov, „vniesť stratený poriadok do 

chaosu pocitov a nájsť stratené potešenie zo života, činnosti a tvorivosti“  (Ulman, 1992, 

s. 74). 

Na seminároch z estetiky sa využívajú nenásilnou formou podobné postupy ako pri arteterapii 

ako v oblasti výchovy a vzdelávania, tak i v oblasti rozvoja pozitívnych rysov osobnosti a 

prevencie psychických a sociálnych patológií. Podporujú spontánnu expresivitu, zameriavajú sa 

na zážitkovú stránku tvorby. Rozvíjajú citlivosť a vnímavosť voči estetickým kvalitám života, 

citlivosť voči svetu a vzťahom (Stiburek, 2000, s. 36). Arteterapia sa najčastejšie vykonáva v 

psychologických poradniach, ale aj v tanečných školách a divadlách a pod. Keďže je to nenásilná 

a prístupnejšia forma riešenia problémov moderného človeka, mali by sa vytvárať  – zo strany 

tých kompetentných – aj podmienky pre jej vstup na akademickú pôdu v samostatných kurzoch, 

nielen prostredníctvom estetiky a kultúrno-umelecko-spoločenských aktivít (voľno-časových), 

ktorých absolvovanie je jednou z podmienok získania zápočtu z estetiky. Je to alternatívna 

liečebná metóda, ktorá je vítaným doplnkom klasickej medicíny, ale i pedagogiky, rovnako dobre 

slúži aj na vzdelávanie a rozvoj.      Artteterapia vo vysokoškolskej edukácii je v súčasnosti 

najžiadanejšou a zároveň najznámejšou spomedzi inovatívnych foriem alternatívnych terapií 

pracujúcich s umením.  
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     Arteterapia  (z latinského ars – umenie a gréckeho therapeuéin – liečiť, liečba) znamená liečba 

umením. Jej využitie je naozaj široké. Jaroslava Šicková-Fabrici (2002) približuje ďalšie ciele 

arteterapie, ktoré spočívajú hlavne v budovaní komunikácie, kreativity, spontaneity, nachádzaní 

zmyslu života a kompenzácie prípadného handicapu. Zážitky sa prejavujú netradičnou formou: 

pomocou kresby, zvuku, teatrálneho vyjadrenia. Navyše takáto forma terapie zvyšuje kreativitu aj 

u človeka, ktorý ňou od prírody veľmi neprekvitá, učí vyjadrovať svoje myšlienky aj lepšie 

komunikovať. Terapeutické prednášky, ďalej besedy, kluby (Dobíšek, 1967, s. 32),  ktoré by boli 

mohli byť podpornou súčasťou štúdia, by umožnili mladému človeku lepšie spoznať seba 

samého, uvoľniť sa, zbaviť sa stresu a upokojiť telo i myseľ. Kratochvíl (1976) tu zaraďuje i tzv. 

liečbu prostredím, teda ide o estetické pôsobenie prostredia učebne, školy a pod. Viacerí autori 

(Dostálová, 2001; Slavík, 1997) sú zástancami využívania arteterapeutických metód v školskej 

praxi nielen ako formu liečby, ale i ako preventívnu liečbu či  edukáciu. Neformálna umelecká 

edukácia – artterapia je z tohto pohľadu jednou z významných možností na kreatívne nastavenie 

celej osobnosti na súčasné podmienky života – odhaľujúc jeho dôvody zlyhania, handikepu, 

vzniknutých problémov a integrujúc, samozrejme, študentovu osobnú históriu a jeho projekty do 

budúcnosti. Ide o prejavenie vnútorných pocitov nielen v písomnej podobe, ale aj v podobe 

určitej jednoduchej kresby, hovoreného slova, spievaného slova, mimikou tváre, gestikuláciou 

rúk, pohybom tela a inak. Ide o vyjadrenie vnútorných pocitov a potom hľadanie určitých 

terapeutických postupov na ovládnutie nekontrolovateľných reakcií. Arteterapia využívaná na 

seminároch z estetiky prebieha prostredníctvom  viacerých druhov. Medzi základné druhy sa 

odporúčajú a počítajú hudba, tanec, výtvarné činnosti, slovesnosť, divadlo, mimika a iné 

(Dobíšek, 1967, s. 28). Možno povedať, že artterapia je synonymom pre pojem „kultúrna 

terapia“. Základ arteterapie tvorí výtvarné umenie, pričom umožňuje využitie rôznych techník 

ako napríklad: kreslenie, maľovanie, batikovanie, fotografovanie a pod. či stretnutie s umelcom 

a jeho tvorbou. Dôležité je spontánne tvorenie, nakoľko uvoľňuje prežívané emócie, strach, túžby 

a problémy. Je vhodnou, liečebnou a inovatívnou  metódou na riešenie problémov najmä v 

psychologickej rovine – „liečbu psychiky prostredníctvom výtvarných aktivít“ (Slavík, 1999, s. 7, 

s. 15). Arteterapia učí mladého človeka vyjadrovať svoje pocity a predstavy cez farby, materiál, 

papier, štetec dokonca aj cez obyčajný kúsok uhlíka. Terapia výtvarným umením pomáha 

bojovať so stresom, uvoľniť sa a odpočívať, oslabuje rôzne úzkosti. Umožňuje lepšie sa spoznať, 

stať sa sebavedomejším, vedieť načúvať svojim pocitom a telu. Vďaka používaným technikám na 
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seminároch a kultúrno-spoločenských voľno-časových aktivitách sa mladý človek „technokrat“ 

učí vyjadrovať svoje pocity a narábať so svojimi emóciami. Jednou z príbuzných arteterapie 

dostatočne využívanej je muzikoterapia. Ponúka širokú škálu terapeutických aktivít, ktoré sa dajú 

realizovať formou počúvania hudobných skladieb, rozhovorov o hudobných skladateľoch a ich 

tvorbe či aktívnou účasťou študentov na koncerte vo filharmónii. Muzikoterapeutické aktivity 

napomáhajú terapii, pretože vďaka prítomnosti iných percipientov a spoločnému prežívaniu sú jej 

účinky ešte intenzívnejšie. Terapia na doskách, ktoré znamenajú svet vytvorila tzv. divadelnú 

terapiu – dramatoterapiu. Možnosť byť aspoň na okamih niekým iným má na študenta blahodárne 

účinky. Mladý jedinec, ktorý podstúpi terapiu „divadlom“, sa stáva sebavedomejším, naučí sa, 

ako sa zachovať v rôznych situáciách, či prejavovať svoje emócie navonok, spoznať seba samého 

a porozumieť svojim potrebám. Veľkým prínosom je i návšteva divadelného predstavenia, ktorá 

znásobuje vizualizáciu – snívanie a predstavovanie si vecí, po ktorých mladý človek túži a pod. 

Najdostupnejšia pre študentov je biblioterapia, čiže terapia pomocou literatúry. Zaujímavé 

úryvky z krásnej literatúry predostreté na seminároch sú silným podnetom pre ich dočítanie 

v domácom prostredí.  Ich bohatý myšlienkový obsah  má na mladého človeka vplyv, ponúka mu 

iný pohľad na svet, učí ho preciťovať, vnímať, správať sa. Učí o svete a ľuďoch. Terapia tancom 

je arteterapia využívajúca tanec a pohyb. Vďaka nej či improvizácii si jedinec uvedomuje svoju 

telesnosť, akceptovať sám seba a mať rád svoje telo, zosúladiť telo a dušu. 

     Arteterapia sa javí ako vhodná doplnková terapia na seminároch z estetiky. Umenie sa pri nej 

„objavuje nový psychoterapeutický materiál“ a mladý jedinec objavuje aj svoje tvorivé sily a 

vďaka tomu si môže významne posilniť sebavedomie (Kennett, 2000; Perry, 2000; Matoušek, 

1999). Príspevok  prináša pre všetkých, ktorí pracujú s mladou generáciou študentov nové 

podnety pre prácu s nimi. Umožňuje však aj položiť si nové otázky.  

Ako môžu pedagógovia spoločensko-vedných disciplín, ale aj  pedagógovia a študenti z fakulty 

umenia pomôcť  v rámci technickej univerzity „technikom“? Prečo je vhodné vytvoriť a využiť 

kurzy napr. výtvarnej kreativity s prvkami artterapie aj na technických školách v rámci voľno-

časových aktivít vysokoškolákov? Prečo nevytvoriť malú školu artterapie pre študentov fakulty 

umenia a následne novovytvoreným kurzom následne ponúknuť  pomoc svojim študujúcim 

kolegom – odborníkom na poli vedy a techniky? 

     Artterapia výtvarným umením bude i naďalej výskumnou oblasťou, ktorá čaká na nové 

teoretické a metodologické prístupy pedagógov, psychológov a sociológov, umelcov a iných.  
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Záver 

     Človek dnešnej doby, prežívajúci náboženské, sociálne, ekonomické, či ekologické krízy, 

osobné pochybnosti a konverzie, sa prirodzene a so zvýšeným záujmom, pýta na možnosť 

riešenia problémov, možnosť vyliečenia, smer a podstatu ľudského života. Lekársky pokrok a 

rozvoj fyzickej liečby nie sú dostatočné na zabezpečenie rovnováhy človeka: je potrebný 

globálny prístup, aby sa integrovali osobné psychologické problémy so sociálnou adaptáciou na 

meniace sa a často stresujúce prostredie, s duchovnými otázkami o zmysle existencie samej o 

sebe. Inými slovami, artterapia, ak chce byť nápomocná, musí sa vziať do úvahy, slovami 

odborníka Gingera (2007, s. 42), vzájomný vzťah medzi piatimi hlavnými dimenziami ľudskej 

bytosti: telesnou, citovou, intelektuálnou, sociálnou a duchovnou. Prichádzame k záveru, že 

artterapia  nie je prepychom, ale nutnou súčasťou života i výchovno-vzdelávacieho procesu na 

akademickej pôde, má zaistiť realizáciu všeobecného práva na zdravú osobnosť, ale i kultúru, čo 

sa prejavuje ako dôležitá oblasť všeobecnej edukácie.  

     V nasledujúcich rokoch sa budú musieť upravovať požiadavky na edukáciu „tvorivejšie“. Do 

systému vzdelávania okrem celoživotného odborného vzdelávania a profesionálneho rozvoja 

študentov je vhodné „zakomponovať“ aj ďalšie vzdelávacie aktivity: arteterapiu, ktorá sa stáva 

čoraz väčšmi uzdravujúcim a poľudšťujúcim faktorom vo vývine človeka, spoločenského 

organizmu našej rozporuplnej civilizácie. 
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PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEV Ů U DĚTÍ A MLÁDEŽE 
NÍZKOPRAHOVÝCH ZA ŘÍZENÍ 
 

Darina Jandáková 

 

 

Anotace 

Příspěvek pojednává o významu prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve 

volném čase se zaměřením na nízkoprahová centra určená právě u těchto dvou cílových skupin.  

 

Klí čová slova 

Prevence, sociálně patologický jev, nízkoprahové zařízení. 

 

Abstrakt 

The paper deals the treat of prevention of socially pathological phenomena of children and youth 

in their free time to focus on the drop-in center designed just for these two target groups. 

 

Key words 

Prevention, socially pathological phenomena, drop-in center. 

 

Společensky a sociálně nežádoucí jevy tvoří širokou škálu problémů, které jsou především u 

dětí a mládeže výrazným zdravotním, společenským a ekonomickým rizikem. Lze zde zahrnout 

problematiku šikany, násilí, záškoláctví, drogových závislostí, kriminality a delikvence, 

rizikového sexuálního chování, vandalismu, virtuálních drog, patologického hráčství, projevů 

xenofobie, rasismu, intolerance či antisemitismu, komerčního zneužívání dětí, syndromu 

týraných a zneužívaných dětí a také diváckého násilí (MŠMT, 2002). 

Základním principem strategie prevence těchto nežádoucích sociálně patologických jevů je 

výchova ke zdravému životnímu stylu, osvojení si pozitivního sociálního chování, rozvoje 

osobnosti a tvorba volnočasových programů, pomocí kterých dochází ke zvyšování fyzické 

zdatnosti a psychické odolnosti (morální síly) dětí a mládeže (MŠMT, 2002), kteří tvoří primární 

cílovou skupinu v působení oblasti prevence rizikových projevů chování (Strategie, 2009). 
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Způsob, jakým děti a dospívající tráví volný čas je jedním z kritérií, které charakterizuje jejich 

životní styl a životní styl jejich rodiny. Přirozeným způsobem se v něm odráží jejich individuální 

a rodinné cíle, kulturní klima, hodnoty, zájmy a zvyklosti referenčního prostředí. V průběhu 

dospívání se neorganizované aktivity volného času diferencují a prohlubují (Csémy, 2005). 

Kvalitní a vyvážené podněty ve volném čase určují v několika ohledech kvalitu života každého 

člověka a spolupodílejí se zásadním způsobem na rozvoji osobnosti jedince. Optimálním stavem 

je uvést do rovnováhy povinnosti a volný čas, které se podílí rovněž na vytváření hodnotového 

systému nejen dětí, nýbrž také dospělých a podporuje seberealizaci a mnohostranný rozvoj 

jedince, tzn. jeho schopnosti, dovednosti nadání, vůli, seberegulační vlastnosti apod., dále vytváří 

a ovlivňuje sociální vztahy, sociální interakci a komunikaci. Smysluplně trávený volný čas 

(především u dětí a mládeže) působí efektivně jako prevence sociálně patologických jevů (Čech, 

2008). 

Každou volnočasovou aktivitu nelze přesto vnímat jako preventivní, rovněž ani každá nabídka 

k využívání voleného času není zárukou úspěchu v prevenci nebo tlumení sociálně patologických 

jevů. Kvalitní realizace zájmů a potřeb dítěte či mladého člověka prostřednictvím volnočasových 

aktivit lze zařadit do oblasti sociálního učení, přičemž uspokojivé začlenění do volnočasových 

aktivit je jeden ze složitých procesů, obsahujících faktory motivační, informační, sociální, 

ekonomické a další. Volný čas dětí a mládeže a jeho naplnění pozitivními aktivitami hraje 

významnou roli při utváření osobnosti, při jeho pozitivní socializaci, důsledkem snížení kvality 

společenské péče o volný čas mladé generace je pak nárůst negativních společenských jevů. 

V případě, že společnost zabezpečí kvalitní trávení volného času dětí a mládeže, může 

kompenzovat případné nedostatky školského systému a rodinného prostředí (MŠMT, 2002). 

Ve vztahu ke členství a činnosti v různých organizacích je možno říci, že děti a mládež jsou 

členy zájmových útvarů, a to v 10 – 18 % dětské populace. Velká většina dětí a mládeže nepatří 

k žádné organizaci, klesá zájem o klasicky organizované nabídky pro volný čas. Je proto nutné 

vytvořit nabídku volnočasových aktivit, které jsou jakýmsi kompromisem mezi organizovanou a 

neorganizovanou formou trávení volného času zaujímající velkou část tzv. neorganizované 

mládeže (MŠMT, 2002). Ta se může nacházet rovněž i v nepříznivých životních situacích, jako je 

rozvod rodičů, partnerské problémy, zneužívání, těhotenství a jiné obtížné události v rodině, ve 

škole i mezi vrstevníky (Herzog a kol., 2005). Mladý člověk nemá povětšinou dostatečné 

zkušenosti, aby rychle a zdařile překonal obtíže, které mohou přicházet. Psychické strádání či 
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nezpracované krizové situace dlouhodobého rázu mohou vyústit nejen do neurotických či 

psychosomatických onemocnění, nýbrž může také dojít k poruše socializace, delikvenci či 

nežádoucímu vývoji osobnosti (Jedlička a kol. 2004), jak již bylo zmíněno výše. 

Mezi sociální služby určené právě dětem a mládeži v obtížné životní situaci, nebo také ti, co 

si nedokáží poradit s volným časem a kteří nemají chuť k vyhledávání standardní formy 

institucionalizované pomoci a péče, lze zařadit nízkoprahová zařízení (Herzog, 2004). 

Tato zařízení jsou zahrnuta v systému sociálních služeb sociální prevence zákona o sociálních 

službách č. 108/2006 Sb. a poskytují ambulantní, popřípadě také terénní služby dětem ve věku od 

6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy (Zákon 108/2006 Sb.) a nabízejí jim služby 

s maximální přístupností, snaží se o odstranění časové, prostorové, psychologické a finanční 

bariéry, které bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných 

služeb (Herzog, 2004).  

V nízkoprahovém zařízení dochází k navazování kontaktu, poskytnutí informací, nabídnutí 

odborné pomoci, podpory a vytváření podmínek pro sociální začlenění, případně pozitivní změny 

ve způsobu života. Stacionární forma této služby se zaměřuje na minimalizování možných rizik 

související s jejich způsobem života, napomáhá dětem a mládeži umožnit lepší orientaci v jejich 

vlastním sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svou 

nepříznivou sociální situaci (Herzog, 2004).  

 

Služby nabízené nízkoprahovými zařízeními zahrnují řadu metod, přístupů a strategií, z nichž 

mezi nejznámější lze zmínit terénní práce (streetwork) pracující s cílovou skupinou v jejich 

prostředí, kontaktní centra zaměřená na práci s drogově závislými nebo preventivně orientovaná 

nízkoprahová „volnočasová“ zařízení či komunitní centra, která pracují s neorganizovanou 

mládeží (Klíma in Stejskalová, 2006). Zařízení pro neorganizované děti a mládež s využitím 

formy kontaktní práce, sociální pomoci a psychosociální podpory jsou kombinovány s nabídkou 

volnočasových aktivit (Herzog, 2003). 

Z nabídky služeb nízkoprahových zařízení je nutné zmínit realizaci tzv. preventivních aktivit, 

s cílem předcházet, zabránit či omezit sociálně patologické jevy páchané cílovou skupinou nebo 

na cílové skupině, přičemž v rámci naplnění cílů preventivních aktivit lze blíže vymezit (Herzog, 

2003): 
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- Předcházení negativním jevům se chápe navození takových změny u klienta nebo v jeho 

prostředí, která povedou k tomu, že dané negativní jevy nenastanou. 

- Zabránění negativním jevům se rozumí zastavení konkrétního negativního jevu, který 

hrozí. 

- Omezení, snížení rozsahu konaných negativních jevů (ve stylu harm reduction). 

 

V problematice prevence nelze opomenout, že již v běžném kontaktu s klientem probíhá 

samotná preventivní práce a otevírají se témata preventivního charakteru, jako je např. kouření, 

sex, drogy, prevence záškoláctví apod. Aktivity patří do denní nabídky sociálního pracovníka 

nízkoprahového zařízení (Řehounková, 2005). Preventivní programy jsou speciální programy 

vytvořené na základě specifických potřeb cílové skupiny a dané lokality, tzv. programy 

specifické prevence a jsou doplňovány programy zaměřené např. na učení se základním 

sociálním dovednostem. Mezi tyto programy lze zařadit (ČAS, 2008):  

- Jednorázové či příležitostné programy zahrnující např. diskuse, besedy, komponované 

pořady a podobné aktivity realizované v zařízení externími či interními pracovníky. 

- Dlouhodobé programy obsahující předávání specifických znalostí, nácvik specifických 

dovedností a chování, přičemž jejich uplatňování probíhá prostřednictvím standardních 

výkonů nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, především v kontaktní práci, situační 

intervenci, informačním servise klientovi, poradenství, diskusi, komponovaných pořadech 

a tyto složky jsou vzájemně provázány. 

- Doučování školní či mimoškolní látky, eventuelně některých osobních či společenských 

návyků (např. hygiena, hospodaření s penězi). Jedná se o individuální formu a lze jej 

realizovat jen na základě specifických potřeb cílové skupiny a lokality, může být i 

dlouhodobé (pravidelné) či krátkodobé (asistence s domácí úlohou).  

 

Cílem těchto nízkoprahových zařízení je snaha o zkvalitnění způsobu trávení volného času 

dětí a mládeže, kteří nemají zájem o členství v jakékoli z organizací nabízejících programy pro 

volný čas a ani se nechtějí vědomě zapojovat do činností, které mají charakter pravidelných 

setkání (Kaplánek, 2008), dále o rozšíření socializačních příležitostí a vytvoření přiměřených 

podmínek pro zdravý a nekonfliktní růst mladých osob, přesto ve své podstatě míjí úzkou 

zaměřenost na vyhledávání a prevenci určitého deviantního projevu, což ale neznamená, že právě 
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v konkrétních a individuálních případech nebude terénní sociální pracovník na tuto skutečnost 

odpovídajícím způsobem reagovat (např. zprostředkování lékařského vyšetření, podpora 

v abstinenci, nabídka pomoci při hledání práce apod.). Preventivní funkci nízkoprahově 

organizovaných socializačně výchovných služeb nelze přizpůsobovat povaze určitého sociálně 

patologického projevů případně jeho přímým kauzálním aspektům (Klíma, 2003).  

Děti a mládež charakterizují v současné době nové hodnoty a postoje k volnému času, které 

vyplývají jednak z věkových zvláštností a jednak ze společensko-ekonomických podmínek, ve 

kterých mladí lidé žijí (Vanková, 2008). Práce nízkoprahového zařízení vychází ze situace 

konkrétní uskupení mladých lidí (její dynamiky, struktury a fází jejího vývoje) (Klíma, 2003), 

kteří navštěvují do 18 let diskotéky, restaurace a kluby, a kde se právě se sociálně patologickými 

jevy setkávají. Tyto zmíněné druhy zařízení vyhledávají většinou z toho důvodu, že nemají jiný 

prostor, kde by se cítili svobodně tak, jak potřebují. Prostředí si vybírají na základě jistých 

vlastností, které právě oni sami považují momentálně za důležité např. snaha „vybočit ze 

všednosti“. Nízkoprahové zařízení se tak snaží vytvářet alternativy ke komerčním zařízením, 

které mají šanci prosadit se pouze v případě, kdy budou nabízet skutečnou alternativu 

komerčních nabídek a nebudou jen kopírovat jejich činnost. Bezpečnost, nabídka autentických 

vtahů a možnost participace v nízkoprahovém prostředí mohou být přijaté především tam, kde je 

obecný nedostatek kulturních nabídek. Dále je nutné připomenout, že tyto nabídky „chráněného 

prostředí“ uchovávají svůj smysl v případě, že se podaří zachovat jejich preventivní zaměření, 

neboť právě v případě opačném se stane pouze záchytným bodem pro osoby se závažnými 

osobnostními problémy a přestane plnit svůj úkol v rámci primární prevence sociálně 

patologických jevů (Kaplánek, 2008). Šandor (2005) uvádí jistá pravidla, která mohou 

preventivně v nízkoprahových zařízeních působit na klienty tím, že u nich podporují rozvoj 

sebekontroly a zodpovědnosti. Pravidla by měla klientům sloužit vedle funkce ochranné jako 

návod na správné chování v klubu, a také jako prevence konfliktních situací, nebo pomáhat při 

jeho jednodušším řešení. Mezi tyto pravidla lze zařadit např. práva a povinnosti klientů užívané 

služby, stanovení zakázaných činností a chování, sankce za jejich porušení, možnost odvolání 

apod.  
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NZDM V SYSTÉMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A V KONTEXTU 
POŽADAVK Ů NA OSOBNOST POSKYTOVATELE SLUŽBY  
 

Šárka Čížková 

 

 

Abstract 

Between the institutions that perform under the Social Services Law No. 108/2006 Coll. the 

role of social prevention, are included drop-in center for children and young people. To their 

primary tasks belong reducing of health or social hazard target groups, problems minimization 

resulting from interpersonal conflict, mediation of qualified solutions, reducing secondary 

deviation and possibility of labeling marginal groups as potentially pathological, stabilization and 

expansion of an unfavorable situation to the client's possibilities.  

From above result that work in drop-in center for children and youth is very various and exact 

from its providers of quality training. This includes also professionally oriented undergraduate 

and then lifelong learning. The required level of education determines the standards drop-in 

centre and founders of drop-in centre. Through the existing problems and shortcomings can be 

claim that opportunities in the social sphere extend across and they will be getting better in its 

quality. 

 

 

V současné době platný Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. zahrnuje sociální 

poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. V rámci nich vyjmenovává 18 druhů 

zařízení sociálních služeb, 13 druhů základních činností při jejich poskytování, 14 druhů služeb 

sociální péče, které pomáhají potřebným osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou 

soběstačnost. Jmenuje rovněž 17 druhů služeb sociální prevence, které napomáhají zabránit 

sociálnímu vyloučení. To svědčí o značné různorodosti a široké rozmanitosti sociálních služeb 

poskytovaných v  ČR (http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?typ=r&zdroj=sb06108&cd=76). 

Mezi institucemi, které se podle tohoto zákona zaměřují specificky na trávení volného času 

dětí a mládeže, mají podstatné místo nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (dále NZDM), 

patřící do služeb sociální prevence. Jejich úkolem je poskytovat ambulantní, popřípadě terénní 

služby dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. 
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NZDM pracují tedy s jednou z nejrizikovějších a nejohroženějších skupin mladých lidí - 

neorganizovanými dětmi a mládeží, kteří se vyhýbají pomoci standardních institucí a u kterých 

existuje předpoklad potřebnosti a účelnosti této služby. Ukazuje se totiž, že právě kvalitní využití 

volného času hraje důležitou roli při utváření osobnosti dítěte a při jeho pozitivní socializaci.  

V průběhu 20. století došlo k velkému nárůstu objemu volného času dětí a mládeže. Děti byly 

osvobozeny od práce, konstituovala se jejich práva, mezi kterými je i právo na volný čas. 

Objevila se tedy potřeba tento čas smysluplně organizovat. Rodina a její vliv na dítě v osvojování 

si aktivit ve volném čase nestačil a odpovědnost se přenesla i na společnost (Hofbauer, 2004). 

Vznikla tak sice široká nabídka volnočasových činností, ale jejich velká část je dnes 

komercionalizovaná a není tudíž všem dětem dostupná. Zároveň probíhá informační revoluce 

s prudkým rozvojem informačních technologií. Pro současnou starší generaci hlavním médiem, 

které proměnilo její volný čas a životní styl, byla televize, pro tu dnešní to jsou nové informační a 

komunikační technologie – osobní počítač, mobil, internet.  

Nynější vývoj volnočasových aktivit dětí a mládeže není jednoznačně pozitivní. Prohlubuje se 

jejich pasivita, konzumnost a nenáročnost. Již v roce 2005 se na první místo vedle sledování 

televize dostalo i užívání osobního počítače, následují pasivní poslech hudby, povídání s přáteli a 

nicnedělání (http://blisty.cz/art/29205.html). Rostoucí frekvenci vykazují také návštěvy 

restaurací, diskoték, kina, večírků. Závažným se jeví snížení podílu volného času, který mládež 

věnuje svému vzdělávání. Podle údajů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy navíc klesá 

zájem o organizované nabídky pro volný čas dětí a mládeže typu zájmových kroužků, klubů, 

souborů apod. (http://www.msmt.cz/socialni-programy/volny-cas-a-prevence-u-deti-a-mladeze).  

Ukazuje se tedy, že s větším objemem volného času dětí a mládeže nejde ruku v ruce jeho 

kvalitní naplnění, což vede k reálnému riziku nárůstu negativních společenských jevů u této 

věkové kategorie. Nejen proto hrají NZDM nezastupitelnou úlohu v jejich prevenci. 

NZDM spolu s terénní sociální prací a kontaktními centry tvoří základní typy nízkoprahově 

organizovaných služeb v ČR. Představují službu sociální prevence, která se snaží zabránit 

sociálnímu vyloučení osob, jež jsou ohroženy krizovou situací. Cílem je napomáhat jim 

k překonání jejich nepříznivé situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích 

společenských jevů (Herzog, 2003). Podle Klímy a Jedličky (2007) k základním cílům 

nízkoprahových služeb patří snižování bezprostředních zdravotních či sociálních rizik, 

minimalizace rizik plynoucích z různých interpersonálních konfliktů, zprostředkování 
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kvalifikovaného řešení problémů, jejich rozpoznání a přijetí klientem, snižování sekundární 

deviace a patologizace marginálních skupin, stabilizace jejich nepříznivé situace a rozšíření 

životních možností a příležitostí. 

Nízkoprahovost je stěžejním principem těchto služeb, na jehož základě jsou vytvářeny 

podmínky, které umožňují jejich maximální dostupnost. To znamená odstranění časových, 

prostorových, psychologických a finančních bariér, které by bránily cílové skupině vyhledat a 

využít jejich nabídky.  

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež se v naší republice začala objevovat zhruba ve druhé 

polovině devadesátých let minulého století. K jejich největšímu rozvoji došlo v období přelomu 

tisíciletí (Čechovský, Racek, 2007). Měla a mají většinou charakter klubových prostor, kam 

mohou cílové skupiny docházet. Jsou propojena s prací streetworkerů – terénních sociálních 

asistentů zaměřených na děti a mládež. Jejich nabídka je zaměřena na rizikové, neorganizované 

děti a mládež, kteří jsou zvýšeně ohroženi sociálně patologickými jevy nebo mají vyhraněný 

životní styl neakceptovatelný většinovou společností. Cílem této nabídky je zlepšit kvalitu jejich 

života, předcházet anebo snížit sociální a zdravotní rizika z něj plynoucí, umožnit jim lépe se 

orientovat v okolním prostředí a pomáhat při řešení stávající nepříznivé životní situace. Nabídka 

obsahuje výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, sociálně-terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. 

Služba se poskytuje bezúplatně a může být nabízena anonymně 

(http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?typ=r&zdroj=sb06108&cd=76). 

Pojmy nízkoprahové zařízení a programy často chybně evokují spojitost s bezbariérovým 

přístupem pro fyzicky handicapované lidi. Dalším mýtem, který koluje ve spojitosti 

s nízkoprahovými programy, je absence jakýchkoli pravidel, hranic a zásad. Veřejnost se často 

chybně domnívá, že do nízkoprahového klubu může přijít kdokoli a kdykoli v případě, že projeví 

zájem. Další domněnkou je to, že v těchto  zařízeních je vše dovoleno a klienti si mohou dělat, co 

chtějí, což pochopitelně ve skutečnosti takto nefunguje. V extrémních případech jsou 

nízkoprahová zařízení považována za obyčejné „feťácké“ a vandalské brlohy, které kryjí a 

schvalují delikventní  činnost mládeže (Bartoňová, Šandor, 2005). 

Základní principy nízkoprahovosti vztáhnuté na NZDM spočívají v následujících bodech.  

� Zařízení je bezpečným místem, které je svým charakterem a umístěním blízké 

přirozenému prostředí cílové skupiny. 
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� Pasivita či názorová odlišnost není důvodem pro omezení přístupu klienta ke službě. 

� Klientovi je zaručena anonymita. Jakákoliv dokumentace obsahující osobní údaje musí 

být vedena s jeho souhlasem. Zařízení získává jen takové, které jsou nezbytné pro 

poskytování služeb. 

� Pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby. Podobně ani členství, či 

jiná forma registrace. Vyžadování pravidelné účasti by mohlo mít za následek, že by 

někteří klienti přestali klub navštěvovat. Proto většinou NZDM nevytváří dlouhodobý 

strukturovaný program, který vyžaduje pravidelnou docházku a aktivní účast. 

� Služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně. Poplatky jsou spojeny 

s doplňkovými aktivitami (např. vypůjčení si vybavení, koupě zboží apod.). Některá 

NZDM mají vypracovaný „ceník“ doplňkových služeb. 

� Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a 

jednáním neomezuje a neohrožuje sebe, ostatní klienty, pracovníky či efektivitu služby.  

� Participace klientů je podstatným prvkem nízkoprahovosti. Ti by měli mít možnost 

podílet se spolu s pracovníky na vytváření programu, úpravě interiéru a vybavení klubu 

apod., pokud je to v souladu s jeho pravidly a vnitřními směrnicemi. Taková participace 

jim pomáhá aktivně využívat volný čas a učit se tak zodpovědnosti za svoje jednání.  

� Dobře nastavený systém pravidel a sankcí, který určuje způsob komunikace mezi klienty 

navzájem a také mezi pracovníky a klienty. Funkční systém pravidel je předpokladem, 

aby se problémovým situacím předcházelo a v případě, že k nim dojde, aby se daly vyřešit 

(Bartoňová, Šandor, 2005). 

V rámci služeb realizovaných v NZDM ve prospěch uživatelů se zpravidla nabízí následující. 

� Kontaktní práce, při které jde o vytvoření vzájemné důvěry a podmínek potřebných pro 

rozvoj spolupráce mezi klientem a terénním pracovníkem, resp. zařízením. 

� Situační intervence zastoupená sociálně pedagogickou prací v situacích s výchovným 

obsahem vzniklých v prostoru zařízení. 

� Informační servis spočívající v poskytování specifických informací pracovníkem uživateli 

ústní nebo písemnou formou. Ty mohou být zaměřeny na základní témata (např. škola, 

rodina, vztahy), sociálně právní a zdravotní oblast (právní normy, bezpečný sex, rizika 

užívání návykových látek) nebo specifická témata dle individuální potřeby klienta. 
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� Poradenství odehrávající se formou soukromého rozhovoru s uživatelem obsahující 

hodnocení situace, nabídku rady, informací a případně řešení směřující k odstranění 

obtíží. Vede ke zvyšování kompetence uživatele řešit své problémy. Je obvykle zaměřeno 

na záležitosti vztahů, rodiny, sexu, návykových látek, školy, volného času, sociálně právní 

a jiné. 

� Krizová intervence představující řešení klientovy krizové situace. Jde o diagnosticko-

terapeutický přístup přispívající ke zvládnutí stávající psychické krize. Rozsah intervence 

závisí na tom, zda je pro ni pracovník kvalifikován. Pracovník bez potřebné kvalifikace 

poskytne uživateli v krizi pomoc pouze v rozsahu akutní intervence s odkázáním na 

odborníka (eventuelně doprovodem). 

� Zprostředkování dalších služeb jako je např. jejich dojednání v zařízeních návazné péče, 

fyzický doprovod do těchto zařízení a asistence při jednáních v nich. 

� Kontakt pracovníka s institucemi (ústně, telefonicky, písemně), které v danou chvíli 

ovlivňují uživatelův život. Je realizován se souhlasem klienta, lépe za jeho přítomnosti a 

je zaměřen na prospěch uživatele. 

� Případová práce představující společné definování kontraktu, vytvoření individuálního 

plánu a stanovení podmínek smlouvy, včetně jejího začátku a konce, vedení 

dokumentace, s kterou je uživatel obeznámen, pravidelné revize kontraktu,  konzultace 

vedení případu uživatele na intervizních a supervizních setkáních týmu a pravidelnou 

reflexi. 

� Skupinová práce je zaměřená na rozvoj psychosociálních dovedností. 

� Práce s blízkými osobami zaměřená na informační servis a poradenství (rodiče, přátelé, 

kamarádi, …), realizované pouze se souhlasem uživatele. 

� Pobyt v zařízení, kde je uživateli poskytováno teplo, světlo, místo k sezení a odpočinku, 

základní zázemí, volnočasové aktivity. Zároveň je uživateli umožněna realizace osobních 

aktivit. 

� Aktivity poskytující náplň volného času uživatelů, které nespadají do jiných výkonů 

NZDM. Existuje jejich určitá hierarchie. Nejčastěji se nabízejí základní činnosti, které 

uživatel realizuje z vlastní vůle, pracovníci je pouze zprostředkovávají (např. poslech 

hudby, kreslení v běžných prostorách klubu, pouštění filmu, který si uživatelé sami 

vybrali). Dále složitější volnočasové aktivity, jež realizuje uživatel z vlastní vůle a vlastní 



 197

silou a jsou vytvářeny na základě jeho zájmu a potřeb. Pracovníci je zprostředkují nebo 

poskytnou podporu. Jedná se například o využití hudební zkušebny, výtvarné dílny, 

počítačové místnosti. Pak jde o akce, které slouží ke zpestření rutiny klubu a k jeho 

propagaci. Příkladem jsou  koncerty, turnaje, výjezdní akce atd. Připravují je zpravidla 

pracovníci klubu a je-li to možné, zapojují do realizace uživatele. Tzv. dílny představují 

pravidelné či nepravidelné akce, na nichž je zajištěn interní nebo externí pracovník a 

uživatel je může vyhledat a volně se do nich zapojit. 

� Preventivní, výchovné a pedagogické programy vytvořené dle specifických potřeb cílové 

skupiny a dané lokality. Jsou zaměřeny na specifickou prevenci, např. zneužívání toluenu, 

gamblerství, sexuálního zneužívání apod. Obsahují předávání informací, besedy pro 

uživatele, nabízení a probírání tématu při kontaktní práci, program rozvoje schopností a 

dovedností podstatných pro vstup dětí na ZŠ apod. 

� Jednorázové či příležitostné programy typu besed, diskusí a komponovaných pořadů 

zajišťované i externími pracovníky. 

� Dlouhodobé programy obsahující předávání specifických znalostí, nácvik specifických 

dovedností a chování. Mají vlastní strukturu (program, cíle, cílová skupina, evaluační 

mechanismy) a jejich uplatňování probíhá zejména prostřednictvím kontaktní práce, 

situační intervence, informačního servisu uživateli, poradenství, besed, diskusí a 

komponovaných pořadů.  

� Doučování a to hlavně individuální. Případné doučování skupiny probíhá na základě 

jejích specifických potřeb a lokality (např. v sociálně vyloučených lokalitách) 

(http://www.streetwork.cz/images/download/Pojmoslovi_text.pdf). 

Z výše uvedeného vyplývá, že práce v NZDM je velmi různorodá a pestrá a vyžaduje proto 

od jejích poskytovatelů kvalitní profesní přípravu. Ta kromě obecného společného základu 

zahrnuje také odborně zaměřené pregraduální i celoživotní vzdělávání. Požadovanou úroveň 

vzdělání určují jak standardy NZDM, tak i samotní zřizovatelé jednotlivých NZDM. 

Pregraduální příprava pracovníků se realizuje studiem na středních pedagogických školách, 

vyšších odborných školách a vysokých školách v programech pedagogiky, speciální pedagogiky, 

sociální pedagogiky, sociální práce a příbuzných oborech. 

Po celou profesní praxi si pak pracovníci musí udržovat přehled o všech základních aktivitách 

realizovaných v rámci poskytování preventivních služeb, o jejich druzích a formách. Podstatný je 
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tedy neustálý osobnostní rozvoj. Skladba a počet pracovníků i jejich vzdělání a dovednosti musí 

co nejvíce odpovídat potřebám uživatelů služeb a umožňovat tak naplňování standardů kvality 

sociální služby.  

NZDM musí mít tedy stanoveny strukturu a počet pracovních míst, pracovní profily, 

kvalifikační požadavky a osobnostní a morální předpoklady zaměstnanců. Zařízení mají rovněž 

vnitřní pravidla pro přijímání a zaškolování nových pracovníků, kde je zvláštní pozornost 

věnována principům, které uplatňují v oblasti ochrany práv uživatelů a způsobům naplňování 

jejich specifických potřeb. S uživateli se specifickými potřebami pracuje personál s 

odpovídajícím odborným vzděláním a dovednostmi. 

Za odbornost jednotlivých členů pracovního týmu odpovídá vedoucí pracovník s 

vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním, nejlépe ve výše jmenovaných studijních 

programech a s praxí minimálně 2 roky. Další pracovníci musí mít minimálně středoškolské 

vzdělání a příslušný věk (od 21 let), požadovány jsou i zkušenosti nejlépe v oblasti sociální  a 

pedagogické práce. V NZDM velmi často vypomáhají i dobrovolníci. Ti nejsou v pracovně 

právním vztahu a spolupráce s nimi se řídí vnitřními pravidly organizace. Jsou k práci předem 

vyškoleni, mají vymezené kompetence a jsou vedeni odpovědnou osobou. Členové pracovního 

týmu zajišťují jak samotné služby, tak technické a administrativní zázemí. 

Další profesní vzdělávání je zastoupeno konkrétními vzdělávacími aktivitami ukončovanými 

vydáním osvědčení nebo akreditovanými bloky celoživotního vzdělávání. Úřady udělující licenci 

ukládají osobám majícím oprávnění provozovat určitá povolání požadavky na celoživotní 

vzdělávání. Ty mají profesionály povzbuzovat, aby si rozšiřovali základ svých znalostí a drželi 

tak krok s nejnovějším vývojem v oboru. Stejně nezbytná je i supervizní podpora.  

Ukazuje se, že pracovníci v pomáhajících profesích, kam patří i zaměstnanci NZDM, 

nemohou být ve své práci dlouhodobě úspěšní bez celoživotního rozvíjení sociální a emoční 

inteligence, bez orientace na další rozšiřování svých soft skills, tedy na sebepoznávání, 

sebeřízení, schopnost asertivního chování, týmové práce, kreativitu apod. Potřebují si tedy jednak 

rozšiřovat a prohlubovat své odborné faktografické znalosti a v každodenní praxi si osvojovat a 

dále rozvíjet i praktické dovednosti. 

Současný stav vzdělávání v sociálních službách v České republice zatím plně neodpovídá 

skutečným potřebám praxe. Je charakterizován poměrně obtížnou orientací uživatelů v roztříštěné 

a nesystémové nabídce jednotlivých vzdělávacích aktivit, absencí kvalitativních parametrů, které 
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by v rámci státem, resp. Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále MPSV) akreditovaných 

vzdělávacích aktivit byly garantovány, nedostatečným ověřováním kvalitativní úrovně 

nabízených kurzů, častou absencí doplňujících objektivizujících informací a regulačních 

mechanizmů, které by zohledňovaly široké spektrum poskytovaných služeb a velkou různorodost 

cílových skupin jejich uživatelů, malou provázaností nabídky vzdělávajících s kvalifikačními 

potřebami vzdělávaných, měnícími se kvalifikačními předpoklady pro výkon práce v sociální 

sféře a v neposlední řadě neexistencí ochrany odběratelů vzdělávacích služeb. Jako 

problematická se jeví i převaha nevhodných forem výuky (převládá frontální), jejích metod (malé 

využití dialogických a aktivizačních), nedostatečná práce s motivací a dynamikou vzdělávané 

skupiny, nízké využívání alternativních forem studia, např. distanční s možností využití tutorů, e-

learningu, týmové elektronické diskuze účastníků daného vzdělávacího modulu a dalších podpor 

samostudia. Kvalitativně i kvantitativně nedostatečné vzdělávání se nutně následně odráží na 

kvalitě poskytovaných služeb. I po jeho případném podstatném zkvalitnění bude trvat jedno až 

dvě desetiletí, než změnu v kvalitě sociálních služeb pocítí většina jejich uživatelů, tedy i těch 

v NZDM.  

Pouhá akreditace vzdělávacích organizací a jejich programů v rezortu MPSV nastíněné  

nedostatky  nemůže  plně odstranit,  protože  je  orientována  převážně  na  formální, nikoliv na 

obsahové stránky vzdělávání. Mohla by však omezit výskyt excesů a pomoci při orientaci 

vzdělávajících na žádoucí cíle vzdělávání (http://www.vcvscr.cz/ke-stazeni/40vzdelavani-

pracovniku-v-socialnich-sluzbach.pdf). 

Přes výše zmíněné stávající problémy lze konstatovat, že možnosti vzdělávání v sociální sféře 

se rozšiřují a vzhledem k existujícím zpětnovazebním mechanismům se budou dále zlepšovat i ve 

své kvalitě. 
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Summary 

The paper pointed out earlier the problem of prevention of children and youth at risk. Also 

wanted to show how important issue is to develop characters in their attitudes towards each other 

and the courage of the world. 

 

 

Wstęp. 

W poniższych rozważaniach pragnie się ukazać możliwości rzeczywistej, efektywnej 

realizacji różnych zadań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży  

zagubionej. Efektywność tych działań zależy zarówno od procedur organizacyjnych oraz od 

zakresu posiadanych przez podmioty działające na rzecz zagubionych młodych ludzi, 

wiadomości i umiejętności działań profilaktycznych. Bardzo istotną rzeczą, w tym zakresie, jest 

chęć wdrażanie tej profilaktyki. Dlatego w pierwszej części referatu skupiamy uwagę nad 

profilaktyką i kadrą pracującą z ludźmi zagubionymi, aby następnie w drugiej części referatu 

przedstawić inicjatywy i działanie innych podmiotów społecznych, a nie będących placówkami 

opiekuńczo-wychowawczymi.   

 

   

I. Młodzież zagubiona.  

 

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajduje się młodzież zagubiona we 

współczesnym świecie, dotknięta szeregiem deficytów rozwojowych, emocjonalnych i zaburzeń 
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zachowania. Taka młodzież, na skutek uwarunkowań społecznych, problemów rodzinnych, 

szkolnych, a także uzależnień i konfliktów z prawem, znajduje się w egzystencjalnej próżni, w 

której nie ma norm i wartości społecznie aprobowanych, panuje swoisty laksyzm moralny. Ich 

świat ogranicza się często do ławki na ławki na blokowisku czy śródmiejskiej bramy, a tam 

trudno znaleźć pozytywne wzorce czy interesujące zainteresowania4. Jak pisze Patryk Zawadzki : 

„ Problemy młodzieży stają się wielowątkowe i wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań. 

Ogromną rolę odgrywają tu instytucje opiekuńczo-wychowawcze oraz zespół zatrudnionych 

fachowo pomagających profesjonalistów: wychowawców, pedagogów i psychologów. Ważny 

jest odpowiedni dobór osób do pełnienia tych funkcji. Należy kłaść szczególny nacisk na 

wysokie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz umiejętności pracy z dziećmi trudnymi. 

Pracownicy takich placówek nawiązują pozytywny kontakt z dziećmi, rozwiązują ich problemy, 

pomagają w opracowywaniu planów kształtujących przyszłość, wytyczają zadania do realizacji, 

analizują zachowanie wychowanków oraz kształtują nawyk systematycznego realizowania 

obowiązku szkolnego”5 W drugiej części artykułu zostaną przedstawione konkretne przykłady 

takich działań, które oprócz placówek opiekuńczo-wychowawczych podejmują także inne 

podmioty / stowarzyszenia , ruchy itp. /.  Wymaga to od pracującej tam kadry, specyficznych 

umiejętności i cech osobowości. Najczęściej wskazywane aspekty osobowościowe to: 

świadomość własnej samooceny, znajomość własnych odczuć, emocji, oporów i mechanizmów 

obronnych. Ważne są też umiejętności interpersonalne, a wśród nich asertywność, umiejętność 

identyfikowania własnych słabych i mocnych stron oraz znajomość technik radzenia sobie ze 

stresem. Można w tym miejscu na potrzebę: samopoznanie, dojrzałość emocjonalną, umiejętność 

wyciągania wartościowych wniosków z porażek, tolerancję i unikanie stereotypów, zdolność 

myślenia w dłuższej perspektywie oraz odpowiedni poziom wiedzy teoretycznej i 

aktualizowanej.  

L. Schenk-Danzinger6 uważa, że osoby zajmujące się niełatwą  młodzieżą muszą w 

swojej aktywności zawodowej zwracać uwagę na następujące pytania: 

1. Jak reaguję emocjonalnie na trudności sprawowane przez wychowanków? 

2. Co cechuje mój styl przewodzenia i mój styl zachowania jako osoby odpowiedzialnej za 

wychowanka? 

                                                 
4 M. Stępień, Młodym w potrzebie, http:// wiadomości.onet.pl/kiosk/kraj/młodym- w- potrzebie/ 14.02.2011. 
5 P. Zawadzki, Trudna młodzież, http:// www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IP/wych200906-trudml.html/15.02.2011. 
6 L. Schenk- Danziger, Nastoletnia przemoc, w: „Wspólne Tematy”, 2006, nr 5, s. 34-43.  
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3. Czy w trudnych sytuacjach ja również posługuje się językiem emocjonalnym, 

agresywnym, pełnym zakazów i nakazów, czy też udaje mi się zachować opanowanie, 

dzięki któremu rozmawiam z trudnym dzieckiem w taki sposób, jakiego oczekiwałbym 

od niego w ramach dialogu ze mną oraz z innymi osobami? 

4. Czy jestem uprzedzony wobec dziecka, z powodu jego pochodzenia, wyglądu, z powodu 

wiedzy posiadanej o jego rodzinie, negatywnych doświadczeń z jego rodzeństwem? 

5. Czy zastanawiałem się, jakie reakcje emocjonalne wywołują w wychowanku wszelkie 

formy wzmocnienia negatywnego – kary, nagany, groźby, ośmieszanie wobec innych? 

6. Czy zdarzyło się, ze moje negatywne uwagi i krytyczny stosunek do dziecka zagroził jego 

prestiżowi socjalnemu i wydajności? 

7. Czy spróbowałem kiedyś zrezygnować z agresji jako reakcji na naganne, destruktywne 

zachowanie wychowanka? 

8. Czy posiadam wystarczającą wiedzę o wychowanku, czy znam jego sytuację domową, 

czy posiadam inne ważne informacje na jego temat? 

9. Czy udało mi się wytworzyć w wychowanku zaufanie do mojej osoby, czy nawiązałem z 

nim osobisty, bezpośredni kontakt? 

10. Czy pozyskałem do współpracy rodziców, czy oni mi ufają? 

11. Czy udało mi się zmotywować rodziców do radykalnych zmian w ich metodach 

wychowawczych? 

12. Czy próbowałem wpłynąć na zachowanie wychowanka poprzez wzmocnienie go, a 

przede wszystkim przez sygnalizowanie mu, że wiąże z nim pozytywne oczekiwania? 

13. Czy dążyłem do tego, aby inni wychowankowie mieli dopuszczony do ich możliwości 

współudział w wychowywaniu kolegi/koleżanki sprawujących trudności? 

14. Czy próbowałem stworzyć sytuacje socjalne, w których wychowanek wypadałby 

pozytywnie, które podwyższałby jego status w grupie rówieśniczej i wobec innych osób? 

15. Czy sięgnąłem po pomoc innych profesjonalistów, dzięki którym bardziej obiektywnie 

rozwiązałbym problemy dziecka, a zwłaszcza ich przyczyny? 

16. Czy jestem cierpliwy i konsekwentny w realizowaniu rad i wskazówek, których celem 

jest zmiana zachowania wychowanka?7. 

                                                 
7 Por. także P. Zawadzki, dz. cyt. s. 2 
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Różnorodne placówki opiekuńczo-wychowawcze tworzą coś w rodzaju „socjoterapeutycznej 

wspólnoty mieszkalnej”, w której przede wszystkim chodzi o pracę nad brakami socjalnymi, 

emocjonalnymi, edukacyjnymi członków wspólnoty; naukę normalnego funkcjonowania w 

społeczności i w życiu codziennym; prewencję i profilaktykę mającą na celu uchronić 

wychowanków przed dalszym komplikowaniem własnego życia oraz kształtowanie nawyku 

przejawiania odpowiedzialności za własny los, a tym samym przyszłość. Tak postawione cele 

wymagają specyficznych oddziaływań, które obejmują interwencję na wielu płaszczyznach życia 

danego wychowanka. Ważne staje się korzystanie w pracy z zasad zgodnych z modelem pracy 

wychowawczo-terapeutycznej oraz zasad realizmu pedagogicznego, a więc trzeźwej oceny 

sytuacji, wraz z możliwymi do osiągnięcia celami8. 

Przykładowo podaje się poniżej, tylko niektóre formy oddziaływań opiekuńczo-

wychowawczych, korzystając w dużej mierze z uwag i przemyśleń P. Zawadzkiego9:   

• Współpraca z otoczeniem wychowanka, a więc rodzicami, opiekunami, rodzeństwem, 

szkołą oraz instytucjami  

• Indywidualna pomoc w nauce i niwelowanie trudności szkolnych, poprzez 

poszukiwanie/wskazywanie odpowiedniego sposobu uczenia się materiału, ćwiczenie 

koncentracji i rozumienia materiału. Aspekt ten wymaga zindywidualizowanych działań 

reedukacyjnych i terapeutycznych. 

• Stosowanie treningów zadaniowych, uświadomienie wychowanka co do jego 

predyspozycji, mocnych i słabych stron. Ma to na celu przezwyciężenie braków 

umiejętności życiowych.  

Kładzie się nacisk na zdobycie określonych umiejętności społecznych i poznawczych.  

• Profilaktyka i prewencja uzależnień. Tu pomocny może być trening opierania się 

naciskom i odmawiania. Pierwszy ma za cel redukowanie braków specyficznych 

umiejętności społecznych oraz pomoc poszczególnym wychowankom w nawiązywaniu 

bardziej efektywnych interakcji z innymi ludźmi. Trening asertywności służy 

zmniejszeniu lęku wynikającego ze złego przystosowania powstrzymującego 

wychowanka przed bezpośrednim, uczciwym oraz spontanicznym wyrażaniem własnych 

poglądów oraz opinii. 

                                                 
8 Por. J. J. McWhirter, B. T. McWhirter, A. M. McWhirter, E. H. McWhirter, Zagrożona młodzież, Warszawa 2001. 
9 P. Zawadzki, dz. cyt., s. 3-5. 
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• Rozwijanie umiejętności właściwej komunikacji, poprzez pracę w grupie i dla całej 

społeczności placówki. 

• Pomoc wychowankom w opracowywaniu planów życiowych oraz koordynacja w ich 

wdrażaniu. 

• Kształtowanie nawyku spędzania wolnego czasu w efektywny, racjonalny i kulturalny 

sposób. 

• Popularyzacja edukacji prozdrowotnej i proekologicznej. 

• Zajęcia sportowe służące rozładowaniu napięcia emocjonalnego oraz stosowanie terapii 

wyciszającej. 

• Rozwijanie umiejętności społecznych. Na kompetencję społeczną składa się kilka 

zasadniczych umiejętności; zdolność do nawiązywania więzi i przyjaźni; umiejętność 

wychodzenia z sytuacji konfliktowych, asertywność. 

• Nauka wychowanków w zakresie kontrolowania emocji i niwelowania emocji 

negatywnych (kontrola złości i agresji). W tym celu pomocna może okazać się 

psychodrama. Improwizowanie, odgrywanie sytuacji terapeutycznej, pewnych ról i 

udramatyzowanych zdarzeń służy ujawnieniu ukrytych, neurotycznych postaw, motywów 

i pragnień odczuwanych w różnych sytuacjach interpersonalnych. 

• Kształtowanie samooceny i godności wychowanków, nauka doceniania wartości ważnych 

w życiu społecznym. 

• Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz nauka 

rozwiązywania problemów i podejmowania racjonalnych decyzji. Zagadnienie to 

obejmuje wyznaczanie priorytetów oraz wspólne poszukiwania różnych wariantów 

rozwiązań.  

Profesjonaliści placówek opiekuńczo-wychowawczych muszą więc prowadzić wychowanka ku 

optymalnemu zachowaniu, poprzez naukę aprobowanych społecznie postaw i prawidłowych 

zachowań. Ważne jest także uporządkowanie relacji wychowanka z otoczeniem. Metody i 

działania powinny służyć pozytywnej socjalizacji. Bardzo ważna jest kreatywność  oraz 

znajomość przestrzeni społecznej ze strony pracowników danej placówki.  

Ponadto w pracy z trudną młodzieżą najczęściej sygnalizowane kwestie to: 

• Indywidualizacja podejścia w pracy z wychowankami połączona z okazywaniem 

zrozumienia, udzielaniem wsparcia i motywowaniem do pracy nad sobą. Zwraca się 
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uwagę na indywidualne i częste rozmowy z wychowankami, uświadamiające im korzyści 

i starty z ich obecnego funkcjonowania i zachowania. 

• Staranny i przemyślany dobór repertuaru kar i nagród. Fachowo pomagający podkreślają, 

iż należy obdarowywać młodzież prawami i przywilejami, ale musi to odbywać się 

równocześnie z jednoznacznym określeniem zasad i granic za naruszenie, których ponosi 

się konsekwencje. 

• Częste uświadomienie wychowankom, że są wartościowymi ludźmi oraz, że sami piszą 

scenariusz swego życia. To, co się w ich życiu wydarzy zależy tylko od nich samych. 

Ważne jest wskazywanie innych rozwiązań i szukanie innych wyjaśnień sytuacji 

problemowej. 

• Osobiste zaangażowanie, mimo iż nawołuje się do negowania tej kwestii. Profesjonaliści 

uważają, że bez osobistego zaangażowania nie można być maksymalnie twórczym i 

empatycznym. Traktowanie wychowanka jak kolejnego przypadku do rozwiązania 

prowadzi do rutynizacji działań i braku pełnej kreatywności. Wtedy przestaje się być 

przewodnikiem, tutorem, mistrzem. 

• Większa intensyfikacja pracy terapeutycznej z psychologiem. Zaleczenie ran z 

dzieciństwa, wzmocnienie samooceny, budowa stabilnego poczucia własnej wartości – to 

filary sukcesu wychowawczego. Niestety, w większości placówek psycholog jest 

„gościem” zatrudnionym do pełnienia dyżurów zaledwie kilka godzin w tygodniu. 

• Konsekwencja w pracy z trudną młodzieżą i nieskładanie obietnic bez pokrycia. 

• Maksymalne zbliżenie się do wychowanków poprzez obserwacje życia współczesnej 

młodzieży i wyciąganie wniosków użytecznych w pracy z trudną młodzieżą. Ważne są tu 

umiejętności: znajomości systemu wartości współczesnej młodzieży; orientacja w 

specyfice i problemach dojrzewania młodych ludzi; umiejętności słuchania i 

komunikowania się przy wykorzystywaniu, np. slangu młodzieżowego; znajomość 

zainteresowań, modzie i stylach wywierających znaczący wpływ na naszych 

wychowanków.  

• Wychowywać i pracować z młodzieżą swoją osobą i zbudowanym autorytetem, na który 

składają się takie elementy jak: doświadczenie, wiedza, subiektywna i obiektywna ocena 

sytuacji, empatia i zrozumienie, konsekwencja i stanowczość, zaufanie. 
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W placówkach opiekuńczo-wychowawczych można spotkać dwa modele pracy z trudną 

młodzieżą: 

1) model restrykcyjno-kontrolny – tworzą go wychowawcy i pracownicy 

postrzegający placówkę jako „zakład karny dla młodzieży”, gdzie 

przebywa ona za karę i należy jej to cały czas uświadamiać. Jest to absurd. 

Nie można ponosić kary za złe dzieciństwo, winy rodziców i złego 

systemu. Czynią tak ci, którym brak dostatecznej wiedzy, a subiektywne 

doświadczenie życiowe staje się priorytetem w wykonywanej pracy. 

2) model wychowawczo-terapeutyczny – najbardziej pożądany i wskazany w 

pracy wychowawczej. Stanowi szerszy kontekst pracy pedagogicznej i 

opiera się na wiedzy z różnych dziedzin nauki oraz doświadczeniu i 

autorytecie. Model ten dostrzega podmiotowość wychowanka i związek 

przyczynowo-skutkowy negatywnego zachowania z innymi elementami.  

Nie ma uniwersalnego podejścia do wychowanków. Należy wypracować indywidualne podejście 

do każdego z nich. Praca wychowawcza nie może odbywać się metodą prób i błędów. Musi być 

zaplanowana i świadoma. Ważną kwestię stanowi powołanie w każdej placówce opiekuńczo-

wychowawczej zespołu metodycznego odpowiedzialnego za oddziaływania opiekuńczo-

wychowawczo- socjalizacyjne. Ważne jest też unikanie ciągłych zmian w środowisku personelu 

oraz kontynuowanie tego samego programu. Ale nawet najefektywniejsze pomysły nie przyniosą 

rezultatu bez odpowiedniego wsparcia finansowego. Z tym jednak jest coraz trudniej, placówki 

służące młodzieży egzystują na granicy minimum ekonomicznego. Tę kwestię warto poddać 

szerszej dyskusji10. 

 

II.   Różnorodne wybrane przykłady stosowane w pracy z młodzieżą z grup ryzyka. 

 

Przykładem miejsca, gdzie  zagrożone dzieci mogą znaleźć oparcie i pomoc jest łódzka 

Pracownia Alternatywnego Wychowania. Powyższa placówka prowadzi Świetlicę 

Socjoterapeutyczną oraz telefon zaufania. Zajmuje się opieka nad dziećmi z dwóch grup 

wiekowych: 3-5 lat i 6-14 lat. Działa przez 11 godzin dziennie, w dniach od poniedziałku do 

                                                 
10 E. Baro, Poprawczak, zakład wychowawczy, nadzór kuratorski, a może socjoterapeutyczna wspólnota mieszkalna 
dla trudnej młodzieży, „Wspólne Tematy” 2004, nr 9, s. 17-24. 
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piątku. W zajęciach tejże placówki uczestniczą dzieci z biednych rodzin, dotkniętych rożnymi 

problemami. Dzieciom zapewnia się podstawową opiekę, wyżywienie, opiekę lekarską. Świetlica 

prowadzi szerokie spectrum zajęć, tak aby dzieci nauczyły się pisać, czytać, gotować, malować. 

Zajęcia mają umożliwi ć uczestnikom ośmielić się do wyrażania własnych zdań, nauczyć 

współpracy z drugim człowiekiem, przełamać bierną postawę. Chodzi także o zagospodarowanie 

czasu, nauczenie konkretnych umiejętności. Starsza młodzież posiada tutaj Klub Środowiskowy , 

który pomaga w lepszym przygotowaniu się do życia w dorosłym życiu jak i w funkcjonowaniu 

w społeczeństwie. 

Inną placówką zajmującą się dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka 11jest Dom Aniołów Stróżów z 

Katowic. Prowadzi powyższa placówka, Świetlicę Terapeutyczną dla dzieci w wieku 7-15 lat, 

dodatkowo Ognisko Wychowawcze dla 3-6 latków. Młodych ludzi gromadzących się w tym 

Domu, pragnie się przygotować do wkroczenia w dorosłe życie . Działalność ta aktualnie ma 

charakter niejako systemowy, albowiem włączeni zostali w ich działalność rodzice tych młodych 

ludzi, lokalna społeczność, szkoły, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Podopieczni są jednak 

tak kształtowani, aby sami daną rzecz zrobili lub zadanie wykonali. 

Bardzo ciekawą próbę wyciągnięcia młodzieży z grup ryzyka podjęło na przełomie 2010/2011 

Centrum Rozwoju Osobistego-Kreacja z Katowic. Otóż ich idea sprowadza się do wyciągania 

młodzieży z bram i nudnego spędzania czasu. Pod okiem trenerów młodzież zarówno z 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych może uczyć się sztuk walk rodem ze Wschodu, 

proponowane są im także zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne, a ponadto wsparcie 

wychowawcze i psychologiczne. Akcje wspiera policja, która widzi w niej formę zwalczania 

patologii przestępczości nieletnich, również narkotykowej12. 

Inną drogę bezpośredniego dotarcia do osób należących do grup ryzyka podjęło 

Stowarzyszenie „Alternatiff” z Warszawy. Członkowie tego Stowarzyszenia próbują dotrzeć do 

młodych ludzi podczas dyskotek, imprez w klubach muzycznych, w miejscach nieformalnych 

                                                 
11 Pojęcie grupa ryzyka w badaniach nad młodzieżą odnosi się do ryzyka nasilonych w okresie dorastania  zagadnień 
problemowych lub ryzykownych. Kryterium wyróżniającym jest niezgodność tych zachowań z normami i 
oczekiwaniami społecznymi, ale przede wszystkim kompromis ze zdrowiem. Młodzi ludzie wchodząc na drogę picia 
alkoholu, palenia papierosów, przyjmowania narkotyków, zaczynając przedwczesne współżycie seksualne, 
angażując się w destruktywne grupy subkulturowe , narażają się na dezaprobatę dorosłych, ale ponoszą także szkodę 
zdrowotną i rozwojową.. zob. K. Ostaszewski, Dylematy oszacowań grup ryzyka na podstawie badań ankietowych 
nad młodzieżą, w: pod. red. M. Prajsner, Młodzież z grup ryzyka, Warszawa 2003, Państwowa Agencja 
Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych, s.17-18, zob. także A. Kazein, Zdrowie psychiczne młodzieży w okresie 
dorastania, w: „Nowiny Psychologiczne”, 1996, nr 2, s. 39-47. 
12 http://info.wiara.pl/doc/579937.Katowice-Wyciagamy-mlodziez-z bramy/ 2010-12-27. 
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spotkań tej młodzieży. Tworzą dla tych młodych ludzi bezpieczne miejsca, gdzie mogą spędzać 

czas, rozmawiać o swoich problemach. Założycielom tego Stowarzyszenia, zależy przede 

wszystkim na tworzeniu alternatywnych miejsc, w stosunku do miejsc patologicznego spotykania 

się młodych ludzi. Jeden z założycieli Stowarzyszenia „Alternatiff” – Jerzy Siczek stwierdza: 

„Dlatego jestem zwolennikiem tworzenia alternatywnych miejsc dla młodzieży. Alternatywnych 

wobec tych, których młodzież nie darzy zaufaniem, w których możliwa byłaby dłuższa praca, a 

nie tylko podejmowanie jednorazowych interwencji. W bezpiecznym porządku zasad, 

abstynencji, braku indoktrynacji można młodych ludzi poznać, zdiagnozować i przygotować 

stosowną pomoc „13. 

Profilaktyczno – Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci z Łodzi prowadzi program zajęć 

korekcyjnych dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi „ TUKAN „/ 

Trening Umiejętności Kontroli Zachowań Związanych z Alkoholem i Narkotykami/, który oparto 

na przekonaniu, że każda osoba posiada umiejętność podejmowania rozsądnych decyzji  

dotyczących własnego życia i zachowania, jeśli tylko posiada niezbędne informacje , zdolność 

rozumienia siebie, swoich zachowań oraz niezbędny zakres umiejętności społecznych. Jak pisze 

Witold Skrzypczyk : „ Program skierowany jest do specyficznej grupy młodych ludzi mających 

problemy wynikające z eksperymentowania bądź zażywania środków psychoaktywnych. 

Program zajęć korekcyjnych dostarcza podstawową wiedzę niezbędną do utrzymania abstynencji, 

wyposaża pacjentów w umiejętności pozwalające na podejmowanie konstruktywnych decyzji w 

obliczu zagrożeń wynikających z dostępności środków psychoaktywnych i modelu życia 

związanego z piciem alkoholu i zażywania narkotyków”14. Szersze rozwinięcie celów programu, 

form jego realizacji, tematów zajęć grupowych znaleźć można w dalszej części jego 

wystąpienia15. 

Towarzystwo Profilaktyczne z Warszawy kładzie znaczący wysiłek w pracy z młodzieżą 

sprawiającą kłopoty, na pracę z rodziną . Marek Liciiński z tegoż Towarzystwa stwierdza : „ Z 

naszych doświadczeń wynika, że o powodzeniu programu  pomocy decyduje praca z rodziną. 

Jeśli młody człowiek nie rozwikła swoich problemów z rodziną , jeśli nie otrzyma z jej strony 

                                                 
13 J. Siczek, Wczesne interwencje: kto, gdzie i jak ma to robić? Dyskusja – część II, w: Młodzież z grup ryzyka, pod 
red. M. Prajsner, dz. cyt., s. 68-69. 
14 W. Skrzypczyk, Wczesne interwencje: kto, gdzie i jak ma to robić? Dyskusja – część II, w: Młodzież z grup ryzyka, 
pod red. M. Prajsner, dz. cyt. s. 85. 
15 J.w., s. 85-89. 
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wsparcia, będzie nieść ze sobą bagaż negatywnych doświadczeń przez całe swoje życie. Pomoc 

rodzinie wymaga pracy socjalnej, konsultacji wychowawczych oraz terapii rodzinnej”16.  

 

Podsumowanie 

 

Istotę wychowanie można ująć i w tej formie, że jest to dodanie człowiekowi odwagi do 

etycznie prawych czynów i szlachetnych działań. W filozofii panuje przekonanie, że sama 

struktura życia ludzkiego naznaczona jest odwagą istnienia, przetrwania i rozwoju. W 

przedstawionych powyżej rozważaniach zasygnalizowano, że człowiek uczy się dobrych, 

odważnych zachowań od innych ludzi, społeczności. Praca z dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka 

jest właśnie nakierowana na wyrobienie w nich poczucia odwagi nad strachem, gdyż to czyni 

życie ludzkie sensowne. 
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MOŽNOSTI INVESTOVANIA DO VÝCHOVY DETÍ A MLÁDEŽE VO 
VOĽNOM ČASE 
 

Jaroslava Kmecová 

 

 

Abstrakt 

Článok pojednáva o investovaní a vplyve investovania do výchovy deti a mládeže vo voľnom 

čase. Kladie dôraz na prevenciu v živote mladého človeka pred sociálno-patologickými javmi. 

Definuje pojmy investícia do výchovy deti a mládeže vo voľnom čase, vzdelávanie, voľný čas 

deti a mládeže. V rámci investovania do výchovy detí a mládeže hovorí o investovaní do 

ľudských zdrojov v kontexte personalizmu ako prevencia sociálno-patologických javov. 

 

Kľúčové slová 

Investovanie, výchova, deti a mládež, voľný čas 

 

Človek od ranného veku neustále investuje. Najprv sa venuje spoznávaniu seba, svojho 

okolia, neskôr sa začína učiť a venuje svoj čas vzdelávaniu. Neskôr sa investícia týka času, ktorý 

venuje svojej rodine, priateľom, koníčkom či záľubám. Každý má svoje sny a plány, ktorým 

venuje náležitú pozornosť, aby ich dosiahol. Rozhoduje sa na základe vytýčených cieľov a hľadá 

možnosti ako ich dosiahnuť. Mnohí mladí ľudia svoj čas a svoju energiu venujú svojim 

priateľom, známym i menej známym ľuďom, pretože im chcú pomôcť. Chcú im venovať svoj 

čas, chcú im podať pomocnú ruku, podeliť sa s nimi o to čo majú a tým ich potešiť, dodať 

energiu, pozitívne  povzbudiť. Investovať v tomto prípade možno definovať ako čas obetovaný 

v prospech inej osoby v tomto prípade deťom a mládeži, ktorého sa človek zrieka s úmyslom, aby 

mu v budúcnosti prinieslo určitý úžitok. 

Investovať do mladosti znamená investovať do budúcnosti našej spoločnosti, ale táto 

investícia musí vychádzať zo zodpovednosti. Zodpovednosť sa musí učiť, pretože iba tak sa 

mladý človek stane plnohodnotným a integrovaným človekom v demokratickej spoločnosti. 

Dôležitosť investovania svojho času, vedomostí, zručností a schopností pri výchove deti 

a mládeže vo voľnom čase ma prínos nielen pre samotného človeka – investora, ale aj pre 

spoločnosť ako takú. Jeho hodnota sa nedá vyčísliť vo finančnej rovine. Možno tu hovoriť 
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o nefinančných pôžitkoch spoločnosti, v ktorej sú deti a mládež vychovávané a ktoré majú na 

nich priaznivý vplyv.  

Je veľmi dôležité si uvedomiť, že mladí ľudia vyrastajú v rôznych podmienkach 

a stretávajú sa vo svojom detstve a dospievaní s rôznymi životnými situáciami. „Napriek veľmi 

rozdielnym situáciám, v ktorých žijú, mladí ľudia vo veľkej miere zdieľajú rovnaké hodnoty 

a ambície, ale tiež čelia rovnakým ťažkostiam.“17 Robert T. Kiyosaki vo svojej knihe Bohatý otec 

chudobný otec pre mladých deťom a mládeži píše: „Predovšetkým si buďte vedomí jednej veci. 

Ste bystrí! Chcel som, aby ste si to uvedomili na samom začiatku. Keď som vyrastal, môj otec mi 

vysvetlil, že každý človek sa rodí bystrý – že každé dieťa má nejaké zvláštne nadanie. Páčila sa 

mi tá predstava. Hoci som v škole neprospieval vždy dobre, akosi som vedel, že príčina nie je vo 

mne. Nebol som hlúpy. Učil som sa však inak, ako odo mňa učitelia v škole očakávali. Otec ma 

viedol k dobrému vzťahu k učeniu a hľadaniu najlepšieho učenia. Keby to nerobil, mohol som na 

strednej škole prepadnúť a pravdepodobne by som nebol na svoj finančný život pripravený. 

Zrejme by som nemal toľko sebadôvery, aby som sa stal takým, kým som dnes. Všetci sa učíme 

inak. Vtip je v nájdení spôsobu, akým sa učíme najlepšie. Keď sa vám to podarí, objavíte svoje 

vlastné nadanie.“18  

Každý mladý človek pre to, aby začal samostatne konať a rozvíjať sa potrebuje mať 

uspokojené fyziologické potreby a potrebuje cítiť bezpečie a ochranu tak zo strany rodičov, 

súrodencov ako aj priateľov a celej spoločnosti. „Albert Einstein, vedec, ktorý priniesol na svet 

revolúciu svojou teóriou relativity, nepracoval vo vákuu. O tom čo dlžil vo svojej práci iným, 

Einstein raz poznamenal: „Každý deň si veľakrát uvedomím, do akej veľkej miery je môj 

vonkajší aj vnútorný život vybudovaný na úsilí mojich spolupracovníkov, živých aj zosnulých, 

a ako veľmi sa musím snažiť, aby som vrátil toľko, koľko som dostal.“19 „Jednou z najväčších 

predností bohatstva je možnosť pomáhať druhým. V priebehu rokov som si všimol, že mnohí 

najbohatší ľudia vo svete dávajú peniaze na charitatívne účely. Aby sme boli naozaj bohatí, 

                                                 
17 NOVÝ IMPULZ PRE EURÓPSKU MLÁDEŽ. 2002. [online]. Bratislava: Iuventa, 2002. [ cit. 2001.02.20] 
Dostupné na internete: 
http://www.iuventa.sk/files/documents/Publik%C3%A1cie/Mladeznicka%20politika%20v%20SR/100-biela-kniha-
o-mladezi-sj.pdf. ISBN: 92-894-2189-4.  
18 Kiyosaki, R.T. – Lechterova, S.L. Bohatý otec chudobný otec pre mladých. Čo vás škola o peniazoch nenaučí. 
Vydanie prvé. Bratislava: Vydavateľstvo Motýľ, 2006. 132 s. ISBN 80-89199-42-9. s. 25. 
19 MAXWELL, J. C. 2001. 17 zákonov tímovej práce. Bratislava: Slovo života international Bratislava, 2009. 268 s. 

ISBN 978-80-89165-21-6. s. 15. 
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musíme vedieť dávať rovnako ako prijímať. Rozdávanie peňazí je jeden z najlepších spôsobov, 

ako pomáha naprávať nespravodlivosť vo svete. Je dobrý pocit vidieť problém a vedieť, že máte 

moc darovať peniaze na zmiernenie, darovať vec alebo prispieť organizácii, ktorá pomáha robiť 

zo sveta lepšie miesto na život. Kupovanie vecí pre seba je báječné, ale dávanie peňazí druhým je 

zdrojom najpríjemnejších pocitov na svete. Skúste to!“20 „Bohatý otec hovorieval: „Tí, ktorí 

šetria, sú stroskotanci.“ Netvrdil nám, že šetrenie peňazí je niečo zlé. Chcel iba, aby sme 

pochopili, že šetrenie má svoje medze.“21 Tu je potrebné si uvedomiť, že nie je prioritou iba 

dávať finančné prostriedky na sociálne ciele. Mnohí mladí ľudia nemajú voľné finančné 

prostriedky. Majú však veľké bohatstvo, ktoré môžu dávať iným. To bohatstvo je koncentrované 

v podobe času, zručnosti, schopností, poznatkov, vedomostí, ktoré vychádza z rodiny, v ktorej je 

mladý človek formovaný. Na to, aby mladý človek objavil v sebe toto bohatstvo je potrebné, aby 

mal uspokojené fyziologické potreby a potreby ochrany a bezpečia, ktoré funkčná rodina 

mladému človeku ponúka. Takto vybavený mladý človek, môže nielen že bohatstvo objaviť, ale 

môže ho aj zveľaďovať. Zveľaďovanie je proces, ktorý možno nazvať aj investovaní. Mladý 

človek investuje svoj čas, svoje vedomosti, zručnosti, schopnosti v prítomnosti, aby v budúcnosti 

bola táto jeho investícia zhodnotená.  

 

Základné črty personalizmu pri investovaní do výchovy deti a mládeže 

 

Ak chceme hovoriť o investovaní do mladosti, je potrebné vnímať túto investíciu v kontexte 

personalizmu. „Personalizmus je mnohoznačný pojem, ktorý sa vyskytuje vo filozofii, teológii, 

psychológii, etike a v iných vedných disciplínach a je upriamený na osobu človeka v jej 

charakterizovaní ako aj v jej vzťahoch ku spoločnosti a svetu. Osoba sa v rôznych prístupoch 

odlišných vedeckých disciplín stáva jednotiacim ontologickým a epistemologickým princípom. 

Personalizmus je aj jedným z filozofických pokusov, ako vyriešiť problém človeka tak, že ho 

chápe ako osobu.“22  

                                                 
20 Kiyosaki, R.T. – Lechterova, S.L. Bohatý otec chudobný otec pre mladých. Čo vás škola o peniazoch nenaučí. 
Vydanie prvé. Bratislava: Vydavateľstvo Motýľ, 2006. 132 s. ISBN 80-89199-42-9. s. 110. 
21 Kiyosaki, R.T. – Lechterova, S.L. Bohatý otec chudobný otec pre mladých. Čo vás škola o peniazoch nenaučí. 
Vydanie prvé. Bratislava: Vydavateľstvo Motýľ, 2006. 132 s. ISBN 80-89199-42-9. s. 115. 
22STOLÁRIK, S. 2010. Niekoľko poznámok k personalizmu ako aj pokus o načrtnutie personalizmu nádeje. In 
Personalizmus a súčasnosť I. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, Katedra 
filozofie a regionalistiky, 2010.  ISBN 978-80-555-0135.  s. 133 – 148.  
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Ak chceme pochopiť človeka ako osobu, musíme brať do úvahy Mounierové chápanie človeka23:  

1. Psychologická štruktúra ľudskej osoby, ktorú Mounier nazýva  tiež vtelená existencia, 

vtelený duch, duša a telo predstavujú jednotu a sú zdrojom jednej a tej istej skúsenosti. 

2. Transcendencia osoby voči prírode. Človek je vyvýšený nad prírodou a vyznačuje sa 

schopnosťou odpútať sa od prírody. Je jediný, ktorý pozná celý svet a jediný, ktorý ho 

premieňa, hoci je najnemohúcejší zo všetkých bytostí.  

3. Otvorenosť voči ostatným a voči svetu – komunikácia. Jeho prvý pohyb smeruje 

k druhej ľudskej bytosti, ktorý ľudská bytosť odhalí na počiatku svojho detstva. Je to 

pohyb smerom k iným. Prvou skúsenosťou osoby je skúsenosť s inou osobou. Práve táto 

skúsenosť  upriamená na inú osobu dáva človeku nové poznanie, v ktorom si uvedomuje 

sám seba a svoju hodnotu.  

4. Dynamickosť: Život osoby je hľadanie jednoty tak so sebou ako aj s inými, ktorá sa 

nikdy neuskutoční, a to hľadanie trvá až do smrti. Ide tu o neustály osobný rozvoj 

a zdokonaľovanie človeka. 

5. Povolanie: Každá osoba má v sebe niečo, prečo ju na jej mieste, ktoré má vo svete, 

nemôže zastúpiť žiadna iná osoba. Do popredia vystupuje jedinečnosť každého človeka. 

6. Sloboda, ktorá je daná človekovi: ide o takú vládu nad sebou a nad vecami, že človek je 

skutočne zvrchovaným pánom, nie je nerozlučne zviazaná s osobným bytím, ako 

odsúdenie, ale človek ju má ako dar, môže ju prijať, alebo odmietnuť.  

  

„Individuálne bytie, ktoré sa uskutočňuje vedomým vlastnením seba a slobodným 

disponovaním sebou, nazývame osoba. Zohľadnenie „človeka“ ako „osoby“ poukazuje 

predovšetkým na výnimočnosť človeka, na jeho dôstojnosť a povolanie.“24  

M. Schott Pack vo svojej knihe o rodine píše: „Napriek tomu, že širšia rodina už neplní 

ekonomickú funkciu, môže poskytnúť neoceniteľné služby v sociálnej oblasti. Už som sa zmienil 

o zástupcoch detí zanedbávaných nukleárnou rodinou, ktorá doslova zachránila vzťah 

s milujúcou tetou, strýkom alebo prarodičom. Pokiaľ sa prarodičia zúčastňujú rodinného života, 

dávajú deťom pocit kontinuity a zakorenenosti. Vnúčatá môžu na oplátku prarodičom poskytnúť 

                                                 
23Por. MONDIN, B. Dejiny filozofie (XIX. A XX. Storočie) 2. Diel, s. 6. 
24 DANCÁK, P. 2009. Personalistický rozmer vo filozofii 20. storočia. Vydanie prvé. Prešov: Prešovská univerzita 
v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009. 138 s. ISBN 978-80-8068-990-2. s. 11.  
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pocit, že i v starobe má ich život zmysel, a tiež väzbu na prítomnosť i budúcnosť. Pokiaľ k sebe 

nájdu vzťah bratranci a sesternice, rozširujú si vzájomné obzory.“25 Do popredia rodinných 

problémov vystupuje človek, ktorý je členom širšej alebo užšej rodiny. Zároveň sám autor 

pojednáva o tom, aké dôležité je pre dieťa a mladého človeka vzťah napr. s prarodičom. 

Nepriamo píše o investovaní do tohto vzťahu. V tomto prípade investícia predstavuje čas strávení 

s dieťaťom. Investovanie je proces samotnej investície, ktorý so sebou prináša aj zhodnotenie 

tejto investície, čiže zisku, ktorý spočíva v poznaní zmyslu prarodiča v starobe. Personalizmus 

hovorí o osobe človeka v tomto prípade dieťaťa a rodiča. Zároveň je tu zdôraznený zisk, ktorému 

predchádza investícia v podobe času do osôb v tomto sociálnom probléme. „Oprávnene môžeme 

konštatovať, že personalizmus je odpoveďou na reálny kritický stav ľudskej osoby; a na prácu 

tých, ktorí chcú nanovo prinavrátiť dôstojnosť ľudskej osobe, sa treba dívať s uznaním 

a vďačnosťou. Zvlášť treba oceniť úsilie tých, ktorí bohaté myšlienky sa usilujú uvádzať do 

života, veľakrát i za cenu značných obetí.“26  

  Personalistické myslenie pojednáva o problematike ľudského bytia, prirodzenosti 

a dôstojnosti ľudskej osoby, sebaurčení, subjektivite, o vzťahu spoločenstva a spoločnosti. 

V tomto kontexte je potrebné vnímať aj investíciu do mladosti. Mladosť má byť  pre človeka 

obdobím prijatia, formovania, vzdelávania, snívania i priestoru na vyjadrenie názorov. 

 

Investovanie do výchovy deti a mládeže 

 

Človek neustále investuje do rozvíjania svojich zručností, schopností, vedomostí, ale aj do 

budovania nových kontaktov, spoznávania nových ľudí a hľadania miesta v spoločnosti. 

V školskom veku sú to investície hlavne do vzdelávania, pričom ich možno rozdeliť na formálne 

vzdelávanie, neformálne vzdelávanie. Investície v rámci  formálneho vzdelávania sa týkajú: 

„štruktúrovaného vzdelávacieho systému, ktorý zahŕňa všetky školy od základnej až po 

univerzitu, vrátane špecializovaných programov odborného a profesijného výcviku.“27 Na 

neformálne vzdelávanie sa vzťahujú všetky plánované programy osobného a sociálneho 

                                                 
25 PECK, M.S. 1994. Svět, ktorý čeká na zrození - Návrat k civilizovanosti. Vydání první. Praha: Argo, 2003. 425 s. 
ISBN 80-7203-490-1. s. 203.  
26 STOLÁRIK, S. 2010. Niekoľko poznámok k personalizmu ako aj pokus o načrtnutie personalizmu nádeje. In 
Personalizmus a súčasnosť I. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, Katedra 
filozofie a regionalistiky, 2010.  ISBN 978-80-555-0135. s. 133 – 148.  
27 KOMPAS Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům. Vydání první. Praha: Česká národní agentura 
MLÁDEŽ, 2006. 422 s. ISBN 80-7203-827-3. s. 21. 
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vzdelávania mladých ľudí určených k rozvíjaniu celej rady schopností a kompetencií nad rámec 

formálneho vzdelávania.28 Neformálne vzdelávanie má dopĺňať formálne vzdelávanie.  

Neziskové organizácie najčastejšie vznikajú z nadšenia dobrovoľníkov. Týmito 

dobrovoľníkmi sú predovšetkým mladí ľudia pôsobiaci v občianskych združeniach, neziskových 

organizáciách, nadáciách, spolkoch, hnutiach atď. Snažia sa v týchto organizáciách pomáhať 

v rôznych sociálnych oblastiach ako dobrovoľníci či spolupracovníci. Tieto organizácie ako aj 

samotní ľudia si neuvedomujú svoju nezastupiteľnú úlohu, ktorú zohrávajú v rámci svojej 

pôsobnosti. Mladý človek je tu formovaný a formovateľný vo všetkých oblastiach. Je tu veľký 

priestor pre realizáciu mladého človeka, ktorý hľadá svoje miesto v spoločnosti. Zároveň učia 

mladých ľudí zodpovednosti, motivujú ich k lepším výkonom, vzdelávajú ich a hlavne formujú 

ich osobnosť. V rámci svojho krátkeho pôsobenia, ktoré vyplýva z ich veku, je dôležité si 

uvedomiť prínos, ktorý napomáha k dosahovaniu vytýčených cieľov so zreteľom na 

uvedomovanie si hodnoty svojej činnosti. Tieto aktivity neprinášajú finančný zisk, ale ich prínos 

je nenahraditeľný a finančne častokrát nevyčísliteľný.  

V rámci práce sociálnych pracovníkov, dobrovoľníkov, sympatizantov a členov 

neziskovej sféry môžeme hovoriť o  investícii v sociálnej práci. Túto investíciu do výchovy deti 

a mládeže prostredníctvom aktívnej sociálnej práci možno definovať ako obetovanie času, 

vedomosti, schopnosti, zručnosti a poskytnutie služieb za účelom získania očakávanej budúcej 

hodnoty  s ohľadom na podstupujúce riziko.   

 

Dobrovoľník jeho charakteristika a náplň práce 

  

Mladí ľudia majú dostatok času, počas ktorého sa snažia zapájať do aktivít miestnej 

komunity alebo organizácie. Zúčastňujú sa rôznych celospoločenských podujatí, kde sa stretávajú 

so svojimi rovesníkmi a priateľmi. V rámci týchto podujatí, sú mladí ľudia angažovaných 

v rôznych tzv. službách. Týmto službám tiež hovoríme dobrovoľnícka práca. Dobrovoľníci tak 

dávajú príklad samotným svojim rovesníkom, aby neboli iba účastníkmi realizovaných podujatí, 

ale aby sa aktívne zapojili aj do organizovania týchto podujatí. Mladý človek často nevie, čo je 

dobrovoľník, ale táto služba či práca je pre neho veľmi lákavá. Dobrovoľník je človek, ktorý sa 

                                                 
28 Por.: KOMPAS Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům. Vydání první. Praha: Česká národní agentura 
MLÁDEŽ, 2006. 422 s. ISBN 80-7203-827-3. s. 21. 
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slobodne rozhodol vykonávať činnosti v prospech spoločnosti, komunity alebo nejakej 

organizácie vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu s využitím všetkých svojich 

vedomostí, schopností a zručností. Dobrovoľníka môžeme rozdeliť na: 

1 stály dobrovoľník  

2 občasný dobrovoľník 

3 možný dobrovoľník 

4 potenciálny dobrovoľník 

5 mládežnícky dobrovoľník 

 

Stály dobrovoľník sa pravidelne zúčastňuje na aktivitách a projektoch spoločnosti, 

komunity alebo organizácie, kde v rámci svojho voľného času dáva k dispozícii svoje zdroje za 

účelom ich využitia k dosiahnutiu vopred stanoveného cieľa. Dobrovoľník pracuje bez nároku na 

finančnú a materiálnu odmenu. Dôležitým aspektom je tu nepriama odmena v získaných 

skúsenostiach, zručnostiach, nadobudnutých poznatkoch, komunikačných zručnostiach a nových 

kontaktov.  

 

Občasný dobrovoľník  minimálne 2 krát v roku sa aktívne zapája do projektov a aktivít 

spoločnosti, komunity alebo organizácie, kde v rámci svojho voľného času dáva k dispozícii 

svoje zdroje za účelom ich využitia k dosiahnutiu vopred stanoveného cieľa. Dobrovoľník 

pracuje bez nároku na finančnú a materiálnu odmenu. Nespochybniteľným aspektom je nepriama 

odmena v získaných skúsenostiach, zručnostiach, nadobudnutých poznatkoch, komunikačných 

zručnostiach a nových kontaktov.  

 

Možný dobrovoľník má viac ako 30 rokov sa pasívne zapája do aktivít a projektov 

občianskeho združenia, kde trávi svoj voľný čas a vníma prácu členov organizácií, expertov, 

profesionálov a dobrovoľníkov.  

 

Potenciálny dobrovoľník je dobrovoľník, ktorý má najviac 15 rokov, je krátkodobým 

účastníkom aktivít a projektov spoločnosti, komunity alebo organizácie, kde sa učí efektívne 

využívať svoj voľný čas a rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti a talent. 
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Mládežnícky dobrovoľník je osoba, ktorá „dovŕšila vek najmenej 15 rokov a najviac 30 

rokov a je bezúhonná. Ak dobrovoľník nedovŕšil vek 18 rokov, je na výkon dobrovoľníckej 

služby potrebný súhlas zákonného zástupcu“.29 

 

Každá činnosť dobrovoľníkov v rámci jednotlivých typov projektov a aktivít je špecifická. 

Všeobecne činnosť dobrovoľníkov možno rozdeliť: 

1. Priama práca v spoločnosti, komunite alebo organizácii 

a) Manažér  

b) Asistent manažéra 

c) Ekonomický manažér 

d) Asistent ekonóma projektu 

e) Manažér pre logistiku 

f) Asistent logistiku 

g) Lektor  

h) Manažér pre personalistiku 

i) Manažér pre bezpečnosť 

j) Manažér pre  styk s verejnosťou 

k) Manažér pre aktivity v projekte 

l) Zdravotník 

m) Hudobný manažér 

n) Manažér pre tvorivé dielne 

o) Manažér pre kuchyňu 

p) Manažér pre špecifické činnosti 

q) Asistent pre špecifické činnosti 

2. Nepriama práca v spoločnosti, komunite alebo organizácii – nepriama práca sa vyznačuje 

neplánovaným zapojeným účastníkov do jednotlivých aktivít, má iba pomocný charakter 

a dobrovoľník nenesie zodpovednosť za vykonanie tejto nepriamej práce. V praxi môže 

                                                 
29 Zákon č. 282/2008 Z. z. z 2. júla 2008 o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/DetiMladez/KMAT/2008/20080926_Zc_282_2008.pdf. dňa 07.07.2010. s. 
3. 
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ísť napríklad o rozdávanie a zber materiálov účastníkom, vykladanie nakúpeného tovaru, 

pomoc s technikou a podobne. 

3. Priama práca na projekte alebo aktivite 

a) Projektový manažér  

b) Asistent projektového manažéra 

c) Ekonomický manažér 

d) Asistent ekonóma projektu 

e) Manažér pre logistiku 

f) Asistent logistiku 

g) Lektor  

h) Manažér pre personalistiku 

i) Manažér pre styk s verejnosťou 

j) Manažér pre bezpečnosť 

k) Manažér pre aktivity v projekte 

l) Zdravotník 

m) Hudobný manažér 

n) Manažér pre tvorivé dielne 

o) Manažér pre kuchyňu 

p) Manažér pre špecifické činnosti 

q) Asistent pre špecifické činnosti 

4. Nepriama práca na projekte alebo aktivite  - táto nepriama práca sa vyznačuje 

neplánovaným zapojeným účastníkov do projektu alebo jednotlivých aktivít projektu, má 

iba pomocný charakter a dobrovoľník nenesie zodpovednosť za vykonanie tejto práce. 

V praxi môže ísť napríklad o rozdávanie a zber materiálov účastníkom, vykladanie 

nakúpeného tovaru, pomoc s technikou a podobne. 

 

„Osobnosť je systémová vlastnosť indivídua, súbor kvalít, ktoré ho charakterizujú 

z hľadiska účasti na spoločenských vzťahoch. Osobnosť je charakteristická zvládnutím 

hodnotových noriem, orientáciou na stabilnosť motívovou a záujmov, schopnosťou 

sebahodnotenia, sebaúcty a úcty k druhému. Silná osobnosť znamená, že jednotlivec je schopný 

svojou energiou, svojou zdatnosťou alebo inými vlastnosťami vyniknúť nad priemer. 
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Z psychologického hľadiska má každý človek vlastnú osobnosť, súbor povahových čŕt, ktorými 

sa odlišuje od ostatných ľudí.“30 Investície v sociálnej práci sa týkajú ľudí, konkrétne: sociálnych 

pracovníkov, dobrovoľníkov, sympatizantov, zamestnancov a klientov.  

Investovať do deti a mladých ľudí znamená venovať im čas a prostriedky na ich 

osobnostný rast. Výnosom pri tejto investícii, je nefinančná odmena v dobre vykonanej práci, 

v kvalitne podanom výkone, v možnostiach ďalšieho prínosu pre prácu v sociálnej oblasti, devíza 

uplatnenia sa na pracovnom trhu, možnosť „zberania“ odporúčaní pre potenciálnych 

zamestnávateľov a podobne. 

 

Dobrovoľníci majú radosť z dobrovoľníckej práce, o čom svedčia aj nasledujúce riadky, 

ktoré vychádzajú z ankety medzi 200 dobrovoľníkmi, ktorá sa uskutočnila v mesiacoch január 

a február 2011. V nej sa dobrovoľníci mali vyjadriť k tomu, čo im dobrovoľníctvo ponúka: 

- Pocit naplnenia 

- Radosť z dobre vykonanej práce 

- Novú skúsenosť a širší obzor 

- Osobný rozvoj a rast 

- Nové kontakty 

- Priateľov 

- Možnosť sebarealizácie 

- Možnosť realizácie svojho povolania 

- Nové vedomosti a nové informácie 

- Spoznávanie nových miest 

- Vedomie že dobrovoľníctvo je služba, ktorá prináša spoločný úžitok 

- Zaujímavú prácu 

- Pomoc deťom a mládeži pri ich sebarealizovaní a vedení  

- Dobrý pocit z dôvodu pomoci mládeži v dnešnej dobe vyplniť svoj voľný čas 

- Možnosť pomôcť svojej komunite 

- Pocit uspokojenia a sebarealizácie 

- Pochopenie 

                                                 
30 SCHAVEL, M. – ČIŠECKÝ, F. – OLÁH, M. 2010. Sociálna prevencia. Dotlač. Bratislava: Vysoká škola 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, 2010. 145 s. ISBN 978-80-89271-22-1. s. 37. 
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- Nové možnosti pre prácu s mladými ľuďmi 

- Možnosť realizovať vlastné nápady, myšlienky 

- Neobmedzený priestor v činnosti pre mladého človeka 

- Možnosť obohacovať sa prácou s deťmi a mládežou 

- Možnosť čerpania do budúceho profesionálneho života 

- Nové podnety a informácie  

- Nové možnosti 

- Možnosť zapojiť sa do aktivít v prospech iných a dozvedieť sa o spôsoboch pomoci 

- Možnosť rozhovorov 

- Rozvíjať komunikáciu s ľuďmi 

- Duchovný rast 

- Zodpovednosť 

- Angažovanie sa v spoločnosti 

- Efektívne a zmysluplné trávenie voľného času 

- Radosť 

- Väčší rozhľad v duchovnom a duševnom živote 

- Nový pohľad na život a na svet 

- Vytváranie a budovanie spoločenstva 

- Pocit uznania 

- Pokoj v duši 

- Možnosť pracovať v sociálnej oblasti 

- Pocit užitočnosti 

- Pomáhať s administratívou 

- Nové poznatky z rôznych oblastí sociálneho života 

- Nové pohľady na samého seba a iných 

- Pocit spolupatričnosti 

- Otvorenosť na nové veci 

- Skutočnosť pochopenia a prijatia inými 

- Pocit bezpečia a rodiny 

- Objavovanie nových talentov 

- Rast v poznaní seba a iných 
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- Veľa príležitostí, výmena skúseností 

- Práca v skupine 

 

Práve táto anketa hovorí o tom, že dobrovoľníctvo má zmysel. V dnešnej dobe má táto 

služba veľký zmysel. Práve jej činnosť pojednáva o prevencii voči sociálno-patologickým javom, 

ktorým sa snaží táto spoločnosť predchádzať. 

 

Veľmi častým javom v dnešnej spoločnosti je jaj neúplná rodina. „Rodina má dnes 

najrôznejšie podoby. Tradičná podoba matka-otec-dieťa/deti je jednou z desiatok variácií foriem 

rodinného spolunažívania, ktoré sa začali rozširovať. V neúplnej rodine zostáva z dieťaťom jeden 

z rodičov, pričom druhý chýba. Príčin je niekoľko – úmrtie, rozvod, slobodné materstvo a iné.“31 

Často používaný termín pre tieto rodiny je neúplná rodina. Práve tu je otvorené „pracovné pole“ 

pre dobrovoľníkov, ktorí môžu byť nápomocní členom týchto neúplných rodín. Môžu 

sebarealizáciou, otvorenosťou, ochotou a načúvaním takýchto detí a mládeži pomáhať v ich 

výchove. Investovať do jednotlivých oblastí ich života, v ktoré nedokáže zastrešiť jeden 

z rodičov. Možnosti pomoci a dobrovoľníckej práce sú v oblastiach: materiálna pomoc, finančná 

pomoc, riešenie bytovej problematiky, sociálna adaptácia, právna a ekonomická pomoc, pomoc 

so zamestnaním, sociálna pomoc. No najdôležitejšie je dať deťom a mládeži práve pocit 

bezpečia, ochrany, duchovnej opory, pomoc pri vzdelávaní a ochota tráviť s nimi voľný čas. 

 

 

Riziko, neistota, poistenie 

 

Všetky druhy investícií podliehajú riziku. Riziko je sprevádzané určitým druhom neistoty. 

Vyplýva to z toho, že investovať do budúcnosti znamená investovať do „neznáma“. Investor 

dobrovoľne berie na seba riziko neúspechu. Proti tomuto riziku je možné sa poistiť. V rámci 

investovania do výchovy deti a mládeže vo voľnom čase sa stretávame s nepochopením, 

odmietaním atď. Je potrebné si uvedomiť, že nijaká činnosť nie je bez nepochopenia. Tu je 

potrebné zvážiť, či radosť z tejto činnosti prevažuje nad rizikami, ktoré sú s touto činnosťou 

                                                 
31 MATOUŠEK, O. – KOLÁČKOVÁ, J. – KODYMOVÁ, P. 2005. Sociální práce v praxi: specifika různých cílových 
skupin a príce s nimi. Praha: Poltár, 2010. Vyd. 2. 352 s. ISBN 978-80-7367-818-0. s. 43. 
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spojené. Je potrebné zvážiť ak to, ako sa proti tomuto riziku poistím. Poistenie nemusí byť iba 

o uzatvorení finančnej poistky. Mnohí sa poisťujú tak, že sa radšej nezúčastňujú dobrovoľníckej 

práce. Je to veľmi individuálne a každý musí sám zvážiť riziká a neistotu, ktoré sú s výkonom 

tejto činnosti sprevádzané. 

Riziko, ktoré podstupuje fyzická osoba, právnická osoba alebo organizácia možno 

definovať ako kombináciu pravdepodobnosti a následkov špecifikovaného nebezpečenstva 

udalostí. Celkový proces odhadu závažnosti rizík a rozhodovania sa o tom, či sú alebo nie sú 

prístupné sa nazýva hodnotenie rizika. Medzi riziká patrí aj strata motivácie, syndróm vyhorenia, 

predchádzajúce neprijatie a neúspech v tejto činnosti, ktorá je spojená s investovaním do výchovy 

deti a mládeže vo voľnom čase. 

Pravdepodobnosť náhodného javu znamená, že poznáme niektoré činitele ovplyvňujúce 

výsledok určitej udalosti. Zároveň však existujú ďalšie určujúce faktory, o ktorých ale nič 

nevieme. Proti náhodnému riziku alebo nepriaznivému výsledku je možné sa poistiť.32 Možno tu 

priradiť strach z bezpečnosti pri práci s deťmi a mládežou, ktoré sú vylúčené so spoločnosti, 

práca s marginalizovanými skupinami a podobne. 

 

 Vyjsť zo svojho vnútra a ísť v ústrety iným je veľmi dôležité. Obohacuje to nielen 

prijímateľov – deti a mládež, ale ja každého obdarovaváteľa. Tento obdarovávateľ je investor, 

ktorý si častokrát ani sám neuvedomuje, akú dôležitú úlohu zohráva pri formovaní dieťaťa 

a mladého človeka. Práve takto môžeme budovať spoločnosť založenú na pochopení, láske a 

zodpovednosti jedného voči druhému. Každý človek má svoje poznatky, názory, záujmy ktoré 

prezentuje, poznáva, vytvára a buduje. Keďže si uvedomuje, že tieto procesy nie sú jednoduché, 

nie je možné, aby ich uskutočňoval sám. Potrebuje sa stretávať s ľuďmi v rámci formálnych 

i neformálnych skupín, aby mohol odovzdávať svoje poznatky, vedomosti, skúsenosti a zručností 

ďalej. Preto je dôležité investovať do svojho rozvoja a túto investíciu ďalej odovzdávať svoje 

skúsenosti v rámci výchovy deti a mládeže. „Spoločnosť, ktorá sa dnes buduje, spoločnosť 

slobodných ľudí je novovekou demokratickou spoločnosťou. Tradičná spoločnosť sa zakladala na 

inštitúciách autority a funkciách, ktoré čerpali svoju moc zo záväznej tradície. V ohrozujúcich 

situáciách sa bolo možné odvolať na tieto tradičné autority a kultúrne vzorce. Novoveká 

                                                 
32 Por. MISES, L. 1949. Lidské jednání: Pojednání o ekonomii. Praha: Liberální institut, 2006. 959 s. ISBN 80-
86389-45-6. s. 99. 
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spoločnosť sa zakladá na slobode každého jednotlivca. Aj preto nemôže existovať inak ako na 

práve, na zodpovedajúcej slobode.“33 Zodpovednosť je dôležitá aj pri výchove deti a mládeži tak 

v rodine, ako aj v spoločnosti. Je potrebné investovať do ich vzdelávania, ale nesmie sa zabúdať 

ani na ich fyziologické a psychologické potreby, potreby prijatia, bezpečia a ochrany, ktoré sú 

spojené s ich zdravým vývojom. „V každom fungujúcom spoločenstve musia byť úlohy 

a zodpovednosť podelené, inakšie všetko skolabuje.“34 V spoločnosti je dôležitá a nezastupiteľná 

dobrovoľnícka práca, ktorá sa intenzívne venuje deťom a mládeži vo voľnom čase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Słomski, W. 2006. Úvod do filozofie Emmanuela Mouniera. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 
v Prešove, 2006. 138 s. ISBN 80-8068-450-2. s.8 
34 STOLÁRIK, S. 2008. Svedectvo bez slov. Prvé vydanie. Košice: Seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach, 

2008. 141 s. ISBN 978-80-89138-89-0. s. 39. 
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